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Wprowadzenie 

 

Kierunki dla rozwoju obszarów wiejskich w Zjednoczonej  Europie 

 

     Unia Europejska poszukuje od lat recepty na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Ich strategiczne znaczenie 
nie jest już związane z podstawową kwestią zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości pożywienia, ale coraz wyraź-
niej dotyczy dbałości o naturalne środowisko, kultywowania obyczajów, tradycji, łączy się też z uświadomioną ko-
niecznością wspierania ze środków publicznych określonych inicjatyw służących rozwojowi wsi.  

Na przestrzeni blisko pięćdziesięciu lat miało miejsce wiele inicjatyw, które doprowadziły do obecnego kształtu poli-
tyki Unii Europejskiej: 

 

Tło 

     Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast ECOVAST opublikował w 1994 roku ―Strategię dla wiejskiej Europy‖. 
Dokument zakłada, że rozwój obszarów wiejskich powinien się łączyć z przestrzeganiem trzech podstawowych zasad:  

1. Związek ludzi ze środowiskiem, traktowanie na równi spraw ludzi i ich środowiska (naturalnego i kulturowego). 

2. Zintegrowana działalność, oznaczająca współpracę między różnymi administracją rządową i samorządową z 
mieszkańcami, zmierzającą do przygotowania i realizacji projektów mających na celu rozwój lokalny. 

3. Konsultacje i zaangażowanie, rozumiane jako uwzględnianie poglądów i oczekiwań oraz zasobów lokalnych spo-
łeczności w procesach ich rozwoju. Istotą ―Strategii dla wiejskiej Europy‖ jest akcentowanie znaczenia rozwoju 
lokalnego oraz roli społeczności lokalnych. Rozwój lokalny musi dokonywać się przede wszystkim w oparciu o za-
soby miejscowe (przyrodnicze, społeczne, gospodarcze, kulturalne) oraz poprzez włączenie w ten proces społecz-
ności lokalnych.  

Strategia dla wiejskiej Europy 

Punkt l - Preferencje dla wsi 

Trwały rozwój obszarów wiejskich musi być jednym z najważniejszych zadań Unii Europejskiej, musi być podstawą jej 
całej polityki rolnej w najbliższej przyszłości, także po rozszerzeniu. Realizacja tego celu powinna umożliwić po-
wstrzymanie odpływu ludności ze wsi, walkę z nędzą, tworzenie nowych miejsc pracy, zapewnienie równych szans 
oraz sprostanie rosnącym oczekiwaniom i problemom co do poprawy jakości życia w zakresie ochrony zdrowia, bez-
pieczeństwa, rozwoju osobistego i wypoczynku, a także ogólnej poprawy samopoczucia mieszkańców wsi. We wszyst-
kich strategiach związanych z rozwojem wsi należy uwzględnić konieczność ochrony środowiska naturalnego wsi oraz 
kwestie dbałości o poprawę jego poziomu. Wydatki publiczne oraz nakłady na rozbudowę infrastruktury powinny być 
sprawiedliwiej dzielone między miasto i wieś. Należy również zadbać, aby rozwój oświaty, służby zdrowia i łączności 
przebiegał równomiernie tak na obszarach wiejskich, jak i w miastach. Coraz większe środki powinny być przeznacza-
ne na wspieranie rozwoju terenów wiejskich i cele związane z ochroną środowiska. 

Punkt 2 - Kompleksowe podejście 

polityka rozwoju wsi musi w praktyce obejmować wiele sektorów, z wyraźnym podkreśleniem aspektu terytorialnego. 
Musi ona dotyczyć wszystkich obszarów wiejskich na terenie Unii i powinna uwzględniać zasadę koncentracji środków, 
przy zróżnicowaniu stopnia współfinansowania na korzyść najbardziej potrzebujących obszarów. Musi być ona oparta 
na kompleksowym podejściu, zawierającym i ramy prawne, i ramy strategiczne: rozwój rolnictwa i dostosowanie jego 
charakteru do nowych potrzeb, zróżnicowanie działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsię-

Deklaracja z CORK „Szansa dla wsi” 
1996 r. 

Dokument przełomowy, 
dziesięciopunktowy program wyty-

czający  sformułowanie nowej poli-
tyki wspierania obszarów wiejskich 

Unii Europejskiej 
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biorstw malej i średniej wielkości oraz działalności usługowej dla wsi, gospodarkę zasobami naturalnymi, wspieranie 
działań związanych z ochroną środowiska oraz wspomaganie rozwoju kulturalnego, turystyki i rekreacji. 

Punkt 3 - Zróżnicowanie 

Wysiłek wspierania zróżnicowania działalności ekonomicznej i społecznej musi się skoncentrować na tworzeniu wa-
runków realizacji indywidualnych i zbiorowych inicjatyw mieszkańców. Pomoc powinna dotyczyć inwestycji, usług 
związanych z działalnością gospodarczą, udzielania pomocy technicznej, budowy infrastruktury, pomocy dla oświaty, 
systemu szkoleń, wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie przetwarzania informacji, umac-
niania roli małych miast, jako integralnych składników wiejskiego krajobrazu, oraz innych podstawowych czynników 
rozwoju, a także udzielania pomocy rozwijającym się społecznościom wiejskim oraz kwestiom poprawy stanu wsi. 

Punkt 4 - Zachowanie krajobrazu w naturalnym stanie 

Polityka wobec wsi powinna promować model rozwoju, który nie narusza stanie charakteru i uroku wiejskiego krajo-
brazu Europy, tak aby obecne pokolenie, czerpiąc z jego zasobów, nie ograniczało możliwości korzystania z nich przez 
pokolenia przyszłe. Podejmując działania lokalne, musimy być świadomi odpowiedzialności w skali globalnej. 

Punkt 5 - Pomocniczość (subsydiamość) 

Z uwagi na duże zróżnicowanie obszarów wiejskich Unii, polityka rozwoju wsi musi być zgodna z zasadą pomocniczo-
ści (subsydiarności), tzn. musi być w jak największym stopniu zdecentralizowana i opierać się na partnerstwie oraz 
współpracy na wszystkich szczeblach (lokalnym, regionalnym, państwowym i europejskim). Należy położyć nacisk na 
działania grupowe i "oddolne", które wyzwalałyby potencjał twórczy i pogłębiałyby solidarność środowisk wiejskich. 
Rozwój wsi europejskiej musi być oparty na inicjatywach społeczności lokalnych i mieścić się w spójnych ramach. 

Punkt 6 - Uproszczenie 

Polityka rozwoju wsi w kwestiach legislacyjnych musi zostać radykalnie uproszczona, szczególnie w samym aspekcie 
rolnym. Jakkolwiek nie powinno się dążyć do ponownego nadania Wspólnej Polityce Rolnej narodowego charakteru, 
wskazana jest pełniejsza niż dotychczas koordynacja działań, ograniczenie prawa Unii Europejskiej do stanowienia 
ogólnych przepisów i procedur, większy zakres pomocniczości na szczeblu decyzyjnym, decentralizacja procesu wdra-
żania polityki oraz większa elastyczność na wszystkich szczeblach. 

Punkt 7 - Programy rozwoju 

Realizacja programów, których celem jest rozwój wsi, musi przebiegać na podstawie powszechnie znanych i jasno 
określonych procedur. Działania podejmowane w ramach tych programów muszą się mieścić w indywidualnym pro-
gramie rozwoju każdego obszaru wiejskiego i muszą być prowadzone zgodnie z jednolitym mechanizmem, który za-
pewniałby trwały rozwój wsi. 

Punkt 8 - Finansowanie 

Przy realizacji lokalnych programów rozwoju wsi należy zachęcać do korzystania z miejscowych środków finansowych. 
Trzeba tworzyć warunki umożliwiające w większym zakresie posługiwanie się projektowaniem finansowym w progra-
mach kredytowania wsi, aby doprowadzić do silniejszego związku między finansowaniem publicznym i prywatnym, 
zmniejszyć obciążenia finansowe nakładane na małe i średnie przedsiębiorstwa, wspierać inwestycje przynoszące 
dochody oraz sprzyjać większemu zróżnicowaniu w obrębie wiejskiej gospodarki. Należy zachęcać banki (zarówno 
publiczne, jak i prywatne) oraz inne instytucje pośrednictwa finansowego do szerszego udziału w finansowaniu wsi. 

Punkt 9 - Zarządzanie 
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Jeśli istnieją takie potrzeby, należy wspierać skuteczność i zwiększone kompetencje administracyjne władz lokalnych 
i regionalnych oraz samorządów poprzez udzielanie pomocy technicznej, prowadzenie szkoleń, usprawnienie łączno-
ści, współpracę w zakresie badań naukowych oraz wymianę informacji i doświadczeń - za pomocą organizowania sieci 
lokalnych, które obejmowałyby swym zasięgiem społeczności wiejskie w całej Europie. 

Punkt 10 - Ocena i rozwój naukowy 

Należy wzmocnić system kontroli, oceniania oraz sposobów szacowania korzyści – takie przedsięwzięcia powinny bo-
wiem zapewniać jawność procedur i trybu postępowania, zagwarantować, iż pieniądze publiczne będą wydatkowane 
właściwie, stymulować wynalazczość i rozwój naukowy; tym samym przygotować grunt dla publicznej debaty, prowa-
dzonej na podstawie rzetelnych informacji i danych. Udziałowcy nie powinni być konsultowani jedynie w fazie przy-
gotowania i podczas jego wdrażania, ale powinni aktywnie uczestniczyć w sprawowaniu nadzoru i ocenianiu rezulta-
tów. 

 

     W najbliższych 20 latach polska wieś czekają wielkie zmiany. Obejmą one wszystkie podstawowe dziedziny funk-
cjonowania obszarów wiejskich: rolnictwo, strukturę demograficzną, źródła dochodów, wiejską kulturę, społeczne 
życie wsi, cele i formy polityki państwa oraz UE wobec obszarów wiejskich. W.M. Orłowski nazywa te procesy „cichą 
rewolucją”. Czy będzie to rewolucja na dobre, czy na złe ? 

W wielu wypowiedziach dotyczących wizji wsi za 25 lat zamieszczonych w cytowanej książce, pojawiają się sformu-
łowania: „lepszy świat”, „wieś moich marzeń”, „żyjące obszary wiejskie”, „swojskie miejsce”, „mała ojczyzna”. 
Wizja, jako wyraz nadziei, woli i dążeń kreśli obraz przyszłej wsi, jako „przyjaznej zatoki na globalnym oceanie”. 
Taka wieś jest niewątpliwie bardzo pożądanym celem. 

 „Żeby cel osiągnąć, trzeba wyruszyć w drogę”. 

 

Intencją autorów niniejszego opracowania było wytyczenie ścieżki możliwości rozwoju zwartego obszaru, jakim jest 
obszar LGD Kłodzka Wstęga Sudetów, szeroko skonsultowanej przede wszystkim ze społecznością lokalną.  

Dokument ma za zadanie w czytelny sposób wyjaśnić procedurę dostępu do środków unijnych w „dyspozycji‖ LGD na 
rozwój działalności pozarolniczej, aktywizację obszaru i społeczności tutaj zamieszkujących. 

Nie należy jednak zapominać, że dokument to wymóg formalny, niezbędny dla uruchomienia działań zapisanych w 
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, natomiast największa odpowiedzialność za rozwój ob-
szaru LGD spoczywa w rękach samych mieszkańców, którzy podejmą to wyzwanie i zechcą zapoczątkować i kon-
tynuować zmiany. 

Ten dokument otwiera możliwości i zapewnia dostęp do środków finansowych, czy tę szansę wykorzystamy ? 

Na pewno tak, czego autorki niniejszego opracowania życzą wszystkim zaangażowanym w zmiany na lepsze życie wsi i 
jej mieszkańców. 
 

 

 

Polska wieś 2025 

Wizja rozwoju 

pod redakcją Jerzego Wilkina 
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1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za  realizację LSR 

1.1. Nazwa i status prawny LGD, data wpisu do KRS i nr w rejestrze 

Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania Nazwa 

Fundacja Status prawny 

22.11.2005 r. 
Data wpisu do Krajowego Reje-

stru Sądowego 

0000245517 Numer KRS 

      Proces budowania naszego partnerstwa trwa od 
kwietnia 2005 roku i z pewnością nie można powie-
dzieć, że się zakończył. Specyfika tworzenia kon-
struktywnych relacji między ludźmi to bardzo skom-
plikowana materia i potrzeba wielu spotkań, wspól-
nych wyjazdów, dyskusji i napięć, aby stwierdzić 
dojrzałość grupy partnerskiej. Nasza grupa funkcjo-
nuje już czwarty rok i na pewno możemy się po-
chwalić umiejętnością prowadzenia dialogu, wśród 
tak różnych partnerów, wywodzących się przecież z 
trzech odmiennie funkcjonujących sektorów, repre-
zentujących różne grupy interesów. Na tym etapie 
wszyscy partnerzy rozumieją istotę podejścia LE-
ADER, w podejmowanych decyzjach wszyscy staramy 
się być jak najbliżej oczekiwań mieszkańców wsi i 
wspierać ich decyzje dotyczące kierunku rozwoju i 
działalności. Poniżej prezentujemy kalendarium 
spotkań partnerów w ramach naszej Lokalnej Grupy 
Działania, ilość i różnorodność spotkań oraz porusza-
nych tematów niech świadczy o tym, że proces bu-
dowania dużej grupy partnerskiej ciągle trwa. 

 

 

1.2. Opis procesu budowa-
nia partnerstwa 
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Zaczęło się w kwietniu 2005 !!! Pierwsze starcie z LEADER-em Kolejne spotkania: 

1 spotkanie partnerów 

– Spotkanie  dwudniowe, podczas którego prezentowana była idea pilotażu LEADER+ na terenie powiatu kłodzkiego,  

– został zaprezentowany projekt i wniosek napisany przez Fundację „Akademia Rozwoju‖ i złożony przez Gminę 
Kłodzko do pilotażowego programu LEADER+. 

Lutynia, 01-02.04.2005 

2 spotkanie partnerów – szkolenie 

– „Znaczenie partnerstw lokalnych w rozwoju społeczno – gospodarczym Twojego regionu, poznaj dobre praktyki – 
tych, którym się udało‖. 

– Szkolenie prowadził Andrzej Ferens, nasz ekspert, który zaprezentował między innymi dobre praktyki realizowane 
zagranicą w ramach inicjatywy wspólnotowej LEADER. 

Lutynia, 18-19.04.2005 

3 spotkanie partnerów 

– Spotkanie mające na celu zgromadzenie i opracowanie materiałów dostępnych dla tworzonej Zintegrowanej Stra-
tegii Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

– Sformułowanie celów dla strategii i programów dla realizacji wyznaczonych celów.  

– Opracowanie formularza ankiety potrzeb społeczności wiejskich. 

Lutynia,  23-24.05.2005 

4  BADANIE ankietowe 

– Na terenie wsi powiatu kłodzkiego zostało przeprowadzone badanie ankietowe badające potrzeby społeczności 
wiejskich:  

– 3000 ankiet zostało rozprowadzonych wśród respondentów 

– 585 zwrotów co stanowi 19,5 % ankiet, 1,74 % mieszkańców wsi w wieku produkcyjnym 

– 58 731 - liczba wszystkich mieszkańców 

– 33 515 – liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 

Badanie ankietowe na  

terenie powiatu 

5 spotkanie partnerów 

– Podczas spotkania poruszono problem wynikający z niespójności przepisów wykonawczych dotyczących podatku 
VAT. W konsekwencji istniejącego bałaganu legislacyjnego wnioskodawca, czyli gmina Kłodzko pomimo, że nie 
jest w stanie odzyskać VAT-u z realizowanych zadań w projekcie, musi go zapłacić. 

– Kolejnym tematem spotkania były metryczki dostępnych w gminach dokumentów, które są niezbędne dla spraw-
nego tworzenia ZSROW. Wyznaczono ostateczny termin dostarczenia przez gminy metryczek do sekretariatu w 
Urzędzie Gminy Kłodzko do dnia 15.07.2005 r. 

– Podczas spotkania omawiano także temat pozyskania sektora biznesowego do partnerstwa. 

Następnie omawiana była deklaracja programowa i statut LGD. 

Kłodzko, 06.07.2005 

6 spotkanie partnerów 

– Spotkanie mające na celu prezentację wyników badań ankietowych przygotowanych przez stypendystki Fundacji 
Bölla – Asię i Anię 

Kłodzko, 27.07.2005 

7 spotkanie partnerów 

– Seminarium wyjazdowe grupy partnerskiej do Lanckorony 

 

Lanckorona, 15-17.09.2005 

8 spotkanie partnerów Lutynia, 27-29.09.2005 
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– Warsztat dla partnerów prowadzących zajęcia z mieszkańcami wsi w celu zebrania informacji do ZSROW. 

9 spotkanie partnerów 

Spotkanie  miało charakter roboczy, poruszane w dyskusji tematy dotyczyły kwestii  

– rejestracji Lokalnej Grupy Działania,  

– ustalenia wizerunku medialnego LGD (projekt plakatu, ulotki, pomysł na stronę www),  

– odbywała się dyskusja nad statutem  

Partnerzy samorządowi prezentowali projekty realizowane na obszarze objętym ZSROW zarówno finansowane ze 
środków samorządowych, budżetu państwa jak i współfinansowane ze środków unijnych wspierające rozwój obszarów 
wiejskich. 

Kłodzko, 05-06.10.2005 

10 spotkanie partnerów 

– Kreatywna praca grupy nad planem PR dla partnerstwa oraz koncepcyjne przygotowanie ZSROW – praca z Mate-
uszem Zmyślonym 

Lutynia, 20-21.10.2005 

11 spotkanie partnerów 

– Praca nad ZSROW – koncepcja i pomysł, jak wyróżnić nasz ZSROW spośród 250, które spłyną do FAPY ??? 

– Sesja ewaluacyjna – co się udało, a czego się nie udało zrealizować w naszym projekcie ??? 

Kłodzko, 28-29.10.2005 

12 spotkanie partnerów 

– Spotkanie założycielskie, rejestracja fundacji pn. „Kłodzka Wstęga Sudetów‖ 

– Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z przebiegu I etapu realizacji projektu LEADER+ 

Lutynia, 31.10.2005 

13 spotkanie partnerów 

– Spotkanie partnerów mające na celu konsultację ZSROW, dyskusja, sugestie, poprawki. 
Kłodzko, 10.11.2005 

14 spotkanie partnerów 

– Sesja ewaluacyjna II etapu realizacji pilotażowego programu LEADER+ na terenie wsi powiatu kłodzkiego 
Szczytna, 22.11.2005 

15 spotkanie partnerów 

– Kolejne spotkanie mające na celu dyskusję nad tworzoną ZSROW 
Międzygórze, 29.11.2005 

16 spotkanie partnerów 

– Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Fundacji, na którym poszerzono skład Rady do 27 partnerów oraz wy-
brano Zarząd i Komisję Rewizyjną 

Kłodzko, 14.12.2005 

17 spotkanie partnerów 

– Konferencja podsumowująca przebieg realizacji I schematu pilotażowego programu LEADER+ oraz prezentacja 
powstałej ZSROW 

Boguszyn, 19.12.2005 

18 spotkanie partnerów 

– II posiedzenie Rady Fundacji, na której Mateusz Zmyślony zaprezentował tworzenie marki wioski beztroski, Sylwia 
Mielczarek zaprezentowała tabelę budżetową do II schematu pilotażowego programu Leader+, podjęto uchwały o 
zmianach wprowadzonych do ZSROW i montażu finansowym do II schematu.  

– Stanisław Longawa zaprezentował proponowane zmiany w statucie Fundacji, które przyjęto jednogłośnie. Na ko-
niec odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

– Na dzień 17 maja skład Rady Fundacji liczy 50 partnerów. 

    Równolegle z procesem powstawania grupy partnerskiej w postaci Lokalnej Grupy Działania, odbywała się praca 

Kłodzko, 17.05.2006 r. 
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warsztatowa z mieszkańcami wsi, którzy zgłaszali swoje propozycje i uwagi do tworzonego dokumentu ZSROW. 

19 spotkanie robocze partnerów 

– Kolejne spotkanie mające na celu dyskusję nad przygotowaniem i porządkiem obrad posiedzenia Rady Fundacji 
zaplanowanego na luty 2007 r. 

Kłodzko, 16.01.2007 r. 

20   spotkanie Zarządu Fundacji 

– Spotkanie mające na celu omówienie budżetu do realizacji w II schemacie LEADER+, zatwierdzenie lokalizacji wsi 
edukacyjnych i ich tematyki, omówienie strategii pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową i 
sponsorów, omówienie umowy przesłanej przez FAPA na realizację II schematu LEADER+, omówienie sprawy uru-
chomienia biura fundacji i zatrudnienia pracowników etatowych 

Lutynia, 25.01.2007 r. 

21 spotkanie Zarządu Fundacji 

– Głównym celem spotkania było omówienie kwestii zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie odsetek od 
zaciągniętego przez fundację kredytu na realizację II schematu LEADER +, omawiano także sprawę prowadzenia 
księgowości dla fundacji przez biuro zewnętrzne oraz omówiono strategię realizacji zadań w II schemacie i zaan-
gażowania partnerów. 

Kłodzko, 30.01.2007 r. 

22 - podpisanie w Warszawie umowy na realizację II schematu LEADER+ Warszawa, 12.02.2007 r. 

23 spotkanie partnerów 

– III posiedzenie Rady Fundacji, na którym zaprezentowano sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2006, podję-
to uchwały o przyjęcie bilansu i rachunku zysków i strat, o udzieleniu absolutorium dla Zarządu oraz o zatrudnie-
niu członków Zarządu. Dodatkowo na posiedzeniu powołano grupy programowe i zaprezentowano zadania do re-
alizacji w II schemacie LEADER+. 

Kłodzko, 26.02.2007 r. 

24 spotkanie szkoleniowo warsztatowe  

W dniach 26-27.04.2007 r. odbyło się szkolenie i warsztaty zorganizowane w ramach naszego projektu. Dotyczyły  
marketingu tworzonych wiosek edukacyjnych, lokalizacji wiosek w terenie oraz ustaleniu ostatecznej tematyki kre-
owanych wiosek.  

Podczas zajęć doszliśmy też do wniosku, iż należy przygotować w najbliższym czasie specjalną ulotkę poświęconą 
tylko i wyłącznie temu projektowi, aby wprowadzić w temat większą ilość osób, dzięki czemu zadbamy o poparcie 
społeczne dla tego pomysłu i zarazimy nim kolejnych partnerów. Zajęcia były prowadzone przez Mateusza Zmyślonego 
i Joannę Krupę z GRUPY ESKADRA. 

Lutynia, 26-27.04.2007 r. 

25 spotkanie Zarządu Fundacji 

– Spotkanie mające na celu omówienie realizacji I etapu projektu oraz zadań do realizacji w II etapie, omówienie 
wyjazdu na targi Farma 2007 do Poznania oraz zgłoszenia do konkursu „Najlepszy agroturystyczny produkt regio-
nalny‖ 

Lutynia, 10.07.2007 r. 

26 spotkanie szkoleniowo warsztatowe 

Po szkoleniu i warsztatach wprowadzających, które prowadził Mateusz Zmyślony rozpoczęliśmy serię spotkań mają-
cych na celu  rozwój liderów Wiosek Beztroski na Ziemi Kłodzkiej i przygotowanie ich do kierowania swoimi obszarami 
projektu. Cztery kolejne sesje poprowadzili dla nas Marek Guzowski i Łukasz Srokowski, którzy skupili się na rozwoju 
kompetencji takich jak zarządzanie, praca zespołowa oraz przygotowywanie oferty edukacyjnej kierowanej do 
dzieci i młodzieży. 

Zieleniec, 21-22.08.2007 r 

27 spotkanie Zarządu Fundacji Lutynia, 10.09.2007 r. 
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– Spotkanie mające na celu omówienie realizacji III etapu projektu oraz zadań w etapie IV 

28 spotkanie szkoleniowo warsztatowe 

18-19.09.2007 r. – ciąg dalszy szkolenia dla liderów WIOSEK BEZTROSKI w Lutyni.  

Sesja pt. „Skuteczna komunikacja” dotyczyła: 

– Podstaw efektywnej komunikacji; 

– Komunikacja z dziećmi jako klientami; 

– Budowanie kanałów komunikacyjnych; 

– Rozumienie potrzeb komunikacyjnych „Wiosek Beztroski‖. 

Lutynia, 18-19.09.2007 r. 

29 wyjazd na targi w Poznaniu 

W dniach 27-30 września 2007 r. Fundacja wzięła udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Polagra – Farm 
2007 r. Wystawialiśmy się wspólnie z innymi Lokalnymi Grupami Działania a całość koordynował Dolnośląski Urząd 
Marszałkowski. Stoisko fundacji cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających a było obsługiwane przez Alinę 
Kuczwalską, Monikę Słonecką, Annę i Mirosława Lechów, Marię Markiewicz i Sylwię Mielczarek. Na naszym stoisku 
między innymi można było skosztować miody, ciasta, smalce, kozie sery,  nalewki, dżemy oraz podziwiać i  kupować 
rękodzieło lokalnych artystów z Ziemi Kłodzkiej. 

Na targach odebraliśmy także przyznaną nagrodę w ramach konkursu: Najlepszy regionalny produkt agroturystyczny. 

Poznań, 27-30.09.2007 r. 

30 wyjazd na targi turystyczne w Poznaniu 

Przez pięć dni w Poznaniu Barbara Januszkiwcz i Sylwia Mielczarek promowały powstający produkt turystyczny WIOSKI 
BEZTROSKI na największych turystycznych targach w kraju. Nasze stoisko było częścią stoiska Powiatu Kłodzkiego i 
cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających targi. 

Poznań, 23-27.10.2007 r. 

31 spotkanie szkoleniowo warsztatowe 

29-30.10.2007 r. odbyła się w gospodarstwie agroturystycznym w Sokolcu Sesja IV szkolenia pt.  „Zarządzanie 
ludźmi” i dotyczyła: 

– Zasad skutecznego zarządzania ludźmi;  

– Metod negocjacji w dialogu społecznym i w zarządzaniu; 

– Ćwiczeń praktyczne z zarządzania. 

Sokolec, 29-30.10.2007 r. 

32 spotkanie Zarządu Fundacji 

Spotkanie mające na celu omówienie przygotowań do końcowego rozliczenia projektu oraz organizacji konferencji dla 
wszystkich partnerów podsumowującej projekt w ramach II schematu LEADER+ 

Kłodzko, 26.11.2007 r. 

33 wyjazd studyjny w zachodniopomorskie  

W dniach 5-7 grudnia 2007 r., osiemnaście osób z naszej Lokalnej Grupy Działania wzięło udział w wyjeździe studyj-
nym podczas którego byliśmy uczestnikami konferencji pn. „Wioski Tematyczne” organizowanej przez Partnerstwo 
„Razem” działające w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal oraz zwiedziliśmy pięć wsi tematycznych, 
które są tworzone w województwie zachodnio-pomorskim. 

Dąbrowa, 05-07.12.2007 r. 

34 spotkanie szkoleniowo warsztatowe 

21-22.01.2008 r. odbyło się ostatnie szkolenie z cyklu Wioski Beztroski w Lutyni pod hasłem „Wioski Beztroski – 
projektowanie działań” 

Przygotowywanie konkretnych projektów Wiosek w sposób zgodny z wcześniej zdobytą wiedzą 

Lutynia, 21-22.01.2008 r. 

35 spotkanie Zarządu Fundacji Kłodzko, 30.01.2008 r. 
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Spotkanie mające na celu omówienie planowanego posiedzenia Rady Fundacji, omówienie sprawy „członkostwa‖ 
Gminy Nowa Ruda w naszej LGD, omówienie spraw organizacyjnych przygotowujących LGD do nowego okresu pro-
gramowania, dyskusja nt. ewentualnej zmiany formy organizacyjnej LGD, omówienie współpracy z Czeską LGD. 

36 spotkanie z partnerami Czeskimi 

Spotkanie mające na celu omówienie wspólnego projektu do Europejskiej Współpracy Terytorialnej, dotyczącego 
sieci wiosek edukacyjnych na terenie Polski i Czech. 

Szczytna, 31.01.2008 r. 

37 spotkanie partnerów 

IV posiedzenie Rady Fundacji w Trzebieszowicach dotyczyło podsumowania realizacji schematu II LEADER +, przy-
jęto sprawozdanie z działalności Zarządu oraz bilans i rachunek zysków i strat za rok 2007. 

Trzebieszowice, 
21.02.2008 r. 

38 spotkanie Zarządu 

Podczas spotkania podjęto decyzje o tym, że LGD zostaje przy formie prawnej jaka jest fundacja, omówiono 
kwestie pisania Lokalnej Strategii Rozwoju 

Ołdrzychowice, 11.06.2008 
r. 

39 spotkanie Zarządu 

Omówiono zmiany w statucie LGD dostosowujące go do wymogów osi 4 LEADER, dyskutowano nad przygotowa-
niem kolejnego posiedzenia Rady Fundacji, na którym poprawki do statutu miałyby zostać przyjęte 

Ołdrzychowice, 18.06.2008 
r. 

40 spotkanie partnerów 

V posiedzenie Rady Fundacji dotyczyło prezentacji osi 4 LEADER, przyjęcia zmian w statucie i wyborów do Zarzą-
du, Rady i Komisji Rewizyjnej, rozdano też ankiety dotyczące podziału środków finansowych dla każdej z wsi po-
wiatu kłodzkiego, przyjęto także regulamin prac Zgromadzenia Partnerów. 

Kłodzko, 28.07.2008 r. 
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1.3. Charakterystyka partnerów i sposób rozszerzania składu LGD 

1.3.1. Struktura LGD 
Partnerzy reprezentujący SEKTOR  SPOŁECZNY Partnerzy reprezentujący SEKTOR  PUBLICZNY Partnerzy reprezentujący SEKTOR  GOSPODARCZY 

1. Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne „Gościnna Zagroda‖ 1. Gmina Kłodzko 1. Izba przemysłowo-handlowa Ziemi Kłodzkiej 

2. Gospodarstwo Agroturystyczne „Siedem  kotów‖ 2. Gmina Lądek Zdrój  2. Ośrodek Obsługi Turystyki i Szkoleń „Lech i Czech‖ 

3. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kłodzkiej 3. Gmina Stronie Śląskie 3. Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe „EKO-AR‖ 

4. Towarzystwo Miłośników Gorzanowa 4. Gmina Radków 4. Gościniec „Pod wyciągiem‖ 
 

5. Fundacja „Akademia Rozwoju‖ 5. Gmina Międzylesie 5. Kody Design Kolonko - Dyrda 

6.Stowarzyszenie „Bractwo Lutynianie‖ 6. Gm. Bystrzyca Kłodzka 6. Skalniak Polskie Ogrody  
 
 7.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Rowerowy 7. Gmina Lewin Kłodzki 7. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 

 8. Dolnośląskie Stowarzyszenie Produktu Regionalnego i Lokalnego 8. Gmina Szczytna  

9. Dolnośląska Izba Rolnicza 9. Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko  

10. Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój‖ 10. Ośrodek Kultury Gminy Kłodzko   

11.Stowarzyszenie Wspólnota w Wojtówce 11. Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka  

12 „Stanica Jesionów‖ gospodarstwo agroturystyczne 12.Park Narodowy Gór Stołowych  

13. „Dom SKOWRONKI‖ gospodarstwo agroturystyczne 13. Nadleśnictwo Międzylesie  

14. Siedlisko Gospodarstwo Pszczelarsko-Wędkarskie 14. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Różance 

 

15. Stowarzyszenie Agroturystyczne „Góry Stołowe‖  

16. Stowarzyszenie kulturalno – społeczne wsi Gajnik 15. Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju  

17. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Lesica   

18. Towarzystwo Miłośników Krosnowic 

 

19. Stowarzyszenie Przyjaciół Różanki 

20. Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Jaśnica‖ 

21. Towarzystwo Miłośników Szalejewa Górnego i Dolnego 

22. Towarzystwo „Archanioł Michał‖ 

23. Gminne Stowarzyszenie Poszukujących Pracy 

24. Fundacja Agencja Informacji Gospodarczej 

25. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Oddziału w Kłodzku 

26. Międzyleski Instytut Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego   

27. Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika   

28. Sudeckie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej „Zdroje‖   

29. . Stowarzyszenie ARTYSTYKA   

30. Stowarzyszenie przyrodnicze Cis   

31. Stowarzyszenie Wśród Swoich 

 
Łączna liczba partnerów LGD wynosi 55 

1a Kryterium oceny LGD – ……..pkt 
32. Gospodarstwo Agroturystyczne „Dom pod aniołem‖ 
 
33. Gospodarstwo „Zagroda Czarny Koń‖ 
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1.3.2.  Sposób rozszerzania składu LGD 
 

Rozszerzanie grona Zgromadzenia Partnerów Fundacji odbywa się zgodnie z zapisami § 1 w statucie, ust. 4 i 5, w którym czytamy: 

Ust. 4 Podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie rozwoju obszarów wiej-
skich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) mogą zostać partnerami po wypełnieniu Deklaracji Współpracy (za-
łącznik nr 1 do statutu) i  uzyskaniu pisemnej rekomendacji od dwóch partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania i notyfi-
kowały ten fakt Zarządowi Fundacji. 

Ust. 5 Fundacja zakłada rozszerzanie składu Zgromadzenia Partnerów bez ograniczeń, jedynie zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 i 4. 

 
3 Kryterium oceny LGD  – rozszerzanie 
składu LGD – …….pkt. 

 

1.4. Struktura Rady – organu decyzyjnego 

1.4.1. Reprezentatywność składu Rady 
 

Struktura Rady 

Imię i nazwisko członka Rady Nazwa instytucji/organizacji/firmy Reprezentowany sektor 

Robert Duma  

Aleksnadra Mossakowska  

Hubert Krech  

Ewa Porochnawiec  

Dariusz Jesionowski  

Joanna Piotrowicz  

Towarzystwo Miłośników Gorzanowa Gmina Bystrzyca Kłodzka  

Stowarzyszenie Wspólnota w Wojtówce Gmina Lądek Zdrój 

Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój‖ Gmina Kłodzko  

Stowarzyszenie Wśród Swoich Gmina Szczytna 

Stowarzyszenie przyrodnicze Cis Gmina Międzylesie  

Gospodarstwo agroturystyczne „7 kotów‖ Gmina Lądek Zdrój 

Sektor społeczny 

Agnieszka Cyron 

Bogdan Birówka  

Ewa Ucińska  

Gmina Radków  

Gmina Stronie Śląskie 

Gmina Lewin Kłodzki 

Sektor publiczny 

Halina Bałys  

Franciszek Piszczek  

Izba przemysłowo-handlowa Ziemi Kłodzkiej Gmina Kłodzko 

Skalniak Polskie Ogrody Gmina Kłodzko 
Sektor gospodarczy 

 
1b Kryterium oceny LGD – reprezenta-
tywność składu Rady 
- mamy przedstawicieli wszystkich 8 
gmin w składzie Rady – ….. pkt 
- mamy trzech przedstawicieli sektora 
publicznego – ….. pkt. 
- mamy sześciu przedstawicieli sektora 
społecznego – ….. pkt 
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1.4.2. Określenie sposobu powołania i zmiany w składzie Rady LGD 
 

Odbywa się zgodnie z zapisami  §211 w statucie, ust. 1, 2, 7 i 8, w którym czytamy:  

Ust. 1.       Rada  jest organem decyzyjnym Fundacji i składa się z jedenastu osób powoływanych przez Zgromadzenie 
Partnerów na trzyletnią kadencję. 

Ust. 2.       Wybór członków Rady  odbywa się z zachowaniem parytetu równowagi przedstawicielstwa sektorów pu-
blicznego, społecznego i gospodarczego. Oznacza to, że co najmniej połowę członków rady stanowią podmioty, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. 
Urz. UE L277 z 21.10.2005), lub ich przedstawiciele. 

Ust. 7.     Rada  w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Zgromadzenie Partnerów przed 
upływem kadencji w drodze uchwały Zgromadzenia Partnerów. 

Ust. 8.   W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Rady w trakcie jej kadencji Radzie przysługuje prawo uzupeł-
nienia brakujących członków z grona partnerów Zgromadzenia Partnerów z zastrzeżeniem §211  ust. 2 i 3. Liczba 
członków uzupełnionych w trakcie trwania kadencji Rady nie może przekroczyć 1/3 składu powołanego przez Zgroma-
dzenie Partnerów. W innym przypadku zarządza się wybory uzupełniające. 

Sposób powołania i zmiany w 
składzie Rady LGD zostały okre-

ślone w Statucie Fundacji 
Kłodzka Wstęga Sudetów  

 
2 Kryterium oceny LGD – określenie 
sposobu powołania i zmian w składzie 
rady – …. pkt. 
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1.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD, w tym Rady Fundacji 

1.5.1. Zasady funkcjonowania LGD 

-  

Struktura organizacyjna  

 

 

 

Strukturę Fundacji Kłodzka Wstę-
ga Sudetów - LGD tworzą – zgod-
nie z uchwalonym Statutem – na-
stępujące organy: 

 

 Zgromadzenie Partnerów 

 Rada  

 Zarząd Fundacji 

 Komisja Rewizyjna (organ 
wewnętrznej kontroli). 
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OGNISKA LOKALNEJ  

AKTYWNOŚCI  
 
 

Miejsca na wsi w których 
spotykają się lokalni aktorzy 
(osoby biorące czynny udział w 
programu LEADER), planując 
rozwój swoich wsi i kolejne 
projekty do realizacji, każde takie 
miejsce będzie oznakowane 
specjalną tabliczką, będą też 
obowiązywały standardy funkcjo-
nowania takich miejsc.  
Na dzień dzisiejszy funkcjonuje 8 
oznakowanych Ognisk Lokalnej 
Aktywności. 

 
     Osoby pozostające w stałym kontakcie z ogniskami lokalnej aktywności (8 animatorów, po jednym w każdej gmi-
nie – animatorzy zostali wyłonieni podczas realizacji I schematu pilotażowego programu LEADER+), jednocześnie 
łącznicy pomiędzy wsią, grupami programowymi i biurem LGD. 
 

 
ANIMATORZY  SPOŁECZNI 

 
     Powstały z inicjatywy Zarządu Fundacji, powołane w celu efektywnego kreowania operacji wpisujących się w LSR. 
Funkcjonują na zasadzie grup dyskusyjnych i pomocowych dla potencjalnych beneficjentów chcących złożyć wniosek 
w ramach danego Przedsięwzięcia. Spotykają się cyklicznie podając do publicznej wiadomości termin i miejsce spo-
tkania.  
 

 
GRUPY PROGRAMOWE 

    Biuro Lokalnej Grupy Działania będzie zlokalizowane w Lądku Zdroju przy Pl. Staromłyńskim 5. Lokal będzie wyna-
jęty w budynku Centrum Kultury i Rekreacji.  

     Personel biura zatrudniany jest przez Przewodniczącego Zgromadzenia Partnerów. Przewodniczący wraz z Zarzą-
dem dostosowuje skład osobowy biura do realnych potrzeb LGD oraz jej możliwości finansowych i organizacyjnych. 
Biurem LGD kieruje Dyrektor biura. Odpowiada on bezpośrednio za organizację pracy całego personelu. 

Obsługa księgowa Fundacji jest zlecona wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. 

Biuro LGD 
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1. Informacja o rekrutacji. 

Ogłoszenie o naborze: 

 strona internetowa fundacji i ogłoszenie w siedzibie LGD 

 rozesłanie informacji drogą e-mail do bazy partnerów LGD 

 przekazanie informacji do PUP właściwego dla siedziby LGD 

2. Nabór aplikacji. 

3. Selekcja aplikacji przez Przewodniczącego Zgromadzenia Partnerów i Zarząd. 

4. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone przez Przewodniczącego Zgromadzenia Partnerów i Zarząd. 

5. Wybór personelu. 

Procedura postępowania w sytuacji występowania trudności w zatrudnieniu pracowników. 

Jeżeli w pierwszym naborze nie zostanie wyłoniony pracownik spełniający określone wyżej wymagania, rozpisujemy 
kolejny nabór w którym rezygnujemy z części wymagań koniecznych.  

Załącznik nr 1 – Szczegółowa procedura naboru pracowników 

Procedura naboru pracowników 

Opis stanowisk: 

 Dyrektor biura (1 etat)  

 Specjalista ds. zarządzania projektami (1 etat) 

 Specjalista ds. prowadzenia biura, promocji i kontaktów z mediami (1 etat)  

Załącznik nr 2 – Opis stanowisk  i wymagań kwalifikacyjnych 

Opis stanowisk 

Powierzchnia biura: ok. 80 m2 Warunki techniczne i lokalowe 

Liczba pomieszczeń: 2  

Liczba stanowisk pracy: 3  

Wydzielone miejsce na archiwum tak  

Możliwość obsługi potencjalnych beneficjentów tak  5 Kryterium oceny LGD - określenie proce-
dury naboru pracowników oraz warunków 
funkcjonowania biura: 
a) zostały określone wymagania konieczne 
i pożądane w odniesieniu do kandydatów 
do pracy w LGD – …… pkt 
b) została określona procedura naboru 
pracowników w tym procedura postępo-
wania w syt. wystąpienia trudności w za-
trudnieniu – ……. pkt. 
c) zostały opisane stanowiska (Karty sta-
nowisk w załączniku) – …….pkt. 
d) nasze warunki techniczne i lokalowe 
biura zapewniają przyjmowanie i obsługę 
interesantów oraz archiwizowanie doku-
mentów i organizację spotkań  - ……pkt 

Dostęp do internetu: tak 

Dostępny sprzęt biurowy: 3 komputery, 2 drukarki, ksero, faks, telefon 

Dodatkowe informacje: Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych 

Dokładne dane teleadresowe: Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek Zdrój 

 
Załącznik nr 3 - Regulamin Biura  
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     Zgromadzenie Partnerów tworzą podmioty sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Status Partnera LGD 
otrzymują podmioty, które złożyły pisemną deklarację o współpracy z LGD.  

Do zadań  Zgromadzenia Partnerów należy w szczególności:  

1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Rady oraz członków Komisji Rewizyjnej.  
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu, Rady i ustalanie ich wynagrodzenia.  
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absoluto-

rium - na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
4. Ocena pracy Rady  i przyjmowanie od Rady sprawozdań z jej działalności. 
5. Określanie zasad wsparcia działań innych osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji, w tym tworzenie i likwi-

dacja wyodrębnionych funduszy. 
6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji poprzez uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla 

obszaru Ziemi Kłodzkiej oraz wieloletnich programów działań uszczegóławiających Strategię. 
7. Nadzór nad działalnością Fundacji.  
8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.  
9. Tworzenie i likwidacja grup roboczych, zajmujących się bieżącą pracą nad realizacją określonych celów przyję-

tych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Ziemi Kłodzkiej. 
10. Określanie obowiązków  partnerów  Zgromadzenia Partnerów względem realizacji celów Fundacji, w tym określa-

nie obowiązku świadczeń majątkowych i niemajątkowych na rzecz Fundacji. 
11. Uchwalanie Regulaminu  Zgromadzenia Partnerów. 

 
Załącznik nr 4  - Regulamin Zgromadzenia Partnerów  
 

 
Zgromadzenie Partnerów 

Zarząd Fundacji  składa się z 5 osób. Skład Zarządu jest reprezentatywny dla obszaru LGD. Zarząd kieruje bieżącą 
działalnością LGD. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, wybierany jest przez Zgromadzenie Partnerów 

Załącznik nr 5 - Regulamin Zarządu  

 

Zarząd Fundacji 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i jest organem wewnętrznej kontroli LGD. 

Załącznik nr 6 - Regulamin Komisji Rewizyjnej  
 

Komisja Rewizyjna 
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1.5.2. Zasady i procedury funkcjonowania Rady Fundacji 
 
 

 
Załącznik nr 7 - Regulamin Rady 

Regulamin Organizacyjny Rady 

Pobieżnie o procedurze wyłączenia członka Rady z udziału w wyborze operacji mówi §212 ust. 4 statutu: 

Ust. 4. Członkowie Rady są wykluczeni z głosowania dotyczącego udzielenia wsparcia podmiotom, którego są 
reprezentantem bądź przedstawicielem, o jakim jest mowa w §212 ust. 1 i 2 statutu. 

Szczegółowo reguluje tę kwestię Regulamin Organizacyjny Rady, w którym czytamy o procedurze mającej za zadanie 
zapobieganie sytuacjom, w których członkowie Rady ocenialiby operacje złożone przez wnioskodawców, z którymi są 
w pewnych formalnych lub nieformalnych zależnościach, uzasadniających wątpliwość co do ich bezstronności w pro-
cesie oceny i wyboru. Aby temu zapobiec członkowie Rady zostaną każdorazowo przed oceną wniosku poproszeni o 
wypełnienie deklaracji bezstronności wg wzoru poniżej. 

Procedura wyłączenia członka 
Rady z udziału w wyborze operacji 

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI 
 
Imię i nazwisko oceniającego:    
Instytucja organizująca konkurs:   Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 
 
Niniejszym oświadczam, że:  

-  zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rady Fundacji 

-  nie  pozostaję  w  związku  małżeńskim  ani  w  faktycznym  pożyciu  albo  w  stosunku  pokrewieństwa  lub powinowactwa w  linii prostej, pokre-
wieństwa  lub powinowactwa w  linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a  z  tytułu  przysposobienia,  opieki,  kurateli  z  wniosko-
dawcą/jego zastępcami  prawnymi  lub  członkami  władz  osoby  prawnej  ubiegającej  się  o  udzielenie  dofinansowania.  W przypadku  stwierdzenia  
takiej  zależności  zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  o  tym  fakcie Przewodniczącego Rady Fundacji i wycofania się z oceny danej 
operacji,  

-  nie jestem wnioskodawcą. W przypadku stwierdzenia  takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o  tym  fakcie Przewodni-
czącego Rady Fundacji i wycofania się z oceny danej operacji  

-  nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to  budzić  uzasadnione  wątpliwości  co  do  mojej  bezstronno-
ści.  W  przypadku  stwierdzenia  takiej  zależności zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  o  tym  fakcie  Przewodniczącego Radu Fun-
dacji i wycofania  się  z oceny danej operacji  
 

Miejscowość ………………………………… dnia .......-..........- 200   r.  
                                                                                                                                                   

PODPIS 

 

4 Kryterium oceny  LGD – szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania Rady LGD – …. pkt. 
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1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób  wchodzących w skład Rady 
 

Załącznik nr 8 – Kwalifikacje  i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady   

 

 

1.7. Doświadczenie LGD i partnerów LGD w realizacji operacji 

 

Doświadczenie LGD 
 
Lokalna Grupa Działania posiada doświadczenie w realizacji projektów, o podobnym zakresie do 
operacji realizowanych w ramach osi 3 i 4 PROW, w których Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – 
Lokalna Grupa Działania pełniła rolę wnioskodawcy i głównego lidera projektu. Do takich zrealizo-
wanych przez LGD przedsięwzięć należy projekt „Wioski beztroski – tworzenie marki wsi powiatu 
kłodzkiego, pomysłem mieszkańców na długotrwały rozwój gospodarczy” – projekt o wartości 
748.000 zł,  z II schematu Pilotażowego Programu Leader+ (SPO Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich). W ramach projektu zrealizowano między 
innymi następujące zadania: 
 
(całość raportu z realizacji II schematu LEADER+ znajduje się na naszej stronie internetowej www.kws.org.pl ) 
 

Powstała strategia marketingowa i logo  
dla marki WIOSKI BEZTROSKI 

 
 

 
 
Koncepcje zagospodarowania wsi w Gminie Bystrzyca Kłodzka 
 

Koszt projektu:  5 000 PLN 
Koordynator projektu:  Robert Duma 
 
Ze względu na duże zapotrzebowanie w tworzeniu miejsc rekreacyjno-sportowych na wsi, w opar-
ciu o  wcześniejsze  warsztaty szkoleniowe jak też i konsultacje z sołectwami, podjęto realizację 
wstępnych projektów wizualizacji konkretnych już miejscowości. Na początku były to 3 wioski, ale 
ostatecznie udało się wykonać  działanie dla 6-ciu. 

 
W miejscowościach:  Długopole Zdrój, Stara Łomnica, Topolice, Gorzanów, Stary Waliszów, 

Nowy Waliszów powstały ciekawe koncepcje zagospodarowania terenów publicznych.  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.kws.org.pl/
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Szlaki rowerowe w Gminie Kłodzko 
 

Koszt projektu: 10 000 PLN 
Koordynator projektu: Hubert Krech 
 

Na terenie Gminy wiejskiej Kłodzko, zostało zaprojektowanych sześć tras rowerowych głów-
nych i 11 łącznikowych, głownie w postaci pętli, których punktem wyjścia jest miasto Kłodzko, 
położone w centralnej części systemu. 
 
Trasy prowadzone są po drogach publicznych, głównie po drogach gminnych, leśnych i powiato-
wych, by uniknąć korzystania z ciągów  o dużym obciążeniu ruchem samochodowym co jak wiado-
mo wiąże się przede wszystkim z bezpieczeństwem rowerzystów. 
Zaproponowany układ udostępnia bądź przybliża użytkownikom istniejące na terenie gminy walory 
turystyczne, a jednocześnie jest otwarty na powiązania zewnętrzne.  Układ tras włączony został w 
system powiązań regionalnych, krajowych a nawet europejskich na kanwie międzynarodowej trasy 
rowerowej ER-8. 
W sumie zaprojektowano ponad 220 km tras rowerowych oznakowanych od  5700 do 5705, 
gdzie cyfra 5 – oznacza województwo dolnośląskie, 7 – powiat kłodzki, 0 – Gminę Kłodzko, a ostat-
nia kolumna od 0 do 5 daje oznaczenie tras lokalnych.  

 
Koncepcje zagospodarowania wsi w gminie Lądek Zdrój 
 

Koszt projektu:  11 200 PLN 
Koordynator projektu: Sylwia Mielczarek 
  
W ramach działania powstały następujące opracowania koncepcyjne: 

1. Wiejski plac rekreacyjny we wsi  Kąty Bystrzyckie. 
2. Koncepcja zagospodarowania terenu publicznego we wsi Konradów z przeznaczeniem na plac 

zabaw dla dzieci. 
3. Koncepcja zagospodarowania terenu publicznego we wsi Lutynia z przeznaczeniem na tema-

tyczny, wiejski plac rekreacyjny. Tematem przewodnim terenu jest sztuka. 
4. Koncepcja zagospodarowania terenu publicznego we wsi Orłowiec z przeznaczeniem na tema-

tyczny park zabaw dla dzieci – tematem przewodnim jest geologia. 
5. Koncepcja zagospodarowania terenu publicznego we wsi Radochów z przeznaczeniem na wiej-

ski plac zabaw dla dzieci. 
6. Koncepcja zagospodarowania terenu publicznego we wsi Radochów z przeznaczeniem na pole 

namiotowe 
7. koncepcja zagospodarowania terenu publicznego we wsi Trzebieszowice z przeznaczeniem na 

wiejski plac rekreacyjny. 
8. Koncepcja zagospodarowania terenu publicznego we wsi Wojtówka z przeznaczeniem na wiej-

ski plac rekreacyjny. 

 
 

 
 
 

Koncepcja zagospodarowania terenu publicznego we wsi 
Radochów z przeznaczeniem na pole namiotowe 
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Rewitalizacja rynku w Lewinie Kłodzkim 
 
Koszt projektu: 50 000 PLN 
Koordynator projektu: Ewa Ucińska 

 
Przedmiotem działania było opracowanie dokumentacji technicznej dla  „Zagospodarowanie rynku 
w Lewinie Kłodzkim‖. Projekt uwzględnia w obrębie pierzei zabudowę w zakresie dróg, chodników, 
małej architektury i szaty roślinnej oraz dodatkowo fragment przyległej ul .Obrońców Warszawy, 
gdzie zaprojektowano parking dla samochodów osobowych i dla autokarów. Ideą przewodnią pro-
jektu jest podkreślenie walorów rynku jego osiowej kompozycji w układzie północ-południe z cen-
tralnie usytuowaną fontanną do remontu oraz wyeksponowaniem czterech pomników. W ramach 
projektu zamierza się uporządkować szatę roślinną, wykonać elementy małej architektury takich 
jak balustrady, ławki i kosze na śmieci, oświetlenie uliczne wraz z oprawami oraz iluminację wy-
branych obiektów 

 

 
Feta Agroturystyczna w Gminie Szczytna 
 
Koszt projektu: 7 000 PLN 
Koordynator projektu: Jerzy Król 
 

31.08.2007 r. odbyła się w Szczytnej XXIII Wielka Feta Agroturystyczna. W czasie imprezy od-
bywały się prezentacje możliwości agroturystycznych: twórcy ludowi, kompozycje kwiatowe, degu-
stacje przetworów rolnych, loterie fantowe, rękodzieła, oferty gospodarstw agroturystycznych, ofer-
ty piekaro Dolnośląskich, przyśpiewki, konkursy. Fundacja KWS zakupiła na te okolicznośd specjalny 
baner ustawiony przy drodze nr 8. 

 

 

 

 
Ekomuzeum w Lesicy – Gmina Międzylesie 
 
Koszt projektu: 2 000 PLN 
Koordynator projektu: Monika Słonecka 
 

W wyniku współpracy z mieszkańcami Lesicy - Państwem Wolniaczyk, powstało Ekomuzeum obejmu-
jące tren wsi oraz okolicę. W ramach działania sporządzono inwentaryzację obiektów na ścieżce 

ekomuzealnej, wydrukowano tablicę informacyjną o wymiarach 2 x 1 m z opisem „eksponatów” na 

ścieżce Ekomuzeum, która stanie w centrum oraz  1 000 folderów o tej samej tematyce. Państwo 
Andrzej i Małgorzata Wolniaczyk przyczynili się również do otwarcia wystawy historycznej w między-

leskiej Bibliotece nt. historii okolicznych wsi i regionu.  
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Inwentaryzacja kapliczek w Gminie Radków 
 
Koszt projektu:  10 000 PLN 
Koordynator projektu:  Tomasz Pawłowski 

 

Wambierzyckie kalwaryjne kaplice pielgrzymkowe. W ramach prac powstało dwutomowe 
opracowanie zawierające inwentaryzację przeszło 70 niezwykłych dowodów kultu chrześcijańskie-
go trzech narodów: Niemieckiego, Czeskiego i Polskiego. "Jerozolima Dolnośląska" - tym mianem 
określa się niezwykłe w skali światowej założenie kalwaryjne wraz z Bazyliką NMP. Dlaczego? Otóż 
dlatego, że z inicjatywy Daniela Osterberga - w tym czasie właściciela Wambierzyc - od końca XVII 
do XIX wieku powstała tu kalwaria z około 100 kaplicami i kapliczkami oraz 12 bramami. Płynący 
przez wieś strumień nosi nazwę Cedron, nazwy okolicznych wzgórz nawiązują do tematyki biblijnej 
(Tabor, Syjon, Horeb itp). Odnosi się to w swojej symbolice do Jerozolimy z czasów, kiedy żył 
Chrystus i sprawia, że miejscowość, będąc od XII wieku ośrodkiem kultu maryjnego, jest odwiedza-
na przez liczne pielgrzymki oraz turystów. 

 

 

 
Promocja produktów lokalnych i rękodzieła w Gminie Stronie Śląskie 
 

Koszt projektu: 5 500 PLN 
Koordynator projektu: Ryszard Kaliński 

 

Wydano folder promujący produkty lokalne Gminy Stronie Śląskie w nakładzie  12 tys. egzem-
plarzy oraz etykiety na ser kozi Gierałtella, który jest produkowany w gospodarstwie Gościnna 
Zagroda w Nowym Gierałtowie. 

 

 

 
 
 

 
Pięć dwudniowych sesji szkoleniowo-warsztatowych dla liderów wiosek edukacyjno-
turystycznych 
 
Pierwsze spotkania  dotyczyły  marketingu tworzonych wiosek edukacyjnych, lokalizacji wiosek w 
terenie oraz ustaleniu ostatecznej tematyki kreowanych wiosek. 
 

Po szkoleniach i warsztatach wprowadzających, które prowadził Mateusz Zmyślony rozpoczęli-
śmy serię spotkań mających na celu  rozwój liderów Wiosek Beztroski na Ziemi Kłodzkiej i przygo-
towanie ich do kierowania swoimi obszarami projektu. Cztery kolejne sesje poprowadzili dla nas 
Marek Guzowski i Łukasz Srokowski, którzy skupili się na rozwoju kompetencji takich jak zarządza-
nie, praca zespołowa oraz przygotowywanie oferty edukacyjnej kierowanej do dzieci i młodzieży. 
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Powstały wizualizacje dla wiosek edukacyjno-turystycznych 

 

Wynikiem wizyt terenowych było opracowanie koncepcji i wizualizacji dla poszczególnych 
wiosek. Opracowania zawierają propozycje instalacji osadzone w konkretnym terenie. Obok frag-
ment wizualizacji Wioski Pozytywnej Energii, która jest zlokalizowana w Nowym Gierałtowie w 
Gminie Stronie Śląskie. 

 

 
 

 

Powstała strona internetowa dla projektu WIOSKI BEZTROSKI 

 

 

www.wioskibeztroski.pl - pod tym adresem funkcjonuje strona internetowa wykonana dla projektu 
WIOSKI BEZTROSKI.  Na ten cel powstało szereg scenek wykonanych przez panią rysownik, która 
również zaprojektowała postaci wesołych bohaterów. Rysunki zostaną wykorzystane przy projekcie 
strony internetowej, a także dołączone do opracowań dla poszczególnych wiosek.  

 

 
 

Promocja LGD na targach Farma 2007 

 

W dniach 27-30 września 2007 r. Fundacja wzięła udział jako wystawca w Międzynarodowych 
Targach Polagra – Farm 2007 r. Wystawialiśmy się wspólnie z innymi Lokalnymi Grupami Działania a 
całość koordynował Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Stoisko fundacji cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem odwiedzających a było obsługiwane przez Alinę Kuczwalską, Monikę Słonecką, Annę i 
Mirosława Lechów, Marię Markiewicz i Sylwię Mielczarek. Na naszym stoisku między innymi można 
było skosztować miody, ciasta, smalce, kozie sery,  nalewki, dżemy oraz podziwiać i  kupować 
rękodzieło lokalnych artystów z Ziemi Kłodzkiej. 

Na targach odebraliśmy także przyznaną nagrodę w ramach konkursu: Najlepszy regionalny 
produkt agroturystyczny. 

 
 

http://www.wioskibeztroski.pl/
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Byliśmy na wyjeździe studyjnym w Zachodniopomorskim 
 

W dniach 5-7 grudnia 2007 r., osiemnaście osób z naszej Lokalnej Grupy Działania wzięło 
udział w wyjeździe studyjnym podczas którego byliśmy uczestnikami konferencji pn. „Wioski Te-
matyczne” organizowanej przez Partnerstwo „Razem” działające w ramach Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej Equal oraz zwiedziliśmy pięć wsi tematycznych, które są tworzone w województwie 
zachodniopomorskim. 
Tematyka odwiedzanych wiosek została zaprezentowana poniżej. 

 
 

 
 
 

 

Dąbrowa Wioska Zdrowego Żywienia 
 

 

Iwięcino Wioska Końca Świata 
 

 
 

Paproty Wioska Labiryntów i Źródeł  

 

 
 

Podgórki Kraina Bajek i Rowerów 
 

 
 

Sierakowo Sławieńskie Wioska 
Hobbitów  

 

 
 

Doświadczenie partnerów LGD 

 

Projekty o zakresie podobnym do operacji które mogą być realizowane w ramach działań osi 3 i 4 i inne 

L.p. Nazwa partnera 
Nazwa realizowanego projektu 

lub jego ogólny zarys 

Czas realizacji 
projektu 

Miejsce realizacji pro-
jektu 

Koszt realizacji projektu Źródło finansowania 

1 Gmina Radków 

Kreowanie i promocja transgranicznych produktów tury-
stycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturo-
wego i naturalnego szansą dla rozwoju gospodarki regional-
nej Gór Stołowych 

2006-2007 Gmina Radków, wszystkie 
czeskie miejscowości 
partnerskie Gminy Rad-
ków 

600.000,00PLN Interreg IIIA 

2 Gmina Radków 

Podniesienie konkurencyjności pogranicza polsko-czeskiego 
na obszarze Gminy Radków oraz mikroregionu Police po-
przez tworzenie zintegrowanych i interaktywnych baz 
danych obiektów i atrakcji turystycznych, a także opraco-
wanie publikacji promocyjnych 

2006-2007 Gmina Radków, Mikrore-
gion Police 

96.000,00PLN Interreg IIIA 

3 Gmina Radków 

Integracja transgraniczna poprzez umacnianie partnerstw 
w rejonie radkowsko-polickim 

II-VII 2006 Gmina Radków, wszystkie 
czeskie miejscowości 
partnerskie Gminy Rad-
ków 

34.000,00 PLN Interreg IIIA 

4 Gmina Radków 
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - Pro-
gram Integracji Społecznej 

2008-2009 Gmina Radków  pożyczka Banku Światowego 
dla Rzeczpospolitej Polskiej 
na realizację PPWOW 

5 Gmina Radków Poprawa dostępności obszary pogranicza poprzez moderni- 2006 Radków, Bożanov 313.000,00PLN Interreg IIIA 
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zację odcinka drogi gminnej 118740D do przejścia granicz-
nego Radków-Bożanov 

6 Gmina Radków 
Utworzenie Świetlicy socjoterapeutycznej w Ścinawce 
Średniej „Moje miejsce na ziemi 

IV 2006-XII 2006 Ścinawka Średnia 200.940,00PLN Interreg IIIA 

7 Gmina Radków 

Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego 
na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem 
rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu radkowsko-
polickim 

2006-2007 teren Parku Narodowego 
Gór Stołowych, Mikrore-
gion Police 

1.135.114,00PLN Interreg IIIA 

8 Gmina Radków 
Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora 
publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost 
aktywności społeczno-gospodarczej pogranicza. 

2006-2007 Gmina Radków, czeskie 
pogranicze  

192.000,00PLN Interreg IIIA 

9 Gmina Radków 
Ulepszanie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu tury-
stycznego Radków-Police 

VIII 2008 - V 
2009 

Gmina Radków, Police 911.820,00EURO EWT 

10 Gmina Radków 
Ulepszanie infrastruktury komunikacyjnej Radków-Bożanov VI 2008- VIII 

2009 
Gmina Radków, Bożanov 1.209.831,00EURO EWT 

11 Gmina Radków Poznajemy Policko i Góry Stołowe 2008-2009 Obszar Gór Stołowych 31.500,00EURO EWT 

12 Gmina Bystrzyca Kłodzka 
Budowa Gimnazjum nr 2 w Wilkanowie 1997-2000 Wilkanów gmina Bystrzy-

ca Kłodzka 
6 250 301 PLN Fundacja Niemiecka, Redak-

cja Die Zeit, PZU S.A., Budżet 
państwa, UM Szczecin 

13 Gmina Bystrzyca Kłodzka 
Budowa oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej 1999-2002 Bystrzyca Kłodzka 18986277,96 PLN WFOŚiGW we Wrocławiu, 

PHARE Polska-Czechy PL 
9911, budżet państwa 

14 Gmina Bystrzyca Kłodzka "Partnerstwo w ekologii" 2002 Bystrzyca Kłodzka 9 624,00 EURO Town Twinning 

15 Gmina Bystrzyca Kłodzka 
Odbudowa drogi gminnej, ul. Śnieżna w Międzygórzu 2003 Międzygórze gmina By-

strzyca Kłodzka 
279 343,60 PLN Program SAPARD 

16 Gmina Bystrzyca Kłodzka 
Budowa wodociągu: sieci z przyłączami w Długopolu Dol-
nym 

2003 Długopole Dolny gmina 
Bystrzyca Kłodzka 

1 398 194,44 PLN Program SAPARD 

17 Gmina Międzylesie Budowa sieci kanalizacji w Międzylesiu 
2007 

Międzylesie 
448 981 EURO Norweski Mechanizm Finan-

sowy 

18 Gmina Międzylesie 
IV Kulturalne Zderzenia Przygranicza Międzylesie – Kraliky 
2008 

2008 
Międzylesie 

117 283 PLN EWT 

19 Gmina Międzylesie Budowa wieży widokowej na Trójmorskim Wierchu 2008 Międzylesie 153 231 PLN EWT 

20 Gmina Szczytna 
Program stypendialny dla uczniów szkoły ponadgimnazial-
nej w Szczytnej z terenów wiejskich 

2006-2008 
Gmina Szczytna 

45 113 PLN ZPORR EFS, działanie 2.2 

21 Gmina Szczytna 
Projekt „Razem – Spolu‖CZ 3.22/3.2.00/08.00060, projekt 
zakładał integrację mieszkańców poprzez organizację 
wspólnych imprez i zakup objazdowej sceny 

2008-2009 
Gmina Szczytna oraz 
miejscowości z Republiki 
Czeskiej 

255 683 EURO PO Współpracy Transgranicz-
nej Republika Czeska - Rzecz-
pospolita Polska 2007-2013, 
priorytet 3.2 

22 Gmina Stronie Śląskie 
„Lato w Masywie Śnieżnika‖ – imprezy integracyjne dla 
mieszkańców gminy 

2008 
Gmina Stronie Śląskie 

34 745 EURO INTERREG IIIA 

23 Gmina Stronie Śląskie 
„Poznamy walory górskich wsi śnieżnickich‖wydawnictwo 
dotyczące walorów i promocji wsi gminy Stronie Śląskie 

2006 
Gmina Stronie Śląskie 

46 353 PLN INTERREG IIIA 

24 Gmina Stronie Śląskie „Rowerem po Masywie Śnieżnika‖ - przewodnik rowerowy 2006 Gmina Stronie Śląskie 39 132 PLN INTERREG IIIA 

25 Gmina Stronie Śląskie 
„Bliżej siebie przez Internet‖- szkolenia dla mieszkańców z 
zakresu obsługi komputera i multimediów 

2006 
Gmina Stronie Śląskie 

34 430 PLN INTERREG IIIA 
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26 Gmina Stronie Śląskie 
„Pod wspólnym dachem – integracja społeczności‖ zago-
spodarowywanie terenów publicznych na wsi 

2007 
Gmina Stronie Śląskie 

207 955 PLN INTERREG IIIA 

27 Gmina Stronie Śląskie 
„Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna wokół Stronia Śląskie-
go‖ 

2005 
Gmina Stronie Śląskie 

5 621 EURO PHARE CBC 

28 Gmina Stronie Śląskie Budowa kolektora sanitarnego Bolesławów-Stronie 2003 Gmina Stronie Śląskie 1 543 503 PLN SAPARD 

29 
Gmina Ladek Zdrój "Zagospodarowanie placu rekreacyjnego sołectwa Wojtów-

ka wiatami gospodarczymi" 
sierpień-

październik 
2008 

sołectwo Wojtówka 20 290,40PLN Fundusz spójności/"Mała 
odnowa wsi" 

30 
Gmina Lądek Zdrój Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku z 

adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra. 
styczeń 2006 - 

październik 
2008 

Lądek Zdrój 4.795.314,96 PLN Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
ZPORR 

31 
Gmina Lądek Zdrój Remont i modernizacja budynku Centrum Kultury i Rekre-

acji w Lądku Zdroju w ramach rewitalizacji. 
styczeń 2006 - 
grudzień 2006 

Lądek Zdrój 882.912,91 PLN Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
ZPORR 

32 
Gmina Lądek Zdrój Remont podziemnego kanału przeciwpowodziowego prowa-

dzącego wody Potoku Karpowskiego w Lądku Zdroju. 
kwiecień 2006 - 

lipiec 2007 
Lądek Zdrój 2.014.881,93 PLN Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego w ramach 
ZPORR 

33 
Gmina Lądek Zdrój Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Ko-

ściuszki w Lądku Zdroju. 
maj 2006 - 
październik 

2006 

Lądek Zdrój 324.852,21 PLN Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
ZPORR 

34 
Gmina Lądek Zdrój Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku w 

ramach rewitalizacji - etap II. 
lipiec 2007 - 
październik 

2008 

Lądek Zdrój 2.943.206,45 PLN Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
ZPORR 

35 Gmina Lądek Zdrój Szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputera. marzec 2005 - 
maj 2008 

Lądek Zsdrój 31.200 PLN Europejski Fundusz Społeczny 
w ramach ZPORR 

36 Gmina Lądek Zdrój Stypendia dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Lądku 
Zdroju - program ZPORR. 

listopad 2004 - 
lipiec 2005 

Lądek Zdrój 10.100 PLN Europejski Fundusz Społeczny 
w ramach ZPORR 

37 
Gmina Lądek Zdrój Stypendia współfinansowane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w 
Lądku Zdroju 

wrzesien 2005 - 
lipiec 2006 

Lądek Zdrój 12.800 PLN Europejski Fundusz Społeczny 
w ramach ZPORR 

38 
Gmina Lądek Zdrój II Międzynarodowe zawody w biegu i rowerowej jeździe na 

orientację Euro-orienteering. 
październik 

2006 - paździer-
nik 2007 

Lądek Zdrój 50.000 PLN INTERREG IIIA 

39 Gmina Lądek Zdrój III program stypendialny dla uczniów Liceum Ogólnokształ-
cącego w Lądku Zdroju 

wrzesień 2006 - 
lipiec 2007 

Lądek Zdrój 12.693 PLN Europejski Fundusz Społeczny 
w ramachZPORR  

40 
Gmina Lądek Zdrój Międzynarodowe zawody w biegu i rowerowej jeździe na 

orientację Euro-orienteering. 
październik 

2005 - wrzesień 
2006 

Lądek Zdrój 61.300 PLN 
INTERREG IIIA 

41 Gmina Kłodzko 
Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – I etap 
umowa nr 1551/732-010021/02 z dnia 09.05.2003r.  

Realizacja od 
05-07.2003r. 

Teren Gminy Kłodzko Wartość zadania 1 114 
203,56 , dotacja 835 206,98 
zł 

SAPARD 

42 Gmina Kłodzko Droga Świecko Huberek  Realizacja od 
08-09.2003r. 

Święcko Wartość zadania 154 071,54 
, dotacja 115 553,65 zł 

SAPARD 

43 Gmina Kłodzko 

Remont pomieszczeń piwnic, kotłowni i c.o. Szkoły Pod-
stawowej w Bierkowicach Umowa o finansowanie remontu i 
wyposażenia szkół i świetlic w ramach PAOW 
nr 17 z dnia 14.06.2004r. 

Realizacja 
14.06.2004r. -
30.09.2004r. 

Bierkowice Koszt zadania 120 892,00 , 
w tym z  PAOW 50 774,00 

Program Aktywizacji Obsza-
rów Wiejskich 

44 Gmina Kłodzko Budowa wodociągu we wsi Wojciechowice Umowa nr 
Z/2.02/III/3.1/513/04/U/108/06 z dnia 08.09.2006r.  

Okres realizacji 
inwestycji 

Wojciechowice Całkowita wartość projektu 
– 3 989 877,32 zł 

ZPORR 
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30.11.2006 do 
30.11.2007 

(wnioskowana kwota dota-
cji – 2 930 155,00 zł , bu-
dżet państwa – 390 687,00, 
budżet JST 586 035,25 zł) 

45 Gmina Kłodzko 

Urządzenie centrum wsi Wojbórz (I etap ) – budowa parkin-
gu i remont z modernizacją Domu Ludowego Umowa nr 
61412-UM4100071/06 z dnia 02.08.2006r.  

Okres realizacji 
02.08.2006 do 

25.11.2006 

Wojbórz Wartość zadania  131 
670,00 zł,  
kwota dofinansowana (80% 
kosztów kwalifikowanych) 
105 336,00 zł 

Sektorowy Program Operacyj-
ny „Restrukturyzacja i Moder-
nizacja Sektora Żywnościowe-
go oraz Rozwój Obszarów 
Wiejskich 2004-2006 

46 Gmina Kłodzko 

Modernizacja Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko i budowa 
placu zabaw we wsi Ołdrzychowice Umowa nr 61412-
UM4100042/06 z dnia 18.01.2006r.  

Okres realizacji 
18.01.2006 do 

25.11.2006 

Ołdrzychowice Wartość zadania  87 816,00 
zł,  
kwota dofinansowana (80% 
kosztów kwalifikowanych) 
70 251,00 zł 

Sektorowy Program Operacyj-
ny „Restrukturyzacja i Moder-
nizacja Sektora Żywnościowe-
go oraz Rozwój Obszarów 
Wiejskich 2004-2006 

47 Gmina Kłodzko 

Projekt "Sami sobie u siebie", czyli trójstronny dialog na 
rzecz rozwoju  społeczno-gospodarczego wsi powiatu 
kłodzkiego Umowa nr L/01/074/2005 ze sierpień 2005r. 
zawarta pomiędzy Fundacją Programów Pomocy dla 
Rolnictwa a Gminą Kłodzko 

Okres realizacji 
projektu 

08.2005 – XII 
2005 

Teren Powiatu Kłodzkiego Kwota środków przyznanych 
z funduszy unijnych (za-
twierdzonych zgodnie z 
wnioskiem) 148 419,00 

Europejski Fundusz Orienta-
cji i Gwarancji Rolnej w 
ramach priorytetu „Zrówno-
ważony rozwój obszarów 
wiejskich ” działanie : „Pilo-
tażowy Program Leader + 
schematu I” 

48 Gmina Kłodzko Tradycje dożynkowe na pograniczu polsko-czeskim  2006r. Jaszkowa Dolna 38 000 zł INTERREG IIIA Czechy - Polska 

49 Gmina Kłodzko 

Dożynkowy Festiwal Kultury Polskiej i Czeskiej w Rytmie 
Polki 

2008r. Roszyce 35 230,33 EUR Mikroprojekt w ramach Pro-
gramu Operacyjnego 
Wsp[ółpracy Transgranicznej 
Republika Czeska - Rzeczpo-
spolita Polska 2007-2013 

50 Gmina Kłodzko 

Remont pomieszczeń piwnic, kotłowni i c.o. Szkoły Pod-
stawowej w Bierkowicach Umowa o finansowanie remontu i 
wyposażenia szkół i świetlic w ramach PAOW 
nr 17 z dnia 14.06.2004r. 

Realizacja 
14.06.2004r. -
30.09.2004r. 

Bierkowice Koszt zadania 120 892,00 , 
w tym z  PAOW 50 774,00 

Program Aktywizacji Obsza-
rów Wiejskich 

 

 8 a i b Kryteria oceny LGD – ……..pkt 
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2. Opis obszaru LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 

2.1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD i będących partnerami w LGD 

         Przez zamiennie używane w niniejszym opracowaniu sformułowania: obszar LGD, obszar LSR, Ziemia Kłodzka, należy rozumieć 8 gmin wchodzących w 
skład LGD Kłodzka Wstęga Sudetów. 
LGD Kłodzka Wstęga Sudetów działa na terenie Dolnego Śląska w powiecie kłodzkim. Swoim zasięgiem obejmuje czternaście gmin. Ze względu na wymogi 
formalne tylko dziewięć gmin kwalifikowało się jako obszary mogące być objęte zasięgiem Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednak nie ma już z nami Gminy Nowa 
Ruda, która uchwałą RM nr 158/XXI/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. odstąpiła od współpracy. 
Powiat Kłodzki pod względem wielkości powierzchni plasuje się na pierwszym miejscu wśród dolnośląskich powiatów (ok. 1.650 km2). Położony jest w połu-
dniowo-zachodniej części Polski, w obrębie łańcucha Sudetów Środkowych i Wschodnich, kształtem przypomina czworokąt wcinający się w Republikę Czeską. 
Granica państwowa polsko-czeska o dł. 190 km przebiega szczytami gór. 
 

      
  

Gmina  
Bystrzyca Kłodzka 

31 wsi 

Gmina  
Kłodzko 
35 wsi 

Gmina  
Lądek Zdrój 

11 wsi 

Gmina  
Lewin Kłodzki 

17 wsi 

Gmina  
Międzylesie 

22 wsie 

Gmina  
Radków 
13 wsi 

Gmina  
Stronie Śląskie 

14 wsi 

Gmina  
Szczytna 

8 wsi 

2.2. Uwarunkowania  

2.2.1. Uwarunkowania przestrzenne 
 

 

 

 

 

Gminy należące do Lokalnej Grupy Dzia-
łania Kłodzka Wstęga Sudetów położone 

są w granicach administracyjnych powiatu 
kłodzkiego. Zajmują powierzchnię 

1357,49 km2 co stanowi 82% obszaru 
powiatu kłodzkiego, a 6,8 % obszaru wo-

jewództwa dolnośląskiego.  
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Przebieg Drogi Śródsudeckiej 

 

     Ziemia Kłodzka jest regionem dostrzeganym na 
mapie Polski ze względu na charakterystyczny kształt. 
Zarysu granicy państwa. Odzwierciedla on pasma gór-
skie, okalające z trzech stron Kotlinę Kłodzką otwartą 
na kraj od północy. 
Przez centryczne położenie Kłodzka biegną dwie trasy. 
1/ równoleżnikowa – styczna do Ziemi Kłodzkiej, łączy 
pogórze Sudetów ze Śląskiem i wschodnią częścią Pol-
ski, 
2/ południkowa – prawie symetrycznie przecina Ziemię 
Kłodzką, łącząc nasz kraj z Czechami. 
 

 
Obszar Euroregionu Glacensis 

Usytuowanie regionu stwarza dogodne połączenia ze stolicami najbliżej sąsiadujących państw: Pragi, Bratysławy, Berlina i Wiednia, do których mamy bliżej niż do Warszawy. 

Wejście Polski do Strefy Schengen,  zaowocowało zniesieniem granic i nawiązaniem naturalnej współpracy transgranicznej z partnerami po stronie czeskiej. Obszar LGD przy-
należy terytorialnie  do Euroregionu Glacensis co pozwala na konkretyzowanie idei otwartych granic poprzez realizację wspólnych projektów współpracy opartych głównie o  
realizację zadań z zakresu infrastruktury turystycznej (trasy turystyczne, oznakowanie, tablice informacyjne), promocji (materiały informacyjne, mapy), sportu i rekreacji 
(Cyklo Glacensis) i komunikacji. Przykładem najbardziej zaawansowanego projektu w zakresie komunikacji jest opracowanie przebiegu Drogi Śródsudeckiej, głównej samo-
chodowej trasy turystycznej na obszarze górskim oraz określenie zasad i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizowanego tą trasą. Projekt Drogi Śródsu-
deckiej służy jako inspiracja do tworzenia lokalnych programów zagospodarowania turystycznego terenów w granicach pasma tej drogi. Niniejszy dokument wpisuje się w 
wyznaczony nurt aktywizacji turystycznej małych miejscowości leżących przy wyznaczonym przebiegu trasy. 
Dodatkowo, od listopada 2005 r. nasza Lokalna Grupa Działania formalnie współpracuje z trzema LGD z Republiki Czeskiej tj. LAG Struzeni SPLAV, LAG Vyhlidka, LAG Poho-
da venkova. Współpraca jest oparta o tworzenie produktów turystycznych jakimi są Wioski Beztroski oraz dotyczy inwentaryzacji i certyfikacji produktów lokalnych. 
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2.2.2. Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze 
 

   Jak już wspomniano obszar LGD jest oto-
czony górami Sudetów Środkowych i 
Wschodnich, które stanowią naturalne jego 
granice. Wysokości bezwzględne wahają się 
od ok. 260 m n.p.m. do 1423,7 m n.p.m. 
(Śnieżnik). 

 

 

 

Ziemia Kłodzka, czyli obszar LSR leży w 
obrębie Sudeckiej Krainy przyrodniczo – 
leśnej. Cechuje się przede wszystkim czy-
stym środowiskiem naturalnym, bogatym w 
interesujące gatunki fauny i flory, pięknym 
krajobrazem oraz dużymi kompleksami 
leśnymi. Są to wartościowe zasoby do wy-
korzystania w celach edukacyjno – ekolo-
gicznych i wypoczynkowych. 

Mapa prezentuje pasma górskie na obszarze LSR. 

 

 

KOTLINA KŁODZKA 

 

10. Dolina Ścinawki  

11. Wzgórza Ścinawskie  

12. Kotlina Kłodzka  

13. Wzgórza Rogówki  

GÓRY ZŁOTE 19. Góry Złote  

MASYW ŚNIEŻNIKA 

20. Dolina Białej Lądeckiej  

21. Obniżenie Lądka i Stroni Śląskiego  

22. Dolina Górnej Białej Lądeckiej  

23. Góry Bialskie  

24. Masyw Śnieżnika  

25. Wysoczyzna Idzikowa  

26. Krowiarki  

RÓW GÓRNEJ NYSY 

27. Wysoczyzna Łomnicy  

28. Obniżenie Bystrzycy Kłodzkiej  

29. Wysoczyzna Międzylesia  

GÓRY BYSTRZYCKIE 
30. Góry Bystrzyckie  

31. Dolina Orlicy  

GÓRY ORLICKIE 

 

32. Dolina Górnej Bystrzycy  

33. Góry Orlickie  

POGÓRZE ORLICKIE 
34. Wzgórza Lewińskie  

35. Obniżenie Kudowy 

GÓRY STOŁOWE 
36. Obniżenie Dusznickie  

37. Stoliwo Gór Stołowych  

 

 

Na klimat na obszarze Ziemi Kłodzkiej wpływają masy powietrza nadciągające z Oceanu Atlantyckiego.  W sudec-
kiej dzielnicy klimatycznej, bo do niej się zaliczamy, występują różne średnie temperatury roczne: wahają się od 
4,9 st. C  w rejonach górskich do około 8 st. C w rejonach nizinnych. Temperatury wiosny są na poziomie 6 st. C a 
lata – powyżej 15 st. C. Okres zimy, ze względu na otoczenie gór, jest długi i zaczynać się może już od połowy 
października. Na ogół panuje ciepła pogoda z liczbą ok. 50 dni słonecznych w roku. Spowodowane jest to natu-
ralną barierą gór otaczających obszar LGD, przez co wytwarza się specyficzny mikroklimat. W regonie przeważają 
wiatry z kierunku zachodniego i południowo – zachodniego. 

Klimat 

Lasy, zajmując powierzchnię 70.480 ha, stanowią około 43 % łącznej powierzchni regionu i są największą pro-
centowo powierzchnię w kraju -  przy średniej lesistości Polski 28%. Wielkościowo lasy. Lasy są jedną z dominu-
jących form użytkowania terenu i  bardzo znacznym składnikiem krajobrazu. 

Lesistość 
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Teren Ziemi Kłodzkiej cechuje bogactwo form przyrody ożywionej i nieożywionej. Dodatkowym atutem regionu 
jest występowanie tego bogactwa na stosunkowo niewielkim obszarze. Występują tu 172 pomniki przyrody wpro-
wadzone Rozporządzeniem Wojewody. W której to liczbie najwięcej jest pojedynczych drzew - 128.  
W systemie wielkoprzestrzennych obszarów chronionych - na obszarze działania LGD są: 

1 park narodowy 
1 park krajobrazowy 
2 obszary chronionego krajobrazu 
9 rezerwatów przyrody (w tym 3 na terenie parku narodowego) 

           13 obszarów Natura 2000 

Przyrodnicze obszary chronione 

Park Narodowy Gór Stołowych (pow. 6.340,37 ha, otulina 10.515 ha) niewątpliwie zalicza się do najważniejszych 
obszarów ochrony przyrody. Położony jest w zachodniej części Ziemi Kłodzkiej (wschodnia część Gór Stołowych 
oraz północne fragmenty Wzgórz Lewińskich), znamiennym wyróżnikiem parku jest unikatowość pod względem 
budowy geologicznej oraz niezwykle oryginalne ukształtowanie skalne. Są to jedyne w naszym kraju góry płyto-
we zbudowane z piaskowca wyróżniające się „fantastyczną‖ budową w kształcie grzybów czy też wież. Pod 
względem szaty roślinnej park prezentuje się bardzo okazale. Znajduje się tam 271 gatunki mchów, 112 gatunków 
wątrobowców i 211 gatunków porostów.   
Ze względu na szczególnie cenne walory florystyczne wyodrębniono na terenie parku dodatkowo 3 rezerwaty 
przyrody: 
1. Błędne Skały – pow. 23,51 ha 
2. Szczeliniec Wielki – pow. 50,26 ha 
3. Wielkie Torfowisko Batorowskie – pow. 48,47 ha (szczególnie cenne florystycznie) 

Park Narodowy 

 

Fot. Park Narodowy Gór Stołowych 

Śnieżnicki Park Krajobrazowy znajdujący się we wschodniej części rejonu (Sudety Wschodnie) obejmuje pasma 
górskie: Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Złote. Najbardziej urozmaiconą morfologią charakteryzuje się Masyw 
Śnieżnika. W parku znajduje się inny ważny punkt. Jest to szczyt Trójmorskiego Wierchu – umowna granica zle-
wisk 3 mórz: Bałtyckiego, Czarnego i Północnego. Do najcenniejszych form występujących na tym terenie należą  

 Puszcza Śnieżnej Białki – rezerwat – pow. 124,68 ha  

 Jaskinia Niedźwiedzia – rezerwat - stanowiąca formę ochrony podziemnego miejsca - 2 tys. m korytarzy 

 Śnieżnik Kłodzki – rezerwat krajobrazowo-florystyczny - o pow. 117,73 ha (obszar ochrony ścisłej) i pow. 
81,20 ha (ochrona częściowa) 

 Nowa Morawa – rezerwat leśny  

 Wodospad Wilczki - rezerwat przyrody krajobrazowej 

Park Krajobrazowy 

 

Fot. Jaskinia Niedźwiedzia 

Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich obejmuje 2 pasma górskie położone w zachodniej 
części regionu. Obszar tworzy zwartą jednolicie powierzchnie szczytową o poziomie 800 – 900 m n.p.m.  
Z cenniejszych form ochrony przyrody znajduje się tutaj: 
– Torfowisko pod Zieleńcem – rezerwat - jedno z najciekawszych torfowisk w Polsce (pow. 158 ha) 
– Solna Jama – mała jaskinia stanowiąca ostoję koloni nietoperzy 
– Złota Sztolnia – jaskinia u podnóża Orlicy 

Obszar chronionego krajobrazu 

Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem ochrony wybranych elementów przyrody, najważ-
niejszych z punktu widzenia całej Europy. System ten nie ma zastępować systemów krajowych, ale je uzupełniać – 
dawać merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali kontynentu. Polega on na wy-
braniu (wg określonych kryteriów), a następnie skutecznym chronieniu określonych obszarów. Konsekwencją wstą-
pienia Polski do UE jest obowiązek włączenia się do systemu Natura 2000. Będzie to dodatkowy sposób na zacho-

Obszary Natura 2000 
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wanie najcenniejszych elementów polskiej przyrody. A ponieważ państwa Unii mają bogate doświadczenia w sto-
sowaniu skutecznych, a dotąd nieznanych u nas metod ochrony (np. programy rolnośrodowiskowe), wiele z tych 
dobrych doświadczeń może uda się przenieść na nasz grunt, unikając przy tym popełnionych przez poprzedników 
błędów. Na terenie LGD do objęcia programem Natura 2000 proponowane są następujące obszary: 

– Góry Stołowe – kod obszaPLH020004 
– Torfowisko pod Zieleńcem – kod obszaru PLH0200014 
– Piekielna Dolina Koło Polanicy – kod obszaru PLH0200010 
– Kościół w Konradowie – kod obszaru PLHO20008 
– Biała Lądecka – kod obszaru PLH020035  
– Dzika Orlica – kod obszaru PLH020061 
– Sztolnia w Młotach – kod obszaru PLH020070 
– Czarne Urwisko – kod obszaru PLH020033 
– Góry Orlickie – kod obszaru PLH020060 
– Homole – kod obszaru PLH020039 
– Pasmo Krowiarki – kod obszaru PLH020019 
– Przełom Nysy – kod obszaru PLH020043 
– Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika – kod obszaru PLH020016  

Obszar LGD prawie w całości należy do dorzecza Odry i zlewiska Morza Bałtyckiego a jedynie 4% do zlewiska Morza 
Czarnego i częściowo także do Morza Północnego. Nysa Kłodzka wraz ze Ścinawką, Bystrzycą, Bystrzycą Dusznicką 
i Białą Lądecką należą do dorzecza Odry. Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta. Obecnie jej wodne zasoby dyspozy-
cyjne są niewielkie bowiem górski spad wód zbyt szybko odprowadza wodę ku terenom niżej położonym. Jedynie 
budowa większej ilości zbiorników retencyjnych może zapobiec klęskom powodziowym, takim np. jakie zaistniały 
w latach 1997-98.  

Zasoby wodne 

 

Wody powierzchniowe 

 

 

         Ziemia Kłodzka posiada największe w Polsce zasoby wód leczniczych (jest to 25% zasobów krajowych wód 
mineralnych). Wody mineralne lub słabo zmineralizowane wykorzystywane są do kąpieli i kuracji pitnych. Na ob-
szarze działania LGD występują następujące źródła:  

– szczawa wodorowęglanowa-wapniowo-magnezowa, żelaziste, radoczynne w Długopolu Zdroju,  
– wody termalne fluorkowo-siarczkowe, radoczynne w Lądku - Zdroju,  

Zasoby wód leczniczych są dzisiaj tylko częściowo eksploatowane i wykorzystywane. Stwarza to rezerwę rozwoju 
usług uzdrowiskowych. 

Wody lecznicze 

 

Fot. Basen termalny w Lądku Zdroju 
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Duży wpływ na zanieczyszczenie środowiska na obsza-
rze LSR ma prowadzona gospodarka wodno-ściekowa.   
Z wykresu wynika, że tylko niecałe 4% wsi na obszarze 
objętym LSR jest skanalizowana, co wskazuje na 
ogromny problem z ujęciem ścieków z jakim borykają 
się mieszkańcy wsi i środowisko. Niestety nie są znane 
dokładne dane dotyczące ilości przydomowych oczysz-
czalni ścieków i szamb ekologicznych. Jednak ze 
względu na niską dochodowość gospodarstw wiejskich 
nie należy się spodziewać dużej ilości inwestycji tego 
typu, są to raczej sporadyczne przypadki nie zmniej-
szające skali problemu. Chcąc rozwijać przemysł tury-
styczny na wsiach kłodzkich musimy w bardzo szybkim 
tempie znaleźć rozwiązanie dla tego problemu. 

Stan środowiska naturalnego 
 
 

Podłożem trudności w  zbiorowym ska-
nalizowaniu wsi jest często  konfigura-
cja terenu, powodująca, że  takie roz-
wiązanie jest albo bardzo kosztowne, 
albo wręcz niemożliwe. Stąd jedynym 
pomysłem na dzisiaj rozwiązania tego 
problemu wydają się być przydomowe 
oczyszczalnie ścieków lub ekologiczne 

szamba.  
 

Powietrze: Wg analizy danych zawartych w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami dla ob-
szaru Powiatu Kłodzkiego wykonanym na zlecenie powiatu przez PPW „Czyste Powietrze‖ Sp. z o.o. dotyczącym 
jakości powietrza atmosferycznego w powiecie kłodzkim - na obszarze objętym LSR nie stwierdzono ponadnorma-
tywnych stężeń zanieczyszczeń powietrza w odniesieniu do norm, jakie obowiązują. Większość wyników stężeń 
średniorocznych w roku 2002 wykazywała niewielkie tendencje malejące lub stabilizowała się na stałym poziomie. 
Główny wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza w lecie mają niezorganizowane źródła emisji, tj. w szczególno-
ści kamieniołomy i kopalnie oraz ruch samochodowy, natomiast w zimie do głównych źródeł zalicza się spalanie 
paliw w celach grzewczych oraz ww. źródła niezorganizowane. Problem nadmiernej emisji zanieczyszczeń gazo-
wych i pyłów z zakładów przemysłowych praktycznie nie istnieje. 
Woda:  Dużym zagrożeniem dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych w skali lokalnej stanowią „dzikie 
wysypiska‖, a nawet zalegalizowane składowiska śmieci, z których ładunki zanieczyszczeń migrują do wód po-
wierzchniowych, skąd przenikają do wód podziemnych. Źródłem podwyższonej zawartości azotanów w wodach 
podziemnych zbiorników wód są wody powierzchniowe zawierające zanieczyszczenia pochodzące ze zrzutu nie-
czyszczonych ścieków komunalnych oraz z produkcji rolnej. Mimo znacznych postępów w inwestycjach związanych 
z gospodarką wodno – ściekową potrzeby na obszarze LSR są znaczne. 
Problemem związanym z gospodarka wodną na obszarze LSR jest brak infrastruktury wodociągowej na wsi. Tylko 
32% wsi na obszarze objętym LSR jest zwodociągowana, pozostałe gospodarstwa czerpią wodę z własnych ujęć – 
studni. W ostatnich latach dużej suszy występowały niedostatki wody nawet przez kilka tygodni. Niewątpliwie w 
skali całego obszaru LSR jest to duży problem. Wskazuje on potrzebę inwestycji w infrastrukturę wodociągową i 
retencyjną na wsi.  

 

Fot. Degradacja środowiska, będąca wynikiem  
kwaśnych deszczy w latach 80-tych 

Żmijowiec (Masyw Śnieżnika)  
 
Powietrze i woda na terenie naszego powiatu 
zasługują na miano czystych ekologicznie wg 
pomiarów stacji zlokalizowanych na naszym tere-
nie. 
Jest to kolejna duża wartość dodana dla poten-
cjalnych turystów odwiedzających nasze wsie. 

 

Potrzeba edukacji ekologicznej - W tym miejscu warto zatrzymać się dłużej przy temacie edukacji ekologicznej, która jest nierozłącznie związana  z ochroną środowiska 
naturalnego. Temat ten został bardzo mocno zasygnalizowany przez samych mieszkańców wsi podczas warsztatów mających na celu zebranie materiału do niniejszego doku-
mentu. Specjaliści w dziedzinie metodyki edukacji ekologicznej na całym świecie są zgodni, co do tego, że im wcześniej w procesie kształcenia i wychowania jest ona wpro-
wadzana, tym jest skuteczniejsza. W związku z tym mamy utrudnione zadanie, gdyż musimy dotrzeć do dorosłych mieszkańców wsi i zaszczepić w ich życiu pro środowiskowe 
zachowania polegające często na rezygnacji z czegoś, co wydaje się bardzo wygodne. Chodzi tu m.in. o wyeliminowanie nadprodukcji śmieci wprowadzając ich segregację, 
wprowadzenie odnawialnych źródeł energii do życia codziennego i uporządkowanie gospodarki ściekowej. Kampanie edukacyjne w tym kierunku na pewno pozwolą zmienić 
złe nawyki i przyzwyczajenia na wsi. 
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2.2.3. Uwarunkowania historyczno-kulturowe 
 

HISTORYCZNE 
Czasokres obecności poszczególnych narodowości na terenie Ziemi Kłodzkiej i związek z dziedzictwem historyczno – kulturowym 

 

 
 

     Druga wojna światowa oszczędziła Ziemię Kłodzką. Nie było tutaj żadnych bezpośrednich działań militarnych. 
Armia Czerwona wkroczyła na te ziemie pod sam koniec wojny, właściwie już po kapitulacji Niemiec. Rok 1945 był 
dla Ziemi Kłodzkiej, podobnie jak dla całego Śląska, przełomem. Po stuleciach czeskiego, austriackiego i pruskiego 
panowania, ziemia ta znalazła się w obrębie naszego państwa. 
W latach 1945 - 1947 trwał proces wyjazdu Niemców sudeckich i osiedlania ludności polskiej, zmuszonej do opusz-
czenia utraconych przez Polskę terenów kresów wschodnich. Ludność napływająca z terenów nizinnych nie była 
przygotowana do gospodarowania w trudnych, górskich warunkach. Najszybciej po wojnie wznowiły swoją działal-
ność największe kłodzkie uzdrowiska: Kudowa, Duszniki, Polanica, Lądek. 
W kolejnych latach restrykcje związane z bliskością granicy nie sprzyjały osadnictwu i rozwojowi turystyki.  
W okresie powojennym, od roku 1946 do końca lat 80-tych, utrzymywano przejęte gałęzie przemysłu:  przemysł 
elektrotechniczny i hutnictwo szkła i wprowadzano wielkotowarową produkcję rolną. 
 Uogólniając - rozwijano wielkie „socjalistyczne‖ formy w przemyśle i rolnictwie, podtrzymywano usługi w uzdro-
wiskach i turystyce. W efekcie likwidacji uległa prywatna baza turystyczna i drobny przemysł zlokalizowany rów-
nież na wsiach poprzednio skutecznie dofinansowujący rolnictwo. Rozwój prywatnych przedsiębiorstw, bazy tury-
stycznej i uzdrowiskowej oraz usług był blokowany przepisami i pozaprawnymi metodami działania. 

Ziemia Kłodzka  

po II wojnie światowej  
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Obszar działania LGD wyróżnia się bogatym dziedzictwem kulturowym. Dotyczy to zarówno sfery kultury mate-
rialnej (obiekty i miejsca historyczne oraz wytwory sztuki ludowej) jak i duchowej (folklor, tradycja, podania i 
legendy). W rozwoju różnorodnych form kultury współpracują zarówno instytucje samorządowe (muzea, izby re-
gionalne, ośrodki kultury, świetlice oraz biblioteki publiczne) jak i stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe 
(Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, zespoły folklorystyczne, nowe organizacje pozarządowe), a 
także kościół (chóry, orkiestry). Człowiek wykorzystując zasoby kulturowe i przyrodnicze dla swych potrzeb go-
spodarczych kształtuje przestrzeń. Ale kształtuje przy tym także zwyczaje i wzory zachowań oparte na tradycjach 
i wartościach kulturowych. To z kolei wpływa na mentalność i zachowania, na sposób pracy i stosunek do otocze-
nia.  

Wraz ze wzrostem gospodarczego wykorzystania kultury i środowiska, zmienia się ocena wartości lokalnej prze-
strzeni. Działania LGD powinny się koncentrować na utrzymaniu harmonii pomiędzy potrzebami społecznymi a 
walorami otoczenia. Należy szukać możliwości kompromisu pomiędzy wzrastającymi wymaganiami a cennym, acz-
kolwiek ograniczonym potencjałem naturalnym i kulturowym. 

KULTUROWE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Bogate dziedzictwo obszaru LSR stanowią: zabytki architektoniczne, zabytki nieruchome i ruchome, znajdujące 
się w kościołach, na cmentarzach, w zbiorach muzealnych i archiwalnych oraz pozostające w rękach prywatnych. 
W ewidencji Ośrodka Dokumentacji Zabytków mamy ponad 7,5 tysiąca nieruchomych dóbr kultury (zabytki wpisa-
ne i nie wpisane do rejestru) na terenie Ziemi Kłodzkiej. Na terenie objętym LSR do rejestru zabytków nieru-
chomych wpisanych jest obecnie ok. 438 obiektów. Ponad połowa obiektów zabytkowych znajduje się na 
terenach wiejskich.  

Obiekty dziedzictwa kulturowego 

Charakterystycznym budownictwem wpisanym w krajobraz wsi kłodzkiej jest architektura sakralna. 

Interesującą grupą wiejskich budynków sakralnych są kościoły murowane w stylu gotyckim i barokowym (np. dwor-
ski w Wilkanowie, pielgrzymkowy w Nowej Wsi) oraz nieliczne drewniane małe kościółki wiejskie do których nale-
żą: 

· filialny, pod wezwaniem św. Michała w Kamieńczyku, powstały w 1710 r. 

· pod wezwaniem św. Anny w Zalesiu, datowany na 1718 r. 

· pod wezwaniem N.M. Panny, w Nowej Bystrzycy, pochodzący z 1726 r. 

· pod wezwaniem św. Józefa w Międzygórzu, zbudowany w 1740 r.      

Oprócz kościołów budowano też kaplice (przede wszystkim w XVII i XVIII w.), wznoszone jako wyraz pobożności, a 
także wotywne, czasem łączone z pustelniami. Wśród nich wyróżniają się niewątpliwie kaplice powstałe z fundacji 
osób prywatnych, głównie napływowej arystokracji. Warto zwrócić uwagę na trzy kaplice projektowane przez 
dworskich architektów i wybijające się na tle miejscowej architektury sakralnej: Św. Antoniego ną Dębowej Górze 
w Gorzanowie (1660-1665), św. Onufrego w Stroniu Śląskim (1735) i św. Krzyża na Krzyżowej koło Piotrowic 
(1736).  

Architektura sakralna 

 
Kościół św. Anny z 1718 r w Zalesiu koło By-
strzycy Kłodzkiej należy do najpiękniejszych 
drewnianych obiektów sakralnych na Ziemi 
Kłodzkiej. 
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 Szczególnym miejscem spotkania człowieka z Bogiem są sanktuaria, ich mnogość na obszarze LSR jest zauważal-
na.  Przechowywane w nich rzeźby uważane za cudowne przyciągają od wieków licznych pielgrzymów, a szczegól-
ny charakter tych miejscowości jest wciąż widoczny. Wszystkie miejsca kultu łączyły pątnicze ścieżki. Poruszali 
się nimi nie tylko pielgrzymi, ale to właśnie oni, przemieszczając się przeważnie w sposób zorganizowany, byli 
najbardziej widoczni. Wprowadzali odmienność w zwyczajny porządek świata.       
Ważne miejsce w krajobrazie wsi zajmują także krzyże, kapliczki i figury przydrożne, wznoszone przy drogach, ale 
też na polach i w lasach. Były one i są nadal znakiem ziemskich i duchowych ścieżek mocowania się z Bogiem w 
różnym czasie i w chwilach zagrożenia.   

 
Na kłodzkich wsiach znajduje się wiele rezydencji i dworów będących szlacheckimi siedzibami i ośrodkami dóbr, w których 
obrębie rozkwitała gospodarka folwarczna. Na uwagę zasługują trzy wielkie, trzykondygnacyjne rezydencje renesansowe: 
w Gorzanowie, Międzylesiu  i Wilkanowie. Wygląd zespołów pałacowych, rezydencji wiejskich oraz zabudowy miejscowości 
wzbogacano kształtowaną zielenią, czyli założeniami ogrodowymi, ogrodowo-parkowymi i parkami zdrojowymi. 
Urządzano też zielenią miejskie rynki oraz skwery w bogatszych wsiach. Niestety większość z tych imponujących nie-
gdyś obiektów jest obecnie w stanie ruiny bez widoków na zmianę tego stanu rzeczy.  
 
Według danych przekazanych z gmin bardzo duża cześć obiektów zabytkowych stanowi własność prywatną lub 
znajduje się w gestii parafii. Obiekty, których właścicielami są osoby prywatne znajdują się w przeważającej 
mierze w złym stanie, a wynika to przede wszystkim z braku środków finansowych na właściwą konserwację i 
utrzymanie, która powinna się odbywać zgodnie z przepisami. Natomiast obiekty sakralne, będące w gestii parafii, 
są na bieżąco konserwowane i utrzymywane, dzieje się to też dzięki dużemu zaangażowaniu społeczności lokalnej. 

 

Zespoły dworskie i pałacowe 

 

Stan dóbr kultury materialnej 

 

Cyt.„Krajobraz kulturowy to historycznie ukształtowany fragment przestrzeni geograficznej, powstały w wyniku przeni-
kania się wzajemnych oddziaływań środowiskowych i kulturowych, tworzących specyficzną strukturę, objawiającą się 
regionalną odrębnością, postrzeganą jako swoista fizjonomia‖. Jest on najpełniejszą formą dziedzictwa kulturowego, ale 
najtrudniejszą zarazem do zarządzania.  

Wyodrębnianie się regionalnych cech architektury wiejskiej na opisywanym obszarze nastąpiło w II połowie XVI 
wieku. Od połowy XVIII wieku do II wojny światowej wykształcił się ostatecznie regionalny charakter architektu-
ry wiejskiej w Sudetach. Pomimo upowszechnienia się już od XVIII wieku budownictwa murowanego w Sudetach, 
aż do 1945 roku utrzymała się głęboko zakorzeniona tradycja budownictwa drewnianego, oparta na miejscowych, 
łatwo dostępnych materiałach budowlanych, jak kamień, drewno, łupek i glina. Wznoszone w tradycyjnym su-
deckim stylu budynki wiejskie charakteryzuje m.in.: wysoki, stromy, dwuspadowy dach, którego piękno wyraża 
się w jego sylwecie, proporcjach krawędzi kalenic oraz rodzaju pokrycia. Regionalne cechy zabudowy wiejskiej 
(tzw. sudecki drewniany dom regionalny) możemy znaleźć w wielu wsiach Ziemi Kłodzkiej, jak np. zagrodowe 
budynki wieńcowe w Wilkanowie, Starej Bystrzycy, Starej Łomnicy, Gierałtowie, Starym Waliszowie.  Choć zabu-
dowa wsi została znacznie zniszczona po 1945 r., nadal zachowała bogactwo form i tworzy w wielu wsiach wyróżniają-
ce się zespoły architektoniczne. 

 

Krajobraz kulturowy wsi 

Sudecki drewniany dom regionalny 

Za przykład możemy przedstawić jeden z kil-
ku znajdujących się na terenie skansenu we 

wsi Pstrążna budynków wiejskich.  

 

 

Na obszarze LSR można dostrzec wiele zachodzących współcześnie procesów społeczno-gospodarczych stanowiących 
poważne zagrożenie dla stabilności i różnorodności tutejszych krajobrazów. Przykładem może być żywiołowa rozbudowa 
mieszkaniowa osób osiedlających się na wsi, nie respektująca zastanego ładu przestrzennego miejscowości. Stąd pojawia 
się pilna potrzeba ochrony pierwotnego krajobrazu wsi i odpowiedzialnego jego kształtowania. Należy ograniczać wy-
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chodzenie nowej zabudowy poza istniejące układy osadnicze aż, do wyczerpania rezerw terenowych istniejących 
wewnątrz miejscowości. 

Na terenach wiejskich należy dążyć do zachowania cech zabudowy charakterystycznych dla regionu, zwłaszcza 
skali i formy budowli. Cechy te pozwalają zidentyfikować region, w którym żyjemy, zaświadczają o jego inności, a 
nawet wyjątkowości. Jeżeli pozwolimy na przypadkowość i kosmopolityzm architektoniczny (przykłady poniżej) to 
stracimy oryginalność, walor który przyciąga do nas turystów. 

 

      

 

 

Dobry przykład harmonijnej rozbudowy domu 
sudeckiego w Bielicach. 

 

   Współczesne zwyczaje, obrzędy i tradycje doroczne oraz  rodzinne na obszarze LGD są rezultatem przemian 
kulturowo-społecznych, zachodzących w tym regionie po II wojnie  światowej. Wraz  z ludnością, która  opuściła 
te  tereny zanikły tradycje charakteryzujące Ziemię Kłodzką do połowy lat czterdziestych XX wieku. W ich miej-
sce, pochodzący z różnych regionów Polski przesiedleńcy przynieśli własne zwyczaje i tradycje ukształtowane w 
poprzednim  miejscu  zamieszkania.      

Najbogatszy zespół tradycyjnych elementów zawierają zwyczaje i obrzędy przesiedleńców z kresów wschodnich. 
Natomiast w miejscowościach zasiedlonych przez różne  grupy występuje wzajemne  wartościowanie poszczegól-
nych  zwyczajów i odrzucanie tych,  które nie  zyskały  akceptacji lub w nowych  warunkach utraciły swój  sens i 
znaczenie. Ogólnie można powiedzieć, że dawne ,,czyste‖ regionalne  formy tradycyjne stopniowo ustąpiły  miej-
sca  mieszanym. Zwyczaje i tradycje  na  wsi są związane ze świętami kościelnymi lub zachodzącymi po raz  
pierwszy w roku zjawiskami przyrodniczymi. Wśród imprez corocznych organizowanych na wsiach można wymie-
nić: Jasełka, Kolędowanie, Stoły Wielkanocne, Dożynki, Odpusty itp.     

Kultura przywieziona przez osadników wraz z dorobkiem ludności miejscowej, wytworzyła nowe oblicze twórczo-
ści ludowej na Ziemi Kłodzkiej. Krajobraz współczesnej wsi wzbogaca drobna architektura sakralna, będąca nie 
tylko wyrazem wiary, ale również przykładem twórczości artystycznej. Twórcy ludowi wyrażają swą sztukę w róż-
nych formach, są to także wyroby ceramiczne, obrazy malowane na szkle, rzeźby, hafty, bibułkarstwo i in. Na 
terenie  obszaru LSR działa ok. 50 rękodzielników, którzy wytwarzają unikalne prace, stanowiące niejednokrotnie 
pamiątki kojarzone z naszym regionem. Prężnie działa kilka Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów ludowych, które 
kultywują obyczaje kulinarne oraz artystyczne. Miejscowi producenci i twórcy ludowi, choć dopiero rozwijają swój 
rynek, biorą udział w licznych wystawach, targach i imprezach wiejskich. Kultura ludowa jest na tym obszarze 
wciąż żywa i rozwija nowe tradycje i kulturę, pamiętając o swoich korzeniach i dziedzictwie zastanym tutaj. 

Zwyczaje i tradycje 

 

Sztuka ludowa 

 

W roku 2007 na terenie Lokalnej Grupy działania zostały zidentyfikowane niektóre potrawy tradycyjne z obszaru 
Ziemi Kłodzkiej. Dzięki pomocy i determinacji rdzennej mieszkanki wsi Radochów, udokumentowaliśmy i wpisali-
śmy na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3 potrawy tradycyjne. Potencjał 

Dziedzictwo kulinarne 
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kulinarny gospodyń wiejskich jest duży i musimy dołożyć wszelkich starań aby zwiększyć popyt na specjały kuli-
narne oparte na tradycyjnych recepturach z terenu LSR.  

Zarejestrowane produkty tradycyjne z terenu LSR 

 

Śląskie niebo było popularną na Dolnym Śląsku 

typowo regionalną potrawą przygotowywaną na 
świąteczne okazje. Na Ziemi Kłodzkiej jadano ją 
często, jak opisuje pochodząca z Kłodzka prof. 
Margareta Erber (ur. 1932 r.) w tekście W domu 
moich rodziców. Potrawę tę przygotowywano 
zawsze z okazji urodzin. Jej wspomnienia zainspi-
rowały twórców wystawy pt. Dom w zwierciadle 
minionego czasu obrazującej wygląd mieszczań-
skiego, przedwojennego domu na Śląsku, w Kłodz-
ku.  

Begle pochodzą ze Śląska. W przeszłości pieczone 

były głównie w okresie Wielkiego Postu. W mia-
stach, a szczególnie na wsi, otrzymywały je dzieci 
chodzące od domu do domu z gałązkami przystro-
jonymi kwiatami i wstęgami z kolorowej bibuły, 
śpiewając Sommersingen. Odbywało się to zawsze 
w drugą niedzielę Wielkiego Postu (Letare Sonn-
tag). Był to stary zwyczaj ludowy, bardzo rozpo-
wszechniony na Ziemi Kłodzkiej 

 

Ciasto z kruszonką pochodzi ze Śląska i jest 

tradycyjnym wypiekiem pieczonym na Ziemi 
Kłodzkiej i zostało uwiecznione w wierszu „Sträs-
elkucha‖ autorstwa Hermana Bauch’a (1856–
1924).Wypiek ten pieczony był z okazji wszelkich 
uroczystości rodzinnych oraz wiejskich. Podstawo-
we ciasto z kruszonką było wzbogacane owocami w 
zależności od pory roku, natomiast zimą – makiem 
lub serem. 

 

Sudecki miód gryczany Wzmianki o pszcze-

larstwie na obszarze pomiędzy Odrą a Łabą można 
odnaleźć w zapiskach, które powstały za panowa-
nia Karola Wielkiego na przełomie VIII i IX w.  
Znajdują się tam również informacje o daninie w 
postaci miodu i wosku, która była nakładana na 
plemiona zamieszkujące obecne terytorium Dolne-
go Śląska. 

 

 
Związek kierunków rozwoju LSR z uwarunkowaniami lokalnymi 

 Podstawowym założeniem LSR jest  konsolidacja miejscowych społeczności wiejskich wokół poprawy warunków życia na wsi, głównie przez rozwój „przemy-
słu‖ turystycznego. Przykładowo – realizacja małych, drobnych, ale wymagających wspólnego działania zadań, ukierunkowanych na najbliższe otoczenie 
przełoży się na jakość przestrzeni, a jakość przestrzeni wpłynie na frekwencję i poprawę oferty dla gości - turystów. Sprzężenia zwrotne między wyżej wy-
mienionymi elementami (celami LSR) najkrócej definiują oczekiwaną przez autorów LSR równomierność rozwoju obszaru LGD. 

Trafność założeń weryfikują już opisane wcześniej przez nas uwarunkowania lokalne. 

W kategoriach geograficzno-przyrodniczych: teren Ziemi Kłodzkiej to kotlina otoczona pasmami gór,  której najdalsze miejscowości są dostępne z ośrodka w 
Kłodzku w zakresie 60 km tj. w izochronie 1 godziny spokojnej jazdy samochodem. 

W kategoriach historyczno - kulturowych: na przestrzeni 63 lat obecności Polaków na terenie Ziemi Kłodzkiej zaznaczają się trzy charakterystyczne okresy.  
Pierwszy (1946-1970) to czas przejęcia i trwania zastanych po przesiedleniu warunkach. Drugi po 1970 r. to czas nielicznych inwestycji, ukierunkowanych na 
nowe obiekty, jak też zagospodarowywanie istniejących. Trzeci po 2004 r. to czas otwartego i całościowego spojrzenia na Ziemię Kłodzką, z jej pozostało-
ściami historycznymi i współczesnymi możliwościami. W tym miejscu dostrzegamy z jak bardzo niejednorodną i niejednolitą społecznością mamy do czynie-
nia. Jest to efektem rotacji ludności, szczególnie widocznej na terenach wsi.  
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2.3. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru LSR  

 

Na terenie objętym LSR zamieszkuje ponad 45,8 tysięcy mieszkańców wsi i ponad 33,4 tysiące mieszkańców miast. 
Przewaga społeczności wiejskich jest więc znacząca i wynosi ponad 57% w stosunku do ilości ludzi zamieszkujących 
miasta wchodzące do obszaru LSR. Większość ludności jest w wieku produkcyjnym. 

 

Charakterystyka ludności  

 

 

  Struktura ludności obszaru objętego LSR 

  Gmina 
Ludność ogó-
łem zameldo-

wani 

Ludność mieszkająca Mężczyźni 
 

Kobiety 
 

Gęstość za-
ludnienia 

  Ogółem Miasto Wieś os/km2 

1 Bystrzyca Kłodzka (miejska-wiejska) 19795 19641 10609 9032 9475 10166 58 

2 Kłodzko (wiejska) 17054 16983 0 16983 8320 8663 67 

3 Lądek Zdrój (miejsko-wiejska) 8823 8741 6140 2601 4120 4621 75 

4 Lewin Kłodzki (wiejska) 1879 1857 0 1857 860 997 36 

5 Międzylesie (miejsko-wiejska) 7598 7510 2765 4745 3744 3766 40 

6 Radków (miejsko-wiejska) 9423 9339 2460 6879 4662 4677 67 

7 Stronie Śląskie (miejsko-wiejska) 8037 7933 6229 1704 3774 4159 54 

8 Szczytna (miejsko-wiejska) 7389 7328 5240 2088 3616 3712 55 

  Fundacja KWS - LGD 79998 79332 33443 45889 38571 40761 56,5 
* Dane wg GUS na dzień 31.12.2006 r. 
 

Stopa bezrobocia na obszarze objętym LSR wg stanu na koniec stycznia 2008 r. wynosiła około 23%, widoczna jest 
tendencja spadkowa utrzymująca się od 2004 r., ale wciąż bezrobocie przewyższa dwukrotnie średnią w kraju. Z 
informacji uzyskanych od Powiatowego Urzędu pracy wynika, że na terenach gmin, dla których jest opracowany 
jest LSR ogólna liczba bezrobotnych wynosi 6881 osób, w tym kobiet jest 3625. Z danych statystycznych wynika 
że, największe bezrobocie jest w miesiącach zimowych, a najwięcej pracy jest w okresie wiosenno-letnim. 

 
Bezrobocie 

 
 

 

Na terenie powiatu kłodzkiego funkcjonuje około 280 organizacji pozarządowych działających w różnych sferach 
życia społeczno - gospodarczego regionu, w tym około 1/3 działa w obszarze aktywizacji i rozwoju obszarów wiej-
skich.  Aktualnie, 33 spośród nich posiada status organizacji pożytku publicznego. Główne obszary działalności to: 
kultura, sztuka, sport, rekreacja i turystyka, profilaktyka i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja i wycho-
wanie, prawa obywatelskie. Ważnym elementem działalności społecznej na obszarach wiejskich są gospodynie 
domowe, które chętnie uczestniczą w działalności Kół Gospodyń Wiejskich, jest ich 53 na terenie wsi powiatu 
kłodzkiego. 

Organizacje pozarządowe  

na obszarze LSR 
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Liczba organizacji pozarządowych i podejmowanych przez nie przedsięwzięć świadczy o dużym stopniu zaangażo-
wania społeczności lokalnych w życie kulturalne, społeczne i gospodarcze powiatu kłodzkiego. Zasady, formy oraz 
zakres współpracy organów samorządowych powiatu z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Stan rozwoju infrastruktury wiejskiej 

 Infrastruktura społeczna 

Na terenie objętym LSR  jest utrudniony dostęp do usług medycznych. Zły stan techniczny obiektów i niedostęp-
ność usług wysokiej klasy powoduje niezadowolenie korzystających z obsługi medycznej. Mocną stroną służb me-
dycznych jest stosunkowo duża liczba kadry medycznej. Jednak, dużym zagrożeniem dla służby zdrowia jest ciągła 
likwidacja niedochodowych ośrodków i oddziałów w szpitalach oraz mała ilość punktów aptecznych. 

Ochrona zdrowia 

Z  danych wynika, że na terenie obszaru LSR mamy 5 domów pomocy społecznej i 4 placówki opiekuńczo-
wychowawcze. Wciąż wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych, liczba rodzin objętych pomocą społeczną i ro-
dzin patologicznych, powoduje ciągłe braki i niezaspokajanie potrzeb społecznych. Dużą szansą dla sektora opieki 
społecznej są powstające organizacje pozarządowe, realizujące programy dla najbardziej potrzebujących oraz 
wdrażanie polityki prorodzinnej. 

Opieka społeczna 

 

Porządku publicznego w powiecie kłodzkim pilnują: Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku z 5-cioma posterunkami 
terenowymi. Mocną stroną służb jest wykształcona kadra i dobra współpraca z innymi jednostkami, natomiast pro-
blemem - niewystarczająca ilość sprzętu i brak dostatecznej ilości etatów. 
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ratunek z każdej niemal opresji zapewnia szeroka rzesza strażaków zarówno 
zawodowych zgrupowanych pod wodzą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i ochotników z OSP. 
W obrębie obszaru LSR działają 2 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze : rejon Kłodzko, rejon Bystrzyca Kłodzka (w ca-
łym powiecie są 4). Oprócz wymienionych państwowe jednostki straży pożarnej są w Lewinie Kłodzkim i Lądku 
Zdroju. 
Ochotniczych Straży Pożarnych mamy aż 55 – zlokalizowanych głównie na wsiach. Opierają się one głównie na 
zaangażowaniu i pracy tworzących je ludzi, którzy  w każdej trudnej sytuacji niosą pomoc potrzebującym. 
Mocną stroną strażaków jest przeszkolona kadra i sprawowanie ciągłej kontroli stanu zabezpieczenia obiektów. 
Stacja ratunkowa GOPR w Międzygórzu, stacja sezonowa całodobowa – Zieleniec, stacja sezonowa – Czarna Góra. 

Bezpieczeństwo publiczne 

Na obszarze LGD jest dość dobrze rozwinięta sieć szkół i dostępność do różnych form edukacji. Jednak należy 
wskazać na zły stan techniczny obiektów i słabe ich wyposażenie oraz niewystarczającą ilość kierunków odpowia-
dających zapotrzebowaniu na rynku pracy. 
Dużą szansą dla rozwoju edukacji na obszarze LGD jest wzrost zainteresowania młodzieży zdobyciem odpowied-
nich kwalifikacji oraz wzrost możliwości realizacji ambicji zawodowych. Natomiast duże zagrożenie wynika z bra-
ku przygotowanej odpowiednio kadry pedagogicznej przy zmianie kierunku kształcenia oraz niskie wynagrodzenia. 
Należy też wskazać na brak analizy potrzeb szkoleniowych w powiązaniu z rynkiem pracy. 

Edukacja i wychowanie 

Ważnym elementem infrastruktury społecznej są placówki kultury. Większość instytucji kultury wyższego rzędu 
(opera, operetka, filharmonia)znajduje się w stolicy województwa.  

Na terenie objętym strategią istnieje wiele placówek animujących lokalną kulturę. Można do nich z pewnością 
zaliczyć 7 ośrodków kultury a także 3 kina oraz 8  bibliotek stopnia podstawowego (w sieci działa ich kilkadzie-
siąt). Obszar działania LGD charakteryzuje się ciekawym i obfitujących w elementy kultury materialnej dziedzic-
twem kulturowym. Można tu odwiedzić 10 muzeów i izb regionalnych:  

 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku 

Kultura i sport 
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 Izba Pamięci Rolnictwa Masywu Śnieżnika w Bystrzycy Kłodzkiej 

 Skansen w Pstrążnej 

 Skansen, muzeum etnograficzne w Wambierzycach 

 Ośrodek Historii i Tradycji Turystyki Górskiej Sudetów w Międzygórzu 

 Wapiennik „Łaskawy Kamień‖ w Starej Morawie 

 Muzeum Ziemi w Kletnie 

 Izba Regionalna w Radochowie 

 Gottwaldówka w Kątach Bystrzyckich 

 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej 
Informacje dla mieszkańców przekazuje pięć lokalnych gazet.  
Infrastruktura sportową stanowią: stadiony, boiska, hale sportowe, korty tenisowe, baseny, wyciągi narciarskie, 
strzelnice, stadniny koni,  zinwentaryzowane ścieżki rowerowe, siłownie, pole golfowe, szkoły wspinaczkowe oraz 
ponad 30 klubów sportowych. 
Do mocnych stron w dziedzinie kultury i sportu należy zaliczyć atrakcyjność terenów i obiektów do organizowania 
imprez sportowych oraz znaczącą ilość instytucji kulturalnych. Jednak wciąż brakuje wystarczającej ilości ofert 
kulturalnych i sportowych oraz koordynacji regionalnej dotyczącej organizowanych imprez. Znikoma też jest pro-
mocja imprez w mediach. 

 
 

 
Infrastruktura techniczna 

Sieć drogowa jest dobrze rozwinięta, jej problemem jest stan techniczny. W dostatecznym stanie technicznym 
znajdują się drogi krajowe i wojewódzkie, około 60% dróg powiatowych i 70% dróg gminnych i lokalnych. Zapew-
niają dziś niezbędne minimum w zakresie obsługi komunikacyjnej. Oprócz stanu technicznego dróg problemem 
jest wyczerpująca się przepustowość głównej drogi tranzytowej – drogi nr 8. Stan dróg powiatowych stanowi ba-
rierę rozwoju nowych funkcji przemysłowych. Niezadowalający tez jest stan dróg gminnych, w tym dojazdowych 
do miejscowości wiejskich. 
Sieć kolejowa - część linii pasażerskich została zamknięta jako deficytowa np. kierunek Radków, Tłumaczów, 
Lądek Zdrój, Stronie Śląskie i zagrożona likwidacją w kierunkach Wałbrzycha, Kudowy Zdroju.   
System transportu zbiorowego, dawniej bazujący na kolei i komunikacji autobusowej, obecnie bazuje głównie na 
tej drugiej. Ogólnie stan dróg i linii kolejowych należy określić jako niezadowalający, dodatkowo pogłębiony 
przez brak środków na ich utrzymanie, modernizację i rozbudowę, co grozi pogorszeniem stanu posiadania i może 
stanowić barierę dla rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza turystyki i przedsiębiorczości. 
Nieodzowne będzie uruchomienie połączeń z głównymi miastami kraju. Obecnie istnieje lotnisko sanitarne w 
Bystrzycy Kłodzkiej.   
Sieć drogową obszaru LGD tworzą: 

 drogi krajowe o długości 109 km 
 drogi wojewódzkie o długości 241,6 km 
 drogi powiatowe o długości 713,4 km 
 drogi gminne i lokalne o długości 795,5 km 

Sieć komunikacyjna 

 

Na obszarze objętym LSR mamy dosyć dobrze rozwinięty system przesyłowych linii energetycznych wysokiego na-
pięcia i pełne pokrycie zapotrzebowania na energię do celów bytowych. Jednak słabą stroną sieci energetycznej 
jest duży udział napowietrznych sieci rozdzielczych w obszarach zurbanizowanych i objętych ochroną krajobrazo-
wą. Ich duża awaryjność i zły stan techniczny zwłaszcza na obszarach wiejskich.  
Dużą szansą wydaje się być dla tego sektora przemysłu możliwość wykorzystania alternatywnych źródeł energii, 

Zaopatrzenie w energię 
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przykładowo: 
Z ELEKTROWNI WODNYCH, co miało miejsce na obszarze LSR przed rokiem 1949. W wielu miejscach do dzisiaj 
znajdują się budowle hydrotechniczne pozostałości po infrastrukturze technicznej dawnych siłowni. Możliwa jest 
realizacja obiektów – mikroenergetyki wodnej – obiekty o mocy do 50 kW i – minienergetyki wodnej – obiekty o 
mocy 50 kW do 1 MW, jako elektrowni z naturalnym dopływem wody spiętrzonej budowlami wodnymi. 
Z ENERGII SŁONECZNEJ  - wykorzystywanie ogniw fotoelektrycznych dla potrzeb gospodarstw domowych nie jest 
już dzisiaj bardzo kosztowne. Tendencja ta jest zdecydowanie wzrostowa i powinna być szeroko propagowana. 
Z ENERGII GEOTERMALNEJ -  na terenie LSR  istnieją korzystne warunki geologiczne lecz obecnie wykonane zosta-
ły tylko wstępne badania. Nieoszacowane są koszty wdrożenia takich rozwiązań, ale w przyszłości ich zastosowa-
nie jest całkiem prawdopodobne. 
Z ENERGII WIATRU  - na obszarze LSR nie ma  najkorzystniejszych warunków związanych z wykorzystaniem energii 
wiatru, jednak możliwa jest budowa szeregu lokalnych farm energetycznych wykorzystujących ten nośnik energii. 
ZE SPALANIA BIOMASY - zasadnym z wielu względów wydaje się sposób wykorzystania energii tkwiącej w bioma-
sie. Pozwoli to na zagospodarowanie gruntów niewykorzystywanych rolniczo, jak również spowoduje zmniejszenie 
kosztów w gospodarstwach rolnych. 
 

 

Możliwości pozyskiwania energii ze źró-
deł odnawialnych 

 
 
Telekomunikacja na obszarze wsi obszaru LSR, mimo że charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju, jest nastawio-
na głównie na nowe inwestycje liniowo-przesyłowe. 
Dodatkowo zły stan techniczny kablowych sieci rozdzielczych bądź ich zupełny brak oraz niski poziom  części cen-
tral telefonicznych ogranicza możliwości natychmiastowego uzyskania telefonu i dostępu do Internetu. 
Mała ilość przekaźników telefonii komórkowej i górzysta konfiguracja terenu powodują brak zasięgu operatorów 
komórkowych na terenach wiejskich. 
1/4 obszarów wiejskich LSR korzysta z telefonii stacjonarnej. 
 

Telekomunikacja 

 
 

 

 

Kryzys lat 80-tych i 90-tych dotknął przede wszystkim te gałęzie gospodarki, na których rozwój wcześniej posta-
wiono. Ponadto, nastąpiło wyludnienie wsi górskich, spadek produkcji rolnej, upadek przemysłu przetwarzającego 
płody rolne (np. mleczarnie). W końcu lat 90 - tych XX w. zauważalny jest rozwój: przemysłu na bazie lub z 
udziałem kapitału zachodniego; prywatnych usług w zakresie handlu, gastronomii, zdrowia, turystyki i ostatnio 
także usług w uzdrowiskach; przemysłu wydobywczego materiałów budowlanych; agroturystyki, która stała się 
istotnym czynnikiem aktywizacji wsi ziemi kłodzkiej. 

Przystąpienie Polski do UE w maju 2004 roku pozwoliło na szersze korzystanie ze środków pomocowych co znaczą-
co wspiera rozwój ziemi kłodzkiej. Natomiast przystąpienie naszego kraju do traktatu z Schengen zniosło bariery 
graniczne i ułatwiło współpracę z partnerami czeskimi oraz zwiększyło ruch osobowy w strefie przygranicznej, co 
potęguje dalszy rozwój gospodarczy obszaru LSR. 

 
Uwarunkowania gospodarcze 

 

Obecnie na obszarze objętych LSR jest zarejestrowanych 7296 podmiotów gospodarczych (w tym 93% w sektorze 
prywatnym). Z czego najwięcej na trenie gmin: Bystrzyca Kłodzka (28,7%), Kłodzko (16,6%) i Lądek Zdrój (15,2%).  
Najwięcej, bo aż 32,15% wszystkich działalności stanowią usługi w zakresie handlu hurtowego i detalicznego. 

Struktura podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w systemie REGON 

 
Na obszarze objętym LSR jest ponad 5 tysięcy gospodarstw rolnych, w tym największą grupę stanowią małe obsza-

Gospodarstwa rolne 
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rowo gospodarstwa od 1 do 2 hektarów, jest ich ok. 2 tysięcy. Powiat Kłodzki, w obrębie którego znajduje się LGD 
jest jednym z powiatów o największym rozdrobnieniu gospodarstw na Dolnym Śląsku. 
 
Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania zajmują znaczną część ziem powiatu kłodzkiego (w tym ob-
szaru objętego LSR). Co oznacza, że gospodarowanie na ziemi jest uciążliwe i wymaga zwiększonych nakładów 
pracy i środków finansowych w porównaniu z terenami nizinnymi. Dodatkowo 65% gleb użytkowanych rolniczo w 
powiecie kłodzkim charakteryzuje się bardzo niską zawartość fosforu, potasu i magnezu, co kwalifikuje je jako 
gleby o niskim poziomie wydajności. Dlatego w niniejszym opracowaniu spróbujemy wskazać jak w najbliższych 
latach dostosowując wsie powiatu kłodzkiego do tendencji i kierunków wskazanych przez europejską politykę 
wiejską – nadać nowy, pozarolniczy kierunek naszym wsiom. 

Obszary ONW 

Najwięcej gospodarstw rolnych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą na obszarze LSR znajduje się w Gmi-
nie Kłodzko, a najmniej rolników jest w Gminie Lewin Kłodzki. Z tabeli wynika, że 25% rolników na obszarze LSR 
prowadzi już działalność pozarolniczą, w tym agroturystyczną. 

Struktura gospodarstw rolnych  

na obszarze LSR 

 
nie prowadzące żadnej działalności 

gospodarczej 
prowadzące wyłącznie działal-

ność rolniczą 
prowadzące wyłącznie dzia-

łalność pozarolniczą 
prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą 

Bystrzyca Kłodzka 777 920 138 178 

Kłodzko 659 1 097 92 141 

Lądek Zdrój 234 277 53 63 

Lewin Kłodzki 133 75 23 14 

Międzylesie 566 444 97 57 

Radków 291 674 52 145 

Stronie Śląskie 177 154 73 45 

Szczytna 287 288 92 62 

Obszar LGD 3 124 3 929 620 705 
 

Użytki rolne na obszarze LSR zajmują 67110 ha, z czego: grunty orne stanowią 59,2%, pastwiska 22,99%,  łąki 
17,49%, sady 0,32%. Powierzchniowo, najwięcej gruntów ornych znajduje się w Gminie Kłodzko i Bystrzyca Kłodz-
ka. 

Struktura użytków rolnych 

 

 
Powierzchnia użytków rol-

nych ogółem 
Grunty orne Sady Łąki Pastwiska 

 [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Bystrzyca Kłodzka 16 159 8 983 48 3 034 4 094 
Kłodzko 16 750 12 500 61 2 100 2 089 
Lądek Zdrój 5 087 2 073 48 985 1 981 
Lewin Kłodzki 2 374 722 17 627 1 008 
Międzylesie 11 526 6 476 17 1 962 3 071 
Radków 8 057 5 855 9 1 041 1 152 
Stronie Śląskie 2 809 820 5 871 1 113 
Szczytna 4 348 2 300 11 1 115 922 
Obszar LGD 67 110 39 729 216 11 735 15 30 
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Z danych statystycznych wynika, że w branży przetwórczej na obszarach wiejskich dominują piekarnie i ciastkar-
nie, jest ich 18. Młynarstwo, masarnie i ubój żywca, przetwórstwo ryb i przetwórstwo rolno-spożywcze występują 
w stopniu marginalnym.  

Działalność przetwórcza na wsi      

 

 

Gospodarstwa Ekologiczne 

 

Na obszarze LSR wg danych z Głównego 
Inspektoratu Jakości Handlowej Artyku-
łów Rolno-Spożywczych, na dzień 31 
grudnia 2007 r. znajduje się 57 funkcjo-
nujących gospodarstw ekologicznych 
(wykres obok) oraz 51 gospodarstw w 
okresie przestawiania się. Przeważający 
rodzaj działalności w rolnictwie ekolo-
gicznym to uprawy 51 % (56 gospo-
darstw), hodowle 30 % (33 gospodar-
stwa) i wytwarzanie produktów pocho-
dzenia zwierzęcego 19% (21 gospo-
darstw). 
 

Struktura producentów rolnych  
w rolnictwie ekologicznym na terenie 
poszczególnych gmin wchodzących w 
skład LGD: 
 

Międzylesie 31 
Bystrzyca Kłodzka 10 

Stronie Śląskie 5 
Lewin Kłodzki 4 

Lądek Zdrój 2 
Kłodzko 2 
Radków 2 

Szczytna 1 
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Na obszarze LSR nabiera znaczenia produkcja proekologiczna wytwarzająca tzw. zdrową żywność. Warunki w po-
wiecie sprzyjają funkcjonowaniu tego typu gospodarstw praktycznie we wszystkich gminach.  
Sprzyjające warunki to tereny o: czystym środowisku nie poddane presji przemysłu oraz obszary chronionego kra-
jobrazu. Mogą to być małe gospodarstwa wielogatunkowe prowadzone w systemie uprawy biologicznej bądź bio-
dynamicznej. Powinny one korzystać ze wsparcia ze strony państwa tak, aby można było rekompensować większe 
koszty produkcji ekologicznej. Żywność ekologiczna jest, co prawda droższa, ale zapotrzebowanie na nią stale 
rośnie, szczególnie w krajach Unii Europejskiej i mogłaby się ona stać naszą lokalną specjalnością z szansą zaist-
nienia na rynkach Unii Europejskiej. Aby jednak tak się stało trzeba poprawić mechanizmy tworzenia stowarzyszeń 
producentów zdrowej żywności, systemy kontrolno-nadzorcze oraz rozwijać przetwórstwo zdrowej żywności. Nie-
zbędna jest również szeroka promocja, szkolenia i pomoc w organizacji zbytu. 
 

 

 

 

Gospodarstwo ekologiczne Państwa Lechów w 
Jarkowie specjalizujące się w przetwórstwie 

ARONII 

 

 
 
Zauważalnym już w naszym powiecie sposobem na zwiększenie dochodowości wsi oraz na tworzenie pozarolni-
czych miejsc pracy jest agroturystyka i turystyka wiejska. Na obszarze LSR mamy 174 gospodarstw agrotury-
stycznych. Bogactwo przyrodnicze, kulturowe, liczne zabytki i atrakcyjne tereny turystyczno-uzdrowiskowe to 
ważne czynniki decydujące o rozwoju tej formy działalności. Małe gospodarstwa, których podstawą utrzymania 
jest tworzenie zaplecza turystycznego są skupione na atrakcyjnych terenach obszaru LSR. Uroki wsi przyciągają 
turystów z Polski i całej Europy. Nasze tereny są szczególnie predysponowane do rozwoju tego typu działalności. 
Produkcja rolna w takich gospodarstwach jest prowadzona na użytek własny i gości.  
Rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych na terenie LSR według obszarów geograficznych przedstawia się 
następująco: 

 Kotlina Kłodzka – 24 

 Góry Złote i Bardzkie – 12 

 Góry Stołowe – 50 

 Góry Bystrzyckie – 34 

 Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie -  54 
 
   Działalności agroturystycznej powinien towarzyszyć intensywny rozwój usług np. gastronomicznych, transporto-
wych i rzemiosła. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej nie może się odbywać bez rozwoju infrastruktury wiej-
skiej. „Dzikość natury‖ i surowe warunki mieszkaniowe też mogą być atrakcyjne, ale nie w skali masowej. Bez 
wodociągów, kanalizacji, dróg, sieci telefonicznej nie będzie możliwe zapewnienie warunków bytowych, które by 
zachęcały do spędzania wakacji na wsi przyzwyczajonym do wygód mieszczuchom. 
 

 

Przeważająca działalność pozarolnicza 

Gospodarstwa Agroturystyczne  

 

 

 

Agroturystyka „Cztery Kąty” Alina Kuczwalska 
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Rozwojowi bazy agroturystycznej towarzyszy powstawanie na obszarze LSR  sieci  łowisk, w których każdy węd-
karz amator- bez wymogu posiadania karty wędkarskiej może łowić ryby. Oferta łowisk zadowolić może początku-
jącego wędkarza jak i wytrawnego specjalistę w tej dziedzinie. Rybę można przyrządzić, upiec na miejscu lub 
zabrać do domu. Wymarzoną zdobyczą i celem wypraw wędkarzy  są pstrągi potokowe i źródlane- zamieszkujące 
czyste, dobrze natlenione górskie rzeki. To właśnie im Ziemia Kłodzka zawdzięcza miano 'krainy pstrąga'. Rzeki i 
potoki zamieszkują również lipienie, kiełbie, ślizy, minogi, karasie, głowacze, strzeble, olszanki, szczupaki, 
brzanki i okonie. 

Na dzień dzisiejszy na obszarze LSR znajduje się ponad 35 łowisk komercyjnych i gospodarstw agroturystycz-
nych oferujących połów ryb. 

 

 

 

 

Hodowla pstrąga 

 

 
W gospodarce obszaru LSR uwidacznia się coraz silniej rozwój sektora usług turystycznych, przy jednoczesnym 
utrzymywaniu innych sektorów gospodarczych. Analiza sytuacji na terenie LGD pozwala wyróżnić kilka wspólnych 
cech tworzących podstawy tego procesu:  

 ponadprzeciętne warunki środowiskowe, zabytki, historia i kultura obszaru umożliwiające rozwój turystyki; 

 dogodne położenie komunikacyjne; 

 duże skupisko renomowanych uzdrowisk (rozbudowana baza lecznicza); 

 walory kulturowe łączące dziedzictwo wielu kultur oraz położenie obszaru na historycznych szlakach; 

 całoroczna oferta turystyczna; 

 rozwijająca się i modernizowana baza noclegowa i znacząca liczba gospodarstw agroturystycznych; 

 rozwój infrastruktury okołoturystycznej. 
 

Podsumowanie 
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2.4. Specyfika obszaru LGD pod kątem rozwoju turystyki 

          Obszar LGD to subregion turystyczny, w którym coraz większy odsetek mieszkańców związany jest z turystyką jako dominującą w regionie dziedziną 
gospodarki. Tradycje rozwoju turystyki na ziemi kłodzkiej sięgają końca XIX wieku. Bazą rozwoju były początkowo walory naturalne Gór Stołowych, Masywu 
Śnieżnika i źródła mineralne przekształcające się stopniowo w podstawę lokalnego dobrobytu.  
Dziś turystyka to trzecia co do wielkości obrotów gałąź gospodarki na świecie, a dla obszaru LSR szansa rozwoju, podniesienia  poziomu życia lokalnej społecz-
ności, restrukturyzacji terenów wiejskich i przyciągnięcia pożądanych inwestorów.  
Uzasadnieniem prowadzenia działań wspierających rozwój turystyki są dane z badań przeprowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną oraz Dolnoślą-
ską Organizację Turystyczną. Osiągnięte wyniki lokują cały powiat kłodzki, w tym obszar LSR w czołówce regionów, których udział w tworzeniu PKB z turystyki 
ma duże znaczenie.  
Dominujące formy turystyki w powiecie kłodzkim, w tym na obszarze LSR są:  turystyka uzdrowiskowa, turystyka transgraniczna, turystyka biznesowa a w 
odniesieniu do wsi agroturystyka, turystyka specjalistyczna w różnych odmianach oraz turystyka pielgrzymkowa.  
 
Obszar LSR posiada bogate i zróżnicowane:  
1) walory wypoczynkowe  
 Ukształtowanie terenu z gęstą siecią szlaków turystycznych docierających do jego najbardziej atrakcyjnych regionów. Obszary pasm górskich pokry-
wają  szlaki piesze, rowerowe, konne i off-roadowe, służące rozwojowi turystyki aktywnej.  
2) walory specjalistyczne  
 największe znaczenie w regionie mają występujące źródła wód mineralnych czyniąc z Ziemi Kłodzkiej znaczący kompleks uzdrowiskowy w Polsce. W 
powiecie kłodzkim status źródeł leczniczych mają wody w siedmiu miejscowościach. Pięć tych miejscowości ma status uzdrowisk (spośród 42 w całym kraju). 
Dwa z tych 5 uzdrowisk leżą na terenie objętym LSR. Spośród walorów specjalistycznych dużą popularnością cieszą się te, służące uprawianiu sportów zimo-
wych. Klimat sprzyja zaleganiu pokrywy śnieżnej przez okres 10-12 tygodni. W rejonach Masywu Śnieżnika i Gór Orlickich nawet do 20 tygodni. W tym miejscu 
należy podkreślić iż, tereny Masywu Śnieżnika zaliczane są do I grupy przydatności dla turystyki zimowej, natomiast Góry Orlickie do grupy II, w związku z 
rosnącą popularnością turystyki rowerowej zdecydowano się na tworzenie na ziemi kłodzkiej sieci tras rowerowych, sprzyjających rozwojowi tej formy tury-
styki, a także uatrakcyjnieniu regionu, obszar LSR ze względu na bogatą sieć hydrograficzną rzek, potoków i innych cieków wodnych jest wspaniałą bazą do 
uprawiania wędkarstwa. Ponadto, rozwój bazy agroturystycznej zaowocował rozwojem sieci łowisk, które uzupełniają ofertę gospodarstw agroturystycznych, 
są też atrakcyjnym samodzielnym produktem turystycznym.  
3) walory krajoznawcze w tym:  
 walory krajoznawcze środowiska –  obejmują różnorodność pasm górskich, ich budowy geologicznej, pokrycia szatą roślinną i ciekami wodnymi.  
 walory krajoznawcze kulturowe obejmujące materialne i niematerialne wytwory kultury w regionie oraz współczesne osiągnięcia człowieka. W re-
gionie istnieją liczne pozaprzyrodnicze walory krajoznawcze, które stanową świadectwo ciekawej wielonarodowej przeszłości.  Wielkim atutem są położone w 
dolinach zwarte układy osadnicze: pasmowe na wsi, koncentryczne w miastach. Jest to tak odmienne od chaosu, z którym się spotykamy na innych terenach 
górskich kraju. Dodatkową wartością jest specyficzna architektura regionalna identyfikująca obszar LSR, świadcząca o jego wyjątkowości Bez wątpienia jest 
to duży walor przyciągający turystów.  
Na terenie LSR odbywa się wiele imprez kulturalnych stanowiących kolejny walor obszaru dla odwiedzających nas gości. Imprezy mają charakter lokalny - 
można tutaj wymienić organizowane na obszarach wiejskich odpusty, dożynki, jasełka oraz o imprezy charakterze regionalnym np. Przegląd Filmów Górskich 
w Lądku Zdroju i Feta Agroturystyczna w Szczytnej. 
4) walory krajobrazowe - góry pokryte lasami, tereny otwartego krajobrazu jeszcze wolne od zabudowy,  atrakcyjność terenu objętego LSR sprawiła, iż duże 
jej partie objęte zostały ochroną prawną. Na terenie partnerstwa znajduje się: Park Narodowy Gór Stołowych, jeden park krajobrazowy, dziewięć rezerwa-
tów, dwa obszary chronionego krajobrazu, liczne pojedyncze pomniki przyrody oraz 13 proponowanych obszarów NATURA 2000. 
Dla autorów LSR specyfika obszaru to dostrzeżenie przez nich jego niewykorzystanego potencjału a jednocześnie w przyszłości konieczność wskazania 
progu rozwojowego niezbędnego dla zachowania tej specyfiki. 
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2.5 Spójność obszaru LSR 

    Obszar objęty LSR charakteryzuje się wspólnymi cechami ukształtowania terenu, wspólnymi walorami przyrodniczymi i zbieżnymi celami działalności tj. 
ochroną środowiska przyrodniczego, modernizacją rolnictwa, rozwojem alternatywnych źródeł utrzymania, rozwojem i modernizacją funkcji rekreacyjno-
turystycznej i leczniczo-uzdrowiskowej. Do dodatkowych czynników łączących fizycznie obszary wiejskie na terenie powiatu należy zaliczyć  stosunkowo do-
brze rozwiniętą sieć komunikacyjną. 
Obszar LGD Kłodzka Wstęga Sudetów, objęty Lokalną Strategią Rozwoju, jest spójny przestrzennie, przyrodniczo, historycznie i kulturowo oraz społecznie i 
gospodarczo, co opisano szczegółowo w poprzednim rozdziale. 

Reasumując, najważniejsze elementy spójności: 
a) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami przestrzennymi 
Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje 2 gminy wiejskie i 6 miejsko-wiejskie, położone w południowej części województwa dolnośląskiego. Obszar objęty LSR 
jest spójny przestrzennie i znajduje się w jednym obrysie. Wszystkie gminy objęte LSR są partnerami LGD Kłodzka Wstęga Sudetów. Przez obszar LGD 
przebiega międzynarodowa droga nr 8, obszar połączony jest wystarczająca siecią dróg łączących go we wszystkich kierunkach.  
b) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami geograficznymi i przyrodniczymi 
Obszar objęty LSR wyróżnia się na tle województwa ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi i geograficznymi. Bogactwo flory i fauny, walory krajobra-
zowe, w tym pasma górskie, rozległe tereny leśne stanowią mało jeszcze odkryte wartości poznawcze. Występujące obszary prawnie chronione zajmują sporą 
powierzchnię obszaru LGD, lesistość jest wyższa od średniej dla kraju. Lasy, obok bogactwa flory i fauny, bogate są w grzyby, jagody, maliny i zwierzynę łow-
ną.  Podstawowym elementem łączącym obszar Partnerstwa jest wciąż jeszcze czyste środowisko naturalne i  liczne pasma górskie stanowiące same w sobie 
znakomite warunki do uprawiania turystyki wędrówkowej, rowerowej i konnej.  
c) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami historycznymi i kulturowymi 
Struktura terytorialna obszaru kształtowała się na przestrzeni wieków od Korony Czeskiej przez Austo-Węgry, Prusy, Niemcy aż po II wojnie światowej osta-
tecznie obszar przynależy do państwa polskiego. Teren zasiedlony został przez osadników z różnych stron stanowiąc swoistą mozaikę kulturową. 
Struktura etnograficzna obszaru przejawia się przede wszystkim w zróżnicowaniu zwyczajów i tradycji. Przez 63 lata kreują się nowe tradycje mieszkańców. 
Wśród zachowanych zabytków kulturowych zwraca uwagę ich różnorodność oraz liczba, ale również ich zły stan techniczny. 
d) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami gospodarczymi 
Dominującą formę gospodarki na obszarze LSR jest handel, rolnictwo występuje na obszarze kotliny kłodzkiej, jednak większość terenu LGD należy do obsza-
rów o niekorzystnych górskich warunkach gospodarowania. Dlatego też ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego ma rozwój turystyki wiejskiej, 
w tym usług, rozwój przetwórstwa i ciągle niszowej produkcji ekologicznej żywności. Należy wspomnieć także o zapoczątkowanym rozwoju sektora rybnego, 
w tym hodowli pstrąga. 
e) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami społecznymi 
Społeczność obszaru cechuje pogłębiająca się integracja wewnętrzna oraz wzrastająca aktywność społeczna. Objawia się to wspólnym działaniem na rzecz 
poprawy jakości życia w miejscowościach wiejskich, wspólną pracą na rzecz poprawy estetyki wsi. Znacząco wzrasta zainteresowanie możliwościami dywersy-
fikacji produkcji rolnej i własną przedsiębiorczością, o czym świadczyć może liczba osób uczestniczących w szkoleniach w tym zakresie. Należy podkreślić iż 
aktywność społeczna jest często ograniczona brakiem środków finansowych na rozwój w budżetach gmin, co skutkowało tym, że Plany Odnowy Miejscowości 
realizowane były w pierwszej kolejności we wsiach największych, a wsie małe, położone peryferyjnie względem miejscowości gminnych miały utrudniony 
dostęp do funduszy zewnętrznych. 

Spójność obszaru LGD wynika też z ukształtowania sieci osadniczej dostosowanej do ukształtowania terenu: człowiek zasiedla doliny i kotliny, dostosowując 
się do warunków naturalnych. Stąd nietypowa spójność  - polega ona na rozproszeniu wsi po rzeźbie gór, na różnej skali i na różnym charakterze zabudowy i  
na mikroklimacie społecznym. 

Wykazanie przestrzennej spójności obszaru, konieczne w odniesieniu do terenu mało wyrazistego, wobec Ziemi Kłodzkiej - nie wymaga uzasadnienia w kon-
tekście informacji zawartych w opracowaniu. Człowiek działa na tym terenie na tyle, na ile teren mu na to „pozwala‖ – czynnik geograficzno-przyrodniczy 
jest dominującym i najsilniejszym wyróżnikiem obszaru LSR. Przewrotnie spójność obszaru LGD przejawia się w jednorodności problemów, wynikających 
jednak z olbrzymiej różnorodności poszczególnych tzn. społecznych, historyczno-kulturowych, przestrzennych uwarunkowań. 
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3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski z przeprowadzonej analizy 

 

3.1. Wizja rozwoju wsi obszaru LGD 

 

WIOSKI BEZTROSKI czyli przyjazna dla mieszkańców i gościnna dla turystów wieś 
kłodzka,  której mieszkańcy, efektywnie wykorzystując dostępne zasoby oraz poja-
wiające się szanse, aktywnie funkcjonują w przyjaznym dla rozwoju społeczno-
gospodarczego otoczeniu, dbając jednocześnie o zachowanie zasobów naturalnych, 
kulturowych i przyrodniczych. 
  

 

     Wizją rozwoju wsi obszaru LGD określimy pożądany stan w przyszłości. Jest to więc obraz tego, co chcielibyśmy aby zostało stworzone lub aby się 
zdarzyło, i czego realizacja wymaga zazwyczaj dłuższego czasu. Wizja rozwoju wsi obszaru LGD oznacza więc przyszły stan wsi, funkcjonujących we-
dług zasad gwarantujących ich trwały i zrównoważony rozwój. Wypracowana wspólnie z mieszkańcami wsi wizja jest przełożeniem idei ekorozwoju na 
obraz funkcjonowania wsi w przyszłości. Założeniem jest obraz wsi zintegrowanych wewnętrznie i zewnętrznie, opartych w procesie rozwoju na poszano-
wanie zasobów środowiska przez społeczność lokalną. Ma ona wiele wspólnego z marzeniem, nie jest jednak całkowicie oderwana od rzeczywistości - w dal-
szej części Lokalnej Strategii Rozwoju  zapisy zostały przełożone na język działań operacyjnych. Wizja nie jest więc rejestrem zadań do wykonania, a jedy-
nie określeniem przyszłego stanu wsi, którego osiągnięcie jest warunkowane wykonaniem wielu wstępnych wcześniejszych działań szczegółowych.  

Wizję zrównoważonego rozwoju wsi obszaru LGD  - zgodnie z zasadami Agendy 21 - określono w podziale na łady: gospodarczy, ekologiczno – prze-
strzenny i społeczny. 

 

 
 
 
 
 
 

ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ 

Ład społeczny 

Ład gospodarczy Ład ekologiczno-przestrzenny 
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1. Ład gospodarczy 

 
Funkcjonujący przyjazny  model go-
spodarki lokalnej, umożliwiający 
mieszkańcom efektywne wykorzy-
stanie dostępnych zasobów oraz po-
jawiających się szans. 
 

 
 
 

 
1.1 Aktywizacja zawodowa i rozwój  przedsiębiorczości na wsi 

a) utworzone nowe miejsca pracy 
b) rozwinięte alternatywne źródła dochodu w rolnictwie 
c) rozwinięta drobna wytwórczość i  usługi  
d) skuteczne działania władz gminnych i organizacji pozarządowych na rzecz poprawy sytuacji bezrobot-

nych na rynku pracy 
1.2. Turystyka głównym elementem rozwoju gospodarczego wsi powiatu kłodzkiego 

a) nowe produkty turystyczne  
b) atrakcyjna i spójna oferta turystyczna, kulturalna i rekreacyjna  
c) całoroczny sezon turystyczny 
d) wysoki standard i bogata oferta gospodarstw agroturystycznych 
e) wykorzystane zdolności kulinarne gospodyń wiejskich – przez żołądek do serca turysty 
f) wykorzystane naturalne walory wsi 
g) zintegrowany system informacji i rezerwacji turystycznej 
h) w pełni wykorzystane położenie przygraniczne wsi 

1.3. Rozwinięta gospodarka rolna 
a) rolnictwo ekologiczne 
b) rozwinięty system przetwórstwa i sprzedaży rodzimych produktów rolnych  

1.4. Promocja wsi 
a) wizerunek wsi jako nowoczesny produkt marketingowy 
b) szeroko identyfikowalny produkt turystyczny – marka dla wsi powiatu kłodzkiego 

 
2. Ład ekologiczno - przestrzenny 

 
Wieś, w której mieszkańcy dbają o 
zachowanie zasobów naturalnych, 
kulturowych i przyrodniczych, 
świadomi wartości ich walorów es-
tetycznych. 

 

 
2.1. Kompleksowo rozwiązana gospodarka ściekowa, zagospodarowane odpady i usunięte pokrycia azbestowe 

dachów, lasy wolne od dzikich wysypisk śmieci. 
2.2. Wysoki poziom świadomości ekologicznej mieszkańców 
2.3. Dzieci i młodzież aktywnie działające na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego (lekcje, konkursy, 

akcje ekologiczne) 
2.4. Ukształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców wsi powiatu kłodzkiego 
2.5. Wykorzystanie ekologicznych i odnawialnych źródeł energii  
2.6. Ochrona zasobów naturalnych,  kulturowych i przyrodniczych na terenie wsi powiatu kłodzkiego 
2.7. Uporządkowana gospodarka przestrzenna wsi powiatu kłodzkiego, wypracowany kanon architektoniczny 

zabudowy. 
 

 
3. Ład społeczny 

 
Przyjazna i zarazem gościnna wieś 
będąca domem i miejscem pracy dla 
starszych i młodszych jej mieszkań-
ców. 

 

 
3.1. Adekwatny do potrzeb poziom wykształcenia mieszkańców 
3.2. Świadome swojej wartości obywatelskiej społeczeństwo  

– działająca sieć organizacji pozarządowych 

– otwarte ale zintegrowane społeczeństwo lokalne 
3.3. Wysoki standard życia mieszkańców wsi 

– ograniczone zjawisko ubóstwa i zlikwidowane enklawy biedy   

– zaspokojone potrzeby wyższego rzędu 
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3.2. Analiza SWOT obszaru objętego LSR 

 

Mocne strony wsi powiatu kłodzkiego i jej szanse rozwoju oraz słabe strony i potencjalne zagrożenia  

 
Ład gospodarczy 

 

WNIOSKI: Słabe strony Mocne strony WNIOSKI : 

   
     W spójnym geograficznie, 
różnorodnym krajobrazowo, gó-
rzystym regionie Ziemi Kłodzkiej 
trudne do wykorzystania wg 
współczesnych standardów rol-
nictwa warunki naturalne ukie-
runkowują działania gospodarcze 
na niszową produkcję ekolo-
giczną.  
 
     Istniejące tradycyjne gospo-
darstwa rolne przez wsparcie: 
specjalizacją produkcji, prze-
twórstwem, handlem i gastro-
nomią wykorzystującymi rodzime 
produkty i umiejętności – można 
przekształcić w bardzo ogólnie 
rozumiany „produkt turystycz-
ny‖. 
 
    Istniejąca gęsta sieć komuni-
kacyjna dobrze łącząca region z 
krajem, sieć szlaków i atrakcji 
turystycznych – stanowią bazę 
dla rozwoju turystyki, jako cechy 
wyróżniającej tę krainę. 
 
    Napływ inwestorów zewnętrz-
nych, ilość budowanych przez 
nich domów, nowe i remontowa-
ne obiekty hotelowo-
pensjonatowe – te obecnie za-
chodzące, także na terenach 
wsi, procesy stwarzają infra-
strukturę dla przyjmowania i 

– trudne warunki gospodarowania: klimat, 
jakość gleb, ukształtowanie terenu (patrz 
tabela kryteriów wyboru operacji „Odnowa 
wsi‖ poz. 2)  

– przewaga ilościowa małych, niskodochodo-
wych gospodarstw rolnych i ich duże roz-
drobnienie 

– dekapitalizacja majątku gospodarstw rol-
nych i sprzętu 

– niski stopień specjalizacji gospodarstw 
rolnych, przewaga tradycyjnych upraw i 
chowu zwierząt  

– zbyt mały przemysł przetwórczy produktów 
rolnych  

– niedostateczna infrastruktura okołodrogo-
wa (parkingi, stacje benzynowe, zajazdy, 
motele) 

– nikła promocja „rodzimej twórczości‖  

– duże trudności dla rozpoczynających 
 i prowadzących działalność w sektorze mi-
kro i MSP  

– wieloletnie blokady inwestycyjne związane 
z przekształceniami  planów zagospodaro-
wania przestrzennego  

– niedostosowane do potrzeb lokalnego rynku 
pracy kwalifikacje zawodowe  

– utrudniony towarowy transport drogowy 
(kręte, wąskie drogi, liczne mosty) 

–  nie funkcjonująca na małych wsiach ko-
munikacja publiczna 

– brak ukształtowanego, rozpoznawalnego 
wizerunku wsi powiatu kłodzkiego 

– Istotne braki w promocji produktów, usług i 
oferty obszaru wsi 

– niska aktywność gospodarcza mieszkańców 
wsi(Patrz tabela kryteriów wyboru operacji 

„Różnicowanie działalności i Mikroprzedsię-
biorstwa” poz. 5) 

– lokalizacja na terenie LGD Parku Naro-
dowego Gór Stołowych i Śnieżnickiego 
Parku Krajobrazowego 

– korzystne położenie względem potencjal-
nych rynków zbytu i usługobiorców – Dol-
nośląski Obszar Metropolitarny 

– dogodne położenie komunikacyjne 

– wybitne, ponadprzeciętne walory środo-
wiska przyrodniczego i krajobrazowego 

– doskonałe warunki do rozwoju turystyki 
wycieczkowej i pobytowej 

– gęsta sieć szlaków turystycznych 

– korzystne warunki do rozwoju transportu 
osobowego (turystyki samochodowej) 
wynikające z dobrego połączenia drogo-
wego między poszczególnym miejscowo-
ściami powiatu 

– szeroko rozbudowana baza noclegowa, 
hotelowa i agroturystyczna 

– wzrost zainteresowania inwestowaniem 
na wsi 

– duży potencjał umiejętności kulinarnych 
gospodyń wiejskich 

– wzrastająca liczba rękodzielników i pro-
ducentów lokalnej żywności 

 

   Na wsiach powiatu kłodzkiego 
zauważamy duży potencjał go-
spodarczy wsi, wskazujący na 
powodzenie rozwoju przemysłu 
turystycznego. Region jest za-
sobny we wszystko to co sprzyja 
turystyce (przyzwoitą bazę 
noclegową, bogactwa przyrod-
nicze i kulturowe, rozwijający 
się rynek produktu lokalnego i 
kulinarnego) i sam w sobie sta-
nowi atrakcję dla turystów, 
jednak podobnymi walorami 
dysponuje większość wsi w kra-
ju.  
 
     Dlatego też stawiamy na 
„przemysł turystyczny‖. Wyspe-
cjalizowany stanowiący swoiste 
know-how naszych wsi, integru-
jący ofertę już istniejących 
atrakcji z tymi, które dopiero 
powstają. Tym samym sezon 
turystyczny mamy szansę wy-
dłużyć do maximum. 
 
    Chcemy także zadbać o spo-
sób zaprezentowania naszej 
oferty na zewnątrz poprzez 
stworzenie szeroko rozpozna-
walnego wizerunku wsi kłodz-
kiej oraz intensywną jego pro-
mocję. 
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obsługi gości. Potwierdzają, że 
walory regionu zostały dostrze-
żone i turystyka powoli staje się 
wiodącą działalnością gospodar-
czą  

– słabo rozwinięty sektor usług prywat-
nych(Patrz tabela kryteriów wyboru opera-

cji „Różnicowanie działalności i Mikroprzed-
siębiorstwa” poz. 5) 

– niewielka liczba lokali gastronomicznych  
o wysokim standardzie świadczonych 
usług(Patrz tabela kryteriów wyboru opera-

cji „Różnicowanie działalności i Mikroprzed-
siębiorstwa” poz. 5)  

– niski poziom współpracy gestorów w zakre-
sie przyciągania oraz obsługi różnych grup 
turystów 

– źle zagospodarowane i utrzymane atrakcje 
turystyczne powiatu (patrz tabela kryte-
riów wyboru operacji „Odnowa wsi‖ poz. 4) 

– niewykorzystanie potencjału płynącego  
z dużej liczby turystów 

– małe rezerwy terenów możliwych do prze-
znaczenia pod nieuciążliwe inwestycje 

 – bierne funkcjonowanie punktów informacji 
turystycznej (patrz tabela kryteriów wybo-
ru operacji „Małe projekty‖ poz. 5) 

 

 – niedobory w infrastrukturze obsługi ruchu 
turystycznego i zły stan już istnieją-
cej(patrz tabela kryteriów wyboru operacji 
„Małe projekty‖ poz. 5 i patrz tabela kry-
teriów wyboru operacji „Odnowa wsi‖ poz. 
4) 

 

 – bierność w pozyskiwaniu środków unijnych 
z powodu braku doświadczenia mieszkań-
ców wsi i wkładu własnego (patrz tabela 
kryteriów wyboru operacji „Małe projekty‖ 
poz. 1) 

 

 
Zagrożenia Szanse rozwoju WNIOSKI: 

 
– potencjalny konflikt pomiędzy gospodar-

czym wykorzystaniem przyrodniczego po-
tencjału wsi a wymogami ekologii 

– konieczność sprostania rygorystycznym 
normom produkcji żywności, świadczenia 
usług gastronomicznych 

– dalsze ograniczanie dostępności komunika-
cyjnej poprzez likwidację połączeń kole-
jowych i PKS 

– niestabilność prawa finansowo – gospo-
darczego 

– globalizacja i  produkcja masowa prowa-
dząca do spadku konkurencyjności lokal-

– moda na folklor, eko, agroturystykę, 
zdrową żywność oraz tzw. „powrót do 
tradycji‖ 

– zmiany na naszą korzyść w modelu spę-
dzania czasu wolnego np. na łonie natury 

– dynamiczny rozwój nowych form i typów 
turystyki, w tym niszowej 

– wzrost znaczenia tradycyjnych technolo-
gii w wytwarzaniu produktów żywnościo-
wych 

– wykorzystanie pomocy płynącej z fundu-
szy strukturalnych Unii Europejskiej oraz 
innych krajowych i zagranicznych środ-

Powodzenie rozwoju wyspecja-
lizowanego pakietu turystycz-
nego jest mocno związane z 
kreatywnością i kwalifikacjami 
zainteresowanych tym miesz-
kańców wsi.   
 
Z analizy SWOT ewidentnie 
wynika, że musimy wcześniej 
zadbać o przygotowanie podwa-
lin dla zwiększenia aktywności 
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nych firm 

– niska siła nabywcza 

 

ków pomocowych  

– rozwój spółdzielczości i kooperacji  
w gospodarstwach rolnych 

– przekształcenia strukturalne i własno-
ściowe w gospodarce, prowadzące do 
tworzenia przyjaznego klimatu dla roz-
woju przedsiębiorczości  

– promocja i wdrożenie koncepcji budowy 
Drogi Śródsudeckiej  

– rozszerzenie współpracy z przygranicz-
nymi partnerami z Republiki Czeskiej  

gospodarczej poprzez system 
szkoleń, doradztwa i wizyt stu-
dyjnych, aby następnie zinten-
syfikować działania wprowadza-
jące nowe produkty i usługi. 
 
Przewidujemy, że na bazie ryn-
ku turystycznego nastąpi szybki 
rozwój usług gastronomicznych, 
a dbając o to, aby rynek ga-
stronomiczny zaopatrywał się 
głównie u producentów lokalnej 
żywności i korzystał z kulinar-
nych umiejętności gospodyń 
wiejskich, stwarzamy szansę 
powiększyć rynek pracy.    

 
 

– wypracowanie  spójnej, szerokiej i zinte-
growanej oferty dla turystów – tzw. pa-
kietów wypoczynkowo - rekreacyjnych 

– wydłużenie sezonu turystycznego – roz-
szerzenie oferty  od listopada do kwiet-
nia (patrz tabela kryteriów wyboru ope-
racji „Małe projekty‖ poz.4) 
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Ład ekologiczno – przestrzenny 
 

WNIOSKI: Słabe strony Mocne strony WNIOSKI: 

 
   Otwarty, naturalny i w dużej 
jego części chroniony już krajo-
braz Ziemi Kłodzkiej „ma prze-
wagę‖ nad stopniem zagospoda-
rowania przestrzeni przez czło-
wieka, co jest wyjątkiem na 
terenie kraju.  
 
   Bardzo ważnym i pilnym jest 
by samorządy zrozumiały, że ten 
właśnie nie zniszczony zabudową 
krajobraz jest najlepszym „towa-
rem‖ naszego regionu. 
 
  Analiza SWOT pokazuje specyfi-
kę obszaru na którym występuje: 
1/ bogata, zaniedbana, ale od-
nawiana, remontowana i chro-
niona spuścizna architektonicz-
na, 2/ zanikowa, bo przez lata 
zaniedbywana i degradowana 
autentyczna zabudowa wsi, 3/ 
narastający, wyniszczający uro-
dę krajobrazu chaos współcze-
snej zabudowy, jaką wnoszą 
inwestorzy na tereny wsi bez-
myślnie, żywiołowo parcelowa-
nej. 
 
   Zaniedbanie cywilizacyjne 
obszaru LGD w zakresie infra-
struktury technicznej ukierun-
kowuje działania LGD w pierw-
szym rzędzie na „odrabianie 
strat‖ 
 
 
 

– nieuregulowane koryta rzek i potoków 
źródłem występowania zagrożenia powo-
dziowego  

– intensywna eksploatacja surowców mine-
ralnych 

– braki w infrastrukturze ochrony środowi-
ska, gazyfikacji  i telekomunikacji (patrz 
tabela kryteriów wyboru operacji „Odno-
wa wsi‖ poz. 7) 

– brak działań promujących stosowanie 
rozwiązań proekologicznych – niewystar-
czający system zachęt i bodźców (patrz 
tabela kryteriów wyboru operacji „Małe 
projekty‖ poz.4) 

– zaśmiecanie środowiska 

– niefunkcjonujący system segregacji od-
padów u źródła ich wytwarzania(patrz ta-
bela kryteriów wyboru operacji „Małe 
projekty‖ poz. 4 i 5) 

– brak infrastruktury dla celów publicznych 
lub bardzo zły jej stan techniczny(patrz 
tabela kryteriów wyboru operacji „Odno-
wa wsi‖ poz. 4) 

– brak oświetlenia na wsiach (patrz tabela 
kryteriów wyboru operacji „Odnowa wsi‖ 
poz. 4) 

– zły stan techniczny dróg  

– liczna zabudowa kryta azbestem 

– luki w zakresie planowania przestrzenne-
go  

– nieład przestrzenny miejscowości 

– przez brak wkładu własnego niemożność 
pozyskiwania środków na rewitalizację 
zabytków i obiektów kultury i sztuki 

– niekorzystne stosunki własnościowe za-
bytkowych obiektów 

– degradacja charakterystycznej zabudowy 
na wsi (patrz tabela kryteriów wyboru 
operacji „Odnowa wsi‖ poz. 4) 

– zły stan techniczny spuścizny architekto-
nicznej (patrz tabela kryteriów wyboru 
operacji „Odnowa wsi‖ poz. 4) 

– wdrażany powiatowy program ochrony 
środowiska  

– świadomość władz samorządowych w za-
kresie konieczności uporządkowania go-
spodarki wodno – ściekowej  

– ścieżki edukacyjne zawierające programy 
proekologiczne 

– możliwości wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 

– duża lesistość terenu objętego LSR 

– bogate zasoby fauny i flory (w tym zwie-
rzyny łownej)  

– tereny atrakcyjne krajobrazowo 

– liczne obszary chronionego krajobrazu  

– stanowiska archeologiczne 

– bogata spuścizna architektoniczna – sakral-
na i świecka 

Niestety, z analizy wynika też, 
że dużą barierą w rozwoju go-
spodarczym wsi wyspecjalizo-
wanych w turystyce, są spore 
braki infrastrukturalne, w tym 
głównie zły stan techniczny 
lokalnych dróg, bałagan prze-
strzenny i architektoniczny oraz 
występowanie licznej zabudowy 
wymagającej gruntownej reno-
wacji.  
Dlatego też należy niezwłocznie 
podjąć działania zmierzające do 
naprawy takiego stanu rzeczy. 
Uporządkowanie przestrzeni 
to doskonałe narzędzie do 
budowania wizerunku obsza-
rów wiejskich. 
Źle się dzieje także w kwestii 
wyposażenia terenów wiejskich 
w infrastrukturę publiczną.  
Podczas warsztatów z udziałem 
mieszkańców wsi ilość wskazań 
na potrzebę budowy, remontu, 
modernizacji obiektów publicz-
nych, była miażdżąca. 

– bierność w pozyskiwaniu środków unij-
nych z powodu braku doświadczenia 
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mieszkańców wsi (Patrz tabela kryteriów 
wyboru operacji „Małe projekty‖ poz. 1) 

– brak jednolitego oznakowania cennych 
obiektów historycznych (Patrz tabela kry-
teriów wyboru operacji „Małe projekty‖ 
poz. 5) 

 

– zaniedbane parki i źle zagospodarowane 
tereny zielone (Patrz tabela kryteriów 
wyboru operacji „Małe projekty‖ poz. 5) 

 

 
Zagrożenia Szanse rozwoju WNIOSKI: 

 
– brak wzorca postępowania w procesie 

zagospodarowywania „na nowo‖ prze-
strzeni wsi 

– rozdrobnienie areału pod zabudowę, 
nieprodukcyjny charakter zabudowy 

– rozwój przemysłu wydobywczego degra-
dującego środowisko naturalne 

– zwiększenie natężenia ruchu samochodów 
ciężarowych związanego z rozwojem wy-
dobycia surowców naturalnych 

– niekontrolowany zrzut ścieków i odpadów 
(patrz tabela kryteriów wyboru operacji 
„Małe projekty‖ poz.4)  

 

– realizacja programów ochrony środowiska 
na szczeblach centralnym, wojewódzkim  
i powiatowym ( lokalizacja potencjalnych 
obszarów NATURA 2000 na terenie 
powiatu) 

– dostęp do pozabudżetowych źródeł 
finansowania przedsięwzięć ekologicznych 

– moda na ekologię 

– przestrzeń i krajobraz postrzegane jako 
cenny towar 

Z analizy SWOT wynika też, że 
działalność pro-ekologiczna nie 
jest naszą mocną stroną. Jak 
najszybciej powinniśmy rozpo-
cząć usuwanie zagrożeń ekolo-
gicznych z terenów wsi kłodz-
kiej. 
Na początek proponujemy zin-
wentaryzowanie zagrożeń doty-
czących gospodarki ściekowej i 
azbestowych pokryć dacho-
wych. Równolegle powinna 
rozpocząć się także kampania 
promująca segregację odpa-
dów. 
 

Mamy też duże możliwości w 
dziedzinie wykorzystania źródeł 
energii odnawialnych, jednak 
tutaj też niezbędna będzie 
akcja informacyjna i pomoc w 
pozyskiwaniu środków na ten 
cel. 
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Ład społeczny 
 

WNIOSKI: Słabe strony Mocne strony WNIOSKI: 

 
Podstawowy problem to histo-
ryczne uwarunkowania związane 
z zasiedleniem Ziemi Kłodzkiej w 
latach 1945-47. 
Dopiero trzecie pokolenie naro-
słe od tego czasu – jest u siebie i 
w naturalny sposób może prze-
łamywać małą spójność spo-
łeczną i wzmacniać rówieśniczo 
związki między mieszkańcami. 
 
Trudne warunki bytowania i go-
spodarowania na wsiach, łatwość 
emigracji zarobkowej – powodują 
kolejną niestabilność społeczno-
ści wsi. Młodzież wyjeżdża, jej 
rodzice parcelują ziemię, w 
efekcie pojawiają się nowi, oka-
zjonalni, bo budujący tzw. dru-
gie domy osadnicy. 
 
Mieszkańcy prowadzący rolniczą 
działalność widzą konieczność 
stworzenia dodatkowego źródła 
dochodu, zatem poprawienia 
wizerunku wsi tak aby stanowiła 
„górski hotel‖, którego pokojami 
są poszczególne gospodarstwa 
turystyczne. 
 
Wielopokoleniowość stałych 
mieszkańców i napływ nowych 
rodzi potrzebę organizowania się 
do wspólnych działań. Tym sa-
mym do łączenia i wymiany do-
świadczeń, wiedzy, umiejętności 
tak różnorodnej grupy uczestni-
ków w formie wspólnych zabaw, 

– niska aktywność instytucji kultury  w 
zakresie organizacji imprez  
rekreacyjnych i kulturalnych na wsi 

– mała spójność społeczna i słabe związki 
pomiędzy mieszkańcami związane z 
powojenną przeszłością obszaru LGD 
(Patrz tabela kryteriów wyboru operacji 
„Małe projekty‖ poz. 3) 

– funkcjonujące kluby sportowe i ochotnicze 
straże pożarne 

– funkcjonujące koła gospodyń i zespoły 
ludowe 

– podtrzymywane tradycje organizacji im-
prez, w tym: wystawy stołów Wielkanoc-
nych, odpusty, dożynki, jasełka… 

– charyzmatyczni  

– sołtysi i liderzy lokalni 

– sieć świetlic środowiskowych i bibliotek 

– na terenach wsi powiatu kłodzkiego działa-
ją lokalni artyści i twórcy ludowi 

– różnorodność kulturowa 

– wzrastający poziom organizacji społecznej 

– przystępne ceny gruntów budowlanych dla 
nowych osadników 

Mieszkańcy wsi powiatu kłodz-
kiego stanowią silny i bogaty 
potencjał, bez którego rozwój 
społeczno-gospodarczy nie był-
by możliwy. To właśnie miesz-
kańcy wsi, podczas pracy 
warsztatowej , wykazali dużą 
determinację do tego, aby za-
planować lepszą przyszłość dla 
siebie i swoich rodzin.  
To z ich pomysłowości powsta-
ło nasze know-how i wizja 
przyszłości wsi powiatu kłodz-
kiego.  
To ich potencjał i zdolności: 
artystyczne, gawędziarskie, … 
będą tworzyły markę wsi po-
wiatu kłodzkiego. 
Mieszkańcy wsi chcą się orga-
nizować, chcą brać sprawy w 
swoje ręce. 
Niechętnie mówią o tym, co ich 
trochę zawstydza a mianowicie 
brak dobrych relacji sąsiedz-
kich, ogólna nieufność w sto-
sunkach międzyludzkich, nie 
bardzo potrafią też wytłuma-
czyć taki stan rzeczy, ale dekla-
rują współpracę dla poprawie-
nia tych relacji. 

– emigracja zarobkowa 

– mało aktywne z powodu braku płynności 
finansowej organizacje pozarządowe 

– niewystarczająca oferta popołudniowych i 
wieczornych zajęć kulturalnych dla 
różnych grup wiekowych  

– słabe wyposażenie sprzętowe instytucji 
kultury,  

– brak kompleksowej promocji wydarzeń 
kulturalnych na wsiach 

– zły stan techniczny i brak wyposażenia 
świetlic (patrz tabela kryteriów wyboru 
operacji „Odnowa wsi‖ poz. 4) 

– zbyt duże nakłady na utrzymanie 
komunalnych zasobów mieszkaniowych 
kosztem inwestycji w tym sektorze 

– zły stan techniczny substancji 
mieszkaniowej  

– brak świadomości uprawiania zdrowego i 
aktywnego stylu życia 

– niekorzystne wskaźniki demograficzne 
starzejąca się wieś 

– mała dostępność do bazy oświatowej na 
terenach wiejskich 

– niedostępność różnych form edukacji  

– małe nakłady na remonty i poprawę stanu 
obiektów oświatowych 

– brak tradycji wspólnego wyznaczania i 
realizacji celów, wychodzenia poza 
prywatność (Patrz tabela kryteriów 
wyboru operacji „Małe projekty‖ poz. 2) 

– bierność w pozyskiwaniu środków 
unijnych z powodu braku doświadczenia 
mieszkańców wsi i wkładu własnego 
(Patrz tabela kryteriów wyboru operacji 
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imprez, konkursów a także prac 
na rzecz otoczenia. 
 
 Słaba aktywność ośrodków kul-
turalno - oświatowych może być 
współcześnie rekompensowana 
rozwojem np. usług teleinforma-
tycznych na wsi, te z kolei uza-
leżnione są od rozwoju sieci ope-
ratorów. 
 

 
 

„Małe projekty‖ poz. 1) 

– znikoma infrastruktura teleinformatyczna 
powodujące trudności w kształtowaniu 
funkcji społeczeństwa informacyjnego 
(Patrz tabela kryteriów wyboru operacji 
„Róznicowanie działalności i 
Mikroprzedsiębiorstwa‖ poz. 5 i Patrz 
tabela kryteriów wyboru operacji „Małe 
projekty‖ poz. 5) 

– uboga i nieefektywnie wykorzystywana 
baza sportowa i rekreacyjna Patrz tabela 
kryteriów wyboru operacji „Małe 
projekty‖ poz. 5) 

 

Zagrożenia Szanse rozwoju WNIOSKI: 

– słaba koordynacja życia kulturalnego w 
regionie – pokrywający się kalendarz im-
prez lokalnych  

– pogłębianie się braku zainteresowania 
życiem kulturalnym z uwagi na narastają-
ce zubożenie społeczeństwa 

– utrzymanie się niekorzystnej tendencji 
demograficznej 

– marginalizacja i wyludnianie obszarów 
wiejskich 

– napływ wzorców cywilizacyjnych zakłóca-
jących system lokalnych wartości 

– dobry klimat społeczno – gospodarczy dla 
powstania instytucji i organizacji wspiera-
jących kulturę  

– rozwój instytucji zewnętrznego mecenatu 
nad kulturą i sztuką  

– wzrost społecznego zainteresowania uzu-
pełnianiem kwalifikacji i nabywaniem no-
wych umiejętności 

– pojawienie się możliwości i warunków do 
rozwoju technologii informacyjnych na ob-
szarach wiejskich 

– rozwój współpracy międzygminnej 
i międzynarodowej w zakresie promocji 
kultury lokalnej i regionu 

– rozwój technologii i wykorzystanie nowo-
czesnych metod nauczania 

– kształcenie ustawiczne  

– spadek bezrobocia i poprawiająca się sytu-
acja finansowa mieszkańców 

Mieszkańcy wsi zadeklarowali 
otwartość i gościnność dla od-
wiedzających ich turystów. 
Widzą w tym możliwość poka-
zania życia wsi i jej kultury a 
także poprawy bytu material-
nego. 
Chcą przejąć na siebie inicja-
tywę organizowania wszelkich 
wydarzeń kulturalnych związa-
nych z wsią, od nas oczekują 
jedynie wsparcia organizacyj-
nego i pomocy finansowej. 
Chętnie też będą uczestniczyć 
we wszelkich inicjatywach edu-
kacyjnych i ciekawych propozy-
cjach spędzenia czasu wolnego. 
Narzekają jednak na nikły do-
stęp do informacji i ciągłe braki 
w usługach teleinformatycznych 
dla wsi. 

– brak ciągłego dialogu społecznego (Patrz 
tabela kryteriów wyboru operacji „Małe 
projekty‖ poz. 3) 
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4. Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia 

WIOSKI BEZTROSKI, czyli przyjazna dla mieszkańców i gościnna dla turystów wieś kłodzka mieszkańcy, efektywnie 
wykorzystując dostępne zasoby oraz pojawiające się szanse, aktywnie funkcjonują w przyjaznym dla rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego otoczeniu, dbając jednocześnie o zachowanie zasobów naturalnych, kulturowych i przyrodni-
czych. 

Wizja 

LSR zawiera trzy cele ogólne, wynikające z wizji rozwoju obszaru: 

 

Cel ogólny 1: 

Stworzenie przyjaznego dla rozwoju społeczno-gospodarczego wsi modelu gospodarki lokalnej,  opartej na sze-
roko rozumianym przemyśle turystycznym, umożliwiającego mieszkańcom efektywne wykorzystanie dostępnych 

zasobów. 

 

Cel ogólny 2: 

Stworzenie czystej ekologicznie, estetycznej i „poukładanej przestrzennie” wsi kłodzkiej, dbającej o zachowa-
nie w jak najlepszej kondycji zasobów naturalnych, kulturowych i przyrodniczych. 

 

Cel ogólny 3: 

Stworzenie  przyjaznej i gościnnej wspólnoty mieszkańców wsi powiatu kłodzkiego, wskazującej na jej szczęśli-
wość i dostatni standard życia. 

 

Są to cele o charakterze strategicznym i długim horyzoncie realizacji, ale równocześnie korespondują z celami Osi 4 
LEADER, określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 

 poprawa jakości życia; 

 różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy; 

 aktywizacja mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego; 

 zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi; 

 polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja; 

 poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym. 

 

Cele ogólne 
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Relacje pomiędzy celami ogólnymi LSR a celami Osi 4 Leader wyglądają następująco: 

 

 

                           LSR 

 

PROW  
2007-2013 

Oś 4 Leader 

Stworzenie przyjaznego dla rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego wsi modelu gospodarki 
lokalnej,  opartej  na szeroko rozumianym 
przemyśle turystycznym, umożliwiającego 
mieszkańcom efektywne wykorzystanie do-
stępnych zasobów  

Stworzenie czystej ekologicznie, estetycznej 
i poukładanej przestrzennie wsi kłodzkiej, 
dbającej o zachowanie w jak najlepszej 
kondycji zasobów naturalnych, kulturowych i 
przyrodniczych 

Stworzenie  przyjaznej i gościnnej wspólno-
ty mieszkańców wsi powiatu kłodzkiego, 
wskazującej na jej szczęśliwość i dostatni 
standard życia 

 

poprawa jakości życia    

różnicowanie działalno-
ści gospodarczej, two-
rzenie pozarolniczych 
miejsc pracy 

   

aktywizacja mieszkań-
ców, wzmocnienie kapi-
tału społecznego 

   

zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i przyrodni-
czego wsi 

   

polepszenie zarządzania 
lokalnymi zasobami i ich 
waloryzacja 

   

poprawa samoorganiza-
cji i zarządzania na 
poziomie lokalnym 
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4.1. Syntetyczne zestawienie celów 

 

1. Cel ogólny 

Stworzenie przyjaznego dla rozwoju społeczno-gospodarczego wsi modelu gospodarki lokalnej,  opartej na sze-
roko rozumianym przemyśle turystycznym, umożliwiającego mieszkańcom efektywne wykorzystanie dostępnych 
zasobów. 

Ład gospodarczy 

Cele szczegółowe: 

1.1 Rozwój nowych, innowacyjnych  produktów i usług turystycznych  oraz aktywna ich promocja 

1.2 Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 

1.3 Różnicowanie i promocja działalności gospodarczej w oparciu o usługi i produkty lokalne oraz tradycyjne 
rzemiosło 

 

2. Cel ogólny 

Stworzenie czystej ekologicznie, estetycznej i poukładanej przestrzennie wsi kłodzkiej, dbającej o zachowanie 
w jak najlepszej kondycji zasobów naturalnych, kulturowych i przyrodniczych. 

Ład ekologiczno-przestrzenny 

Cele szczegółowe: 

2.1 Poprawa estetyki przestrzennej 

2.2 Rozwój i promocja rozwiązań proekologicznych 

2.3 Poprawa stanu i dostępności infrastruktury publicznej 

 

3. Cel ogólny 

Stworzenie  przyjaznej i gościnnej wspólnoty mieszkańców wsi powiatu kłodzkiego, wskazującej na jej szczęśli-
wość i dostatni standard życia. 

Ład społeczny 

Cele szczegółowe: 

3.1 Zwiększenie oferty kulturalno – edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

3.2 Kształtowanie postaw wspólnotowych w oparciu o aktywność, zdolność do samoorganizacji i samopomocy 
mieszkańców wsi 

3.3 Zwiększenie przepływu i  dostępności do informacji 

 

Cele ogólne zawierają cele szczegółowe, o krótszym okresie realizacji, które dostarczają informacji w jaki sposób 
będą osiągane cele ogólne. Plan operacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju zamykają przedsięwzięcia. Maja one postać 
lokalnych programów, do realizacji których zaproszone są wszystkie podmioty działające na terenie Lokalnej Grupy 
Działania Kłodzka Wstęga Sudetów. Każdy z nich, bez względu na status, formę prawną, czy też obszar działania może 
we własnym zakresie przyczyniać się do realizacji danego przedsięwzięcia, a tym samym celów szczegółowych i 
ogólnych LSR. Ten wpływ partnerów lokalnych będzie najsilniejszy poprzez zgłaszanie i realizowanie operacji w 
ramach LSR, zgodnie z kategoriami finansowymi: 

 różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; 

 tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; 

 odnowa i rozwój wsi; 

 małe projekty; 
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4.2. Uzasadnienie wyboru celów strategicznych i przedsięwzięć 

  

 

 

             Mieszkańcy wsi powiatu kłodzkiego zdecydowali podczas 
prac warsztatowych i konsultacji o wyborze trzech celów strategicz-
nych, które będą realizowane w najbliższych latach. Po długich dys-
kusjach postawiono na ekologię, przyjazną  przestrzeń, gościnność i 
przede wszystkim  rozwój gospodarczy na bazie „przemysłu‖ tury-
stycznego. Wspólnie doszliśmy do wniosków, że aby tworzyć i efek-
tywnie sprzedawać nowe produkty turystyczne, których koncepcję 
mamy już opracowaną (Wioski Beztroski), musimy równolegle przy-
stosować zaniedbywane od lat wsie pod względem estetycznym, 
ekologicznym i infrastrukturalnym do standardu oczekiwań samych 
mieszkańców i odwiedzających nas gości. Stąd w II schemacie pilota-
żowego programu LEADER+ przygotowano gros dokumentacji tech-
nicznej, w celu modernizacji, remontu, zniszczonych obiektów za-
bytkowych, jak również zagospodarowania na cele publiczne, nie-
użytkowanych terenów gminnych. Postanowiliśmy także, uporządko-
wać kwestie ścieków wodnych i azbestowych pokryć dachowych, aby 
rozpocząć proces kreowanie wizerunku czystych ekologicznie wsi 
kłodzkich. Aby jednak nie zajmować się tylko przyszłością i otacza-
jącą nas przestrzenią dodaliśmy cel w którym najważniejszym 
„czynnikiem‖ są sami mieszkańcy wsi, ich społeczne potrzeby i  sa-
mopoczucie. Zadnia przewidziane do realizacji zaspokajają potrzeby 
wyższego rzędu - dotyczą przygotowania i organizacji imprez lokal-
nych i  kulturalnych, dla mieszkańców wsi w różnych grupach wieko-
wych. Element rozrywki wpływa dodatnio na  integrację społeczności 
lokalnych i  jest doskonałym pretekstem dla poinformowania sąsia-
dów o swoich planach, problemach, wymiany zdań i doświadczeń. 
Dodatkowo imprezy te zostaną wykorzystane dla poinformowania wsi 
o działalności Lokalnej Grupy Działania. Kolejny cel dotyczy rozwoju 
gospodarczego wsi powiatu kłodzkiego i można z całą odpowiedzial-
nością powiedzieć, że jest to najważniejszy z celów do realizacji w 
naszej strategii. Wszystkim nam ogromnie zależy na tym, aby na 
wsiach kłodzkich żyło się dostatnio i żaden z mieszkańców nie musiał 
się martwić o byt ekonomiczny dla swojej rodziny. Odnosząc sukces 
poprzez wdrożenie zaplanowanego modelu gospodarczego bazujące-
go na know-how wypracowanym w I i II schemacie programu LE-
ADER+, mamy pewność że standard życia na obszarach wiejskich 
znacznie się podniesie.  
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4.3. Opis przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach LSR 

 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

 

TURYSTYCZNA WIEŚ 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIE  PRZYCZYNI  SIĘ  DO REALIZACJI: 

 

 

Uzasadnienie: 

Obszar LSR w przeważającej części to teren górzysty o trudnych warunkach gospodarowania, co wyklucza jego intensywne wykorzystanie rolnicze.  Posiadamy jednak ponad-
przeciętne walory środowiska przyrodniczego i krajobrazowego, gęstą sieć szlaków turystycznych, zabytki kulturowe i historyczne oraz rozbudowaną bazę noclegową co sta-
nowi mocny fundament dla powstawania małych, rodzinnych firm w sektorze usług turystycznych i okołoturystycznych, tworzenia nowych produktów turystycznych oraz jest 
bodźcem dla tworzenia nowej i poprawiania standardu istniejącej infrastruktury rekreacyjnej. 
Dodatkowo, aby zachęcić turystów do przyjazdu na teren ośmiu gmin należących do LGD niezbędne jest stworzenie i wypromowanie spójnej i atrakcyjnej oferty turystycznej, 
która będzie uwzględniać wszystkie istniejące już obiekty przyrodnicze i kulturowe, oraz nowo powstałe produkty turystyczne, które będą powiązane siecią szlaków pieszych, 
konnych, rowerowych, samochodowych i innych. 
Wspomniana baza noclegowa jest zadawalająca, jednak ciągle wymaga doinwestowania w celu podniesienia standardu oferowanych usług, ale już zupełnie niezadowalająca 
jest oferta gastronomiczna, którą należy w jak najszybszym czasie uzupełnić w oparciu o spożywcze produkty lokalne i dodatkową infrastrukturę. 
Nieuniknionym jest, przy zintensyfikowaniu ruchu turystycznego na wsi rozwój lokalnego rynku pamiątkarskiego, który pobudzi rękodzielników i artystów do rozpoczęcia dzia-
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łalności w tym kierunku. 
Rozwój spójnej dla całego obszaru oferty turystyczno-rekreacyjnej zachęci mieszkańców, zwłaszcza rolników i przedsiębiorców do udziału w przedsięwzięciach mających na 
celu przyciąganie turystów i wpłynie na wzrost zamożności lokalnych środowisk. 
Dlatego też zasadnym było zaplanowanie w ramach LSR przedsięwzięcia „Turystyczna Wieś”. 

Wykorzystywane zasoby przy wdrażaniu przedsięwzięcia 

Przy wdrażaniu przedsięwzięcia wykorzystane będą zasoby przyrodnicze, geograficzne i kulturowe obszaru LSR. 

Innowacyjność przedsięwzięcia  

Innowacyjność wynika z próby stworzenia spójnej, zintegrowanej oferty turystycznej na obszarze LSR na bazie sieciowania produktów turystycznych, z wykorzystaniem zaso-
bów przyrodniczych, geograficznych i kulturowych. Dodatkowo rozwój informacji turystycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych będzie nadawał 
innowacyjność temu przedsięwzięciu. Rozwiązania te nie były dotychczas wykorzystywane na obszarze LSR. Stworzony model sieciowania produktów turystycznych oraz funk-
cjonowania nowoczesnej informacji turystycznej będzie mógł być wykorzystywany na innych obszarach. 

Zintegrowany charakter wynikający z różnorodności grup docelowych dla wdrażania przedsięwzięcia 

 Rolnicy – zainteresowani dywersyfikacją swojej działalności; 

 Osoby fizyczne/rolnicy chcący rozpocząć działalność gospodarczą oraz istniejące mikroprzedsiębiorstwa działające w sektorze usług turystycznych i okołoturystycz-
nych; 

 Jednostki samorządu terytorialnego; 

 Instytucje kultury;  

 Kościoły i związki wyznaniowe;  

 Organizacje pozarządowe zajmujące się turystyką oraz krzewieniem aktywnego wypoczynku; 

 Gospodarstwa agroturystyczne poszerzające własną ofertę; 

Operacje w ramach tego przedsięwzięcia będą mogli  realizować praktycznie wszyscy partnerzy, nie wykluczając sektora publicznego, który na przykład poprawiając stan 
infrastruktury przyczyni się do poprawy wizerunku regionu stricte turystycznego. Takie podejście z pewnością ma charakter działań zintegrowanych , a podjęty temat to 
wzrost zamożności mieszkańców wsi, nowe miejsca pracy i zadowoleni turyści.   

Lista rekomendowanych operacji (zakres tematyczny projektów): 

W ramach „Odnowa i rozwój wsi” – szacunkowa liczba operacji: 7 

o Poprawa stanu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i budowa nowej, w tym szlaki, obiekty, urządzenia itp. 
o Rozwój małej infrastruktury komunikacyjnej towarzyszącej turystyce i rekreacji (parkingi, miejsca postojowe)  
o Urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku 
o Remont lub wyposażanie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawo-

wych, sal ekspozycyjnych lub witryn 

W ramach „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – szacunkowa liczba operacji: 16 

o Rozwój nowych produktów i usług turystycznych  
o Produkcja i sprzedaż rzemiosła i rękodzieła 
o Rozwój rynku produkcji i sprzedaży spożywczych produktów lokalnych, w tym przetwórstwo i magazynowanie  
o Rozwój usług dla gospodarstw rolnych, producentów rolno-spożywczych i rzemieślników;  
o Rozwój nowych obiektów agroturystycznych 
o Rozwój pól campingowych 
o Uruchamianie wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego i dodatkowych usług rekreacyjnych (np. sauna, korty, jaccuzi…) 

W ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – szacunkowa liczba operacji: 22 
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o Rozwój nowych produktów i usług turystycznych 
o Produkcja i sprzedaż rzemiosła i rękodzieła 
o Rozwój rynku produkcji i sprzedaży spożywczych produktów lokalnych, w tym przetwórstwo i magazynowanie 
o Rozwój usług dla gospodarstw rolnych, producentów rolno-spożywczych i rzemieślników;  
o Rozwój usług przewozowych i przewodnickich 
o Rozwój nowych i poprawa standardu istniejących obiektów noclegowych 
o Rozwój pól campingowych 
o Rozwój punktów gastronomicznych i usług cateringowych 
o Uruchamianie wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego i dodatkowych usług rekreacyjnych  
o Rozwój usług związanych z obsługą turystów, w tym agencje turystyczne, fotograficzne, tłumaczeń dla turystów z zagranicy, systemów rezerwacji,  punktów 

informacji turystycznej, multimedialnych przewodników itp 
o Rozwój agencji organizowania targów, konferencji, wystaw 
o Rozwój sprzedaży detalicznej przez internet 

W ramach „Wdrażanie LSR – Małe projekty” – szacunkowa liczba operacji: 49 

o Organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych, w tym promujących lokalną twórczość i wyroby, kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje, kultywują-
cych tradycyjne zawody i rzemiosło; 

o Budowa ścieżek i  małej infrastruktury turystycznej np. punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdo-
wego, tras rowerowych 

o Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie przydrożnych kapliczek 
o Budowa małej infrastruktury turystycznej w otoczeniu obiektów zabytkowych, miejsc historycznych i miejsc pamięci 
o Promocja agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenie elektronicznej bazy informacji turystycznej, stron WWW 
o Przygotowanie i wydanie folderów, albumów fotograficznych, filmów promocyjnych, monografii, przewodników i map turystycznych, widokówek i innych 

publikacji informacyjnych i promujących region 
o Jednolite oznakowanie (tablice informacyjne, kierunkowskazy) atrakcji turystycznych regionu: punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, 

tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, obiektów zabytkowych, historycznych i charakterystycznych dla regionu  
o Opracowanie, coroczna aktualizacja i upowszechnianie kalendarza imprez turystycznych planowanych w regionie 
o Opracowanie wzorów i produkcja pamiątek charakterystycznych dla regionu  
o Wymiana turystyczna i udział w targach turystycznych w kraju  
o Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, kreowania rynku zbytu, 

promocji, pozyskiwania klientów, podnoszenia kwalifikacji i  uzyskiwania certyfikatów, zawiązywania porozumień producenckich i usługowych, itp.; 

W ramach „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” – liczba operacji jest ograniczona limitem składania jednego wniosku w roku na funkcjonowanie 
LGD, jednak w ramach tego wniosku planowane jest zrealizowanie ok. 20 działań związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją społeczności lokalnych. 

o informowanie i doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o pomoc unijną, 
o druku lub powielenia i dystrybucji materiałów związanych z aktywizowaniem społeczności lokalnej 
o Wykonywanie badań, analiz, studiów wykonalności, konsultacji, planów rozwoju w zakresie oferty turystycznej obszaru LGD. 
o Wykonywanie badań, analiz,  konsultacji, planów rozwoju w zakresie oferty produktów i usług lokalnych na obszarze LGD. 
o Wykonywanie badań, analiz, studiów wykonalności, konsultacji, planów rozwoju w zakresie zagospodarowania i wykorzystania obiektów zabytkowych i 

miejsc historycznych 
o Informowanie o walorach turystyczno-rekreacyjnych obszaru LGD; 
o Szkolenie lokalnych liderów i kadr biorących udział we wdrażaniu LSR w zakresie turystyki, rynku produktów i usług  lokalnych 
o Organizacja i udział w wydarzeniach o charakterze promocyjnym związanych z obszarem LGD; 
o Wykonywanie badań, analiz, studiów wykonalności, konsultacji, planów rozwoju w zakresie promocji turystycznej obszaru LGD; 
o Animowanie społeczności lokalnych w zakresie turystyki, rynku produktów i usług lokalnych 
o Szkolenie lokalnych liderów i kadr biorących udział we wdrażaniu LSR w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości; 
o Wykonywanie badań, analiz, studiów wykonalności, konsultacji, planów rozwoju w zakresie produkcji żywności ekologicznej na terenie LGD; 
o Animowanie społeczności lokalnych w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości. 



 
68 Lokalna Strategia Rozwoju 2009 - 2015 

o Informowanie podmiotów lokalnych o dostępnych funduszach pomocowych, wymogach, warunkach uczestnictwa w konkursach;  
o Informowanie o produktach rzemieślniczych na obszarze LGD;  
o Animowanie społeczności lokalnych w zakresie podejmowania działalności rzemieślniczej. 

W ramach „Wdrażanie projektów współpracy” – szacunkowa liczba operacji: 1 

 

o Współpraca międzyregionalna w zakresie rozwoju turystyki na obszarach wiejskich  
o Współpraca międzyregionalna w zakresie tematu produktów lokalnych – certyfikacja, wspólna promocja, poszukiwanie rynków zbytu, tworzenie jednolitych 

punktów sprzedaży, itp.; 

 

Przykłady opracowanych koncepcji wiosek edukacyjno-turystycznych na obszarze LSR 
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MATRYCA LOGICZNA dla przedsięwzięcia  TURYSTYCZNA WIEŚ 

Opis Wskaźniki Źródła weryfikacji Założenia 

Cel ogólny 1 WSKAŹNIKI  ODDZIAŁYWANIA  

Stworzenie przyjaznego dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego wsi modelu 
gospodarki lokalnej,  opartej na szero-
ko rozumianym przemyśle turystycz-
nym, umożliwiającego mieszkańcom 
efektywne wykorzystanie dostępnych 
zasobów. 
 

Wsie powiatu kłodzkiego stają się zamożnym obszarem 
atrakcyjnym turystycznie o wysokim standardzie usług i 
różnorodności oferty dzięki: 

 wzrostowi ilości gospodarstw rolnych uzyskujących 
dodatkowe dochody z działalności okołoturystycz-
nej  

 wzrostowi dochodów podmiotów gospodarczych 
świadczących usługi z zakresu obsługi turystyki  

 wzrostowi liczby produktów turystycznych ofero-
wanych na terenie LGD 

 wzrostowi dochodów gmin z podatku dochodowego 
od osób fizycznych 

 spadkowi stopy bezrobocia na terenie LGD 

 wzrostowi ilości gospodarstw rolnych uzyskujących 
dodatkowe dochody z produkcji żywności wysokiej 
jakości 

 wzrostowi umiejętności aplikowania po środki ze-
wnętrzne przez rolników, mikroprzedsiębiorców i 
organizacje pozarządowe  

 wzrostowi ilości osób fizycznych, gospodarstw rol-
nych oraz mikroprzedsiębiorstw uzyskujących do-
datkowe dochody z twórczości rzemieślniczej i rę-
kodzielniczej 

 wzrostowi liczby akcji promocyjnych i wydawnictw 
dotyczących rzemiosła i rękodzielnictwa 

artykuły w prasie krajowej o ofercie 
wsi powiatu kłodzkiego 
 
dane GUS 
 
dane jst z terenu LGD  
 
dane Dolnośląskiej Organizacji Tury-
stycznej 
  
dane PUP w Kłodzku 
 
oficjalne wyniki naborów konkurso-
wych w ramach funduszy struktural-
nych 

wzrost dochodów potencjalnych 
turystów, pozwalający na przy-
jazd i korzystanie z przygoto-
wanej oferty 
 
dobra koniunktura gospodarcza 
 
racjonalne koszty wytwarzania 
żywności wysokiej jakości 
 
dostosowane przepisy prawa 
krajowego dotyczące produkcji i 
sprzedaży lokalnej żywności 
 
skomplikowane zasady apliko-
wania i rozliczania funduszy 
strukturalnych, powodujące 
chętne korzystanie z doradztwa 
i informacji 
 

Cel szczegółowy 1.1 WSKAŹNIKI  REZULTATU  

Rozwój nowych, innowacyjnych  
produktów i usług turystycznych  oraz 
aktywna ich promocja 

 

 Do 2015 r. powstanie minimum 5  nowych produk-
tów turystycznych.  

 Do roku 2015 r. minimum 3 gospodarstwa rolne 
uruchomią ofertę z zakresu obsługi turystyki 

 Do roku 2015 r. minimum 18 podmiotów gospodar-
czych rozpoczną świadczenie usług turystycznych 

 Do 2015 r. powstanie minimum 10 miejsc pracy 
obsługujących ruch turystyczny na wsiach  

 Do 2015 r. zrealizowane zostaną minimum 4 nowe 
imprezy turystyczne na terenie LGD  

 Do roku 2015 r. zostanie wykorzystanych minimum 
4 narzędzia promocyjne dla oferty turystycznej  
obszaru LGD 

 Do roku 2015 r. zorganizowane zostaną minimum 

Dane w siedzibie LGD na podstawie 
oświadczeń beneficjentów operacji 

 

Zrealizowane narzędzia promocyjne 
(foldery, filmy, albumy, etc.) 

 

Oficjalne wyniki naborów konkurso-
wych  
w ramach funduszy strukturalnych 

 

Dokumentacja przedsięwzięć edu-
kacyjnych 

 

 

Zainteresowanie turystów no-
wymi produktami turystycznymi  

 

Zainteresowanie gości udziałem 
w imprezach turystycznych i 
targach 

 

Partnerstwo międzysektorowe w 
opracowaniu nowej oferty tury-
stycznej i jej promocji 

 

Brak barier prawnych w realiza-
cji inwestycji turystycznych 
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jedne targi turystyczno-promocyjne na obszarze 
LGD 

 Do 2015 r. wdrożone zostanie jednolite oznakowa-
nie atrakcji turystycznych regionu 

 Do 2015 r. wydane zostaną minimum 2 foldery 
opisujące walory turystyczno-kulturowe obszaru 
LGD 

 Do 2015 r. wyprodukowanych zostanie minimum  2 
różne prototypy pamiątek z terenu LGD 

 Do 2015 r. będzie funkcjonował minimum jeden  
punktów informacyjno-doradczych dla rolników, 
mikroprzedsiębiorców  i organizacji pozarządowych 
zainteresowanych tematem obsługi ruchu tury-
stycznego i promocją oferty 

 Do 2015 r. minimum  100 osób skorzysta z porad 
informacyjnych lub doradczych 

 Do 2015 r  minimum 10 projektów zostanie złożo-
nych przez rolników, mikroprzedsiębiorców lub or-
ganizacje pozarządowe, po wcześniejszych konsul-
tacjach  

 Do 2015 r. zostanie zorganizowane minimum 5 
przedsięwzięć edukacyjnych w tematyce organiza-
cji usług turystycznych, tworzenia produktów tury-
stycznych, ich skutecznej promocji itp. 

 Do 2015 r. ok. 100 osób będzie uczestniczyło w 
przedsięwzięciach edukacyjnych (szkolenia, kursy, 
wizyty studyjne, itp.) 

 

Wysoki standard materiałów 
promocyjnych, 

 

Cel szczegółowy 1.2 WSKAŹNIKI  REZULTATU  

Poprawa stanu infrastruktury 
rekreacyjnej i turystycznej 

 Do 2015 r. zrealizowanych zostanie minimum 3 
nowe inwestycje z zakresu  infrastruktury tury-
styczno-rekreacyjnej na terenie LGD i wykonane 
będą minimum 4 remonty istniejącej infrastruktury 

 Do 2015 r. powstanie ok. 200 km nowych szlaków 
turystycznych na terenie LGD 

 

Dane jst z terenu LGD 

 

Brak barier prawnych w realiza-
cji inwestycji w zakresie infra-
struktury turystycznej 

 

Partnerstwo międzysektorowe w 
inwentaryzacji miejsc wymaga-
jących inwestycji i miejsc wy-
magających nowej infrastruktu-
ry 

Cel szczegółowy  1.3 WSKAŹNIKI  REZULTATU  

Różnicowanie i promocja działalności 
gospodarczej w oparciu o usługi i 
produkty lokalne oraz tradycyjne 
rzemiosło 

 

 Do roku 2015 r. powstanie minimum 5 gospodarstw 
rolnych prowadzących produkcję żywności wysokiej 
jakości potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami 

 Do roku 2015 r. powstaną minimum 2 podmioty 
gospodarcze świadczące usługi dla producentów 

Dane jst z terenu LGD 

 

Dane w siedzibie LGD na podstawie 
oświadczeń beneficjentów operacji 

 

Oferta podnoszenia kwalifikacji 
w zakresie produkcji żywności 
wysokiej jakości 

 

Zainteresowanie konsumentów 
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 żywności wysokiej jakości 

 Do 2015 r. powstaną minimum 2 punkty sprzedaży 
żywności wysokiej jakości na terenie LGD 

 Do 2015 r. minimum 10 gospodarstw agroturystycz-
nych będzie oferowało wyżywienie oparte na pro-
duktach pochodzących od producentów żywności 
wysokiej jakości i sprzedających wyroby rękodziel-
nicze lokalnych twórców 

 Do roku 2015 r. zostanie zidentyfikowanych mini-
mum 20 rzemieślników stale wykonujących własną 
profesję 

 Do 2015 r. powstaną minimum 3 punkty sprzedaży 
wyrobów rękodzielniczych i rzemieślniczych 

 Do 2015 r. powstanie minimum 1 katalog z produ-
centami lokalnych produktów i rękodzielnikami 

 Do 2015 r. powstanie strona internetowa promują-
ca produkty lokalne i rękodzieło wsi Ziemi Kłodz-
kiej 

 Do 2015 r. zostaną zorganizowane minimum 3 wy-
jazdy na imprezy targowe dla lokalnych producen-
tów żywności i rękodzielników 

 Do 2015 r. będzie funkcjonował minimum jeden 
punkt informacyjno doradczy dla producentów lo-
kalnej żywności i rękodzielników 

 Do 2015 r. minimum  100 osób skorzysta z porad 
informacyjnych lub doradczych 

 Do 2015 r  minimum 10 projektów zostanie złożo-
nych przez rolników i mikroprzedsiębiorców po 
wcześniejszych konsultacjach  

 Do 2015 r. zostanie zorganizowane minimum 5 
przedsięwzięć edukacyjnych w tematyce lokalnych 
produktów, ich sprzedaży, certyfikacji itp. 

 Do 2015 r. ok. 100 osób będzie uczestniczyło  w 
przedsięwzięciach edukacyjnych (szkolenia, kursy, 
wizyty studyjne, itp.) 

 

Sprawozdania podmiotów gospodar-
czych  

 

Dane instytucji certyfikujących 
producentów żywności wysokiej 
jakości 

 

Oficjalne wyniki naborów konkurso-
wych  
w ramach funduszy strukturalnych 

 

Dokumentacja przedsięwzięć edu-
kacyjnych 

 

produktami ekologicznymi 

 

Dostępność wykwalifikowanych 
kadr organizujących obrót  
i promocję żywności wysokiej 
jakości  

 

nakłady finansowe przeznacza-
ne na promocję  produkcji żyw-
ności wysokiej jakości przez 
partnerów lokalnych 

 

Zainteresowanie różnorodnymi 
formami podnoszenia kwalifika-
cji i umiejętności 

 

dostępność i rzetelność infor-
macji na temat pozyskiwania 
środków pomocowych 

 

Zainteresowanie konsumentów 
produktami rzemieślniczymi 

 

Dostępność wykwalifikowanych 
kadr przekazujących wiedzę 
rzemieślniczą kolejnym pokole-
niom 

 

nakłady finansowe przeznacza-
ne na promocję rzemiosła, rę-
kodzielnictwa  

Działania PROW  

Odnowa i rozwój wsi 

operacje dotyczące 
 

WSKAŻNIKI  PRODUKTU 
Dokumentacja odbioru inwestycji w 
siedzibie LGD 

W odpowiednim czasie przygo-
towana zostanie dokumentacja 
związana z lokalizacją inwesty-
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poprawa stanu infrastruktury turystycz-
no-rekreacyjnej i budowa nowej w tym 
szlaki, obiekty, urządzenia itp. 

Minimum 4 operacje 
cji 

Inicjowanie współpracy pomię-
dzy sektorem samorządowym i 
niepublicznym 

 rozwój małej infrastruktury komunika-
cyjnej towarzyszącej turystyce i rekre-
acji (parkingi, miejsca postojowe)  

Minimum 1 operacja 

urządzania i porządkowania terenów 
zielonych, parków lub innych miejsc 
wypoczynku 

Minimum  1 operacje 

remont lub wyposażanie obiektów bu-
dowlanych przeznaczonych na cele 
promocji lokalnych produktów i usług, 
w tym pawilonów, punktów wystawo-
wych, sal ekspozycyjnych lub witryn 

Minimum 1 operacja 

RAZEM Minimum 7 operacji 

Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej 

 

operacje dotyczące: 

 

 

WSKAŻNIKI  PRODUKTU 

 

Rejestracja  w urzędzie gminy  

 

Dane z ARMiR 

Rolnicy będą zainteresowani 
uruchomieniem nowej działal-
ności  rozwój nowych produktów i usług tury-

stycznych  
Minimum 3 operacje 

produkcja i sprzedaż rzemiosła i ręko-
dzieła 

Minimum 2 operacji 

rozwój rynku produkcji i sprzedaży spo-
żywczych produktów lokalnych, w tym 
przetwórstwo i magazynowanie 

Minimum 3 operacje 

rozwój usług dla gospodarstw rolnych, 
producentów rolno-spożywczych i rze-
mieślników 

Minimum 1 operacja 

rozwój nowych obiektów agroturystycz-
nych 

Minimum 3 operacji 

rozwój pól campingowych Minimum 1 operacja 

uruchamianie wypożyczalni sprzętu re-
kreacyjnego i dodatkowych usług rekre-
acyjnych  

Minimum 3 operacji 

RAZEM   16 operacji 
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsie-
biorstw 

 

operacje dotyczące WSKAŹNIKI  PRODUKTU Wpisy w ewidencji działalności 
gospodarczej  i rejestracja w urzę-
dzie gminy  

W odpowiednim czasie przygo-
towana zostanie dokumentacja 
związana z lokalizacją inwesty-
cji 

 Zainteresowanie lokalnych 
podmiotów gospodarczych 
prowadzeniem usług na 
rzecz turystów  

 

Rozwój nowych produktów i usług tury-
stycznych 

Minimum 3 operacje 

Produkcja i sprzedaż rzemiosła i ręko-
dzieła 

Minimum 1 operacja 

Rozwój rynku produkcji i sprzedaży spo-
żywczych produktów lokalnych, w tym 
przetwórstwo i magazynowanie 

Minimum 1 operacja 

Rozwój usług dla gospodarstw rolnych, 
producentów rolno-spożywczych i rze-
mieślników;  

Minimum 1 operacja 

Rozwój usług przewozowych i przewod-
nickich 

Minimum 1 operacja 

Rozwój nowych i poprawa standardu 
istniejących obiektów noclegowych 

Minimum 5 operacji 

Rozwój pól campingowych Minimum 1 operacja 

Rozwój punktów gastronomicznych i 
usług cateringowych 

Minimum 2 operacje 

Uruchamianie wypożyczalni sprzętu 
rekreacyjnego i dodatkowych usług re-
kreacyjnych 

Minimum 2 operacje 

 

 

Rozwój usług związanych z obsługą tury-
stów, w tym agencje turystyczne, foto-
graficzne, tłumaczeń dla turystów z 
zagranicy, systemów rezerwacji,  punk-
tów informacji turystycznej, multime-
dialnych przewodników itp. 

Minimum 3 operacje 

Rozwój agencji organizowania targów, 
konferencji, wystaw 

Minimum 1 operacja 

Rozwój sprzedaży detalicznej przez 
internet 

Minimum 1 operacja 

RAZEM Minimum 22 operacji 
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Małe projekty  

operacje dotyczące WSKAŻNIKI  PRODUKTU Dokumentacja w siedzibie LGD Realizowane inicjatywy spotka-
ją się z zainteresowaniem lokal-
nej społeczności 

 

 Potencjalni beneficjenci będą 
zainteresowani przygotowaniem 
małych projektów 

 

Zaangażowanie partnerów (sa-
morządowych, społecznych, 
gospodarczych) i społeczności 
lokalnej  
w realizacji inicjatyw zakresu 
turystyki  

 

Organizacja imprez turystyczno-
rekreacyjnych 

Minimum 5 operacji 

Budowa małej infrastruktury turystycz-
nej 

Minimum 3 operacje 

Renowacja, zabezpieczenie i oznakowa-
nie przydrożnych kapliczek 

Minimum 5 operacji 

Budowa ścieżek i małej infrastruktury 
turystycznej w otoczeniu obiektów za-
bytkowych, miejsc historycznych i miejsc 
pamięci 

Minimum 5 operacji 

Promocja agroturystyki i turystyki na 
obszarach wiejskich, w tym: utworzenie 
elektronicznej bazy informacji tury-
stycznej, stron WWW 

Minimum 2 operacje 

Przygotowanie i wydanie  publikacji 
informacyjnych i promujących region w 
tym multimedialnych 

Minimum 5 operacji 

Jednolite oznakowanie (tablice informa-
cyjne, kierunkowskazy) atrakcji tury-
stycznych regionu 

Minimum 10 operacji 

Opracowanie, coroczna aktualizacja i 
upowszechnianie kalendarza imprez 
turystycznych planowanych w regionie 

Minimum 6 operacji 

Opracowanie wzorów i produkcja pamią-
tek charakterystycznych dla regionu  

Minimum 2 operacje 

Wymiana turystyczna i udział w targach 
turystycznych w kraju  

Minimum 3 operacje 

Organizacja kursów, szkoleń, wizyt stu-
dyjnych i innych działań edukacyjnych 

Minimum 3 operacje 

RAZEM Minimum 49 operacje 

Aktywizacja i nabywanie umiejętności  

operacje dotyczące WSKAŹNIKI  PRODUKTU Dokumentacja w siedzibie LGD Władze gminy zaangażują się i 
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Działania dotyczące informowania, do-
radztwa, pomocy w wypełnianiu wnio-
sków, organizowanie szkoleń, kursów, 
warsztatów, wykonywanie potrzebnych 
badań, analiz, ekspertyz, animowanie 
społeczności lokalnej, organizowanie 
wydarzeń promocyjnych i inne 

Około 20 działań 
będą wspierały działania zwią-
zane z rozwojem przedsiębior-
czości. 

 Rolnicy i firmy będą zaintere-
sowani udziałem w szkoleniach 
oraz będą chętnie korzystali z 
bezpłatnego doradztwa w za-
kresie pisania wniosków 

Wdrażanie projektów współpracy  

operacje dotyczące WSKAŻNIKI  PRODUKTU Dokumentacja  
w siedzibie LGD 

 Nawiązanie współpracy  
z partnerami zewnętrznymi 
(krajowymi i zagraniczny-
mi)  
w zakresie rozwoju turysty-
ki  

Współpraca międzyregionalna  
w zakresie rozwoju turystyki na obsza-
rach wiejskich i tematu produktów lo-
kalnych. 

Minimum 1 operacja 
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NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

 

CZYSTA I PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIE  PRZYCZYNI  SIĘ  DO REALIZACJI: 

 

 

Uzasadnienie 

 
Ponad połowa obiektów zabytkowych powiatu kłodzkiego znajduje się na terenach wiejskich objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Wznoszone przed laty w tradycyjnym sudeckim 
stylu budynki wiejskie, obiekty sakralne, czy inne budowle tego górzystego regionu odznaczają się architekturą o charakterystycznej formie i konstrukcji, ale też nierzadko są w 
złym stanie technicznym. Stąd pomysł na przedsięwzięcie pn. „Czysta i przyjazna przestrzeń”, które umożliwi pozyskanie pieniędzy na remonty i modernizację  zaniedbanych 
obiektów, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. To niewątpliwie przyczynił się do zachowania cennych walorów kulturowo-historycznych tych obiektów i  poprawy 
estetyki przestrzeni publicznej. 
Dostępność do funduszy w ramach przedsięwzięcia będą miały osoby prywatne, samorządy lokalne, kościoły, lokalni przedsiębiorcy, czy też organizacje pozarządowe. Przed-
sięwzięcie ma też na celu dofinansowanie zagospodarowania przestrzeni publicznej w postaci budowy wiat dla celów integracyjnych i miejsca spotkań mieszkańców wsi, czy 
placów zabaw dla najmłodszych. Wszystko to w konwencji istniejącej zabudowy wsi i zachowaniem ładu przestrzennego. Dodatkowo, oprócz licznych zasobów kulturowo-
historycznych obszar LGD przedstawia bardzo dużą wartość naturalną i przyrodniczą i dlatego kiedy będziemy zagospodarowywać przestrzeń publiczną na wsi, kształtować ład i 
estetykę na wsi nie możemy zapomnieć o wprowadzaniu jak największej ilości rozwiązań proekologicznych: po pierwsze z powodu istniejących na terenie LSR obszarów należą-
cych do sieci Natura 2000, a po drugie, aby móc za kilka lat pochwalić się czystością i dbałością o środowisko naturalne. Proces ten wymaga jednak kształtowania świadomości 
ekologicznej mieszkańców. To od nich bowiem w największym stopniu zależy stan środowiska naturalnego. Zaczniemy więc od akcji informacyjnych uświadamiających miesz-
kańcom wsi jak negatywne skutki dla środowiska ma nadprodukcja śmieci, palenie w kotłowni praktycznie wszystkim, co znajduje się pod ręką, czy wreszcie nieszczelne szam-
bo a skończymy na propozycji w postaci dofinansowania z przedsięwzięcia operacji na pewno z tematu energii odnawialnej a jeżeli chodzi o równie istotne tematy np. z zakre-
su segregacji śmieci, likwidacji pokryć azbestowych czy ekologicznych oczyszczalni ścieków wskażemy inne źródła pomocy w dofinansowaniu tych inwestycji, gdyż niestety nie 
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znalazły się one w zakresie kosztów kwalifikowanych osi 4.  

Wykorzystywane zasoby przy wdrażaniu przedsięwzięcia 

Przy wdrażaniu przedsięwzięcia wykorzystane będą zasoby przyrodnicze, geograficzne i kulturowe obszaru LSR. 

Innowacyjność przedsięwzięcia  

Innowacyjność wynika z próby stworzenia ładu przestrzennego na wsi, z wykorzystaniem regionalnego charakteru przestrzeni oraz wprowadzenia rozwiązań proekologicznych. 
Dotychczas na obszarze LSR przywiązywano zbyt małą wagę do układania przestrzennego stąd wkradł się chaos i nieporządek. Dlatego realizacja proponowanego przedsięwzię-
cia stanowi rozwiązanie innowacyjne, a stworzenie modelu dbania o ład przestrzenny na wsi będzie możliwe do przeniesienia na inne obszary o podobnych problemach. Rów-
nież, jak wynika z analizy SWOT, poruszenie tematu wprowadzania rozwiązań proekologicznych na wsiach jest novum na obszarze LSR. 

Zintegrowany charakter wynikający z różnorodności grup docelowych dla wdrażania przedsięwzięcia 

o Jednostki samorządu terytorialnego; 
o Instytucje kultury;  
o Szkoły 
o Kościoły i związki wyznaniowe; 
o Organizacje pozarządowe; 
o Właściciele (osoby fizyczne, osoby prawne) i zarządcy obiektów zabytkowych i historycznych; 
o Mieszkańcy wsi chcący dbać o środowisko naturalne 

Zmiana sposobu myślenia mieszkańców odnośnie ingerowania w środowisko oraz wytworzenie poczucia odpowiedzialności za otaczającą przyrodę będzie wyzwaniem dla wielu 
podmiotów lokalnych. W ten sposób przedsięwzięcie uzyska charakter zintegrowany, prowadzony przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, domy kultury, organizacje 
pozarządowe i rady sołeckie. a podjęty temat jest zarówno atrakcyjny jak i innowacyjny na obszarze wdrażania LSR. 

Lista rekomendowanych operacji (zakres tematyczny projektów): 

 W ramach „Odnowa i rozwój wsi” – szacunkowa liczba operacji: 15 

o Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w tym placów zabaw i miejsc rekreacji z uwzględnieniem poprawy warunków środowiskowych; 
o Urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; 
o Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości; 
o Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej archi-

tektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; 
o Zakup i odnowienie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; 
o Wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użyt-

kowanie 
o Odnowienie lub budowa placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego; 
o Inwestycji związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecz-

nych; 

W ramach „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej‖ – szacunkowa liczba operacji: 3 

o Wytwarzanie ekologicznych produktów energetycznych.  

 W ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw‖ – szacunkowa liczba operacji: 3 

o Usługi dla gospodarstw rolnych, leśnictwa lub ludności przyczyniające się do oszczędnego zużycia energii oraz wykorzystania nowych technologii – źródeł energii odna-
wialnej;  

o Roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii;  
o Wytwarzanie produktów energetycznych. 



 
78 Lokalna Strategia Rozwoju 2009 - 2015 

 W ramach „Wdrażanie LSR – Małe projekty” – szacunkowa liczba operacji: 27 

o Remont miejsc publicznych (świetlice wiejskie, ośrodki kultury, biblioteki) 
o Organizacja imprez promujących ochronę środowiska i odnawialne źródła energii 
o Odnawianie elewacji i dachów prywatnych budynków o charakterze zabytkowym oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu 
o Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie przydrożnych kapliczek 
o Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej różnych grup społecznych, w zakresie 

stosowania odnawialnych źródeł energii, itp. 
o Zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi 

formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;  
o wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej. 

W ramach „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” – liczba operacji jest ograniczona limitem składania jednego wniosku w roku na funkcjonowanie LGD, 
jednak w ramach tego wniosku planowane jest zrealizowanie ok. 15 działań związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją społeczności lokalnych. 

o Informowanie o walorach przyrodniczych obszaru LGD;  
o Szkolenie lokalnych liderów i kadr biorących udział we wdrażaniu LSR w zakresie ochrony środowiska – segregacja odpadów, zmniejszanie ilości i objętości wytwarza-

nych odpadów, zmiana negatywnych przyzwyczajeń, poczuci odpowiedzialności pokoleniowej za stan środowiska naturalnego, itp.; 
o Wykonywanie badań, analiz, studiów wykonalności, konsultacji, planów rozwoju w zakresie ochrony środowiska na terenie LGD; w zakresie zastosowania odnawialnych 

źródeł energii na terenie LGD; 
o Przygotowanie i druk wydawnictw  informujących i propagujących rozwiązania proekologiczne 
o Zorganizowanie konkursów ekologicznych 

 

Przykłady opracowanych koncepcji wiosek edukacyjno-turystycznych na obszarze LSR 
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MATRYCA LOGICZNA dla przedsięwzięcia CZYSTA I PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ 

Opis Wskaźniki Źródła weryfikacji Założenia 

Cel ogólny 2 WSKAŹNIKI  ODDZIAŁYWANIA  

Stworzenie czystej ekologicznie, este-
tycznej i poukładanej przestrzennie wsi 
kłodzkiej, dbającej o zachowanie w jak 
najlepszej kondycji zasobów natural-
nych, kulturowych i przyrodniczych 

Obszar LSR staje się znany z estetyki przestrzennej, 
dostępności infrastruktury publicznej oraz wprowadza-
nych rozwiązań ekologicznych dzięki: 

 poprawieniu stanu technicznego obiektów zabyt-
kowych 

 poprawieniu stanu technicznego obiektów przezna-
czonych na cele publiczne 

 uporządkowaniu terenów zielonych i miejsc wypo-
czynku 

 Wzrostowi wiedzy społeczności lokalnej na temat 
zagrożeń środowiskowych i możliwości wykorzysty-
wania odnawialnych źródeł energii 

 Wzmocnieniu właściwych postaw ekologicznych w 
gospodarstwach  
i przedsiębiorstwach 

 Intensyfikacji ochrony terenów cennych przyrodni-
czo 

 Powszechnemu zastosowaniu technologii wykorzy-
stujących odnawialne źródła energii 

- wyniki ankiet przeprowadzonych 
wśród mieszkańców wsi i odwiedza-
jących gości 
- dane jst  
- dane dyrekcji parku narodowego i 
krajobrazowego 

- dane od Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków 

- wysokie koszty remontu, re-
nowacji obiektów zabytkowych 
- skomplikowana sytuacja wła-
snościowa obiektów zabytko-
wych 
- słabo rozwinięta infrastruktura 
ochrony środowiska (kanaliza-
cja, oczyszczalnie ścieków, 
kotłownie ekologiczne, itp.) 

-wysokie koszty technologii 
wykorzystujących energię od-
nawialną 

Cel szczegółowy 2.1 WSKAŹNIKI  REZULTATU  

Poprawa estetyki przestrzennej Do 2015 r. zostanie odnowionych  minimum 5 elewacji i 
dachów w zabytkowych budynkach  
 
Do 2015 r. zostanie odrestaurowanych i oznakowanych 
minimum 5 przydrożnych kapliczek 
 
Do 2015 r. zostanie rozebrany minimum 1 obiekt nie 
nadający się już do remontu 

 

 Dane jst  

 Dane instytucji kultury z terenu 
LGD 

 Dane urzędu ochrony zabytków 

 Sprawozdania właścicieli obiek-
tów zabytkowych   

 Dane w siedzibie LGD na pod-
stawie oświadczeń beneficjen-
tów operacji 

 

 Zainteresowanie właścicieli 
obiektów zabytkowych, 

 Efektywna współpraca  
z urzędem ochrony zabyt-
ków 

 Partnerstwo międzysekto-
rowe w realizacji zadań z 
zakresu ochrony  
i renowacji zabytków  

 Brak barier prawnych  
w realizacji inwestycji  
w zakresie ochrony  
i renowacji zabytków 

Cel szczegółowy 2.2 WSKAŹNIKI  REZULTATU  

Rozwój i promocja rozwiązań 
proekologicznych 

Do 2015 r. zostanie zabezpieczonych minimum 5 pomni-
ków przyrody lub miejsc cennych przyrodniczo 
 
Do 2015 r. zostanie zorganizowanych minimum 5 imprez 
promujących ekologię i ochronę środowiska 
 

 Dane LGD 

 Dane jst  

 Dane z parku narodowego i 
krajobrazowego 

 Dane instytucji kultury i od 
organizacji ekologicznych 

 Koszty wdrażania systemów 
segregacji odpadów 

 Zainteresowanie mieszkań-
ców kwestiami ochrony śro-
dowiska 

 Negatywne nawyki zagraża-
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Do 2015 r. minimalnie 3 gospodarstwo rolne zajmie się 
wytwarzaniem ekologicznych produktów energetycz-
nych 
 
Do 2015 r. powstanie minimalnie 1 firma zajmująca się 
wytwarzaniem ekologicznych produktów energetycz-
nych 
 
Do 2015 r. powstaną minimalne 2 firmy oferujące usługi 
i wykonawstwo związane z odnawialnymi źródłami 
energii 
 
Do 2015 r. zostanie zorganizowanych minimalnie 5 
kampanii i działań edukacyjnych związanych z podno-
szeniem świadomości ekologicznej mieszkańców 
 
Do 2015 r. zostanie wdrożony w każdej gminie systemu 
segregacji odpadów u źródła 
 
Do 2015 r. minimum 2 podmioty publiczne lub firmy 
wykorzystają odnawialne źródła energii dla poprawienia 
warunków prowadzonej działalności 
 
Do 2015 r. zostanie wydanych i rozpowszechnionych 
minimum 3 wydawnictwa informujące i propagujące 
rozwiązania ekologiczne 
 
Do 2015 r. zostaną zorganizowane minimum 3 konkursy 
ekologiczne 
 

 Dane od instytucji odbierają-
cych odpady 

 

 

jące środowisku (palenie 
odpadów, zakopywanie, 
tworzenie dzikich wysypisk, 
zanieczyszczanie wód bie-
żących, korzystanie  
z materiałów szkodliwych 
dla środowiska, itp.) 

 Dostępność technologii i jej 
zastosowania  
w gospodarstwach rolnych  
i mikroprzedsiębiorstwach 

 Zainteresowanie mieszkań-
ców energią odnawialną 

 Warunki przyrodnicze de-
terminujące opłacalność 
wykorzystania określonych 
rodzajów energii odnawial-
nej (wiatrowej, geotermal-
nej, słonecznej, bioenergii, 
itp.) 

Cel szczegółowy  2.3 WSKAŹNIKI  REZULTATU  

Poprawa stanu i dostępności infrastruk-
tury publicznej 

 

Do 2015 r. zostaną wyremontowane lub wybudowane 
minimum 4 obiekty sportowe, domy kultury lub świetli-
ce 
 
Do 2015 r. zostanie wyremontowanych lub wybudowa-
nych 5 placów zabaw lub inne miejsca rekreacji 
 
Do 2015 r. minimum jeden zbiornik lub ciek wodny 
zostanie uregulowany 
 
Do 2015 r. zostaną kompleksowo uporządkowane mini-
mum 3 tereny zielone 
 
Do 2015 r. minimum 2 obiekty zabytkowe zostaną pod-
dane rewitalizacji 
 
Do 2015 r. zostanie zakupiony i wyremontowany mini-
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mum 1 zabytkowy obiekt i przeznaczony na cele pu-
bliczne 
 

Do 2015 r. minimum na 2 wsiach zostanie wybudowany 
parking lub zrobione oświetlenie 

Działania PROW  

Odnowa i rozwój wsi 

operacje dotyczące WSKAŻNIKI  PRODUKTU Dokumentacja odbioru inwestycji w 
siedzibie LGD 

W odpowiednim czasie przygo-
towana zostanie dokumentacja 
związana z lokalizacją inwesty-
cji 

 

 

Renowacja lub budowa i wyposażenie 
budynków pełniących funkcje sportowe i 
społeczno-kulturalne, w tym świetlic i 
domów kultury. 

Minimum 2 operacje 

Kształtowanie obszaru przestrzeni pu-
blicznej w tym placów zabaw i miejsc 
rekreacji z uwzględnieniem poprawy 
warunków środowiskowych; 

Minimum 5 operacji 

urządzanie i porządkowanie terenów 
zielonych, parków lub innych miejsc 
wypoczynku; 

Minimum 2 operacje 

zagospodarowanie zbiorników i cieków 

wodnych w celu poprawy estetyki miej-
scowości; 

Minimum 1 operacja 

rewitalizacja budynków wpisanych do 

rejestru zabytków lub objętych woje-
wódzką ewidencją zabytków, użytkowa-
nych na cele publiczne oraz obiektów 
małej architektury, odnawiania lub kon-
serwacji lokalnych pomników historycz-
nych i miejsc pamięci; 

Minimum 1 operacje 

zakup i odnowienie obiektów charaktery-

stycznych dla danego regionu lub trady-
cji budownictwa wiejskiego i ich adapta-
cji na cele publiczne; 

Minimum 1 operacja 

wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych 

obiektów budowlanych w celu uporząd-
kowania terenu w miejscowości, jeżeli 
niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze 
użytkowanie 

Minimum 1 operacja 

odnowienie lub budowa placów parkin-

gowych, chodników lub oświetlenia 
ulicznego 

Minimum 1 operacja 
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inwestycji związanych z kształtowaniem 

obszarów o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 
społecznych; 

Minimum 1 operacji 

RAZEM Minimum 15 operacji 

Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej 

 

operacje dotyczące: WSKAŻNIKI  PRODUKTU Rejestracja  w urzędzie gminy  

 

Dane z ARMiR 

Rolnicy będą zainteresowani 
uruchomieniem nowej działal-
ności  Wytwarzanie ekologicznych produktów 

energetycznych 
Minimum 3 operacje 

RAZEM  Minimum 3 operacje 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsie-
biorstw 

 

operacje dotyczące: WSKAŹNIKI  PRODUKTU Wpisy w ewidencji działalności 
gospodarczej  i rejestracja w urzę-
dzie gminy 

Zainteresowanie lokalnych 
podmiotów gospodarczych pro-
wadzeniem usług w tym zakre-
sie  

 

Usługi dla gospodarstw rolnych, leśnic-
twa lub ludności przyczyniające się do 
oszczędnego zużycia energii oraz wyko-
rzystania nowych technologii – źródeł 
energii odnawialnej; 

Minimum 1 operacja 

Roboty i usługi budowlane oraz instala-
cyjne z zakresu wykorzystywania odna-
wialnych źródeł energii; 

Minimum 1 operacja 

Wytwarzanie produktów energetycznych Minimum 1 operacja 

RAZEM Minimum 3 operacji 

Małe projekty  

operacje dotyczące:  WSKAŻNIKI  PRODUKTU Dokumentacja w siedzibie LGD Realizowane inicjatywy spotka-
ją się z zainteresowaniem lokal-
nej społeczności Potencjalni 
beneficjenci będą zaintereso-
wani przygotowaniem małych 
projektów 

Remont miejsc publicznych (świetlice 
wiejskie, ośrodki kultury, biblioteki) 

Minimum  2 operacje 

Organizacja imprez promujących ochro-
nę środowiska i odnawialne źródła ener-
gii 

Minimum 5 operacji 
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Odnawianie elewacji i dachów prywat-
nych budynków o charakterze zabytko-
wym oraz innych obiektów charaktery-
stycznych dla budownictwa danego re-
gionu 

Minimum 5 operacji 

Renowacja, zabezpieczenie i oznakowa-
nie przydrożnych kapliczek 

Minimum 5 operacji 

Organizacja kursów, szkoleń, wizyt stu-
dyjnych i innych działań edukacyjnych w 
zakresie podnoszenia świadomości eko-
logicznej różnych grup społecznych, w 
zakresie stosowania odnawialnych źródeł 
energii, itp. 

Minimum 3 operacji 

Zachowanie lub odtworzenie, zabezpie-
czenie i oznakowanie cennego dziedzic-
twa przyrodniczego i krajobrazowego, w 
szczególności obszarów objętych po-
szczególnymi formami ochrony przyrody, 
w tym obszarów Natura 2000;  

Minimum 5 operacji 

Wykorzystanie energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych w celu poprawienia 
warunków prowadzenia działalności 
kulturalnej lub gospodarczej, w tym 
rolniczej 

Minimum 2 operacje 

RAZEM Minimum 27 operacji 

Aktywizacja i nabywanie umiejętności  

operacje dotyczące: WSKAŹNIKI  PRODUKTU Dokumentacja w siedzibie LGD Władze gminy zaangażują się i 
będą wspierały działania zwią-
zane z tematem ochrony środo-
wiska i energii odnawialnej 
Rolnicy i firmy będą zaintere-
sowani udziałem w szkoleniach i 
innych akcjach informacyjnych 

Szkolenie lokalnych liderów i kadr biorą-
cych udział we wdrażaniu LSR w zakresie 
ochrony środowiska – segregacja odpa-
dów, zmniejszanie ilości i objętości 
wytwarzanych odpadów, zmiana nega-
tywnych przyzwyczajeń, poczuci odpo-
wiedzialności pokoleniowej za stan śro-
dowiska naturalnego, itp.; 

 

 

Około 15 działań 
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Wykonywanie badań, analiz, studiów 
wykonalności, konsultacji, planów roz-
woju w zakresie ochrony środowiska na 
terenie LGD; w zakresie zastosowania 
odnawialnych źródeł energii na terenie 
LGD; 

Przygotowanie i druk wydawnictw  in-
formujących i propagujących rozwiąza-
nia proekologiczne 

Zorganizowanie konkursów ekologicznych 

RAZEM Około 15 działań 
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NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

 

PO WIEJSKU ZNACZY WSPÓLNIE 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIE  PRZYCZYNI  SIĘ  DO REALIZACJI: 

 

 

 Uzasadnienie 

Na obszarze LSR w latach 1945-46, podobnie jak na pozostałych terenach przyznanych Polsce po drugiej wojnie światowej, miała miejsce wielka „wędrówka ludów‖, czyli 
przesiedlenia ludności niemieckiej i zasiedlenie tych ziem przez repatriantów głównie z kresów wschodnich. Z tego też powodu, pomimo upływu czasu wciąż odczuwalne są 
reperkusje tamtych wydarzeń sprzed tylu lat, co objawia się głównie brakiem więzi emocjonalnych z sąsiadami, otoczeniem, miejscem zamieszkania, co z kolei owocuje licz-
nymi konfliktami międzyludzkimi, małą dbałością o estetykę domów i posesji, niechęcią kontynuowania i zaszczepiania w młodym pokoleniu  tradycji i obyczajów wyniesio-
nych z domu rodzinnego. Dlatego też proponowane jest przedsięwzięcie „Po wiejski znaczy wspólnie”, którego celem jest raz na zawsze zamknięcie rozdziału historii i  
budowanie „na nowo‖ więzi lokalnych. Próba stworzenia wspólnoty mieszkańców, którzy potrafią wspólnie się uczyć i bawić, wspólnie się cieszyć z sukcesów i wspólnie smu-
cić z porażek, którym nieobca jest krzywda sąsiada i pomoc sąsiedzka w nagłych wypadkach. Pomocne w tych działaniach będą dostępne fundusze na operacje z zakresu or-
ganizacji imprez kulturalnych dla odbiorców w różnych grupach wiekowych. Cóż lepiej może integrować mieszkańców wsi, jak nie wspólne zagospodarowywanie wolnego 
czasu przez zabawę, dofinansowane będą także wszelkie przedsięwzięcia edukacyjne pozwalające na poszerzanie  wiedzy wszelakiej, kunsztu rękodzielniczego, może kuli-
narnego gospodyń wiejskich i innych, na które będzie zapotrzebowanie. Wspólna nauka to też element integracji i możliwości ujawnienia nierzadko skrywanych talentów i 
umiejętności. Dofinansowywane też będą wszelkie działania kształtujące idee samopomocy i wspierające inicjatywy przejmowania przez mieszkańców wsi „spraw w swoje 
ręce‖. Dla tych z kolei działań niezbędny jest dostęp do informacji, w tym elektronicznej oraz skuteczny przepływ informacji pomiędzy społecznością lokalną a samorządem i 
takie projekty również dofinansuje przedsięwzięcie. 
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Integralność przedsięwzięcia polegać więc będzie na próbie skupienia, pomimo wszystko istniejącej aktywności i kreatywności społecznej wokół nowych standardów tworzo-
nych przez samych mieszkańców wsi a składających się z takich komponentów jak: wspólna organizacja imprez kulturalnych, wspólna nauka i zabawa, samopomoc, samorząd-
ność, otwieranie kanałów dostępności do informacji. 
Inspiracją dla przedsięwzięcia były przede wszystkim warsztaty z mieszkańcami wsi i badanie ankietowe, ale także książka Michaela Nortona „365 ways to change the World‖, 
w której autor w formie przewodnika, na każdy dzień roku podaje proste wskazówki, czynności, które może zrobić każdy z nas a przez to przyniesie radość innym i sprawi, że 
świat będzie coraz lepszy. Sprowadzając tę ideę na grunt wsi powiatu kłodzkiego, chcemy poprzez realizowane operacje wyzwolić proste, ludzkie odruchy, podnieść samo-
ocenę i poczucie własnej wartości mieszkańców wsi a przez to wieś nabierze kolorytów szczęśliwości i gościnności. A sami mieszkańcy poczują integralność z miejscem i 
ludźmi którzy żyją w ich bliższym i dalszym otoczeniu. 

Wykorzystywane zasoby przy wdrażaniu przedsięwzięcia 

Przy wdrażaniu przedsięwzięcia wykorzystane będą zasoby historyczne i kulturowe obszaru LSR. 

Innowacyjność przedsięwzięcia  

Podjęty temat jest trudny, a zarazem bardzo innowacyjny, ponieważ sprawa dotyczy procesu przemian i przełamywania barier mentalnościowych, jest dużym wyzwaniem dla 
LGD i samych mieszkańców wsi, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby żyć w przyjaznym, nowym otoczeniu pełnym ofert spędzania czasu wolnego z  życzliwymi im 
sąsiadami. Na innowacyjność przedsięwzięcia niech wskazuje fakt, że jeszcze nikt nie podjął tego tematu w tak przemyślanej i zintegrowanej formie. Wypracowane metody 
tworzenia wspólnoty mieszkańców wsi będą mogły służyć innym społecznościom borykającym się z podobnymi problemami. 

Zintegrowany charakter wynikający z różnorodności grup docelowych dla wdrażania przedsięwzięcia 

o mieszkańcy  obszaru wdrażania LSR, 
o rolnicy, 
o lokalni przedsiębiorcy, 
o lokalny samorząd,  
o szkoły 
o organizacje pozarządowe,  
o kościół 

Operacje w ramach tego przedsięwzięcia będą mogli  podejmować praktycznie wszyscy partnerzy i potencjalnie wszystkie organizacje zainteresowane tematem.  

 Lista rekomendowanych operacji (zakres tematyczny projektów): 

W ramach „Odnowa i rozwój wsi‖ – szacunkowa liczba operacji: 1 

o Zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych, 

W ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw‖ – szacunkowa liczba operacji: 2 

o Rozwój firm informatycznych zajmujących się między innymi tworzeniem stron internetowych dla wsi, składem, drukiem, dystrybucją biuletynów i gazet lokal-
nych, obsługą multimedialną imprez lokalnych itp. 

 W ramach „Wdrażanie LSR – Małe projekty‖ – szacunkowa liczba operacji: 82 

o Organizacja spotkań z zakresu funkcjonowania i zakładania organizacji pozarządowych 
o Organizowanie warsztatów i doradztwa w zakresie tworzenia grup samopomocowych 
o Organizowanie warsztatów z nabywania umiejętności wspólnego rozwiązywania konfliktów, komunikacji i stosunków międzyludzkich, dokonywania trafnych wybo-

rów i podejmowania decyzji, ponoszenia odpowiedzialności itp. 
o Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych w zakresie animacji kulturalnej, itp.;  
o Organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i innych na obszarze realizacji LSR; 
o Organizowanie imprez promujących lokalną twórczość i rzemiosło, kultywujących miejscową tradycję i zwyczaje 
o Organizowanie konkursów i turniejów wsi 
o Organizacja różnych warsztatów w celu nabywania nowych, praktycznych umiejętności 
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o Tworzenie lokalnych gazet, biuletynów, amatorskich filmów informujących i promujących aktywność lokalną 
o Organizowanie warsztatów z zakresu rozwijania umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 
o Organizowanie warsztatów z zakresu posługiwania się sprzętem informatycznym i technikami multimedialnymi 
o Tworzenie modeli sprawnego przepływu informacji pomiędzy wsią a samorządem lokalnym 
o Udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, 
o Tworzenie stron internetowych 

W ramach „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” – liczba operacji jest ograniczona limitem składania jednego wniosku w roku na funkcjonowanie 
LGD, jednak w ramach tego wniosku planowane jest zrealizowanie ok. 65 działań związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją społeczności lokalnych. 

o Tworzenie sieci Ognisk Lokalnej Aktywności i  przeszkolenie lokalnych animatorów  
o Przygotowanie wydawnictwa z przykładami pomocy sąsiedzkiej 
o Wydanie Atlasu Inicjatyw Lokalnych z przykładami przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne instytucje na terenie wsi powiatu 

kłodzkiego 
o Certyfikacja i nagradzanie najaktywniejszych partnerów LGD w Powiecie Kłodzkim 
o Organizowanie konkursów i turniejów wsi 
o Informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR; 
o Szkolenia lokalnych liderów; 
o Animowanie społeczności lokalnych;  
o Wydarzenia o charakterze promocyjnym związane z aktywnością mieszkańców wsi 

 

 

Przykłady opracowanych koncepcji wiosek edukacyjno-turystycznych na obszarze LSR 
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MATRYCA LOGICZNA dla przedsięwzięcia PO WIEJSKU ZNACZY WSPÓLNIE 

Opis Wskaźniki Źródła weryfikacji Założenia 

Cel ogólny 3 WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA   

Stworzenie  przyjaznej i gościnnej 
wspólnoty mieszkańców wsi powiatu 
kłodzkiego, wskazującej na jej szczęśliwość 
i dostatni standard życia  

 

Obszar LGD wyróżniają silne  więzi wspólnotowe 
doinformowanych mieszkańców wsi przejawiające 
się przede wszystkim w:  

 zwiększonym dostępie do informacji i umie-
jętności ich wykorzystania 

 zawiązywaniu aktywnych organizacji poza-
rządowych co będzie skutkować wzmocnie-
niem zachowań prospołecznych 

 samoorganizacji w celu tworzenia ofert kul-
turalnych i edukacyjnych 

 samorządności skupiającej się głównie na 
efektywnym wykorzystywaniu, gospodarowa-
niu i dbałości o mieniem publiczne  

 tworzeniu grup samopomocowych w celu 
rozwiązywania wspólnie problemów 

- dane z KRSu 
- wywiady z mieszkańcami wsi 

 

Otwartość mieszkańców wsi 
na zmianę mentalności 

Cel szczegółowy 3.1. WSKAŹNIKI REZULTATU   

 

Zwiększenie oferty kulturalno – edukacyjnej 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

Do 2015 r. zostanie zorganizowanych minimum 10 
dodatkowych imprez lokalnych odbywających się 
na terenie LGD 
 
Do 2015 r. około 1000 mieszkańców wsi skorzysta 
z ofert  edukacyjnych i spędzenia czasu wolnego 
 
Do 2015 r. zostanie zorganizowanych minimum 10 
różnorodnych warsztatów, wizyt studyjnych i 
szkoleń dla mieszkańców wsi 
 
Do 2015 r. zostanie wydanych minimum 10 opra-
cowań promujących ofertę edukacyjną i spędza-
nia czasu wolnego 

 

Dane w siedzibie LGD na podstawie 
oświadczeń beneficjentów operacji 

Rosnące zapotrzebowanie na 
różnorodne formy spędzania 
wolnego czasu 

- Oferta spędzania wolnego 
czasu dostosowana do potrzeb 
i upodobań jej odbiorców 

Cel szczegółowy 3.2 WSKAŹNIKI REZULTATU   

Kształtowanie postaw wspólnotowych w opar-
ciu o aktywność, zdolność do samoorganizacji 
i samopomocy mieszkańców wsi 

Do 2015 r. powstanie minimum 1 punkt konsulta-
cyjno-doradczy dla mieszkańców wsi chcących 
założyć sprawnie funkcjonującą organizację poza-
rządową  
 
Do 2015 r. zostanie zorganizowanych minimum 10 
różnorodnych szkoleń dla mieszkańców wsi z 
zakresu tworzenia grup samopomocowych, naby-

Dokumentacja w siedzibie LGD  Rosnące zapotrzebowanie 
na formalne organizowa-
nie się mieszkańców wsi 

 Rosnące zapotrzebowanie 
na ofertę szkoleniową z 
zakresu kształtowania 
umiejętności współżycia z 
innymi ludźmi we wspól-
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wania umiejętności rozwiązywania konfliktów i 
innych 
 
Do 2015 r. zostaną wydane minimum 2 publikacje 
dotyczące pomocy sąsiedzkiej i inicjatyw lokal-
nych 
 
Do 2015 r. zostanie zorganizowanych minimum 6 
turniejów związanych z aktywnością społeczną 
mieszkańców wsi 
 
Do 2015 r. zostanie wydanych minimum 6  infor-
matorów społecznych promujących aktywność 
lokalną 

 

nocie 

Cel szczegółowy 3.3 WSKAŹNIKI REZULTATU   

Zwiększenie przepływu i  dostępności do 
informacji 

 

Do 2015 r. powstaną minimalnie 2 firmy informa-
tyczne 
 
Do 2015 r. zostanie wydanych minimalnie 12 biu-
letynów informujących działalności LGD i wdraża-
nej Lokalnej Strategii Rozwoju 
 
Do 2015 r. zostanie zorganizowanych minimum 5 
kursów z zakresu obsługi komputera i umiejętno-
ści poszukiwania i wykorzystywania informacji 
 
Do 2015 r. zostaną wypracowane minimum 3 mo-
dele efektywnego przepływu informacji pomiędzy 
samorządem a społecznością lokalną 
 
Do 2015 r. powstaną minimum 3 gazetki lokalne 
 
Do 2015 r. powstanie minimum 8 lokalnych stron 
internetowych 

Dokumentacja w siedzibie LGD  Rosnące zapotrzebowanie 
na dostęp do informacji 

 Rosnąca świadomość na 
„branie spraw w swoje 
ręce‖ 

  

Działania PROW    

Odnowa i rozwój wsi    

operacja dotyczące: WSKAŹNIKI PRODUKTU Dokumentacja odbioru inwestycji w 
siedzibie LGD 

Zaangażowanie samorządu w 
pomoc w kultywowaniu lokal-
nych tradycji Zakupu towarów służących przedsięwzięciom 

związanym z kultywowaniem tradycji społecz-
ności lokalnych, 

Minimum 1 operacja 

RAZEM Minimum 1 operacja 
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw    

Operacja dotyczące WSKAŹNIKI PRODUKTU Wpisy w ewidencji działalności gospo-
darczej  i rejestracja w urzędzie gminy 

Zainteresowanie potencjal-
nych podmiotów gospodar-
czych prowadzeniem usług w 
tym zakresie  

 

Rozwój firm informatycznych zajmujących się 
między innymi tworzeniem stron interneto-
wych dla wsi, składem, drukiem, dystrybucją 
biuletynów i gazet lokalnych, obsługą multi-
medialną imprez lokalnych itp. 

Minimum 2 operacje 

RAZEM Minimum 2 operacje   

Małe projekty    

Operacja dotyczące WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Organizacja spotkań z zakresu funkcjonowania 
i zakładania organizacji pozarządowych 

Minimum 10 operacji Dokumentacja w siedzibie LGD - Zainteresowanie mieszkań-
ców wsi organizowaniem się w 
grupy formalne 
- Zainteresowanie mieszkań-
ców dokształcaniem i naby-
waniem nowych umiejętności 

- Dążenie mieszkańców do 
samoorganizacji i samorząd-
ności 

Organizowanie warsztatów i doradztwa w 
zakresie tworzenia grup samopomocowych 

Minimum 3 operacje 

Organizowanie warsztatów z nabywania umie-
jętności wspólnego rozwiązywania konfliktów, 
komunikacji i stosunków międzyludzkich, 
dokonywania trafnych wyborów i podejmowa-
nia decyzji, ponoszenia odpowiedzialności itp. 

Minimum 5 operacji 

Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych 
i innych działań edukacyjnych w zakresie 
animacji kulturalnej, itp.;  

Minimum 5 operacji 

Organizację imprez kulturalnych, rekreacyj-
nych, sportowych, promujących lokalną twór-
czość i rzemiosło, kultywujących miejscową 
tradycję i zwyczaje na obszarze realizacji LSR; 

Minimum 10 operacji 

Organizowanie konkursów i turniejów wsi Minimum 5 operacji 

Organizacja różnych warsztatów w celu naby-
wania nowych, praktycznych umiejętności 

Minimum 10 operacji 

Tworzenie lokalnych gazet, biuletynów, ama-
torskich filmów informujących i promujących 
aktywność lokalną 

Minimum 10 operacji 

Organizowanie warsztatów z zakresu rozwija-
nia umiejętności poszukiwania i wykorzysty-
wania informacji z różnych źródeł 

Minimum 5 operacji 
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Organizowanie warsztatów z zakresu posługi-
wania się sprzętem informatycznym i techni-
kami multimedialnymi 

Minimum 5 operacji 

Tworzenie modeli sprawnego przepływu in-
formacji pomiędzy wsią a samorządem lokal-
nym 

Minimum 3 operacje 

Udostępnianie urządzeń i sprzętu komputero-
wego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiają-
cego dostęp do Internetu, 

Minimum 3 operacje 

Tworzenie stron internetowych 

 

Minimum 8 operacji 

RAZEM Minimum 82 operacje 

Aktywizacja i nabywanie umiejętności    

Operacja dotyczące WSKAŹNIKI PRODUKTU Dokumentacja w siedzibie LGD - Zainteresowanie mieszkań-
ców wsi organizowaniem się w 
grupy formalne 
- Zainteresowanie mieszkań-
ców dokształcaniem i naby-
waniem nowych umiejętności 

- Dążenie mieszkańców do 
samoorganizacji i samorząd-
ności 

Tworzenie sieci Ognisk Lokalnej Aktywności i  
przeszkolenie lokalnych animatorów  

Około 20 działań 

Przygotowanie wydawnictwa z przykładami 
pomocy sąsiedzkiej 

Minimum 1 działanie 

Wydanie Atlasu Inicjatyw Lokalnych z przykła-
dami przedsięwzięć realizowanych przez orga-
nizacje pozarządowe i inne instytucje na tere-
nie wsi powiatu kłodzkiego 

Około 3 działań 

Certyfikacja i nagradzanie najaktywniejszych 
partnerów LGD w Powiecie Kłodzkim 

Około 6 działań 

Organizowanie konkursów i turniejów wsi Około 6 działań 

Informowanie o obszarze działania LGD oraz 
LSR; 

Około 6 działań 

Szkolenia lokalnych liderów; Około 12 działań 

Animowanie społeczności lokalnych;  Około 6 działań 

Wydarzenia o charakterze promocyjnym zwią-
zane z aktywnością mieszkańców wsi 

Około 5 działań 
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RAZEM Około 65 działań 

 

 

Przykłady opracowanych koncepcji wiosek edukacyjno-turystycznych na obszarze LSR 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  



 
93 Lokalna Strategia Rozwoju 2009 - 2015 

 

5. Określenie misji LGD 
 

 
 
 

Misją Fundacji jest: 
 

 

 

ZADANIA Animowanie i wspieranie 
aktywności społeczności wiej-
skich 

ATUTY -  w oparciu o lokalny poten-
cjał, z poszanowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju 

- realizowane w partnerstwie 
sektorów: społecznego, pu-
blicznego i gospodarczego 

REZULTATY Prowadzące do: 

- wzmocnienia atrakcyjności 
obszaru 

- podwyższania standardu 
życia na wsi 

- integracji społeczności lo-
kalnych 

 

 

 
 
 

Misja Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów - 
Lokalnej Grupy Działania została skon-
struowana na 3 poziomach: 

1. Głównego zadania LGD 
2. Wykorzystywanych atutów obszaru 
3. Uzyskiwanych rezultatów 
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6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR 
 

Zamieszczone w strategii cele zostały sformułowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę sytuacji i problemów roz-
wojowych obszaru LGD, a przede wszystkim przy wykorzystaniu wyników licznych konsultacji z mieszkańcami wsi. 
Dzięki temu można śmiało stwierdzić, że ustalone cele wyróżniają dwie cechy: 
 

1. akceptacja ze strony społeczności lokalnych, co pozwala założyć wysoki stopień zainteresowania wdrażaniem 
strategii oraz zaangażowanie w realizację postawionych celów 

2. dostosowanie do potencjału obszaru, co zapewnia realność wdrażania strategii i możliwości pozyskiwania 
środków na jej wdrażanie 

 
Cel ogólny 1: Stworzenie przyjaznego dla rozwoju społeczno-gospodarczego wsi modelu gospodarki lokalnej,  
opartej na szeroko rozumianym przemyśle turystycznym, umożliwiającego mieszkańcom efektywne 
wykorzystanie dostępnych zasobów sformułowanie tego celu wynika ze specyfiki obszaru LGD, jako regionu 
turystycznego o ponadprzeciętnych  zasobach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych, wyposażonego w  
infrastrukturę turystyczną i  obfitującego w ofertę gospodarstw agroturystycznych. Operacje realizowane w ramach 
tego celu pozwolą na lepsze wykorzystanie istniejących zasobów, tworzenie nowych produktów i usług turystycznych 
a co za tym idzie zwiększenie rozwoju gospodarczego obszaru LGD. 
 
Cel ogólny 2: Stworzenie czystej ekologicznie, estetycznej i poukładanej przestrzennie wsi kłodzkiej, dbającej o 
zachowanie w jak najlepszej kondycji zasobów naturalnych, kulturowych i przyrodniczych sformułowanie tego 
celu wynikało z potrzeby poprawienia ładu ekologiczno-przestrzennego wsi powiatu kłodzkiego, na dzień dzisiejszy 
specyfika obszaru LGD przedstawia nieład przestrzenny i architektoniczny, niedoinwestowanie infrastruktury publicz-
nej, zły stan techniczny obiektów zabytkowych i niską świadomość mieszkańców wsi w kwestii dbałości o środowisko 
naturalne. 
 

Cel ogólny 3: Stworzenie  przyjaznej i gościnnej wspólnoty mieszkańców wsi powiatu kłodzkiego, wskazującej 
na jej szczęśliwość i dostatni standard życia sformułowanie tego celu to efekt potrzeby kształtowania postaw 
wspólnotowych na terenie wsi powiatu kłodzkiego. Pomoc sąsiedzka, czy konieczność mobilizacji w krytycznym 
momencie nie są odruchami oczywistymi życia codziennego wsi. Aktywność społeczna też nie jest obca mieszkańcom 
wsi, jednak wymaga przebudzenia. Stąd cel wzywający do realizowania operacji z zakresu samopomocy i 
samoorganizacji na wsi, organizowania życia kulturalnego i przygotowywania oferty edukacyjnej a tym samym brania 
spraw w swoje ręce. 
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7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć 

 
Podejście zintegrowane w ramach LSR i sformułowanych w jej ramach przedsięwzięć przejawia się w następują-
cych aspektach: 

 integracja podmiotów różnych sektorów – realizacja kolejnych przedsięwzięć wymaga aktywnego włączenia 
się podmiotów reprezentujących różne miejscowości i różne sektory; znaczna część przedsięwzięć związana 
jest z sieciowaniem podmiotów, koordynowaniem ich działań, tworzeniem wspólnych projektów, prowadze-
niem wspólnej, ujednoliconej polityki informacyjnej opartej na danych przekazywanych przez różne podmioty 
lokalne; 

 integracja obszaru – wśród proponowanych przedsięwzięć preferowane są te, które obejmują swoim zasięgiem 
cały obszar LGD; nawet w sytuacji, gdyby charakter pojedynczego projektu ograniczał jego zasięg przestrzen-
nie, powinien on stanowić część większego systemu (np. projekty turystyczne realizowane w ramach szlaków 
turystycznych, czy też bazy informacyjne prezentujące informacje o konkretnych obiektach czy usługach, ale 
zawierające analogiczne dane o wszystkich miejscowościach obszaru); 

 integracja funkcji – w ramach strategii dąży się do integrowania rozwoju w wymiarach środowiskowym, spo-
łecznym, kulturowym, przestrzennym, gospodarczym; wszystkie te wymiary współzależą od siebie, a realizacja 
przedsięwzięć w ramach jednego wymiaru sprzyja osiąganiu celów w innych wymiarach. 

Na uwagę zasługuje też postrzeganie procesów rozwoju jako pewnej sekwencji integrującej różne zjawiska, z 
określonymi przyczynami i skutkami. Przejawia się to w: 

 postrzeganiu działalności społecznych, aktywności liderów lokalnych i organizacji pozarządowych jako możli-
wego źródła dla rozwoju funkcji rynkowych i powstawania nowych podmiotów gospodarczych wykorzystujących 
lokalne potencjały dla kreowania swojej oferty; 

 budowaniu fundamentów pod przyszły rozwój poprzez podejmowanie podstawowych działań edukacyjnych i 
organizacyjnych. 

Wspominając o wymiarze przestrzennym, warto zwrócić uwagę na to, że LSR integruje rozwój LGD ze swoim 
otoczeniem. Opracowana LSR nie jest wyrwana z szerszego kontekstu zachodzących procesów zewnętrznych. 
Wręcz przeciwnie, możliwości rozwoju wynikają zarówno z posiadanych specyficznych potencjałów, jak również z 
szans w otoczeniu. Uwzględniono dwa główne układy odniesienia: 

 układ regionalny – postrzegany jako rynek zbytu na lokalne produkty i usługi, zwłaszcza w kontekście odmien-
ności obszaru od reszty województwa i możliwości rozwijania usług turystycznych i rekreacyjnych; 

 układ aglomeracyjny – traktowany jako źródło szans dla przyszłego rozwoju obszaru LGD i tworzenia oferty dla 
powstającego Dolnośląskiego Obszaru Metropolitarnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
96 Lokalna Strategia Rozwoju 2009 - 2015 

 

8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w LSR przedsięwzięć 

 
Innowacyjność w LSR obszaru LGD Kłodzka Wstęga Sudetów może być postrzegana w kilku płaszczyznach: 

innowacyjność produktowa przejawiająca się w: 

 wspieraniu kreowania nowych produktów turystycznych i rekreacyjnych, 

 wykorzystywaniu niepowtarzalnych walorów lokalnych, w szczególności kulturalnych i przyrodniczych do 
tworzenia produktów lokalnych i produktów wizytówek (rozwijane produkty tradycyjne lub zupełnie nowe 
koncepcje produktów), 

 rozszerzaniu działalności organizacji pozarządowych o nowe akcje, wydarzenia, usługi, 

innowacyjność technologiczna, odnosząca się do: 

 wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych do wytwarzania nowych produktów i promo-
wania obszaru, 

 przywracania tradycyjnych metod wytwarzania dóbr konsumpcyjnych z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii w celu wytwarzania wysoko konkurencyjnych produktów lokalnych, 

innowacyjność procesowa polegająca na: 

 nowym zorganizowaniu współpracy pomiędzy podmiotami lokalnymi, 

 tworzeniu trwałych sieci kooperacji pomiędzy lokalnymi podmiotami, 

 wykorzystanie nowych technologii w komunikacji społecznej mieszkańców LGD 

edukacja kreatywna dotycząca: 

 wzmacniania kompetencji młodych ludzi do generowania i realizowania pomysłów na własny biznes, 

 poznawania doświadczeń innych obszarów wiejskich we wdrażaniu niekonwencjonalnych rozwiązań. 

 wykreowanie i promowanie systemu samokształcenia mieszkańców LGD z zastosowaniem najnowocześniej-
szych technik informatycznych  

Ponadto, innowacyjność stanowić będzie istotne kryterium wyboru konkretnych projektów zgłaszanych do realizacji w 
ramach sformułowanych przedsięwzięć. 
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9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD i odwoła-
nia od decyzji Rady 

1. LGD Kłodzka Wstęga Sudetów w porozumieniu z Samorządem Województwa Dolnośląskiego ustala termin 
przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji (projektów) oraz przygotowuje informację nt. możliwości 
składania wniosków o dofinansowanie projektów za pośrednictwem LGD do odpowiedniej Instytucji Wdrażają-
cej, tj. (w przypadku odnowy wsi i małych projektów) lub Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(w przypadku różnicowania działalności oraz mikroprzedsiębiorstw), zawierającą między innymi lokalne kryte-
ria wyboru projektów do dofinansowania. 

2. IW na wniosek LGD Kłodzka Wstęga Sudetów podaje do publicznej wiadomości w swojej siedzibie oraz na 
stronie internetowej oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar działania tej LGD, informację o możliwości 
składania za pośrednictwem danej LGD wniosków o przyznanie pomocy. 

3. Uprawnieni zgodnie z zapisami PROW oraz wytycznymi LGD w danym działaniu wnioskodawcy z terenu LGD 
Kłodzka Wstęga Sudetów składają wnioski o dofinansowanie operacji do właściwej Instytucji Wdrażającej za 
pośrednictwem Biura LGD. Pracownicy Biura LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu wniosków. 

4. Biuro LGD na podstawie złożonych wniosków sporządza listy zbiorcze projektów w ramach danych działań, na 
które uruchomiony jest nabór wniosków. Listy przekazywane są Radzie. 

5. Rada  Fundacji dokonuje oceny zgodności projektów z LSR oraz oceny projektów na podstawie lokalnych kry-
teriów wyboru, a następnie podejmuje decyzje o wybraniu lub nie wybraniu konkretnych projektów do obję-
cia dofinansowaniem, w ramach przewidzianego w LSR budżetu. 

6. Następnie LGD przesyła do właściwej IW listę rankingową i uchwały o wybranych oraz nie wybranych operacji 
wraz z wnioskami o ich dofinansowanie.  

7. IW rozpatrują wnioski o dofinansowanie projektów pod kątem spełnienia przez wnioski / wnioskodawców nie-
zbędnych wymogów formalnych. 

8. Po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie pomocy właściwy organ samorządu województwa sporządza i zatwier-
dza listę operacji wybranych przez LGD, które spełniają warunki przyznania pomocy, a umowy są zawierane w 
kolejności wynikającej z tej listy. 

9. Wypłata pomocy na rzecz beneficjenta (wnioskodawcy) następuje po pozytywnej weryfikacji wniosku o płat-
ność przez Agencję Płatniczą (po zrealizowaniu operacji). 

 

 
 

 
Ogólna procedura wyboru operacji 

- wersja opisowa 
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Schemat procedury ogłaszania naboru i oceny wniosków na realizację operacji (wersja graficzna) 
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Przyjęcie wniosków w Biurze LGD i wydanie przez pracownika potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie. 

Przyjęcie wniosków 

  

 
 
 
 

Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie 
 
 

 
Lokalna Grupa Działania Kłodzka Wstęga Sudetów potwierdza terminowe złożenie wniosku pn.: 

 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju‖ 
 
 
 

Godzina złożenia wniosku: ………………………….. . 
 
 
 

Numer wniosku wg kolejności wpływu: ………………………. (np.: x/2008) 
 
 
 
 
 

……………………………………                           ………………………………………… 
               Pieczęć LGD                            Podpis osoby przyjmującej wniosek 
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Wersja tabelaryczna procedury  przyjmowania i oceny wniosków 

Miejsce na pieczątkę  
OGÓLNA PROCEDURA: 

Przyjmowanie i obsługa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR w biurze LGD 

P … 

Wersja: 1.1  Data:  

Strona 1 z 1 

CEL PROCEDURY: Przejrzyste przeprowadzenie procesu wyboru projektów do dofinansowania przez LGD w ramach posiadanego budżetu na realizację LSR 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PROCEDURĘ: Dyrektor Biura LGD 

ZAKRES STOSOWANIA: Dotyczy wszystkich pracowników LGD biorących udział w przygotowaniu dokumentacji projektowej, członków Zarządu LGD oraz członków Rady LGD 

WEJŚCIE Propozycje projektów, Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD, obowiązujące akty prawne dot. problemu, personel biura LGD, sprzęt biurowy 

KROK CZYNNOŚĆ OSOBA ODP. ZAPISY: 

1 Ustalenie przez LGD wspólnie z IW treści wezwania do składania wniosków w biurze LGD Dyrektor Biura Treść informacji o możliwości składania wniosków  

2 
Ogłoszenie w porozumieniu z IW terminu naboru wniosków o dofinansowanie operacji w 
ramach przewidzianych działań, zawierającego listę lokalnych kryteriów wyboru 

Dyrektor Biura Informacja o naborze wniosków 

3 
Pomoc w opracowywaniu oraz przyjmowanie wniosków o dofinansowanie operacji w biu-
rze LGD 

Pracownik Biura  

4 
Zestawienie złożonych wniosków w zbiorczą listę wniosków o dofinansowanie operacji dla 
konkretnych działań przewidzianych w LSR 

Pracownik Biura Zbiorcze listy złożonych wniosków 

5 Ocena wniosków o dofinansowanie operacji pod kątem zgodności z LSR Przewodniczący Rady  Uchwała o zgodności/niezgodności operacji z LSR 

6 Ocena wniosków o dofinansowanie operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru Przewodniczący Rady  Uchwała o wynikach oceny punktowej 

7 Wybór operacji  

Lista rankingowa projekt/ostateczna 
Uchwała Rady zawierająca listę wniosków wybranych do 
dofinansowania 
Uchwała Rady zawierająca listę wniosków nie wybranych 
do dofinansowania 

8 Odwołanie wnioskodawcy od decyzji Rady Przewodniczący Rady 

Lista rankingowa ostateczna 
Nowa Uchwała Rady zawierająca listę wniosków wybra-
nych do dofinansowania 
Nowa Uchwała Rady zawierająca listę wniosków nie wy-
branych do dofinansowania 

9 Przesłanie listy rankingowej i uchwał Rady  do IW Przewodniczący Rady   

WYJŚCIE Lista rankingowa, Uchwała Rady  

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCED. Regulaminy Biura, Zarządu, Rady LGD 

ZAPISY: Wezwanie do składania wniosków, Zbiorcze listy złożonych wniosków, Lista rankingowa, Uchwały Rady 

OPRACOWAŁ: 
XXX 

SPRAWDZIŁ: 
Dyrektor Biura LGD 

ZATWIERDZIŁ: 
Przewodniczący Rady LGD 

Data:  Data:  Data:  6a Kryterium oceny LGD – ……pkt 
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Odpowiedzialna 

komórka 

Proces 

Zakres czynności 

 

Biuro LGD  

 

Przyjęcie wniosku 

Przyjęcie wniosku z załącznikami, odatowanie i wpisanie godziny wpływu wniosku. 

Rejestracja i nadanie znaku sprawy w rejestrze 

Wydanie Potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie wnioskodawcy 

Biuro LGD  

 

Otwarcie kopert z wnioskami 

 

Otwarcie kopert i podział wniosków wg działań: 

  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 Odnowa i rozwój wsi 

 Małe projekty 

Przewodniczący Rady , 
przedstawiciel 

Zarządu LGD i Biuro LGD 

 

Przekazanie wniosków pod ocenę Radzie 

 

Sporządzenie  listy prezentujących poszczególne wnioski na posiedzeniu Rady i przekazanie 
wniosków Przewodniczącemu Rady oraz pozostałym członkom Rady w formie elektronicznej 
lub papierowej, w celu zapoznania się z ich treścią. 

Podpisanie pism do Wnioskodawców, których wnioski wpłynęły po terminie naboru. 

Przewodniczący Rady i 
Biuro LGD 

 

Przygotowanie posiedzenia Rady 

 

Zwołanie posiedzenia Rady. 

Zebranie podpisanych deklaracji bezstronności od wszystkich członków Rady i ewentualna 
korekta /zmiana prezentujących poszczególne wnioski . 

Rada 

 

Ocena zgodności operacji z LSR 

 

Weryfikacja operacji pod katem zgodności z LSR: 

 zgodności z celem ogólnym, szczegółowym i przedsięwzięciem zapisanymi w LSR 

(wypełnienie kart oceny zgodności z celami i przedsięwzięciem) 

Podjęcie uchwały o zgodności/niezgodności operacji z LSR 

Rada 

 

Ocena operacji pod kątem spełnieni 

lokalnych kryteriów wyboru operacji i  

zatwierdzenie wyników oceny 

Ocena operacji przez wypełnienie kart oceny pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wybo-
ru operacji z LSR 

Podjęcie uchwały o wynikach oceny punktowej 
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Rada 

 Wybór operacji do 

dofinansowania/bądź nie w ramach LSR 

 

Przygotowanie projektu listy rankingowej operacji 

UWAGA: w przypadku kiedy żaden z wnioskodawców nie odwoła się od decyzji Rady, lista 
rankingowa zmienia swój status z projektu listy rankingowej na ostateczną listę rankingową. 

Podjęcie uchwał: 

a. uchwałę zawierającą listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR. 

b. uchwałę zawierającą listę operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR. 

Biuro LGD 

 

Poinformowanie Wnioskodawców o 

wynikach  oceny 

 

Wysyłka pism do Wnioskodawców informujących o niewybraniu operacji z informacją o możli-
wości odwołania się od wyników oceny. Do pisma dołączony formularz o ponowne rozpatrze-
nie wniosku o dofinansowanie operacji. 

Rada  

 
Rozpatrzenie odwołań 

Analiza złożonych odwołań od wyników oceny 

W przypadku uznania zasadności odwołania - przekazanie wniosków do ponownej oceny przez 
Radę 

Ponowna ocena operacji przez Radę 

Zatwierdzenie wyników ponownej oceny operacji 

Rada  

 

Ostateczny wybór operacji do 

Dofinansowania/bądź nie w ramach LSR 

 

Przygotowanie ostatecznej listy rankingowej 

Ponowne podjęcie uchwał z uwzględnieniem zapisu dotyczącego utraty mocy obowiązywania 
uchwał podjętych poprzednio w danej sprawie: 

a. Podjęcie uchwały o zgodności/niezgodności operacji z LSR  

b. Podjęcie uchwały o wynikach oceny punktowej 

c. Podjęcie  uchwały zawierającej listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR. 

b. Podjęcie uchwały zawierającej listę operacji niewybranych do dofinansowania w ramach 
LSR. 

Przekazanie dokumentacji do Biura LGD 

Biuro LGD 

 

Poinformowanie IW i Wnioskodawców o 

decyzji Rady  

 

Wysyłka do Wnioskodawców pism informujących o ostatecznej decyzji Rady 

Wysyłka wniosków, listy rankingowej i uchwał Rady  do IW 
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 Procedura polega na dokonaniu oceny zgodności celów i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przed-
sięwzięciami zapisanymi w LSR. Ocena ta jest dokonywana przez członków Rady poprzez wypełnienie imiennej karty 
oceny zgodności. 
 
Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. 
Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie i zostaje zwrócona wnioskodawcy.  
 
Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli wpisuje się w co najmniej jeden cel ogólny, co najmniej jeden cel 
szczegółowy oraz co najmniej jedno przedsięwzięcie zapisane w LSR. 
 
Wybór operacji dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co naj-
mniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady 
 

Procedura oceny zgodności operacji 
z LSR 

 

 

Miejsce na pieczątkę 
KARTA OCENY  

zgodności operacji z celami i przedsięwzięciem  

KO nr 1 

Wersja: 1.1 

Strona 1 z 1 

 

NUMER WNIOSKU: 
 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 
 
 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEGO PROJEKTU: 
 
 

DZIAŁANIE PROW 2007-2013  
W RAMACH WDRAŻANIA LSR 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 Odnowa i rozwój wsi 

 Małe projekty 

 

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

CO 1: Stworzenie przyjaznego dla rozwoju społeczno-gospodarczego wsi modelu gospodarki lokalnej,  opartej na szeroko rozumianym przemyśle 
turystycznym, umożliwiającego mieszkańcom efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów  

 

CO 2: Stworzenie czystej ekologicznie, estetycznej i „poukładanej przestrzennie” wsi kłodzkiej, dbającej o zachowanie w jak najlepszej kondycji 
zasobów naturalnych, kulturowych i przyrodniczych  

 

CO 3 : Stworzenie  przyjaznej i gościnnej wspólnoty mieszkańców wsi powiatu kłodzkiego, wskazującej na jej szczęśliwość i dostatni standard 
życia 

 

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

CSZ 1.1   CSZ 2.1   CSZ 3.1 
Zwiększenie oferty kulturalno – edukacyjnej dla dzieci, 
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Rozwój nowych, innowacyjnych  produktów i 

usług turystycznych  oraz aktywna ich promo-

cja 

 

Poprawa estetyki 

przestrzennej 

 

młodzieży i dorosłych 
 

 

CSZ 1.2 

Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i 

turystycznej 

 

  CSZ 2.2 
Rozwój i promocja rozwiązań 

proekologicznych 
 

  CSZ 3.2 
Kształtowanie postaw wspólnotowych w oparciu o aktywność, 
zdolność do samoorganizacji i samopomocy mieszkańców wsi 

 

  
 

CSZ 1.3 

Różnicowanie i promocja działalności 

gospodarczej w oparciu o usługi i produkty 

lokalne oraz tradycyjne rzemiosło 

 

  CSZ 2.3 
Poprawa stanu i dostępności 

infrastruktury publicznej 
 

 

  CSZ 3.3 
Zwiększenie  przepływu i dostępności do informacji 

 

 

 

3. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? 

P 1  
TURYSTYCZNA WIEŚ 

  P 2 
CZYSTA I PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ  

  P 3  
PO WIEJSKI ZNACZY WSPÓLNIE 

  

UZASADNIENIE ZGODNOŚCI PROJEKTU/OPERACJI Z ZAZNACZONYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI W LSR: 
 
 

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : 
 
 

Głosuję za uznaniem, że operacja jest/nie jest* zgodna z celami i przedsięwzięciem zawartymi w  LSR 
(niepotrzebne skreślić) 

 

MIEJSCE:  DATA:  CZYTELNY PODPIS: 
 

PODPISY SEKRETARZY POSIEDZENIA RADY 1. 2. 

 
 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny 
Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności 
a. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 
b. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x‖ w kratce po prawej stronie przy każdym celu / 

przedsięwzięciu, z którym dana operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSR może występować w 
więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyć więcej kwadracików) Operacja na tym etapie oceny 
zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym, co najmniej 
jednym celem szczegółowym oraz co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. 

c. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 

Instrukcja wypełnienia karty 
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Procedura oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru polega na dokonaniu oceny operacji zakwalifikowa-
nych wcześniej, jako zgodnych z LSR na podstawie specyficznych dla danej LGD lokalnych kryteriów wyboru. Jej 
zasadniczym celem jest wybór operacji, które w największym stopniu mogą realizować założenia LSR. 
Ze względu na różne cele i charakter poszczególnych działań (odnowa wsi, różnicowanie, mikroprzedsiębiorstwa 
oraz małe projekty) stosowane będą różne zestawy lokalnych kryteriów wyboru.   
Ocena dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady na imiennych kartach oceny operacji wg lokalnych 
kryteriów wyboru. Miejsce operacji na liście rankingowej określi średnia arytmetyczna wszystkich indywidualnych 
ocen. 
 

 

Procedury wyboru operacji wg lokalnych 
kryteriów wyboru 

Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR 
Małe projekty 

L.p Kryteria Opis Punkty Przykładowe odniesienie do analizy SWOT 

1 Doświadczenie wnio-
skodawcy  

Preferuje wnioskodawców którzy nie 
realizowali dotąd projektów ze środ-
ków UE  

2 – nie realizowali 
1 - realizowali  

Przełamywanie bierności mieszkańców wsi w 
realizacji projektów 

2 Certyfikowany Part-
ner w LGD 

Preferowane są operacje, w których 
wnioskodawca jest certyfikowanym za 
aktywność partnerem LGD 

1- wnioskodawca jest certyfikowanym 
partnerem LGD 
0- wnioskodawca nie jest certyfikowa-
nym partnerem LGD 

Wzmocnienie aktywności i umiejętności or-
ganizowania się dla realizacji wspólnych ce-
lów 

3 Zasięg oddziaływania 
operacji  

Preferuje operacje mające wpływ na 
ilość  miejscowości 

2- wpływa na nie mniej niż 2 miejsco-
wości 
1 – wpływa na 1 miejscowość  

Pobudzamy aktywność i szerszy dialog spo-
łeczny, nawiązywanie więzi ponadlokalnych   

4 Innowacyjność ope-
racji   

Preferuje operacje innowacyjne, nie-
spotykane w skali lokalnej -  tj. wyko-
rzystujące niepraktykowane dotąd 
zastosowania zasobów i rozwiązań 

3- ma charakter innowacyjny w danym 
środowisku lokalnym 
1– nie ma charakteru innowacyjnego  

Tworzymy nową jakość produktów, ofert, 
usług lub ich elementów 

5 Trwałość operacji po 
zakończeniu  

Preferuje się operacje których działa-
nie będzie kontynuowane po zakoń-
czeniu finansowania z Leader PROW 

1- operacje zapewnia kontynuację  
0 – operacja nie zapewnia kontynuacji  

Poprawiamy jakość przestrzeni i efektywność 
ekonomiczną produktów i usług np. tury-
stycznych 

6 Wysokość wniosko-
wanej kwoty pomocy 

Preferowane są operacje których wnio-
skowana kwota nie przekracza  kwoty 
pomocy założonej w budżecie LSR 

1 – nie przekracza  
0 – przekracza 
 

Skala potrzeb i potencjał obszaru LSR, wyni-
kający z całości analizy SWOT,  sugeruje 
podział kwoty przydzielonej na wdrażanie 
LSR na większą ilość operacji. To wpływa na 
zaproponowane limity  kwot pomocy założo-
ne w budżecie LSR na poszczególne działa-
nia. 

7 Wpływ na środowi-
sko naturalne 

Preferowane są operacje mające pozy-
tywny wpływ na środowisko naturalne 

2 – operacja jest przyjazna dla środo-
wiska naturalnego 
1 – operacja jest neutralna 

Przełamujemy obojętność i niską świadomość 
potrzeby dbałości o środowisko naturalne 

   Max 12                 
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Odnowa i rozwój wsi 

L.p Kryteria Opis Punkty Przykładowe odniesienie do analizy SWOT 

1 Znaczenie operacji 
dla mieszkańców  

Preferuje się operacje wg kolejności 
listy planu odnowy miejscowości  

2 – operacja priorytetowa dla miesz-
kańców (tzn. wśród pierwszych pięciu 
miejsc na liście) 
1 – w dalszej kolejności 
 

Wsłuchujemy się i realizujemy operacje mające 
głównie znaczenie dla mieszkańców wsi zasygnali-
zowane w planach odnowy miejscowości jako 
priorytetowe i niezbędne 

2 Obszar realizacji 
operacji 

Preferuje się operacje realizowane na 
Obszarze o Niekorzystnych Warunkach 
gospodarowania (ONW) 

2 – na obszarze ONW górskim 
1 - na obszarze ONW ze specyficznymi 
utrudnieniami 

Wzmacniamy inwestycyjne i infrastrukturę obsza-
rów, dla których jedyną szansą rozwoju jest dzia-
łalność pozarolnicza 

3 Zasięg oddziaływania 
operacji  

Preferuje się operację realizowaną w 
kilku miejscowościach jednocześnie 

 2 – 2 i więcej miejscowości  
1– 1 miejscowość 

Pobudzamy aktywność i szerszy dialog społeczny, 
nawiązywanie więzi ponadlokalnych   

4 Rodzaj operacji Preferuje się operacje wg rodzaju in-
westycji, których dotyczą 

4 – inwestycje zaspakajające potrzeby 
społeczności w zakresie turystyki 
3- inwestycje w infrastrukturę pu-
bliczną 
2 – inwestycje w zachowanie dziedzic-
twa kulturowego 
1 – inwestycje w zakresie sportu i re-
kreacji 

Wzmacniamy infrastrukturę i estetykę obszarów 
ukierunkowanych na rozwój turystyki oraz popra-
wiamy jakość i dostępność infrastruktury publicz-
nej 

5 Trwałość operacji Preferuje się operacje zapewniające 
trwałe wykorzystanie po zakończeniu 
inwestycji  

1 – operacja trwała 
0 – operacja nie zapewnia trwałości  

Wzmacniamy efektywność ekonomiczną realizo-
wanych operacji 

6 Wysokość wniosko-
wanej pomocy 

Preferowane są operacje których wnio-
skowana kwota nie przekracza  kwoty 
pomocy założonej w budżecie LSR 

1 – nie przekracza  
0 - przekracza   
 

Skala potrzeb i potencjał obszaru LSR, wynikający 
z całości analizy SWOT,  sugeruje podział kwoty 
przydzielonej na wdrażanie LSR na większą ilość 
operacji. To wpływa na zaproponowane limity  
kwot pomocy założone w budżecie LSR na po-
szczególne działania. 

7 Wpływ na środowi-
sko naturalne 

Preferowane są operacje mające pozy-
tywny wpływ na środowisko naturalne 

2 – operacja jest przyjazna dla środo-
wiska naturalnego 
1 – operacja jest neutralna 

Przełamujemy obojętność i niską świadomość 
potrzeby dbałości o środowisko naturalne 

8 Certyfikowany Part-
ner w LGD 

Preferowane są operacje, w których 
wnioskodawca jest certyfikowanym za 
aktywność partnerem LGD 

1- wnioskodawca jest certyfikowanym 
partnerem LGD 
0- wnioskodawca nie jest certyfikowa-
nym partnerem LGD 

Wzmocnienie aktywności i  umiejętności organi-
zowania się dla realizacji wspólnych celów 

9 Poziom współfinan-
sowania operacji 

Preferowane są operacje, które współ-
finansowane są przez Wnioskodawcę z 
większym udziałem własnym 

1 – operacja jest współfinansowana z 
udziałem większym niż 50% wydatków 
kwalifikowalnych 
0 – operacja jest współfinansowana z 
udziałem mniejszym niż 50% wydatków 
kwalifikowalnych 

Kryterium promujące wyższy stopień wykorzysta-
nia środków na obszarze LGD; daje także szanse 
na dodatkowy punkt tym Wnioskodawcom, którzy 
z różnych powodów nie mogą uzyskać wyższej 
punktacji w pozostałych kryteriach 

   Max – 16  
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„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

 

L.p Kryteria Opis Punkty Przykładowe odniesienie do analizy SWOT 

1 Realizacja celów 
LSR-u  

Preferuje operacje realizujące kilka 
celów szczegółowych LSR- u 

3 – 3 cele szczegółowe 
2 -2 cele szczegółowe 
1 – 1 cel szczegółowy  

Proponujemy wielokierunkowość i różnico-
wanie odbiorców tworzonych produktów i 
usług zwiększając szansę ekonomiczną reali-
zowanego projektu i szybsze wdrażanie ce-
lów LSR 

2 Certyfikowany Part-
ner w LGD 

Preferowane są operacje, w których 
wnioskodawca jest certyfikowanym za 
aktywność partnerem LGD 

1- wnioskodawca jest certyfikowanym 
partnerem LGD 
0- wnioskodawca nie jest certyfikowa-
nym partnerem LGD 

Wzmacniamy aktywności i umiejętności or-
ganizowania się dla realizacji wspólnych ce-
lów 

3 Doświadczenie wnio-
skodawcy  

Preferuje wnioskodawców którzy nie 
realizowali dotąd projektów ze środ-
ków UE  

2 – nie realizowali 
1 - realizowali  

Przełamujemy bierność mieszkańców wsi w 
realizacji projektów 

4 Wysokość wniosko-
wanej kwoty 

Preferowane są operacje których wnio-
skowana kwota nie przekracza  kwoty 
pomocy założonej w budżecie LSR 

1 – nie przekracza  
0 – przekracza  

Skala potrzeb i potencjał obszaru LSR, wyni-
kający z całości analizy SWOT,  sugeruje 
podział kwoty przydzielonej na wdrażanie 
LSR na większą ilość operacji. To wpływa na 
zaproponowane limity  kwot pomocy założo-
ne w budżecie LSR na poszczególne działa-
nia. 

5 Różnorodność usług 
na wsi 

Preferuje operacje rozwijające  na wsi 
rynek usług 
 

3 – związanych z turystyką 
2 – związanych z informatyzacją i do-
stępem do informacji 
1 - inne 

Wzmacniamy rynek usług turystycznych  i 
informatycznych na wsi  

6 Wpływ na środowi-
sko naturalne 

Preferowane są operacje mające pozy-
tywny wpływ na środowisko naturalne 

2 – operacja jest przyjazna dla środo-
wiska naturalnego 
1 – operacja jest neutralna 

Przełamujemy obojętność i niską świadomość 
potrzeby dbałości o środowisko naturalne 

   Max 12 
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Miejsce na pieczęć LGD 
KARTA OCENY  

operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

KO nr 2 

Wersja: 1.1 

Strona 1 z 1 

NUMER WNIOSKU: 

 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:  

DZIAŁANIE PROW 2007-2013  W RAMACH WDRAŻANIA LSR Małe projekty 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  W RAMACH LSR  Turystyczna Wieś  Czysta i przyjazna przestrzeń  Po wiejsku znaczy wspólnie 

1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU OCENA 

1 Doświadczenie wnioskodawcy  Preferuje wnioskodawców którzy nie realizowali dotąd 
projektów ze środków UE  

2 – nie realizowali 

1 - realizowali  
 

2 Certyfikowany Partner w LGD Preferowane są operacje, w których wnioskodawca jest 
certyfikowanym za aktywność partnerem LGD 

1- wnioskodawca jest certyfikowanym partnerem LGD 

0- wnioskodawca nie jest certyfikowanym partnerem LGD 
 

3 Zasięg oddziaływania operacji  Preferuje operacje mające wpływ na ilość  miejscowości 2- wpływa na nie mniej niż 2 miejscowości 

1 – wpływa na 1 miejscowość  
 

4 Innowacyjność operacji   Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali 
lokalnej -  tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd 
zastosowania zasobów i rozwiązań 

3- ma charakter innowacyjny w danym środowisku lokalnym 

1– nie ma charakteru innowacyjnego  
 

5 Trwałość operacji po zakończeniu  Preferuje się operacje których działanie będzie kontynu-
owane po zakończeniu finansowania z Leader PROW 

2- operacje zapewnia kontynuację  

0 – operacja nie zapewnia kontynuacji  
 

6 Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy Preferowane są operacje których wnioskowana kwota nie 
przekracza  kwoty pomocy założonej w budżecie LSR 

1 – nie przekracza  

0 – przekracza 

 

 

7 Wpływ na środowisko naturalne Preferowane są operacje mające pozytywny wpływ na 
środowisko naturalne 

2 – operacja jest przyjazna dla środowiska naturalnego 

1 – operacja jest neutralna 
 

SUMA PUNKTÓW  

 
 

IMIĘ i NAZWISKO wypełniającego członka Rady: 

MIEJSCE:  DATA: CZYTELNY PODPIS: 
 

PODPIS  SEKRETARZA POSIEDZENIA RADY  PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO RADY  

 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający 
Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych kryteriów wyboru 

Instrukcja wypełnienia karty 
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 Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  

 W rubryce „Nazwa przedsięwzięcia‖ należy zaznaczyć przedsięwzięcie w które wpisuje się operacja 

 W punktach od 1 do 7 należy wpisać przyznaną liczbę punktów 
Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 

 
 

Miejsce na pieczęć LGD 
KARTA OCENY  

operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

KO nr 3 

Wersja: 1.1 

Strona 1 z 1 

NUMER WNIOSKU: 

 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:  

DZIAŁANIE PROW 2007-2013  W RAMACH WDRAŻANIA LSR Odnowa i rozwój wsi 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
W RAMACH LSR 

 Turystyczna Wieś  Czysta i przyjazna przestrzeń  Po wiejsku znaczy wspólnie 

1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU OCENA 

1 Znaczenie operacji dla mieszkań-
ców  

Preferuje się operacje wg kolejności listy planu odnowy miejsco-
wości  

2 – operacja priorytetowa dla mieszkańców (tzn. wśród pierwszych 
pięciu miejsc na liście) 

1 – w dalszej kolejności 

 

2 Obszar realizacji operacji Preferuje się operacje realizowane na Obszarze o Niekorzystnych 
Warunkach gospodarowania (ONW) 

2 – na obszarze ONW górskim 

1 - na obszarze ONW ze specyficznymi utrudnieniami 
 

3 Zasięg oddziaływania operacji  Preferuje się operację realizowaną w kilku miejscowościach 
jednocześnie 

 2 – 2 i więcej miejscowości  

1– 1 miejscowość 
 

4 Rodzaj operacji Preferuje się operacje wg rodzaju inwestycji, których dotyczą 4 – inwestycje zaspakajające potrzeby społeczności w zakresie 
turystyki 

3- inwestycje w infrastrukturę publiczną 

2 – inwestycje w zachowanie dziedzictwa kulturowego 

1 – inwestycje w zakresie sportu i rekreacji 

 

5 Trwałość operacji Preferuje się operacje zapewniające trwałe wykorzystanie po 
zakończeniu inwestycji  

1 – operacja trwała 

0 – operacja nie zapewnia trwałości  
 

6 Wysokość wnioskowanej pomocy Preferowane są operacje których wnioskowana kwota nie prze-
kracza  kwoty pomocy założonej w budżecie LSR 

1 – nie przekracza  

0 - przekracza   
 

7 Wpływ na środowisko naturalne Preferowane są operacje mające pozytywny wpływ na środowisko 
naturalne 

2 – operacja jest przyjazna dla środowiska naturalnego 

1 – operacja jest neutralna 
 

8 Certyfikowany Partner w LGD Preferowane są operacje, w których wnioskodawca jest certyfi-
kowanym za aktywność partnerem LGD 

1- wnioskodawca jest certyfikowanym partnerem LGD 
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0- wnioskodawca nie jest certyfikowanym partnerem LGD 

9 Poziom współfinansowania operacji Preferowane są operacje, które współfinansowane są przez Wnio-
skodawcę z większym udziałem własnym 

1 – jeżeli udział własny wnioskodawcy stanowi 40 % i więcej  kosz-
tów kwalifikowanych operacji 

0 – jeżeli udział własny wnioskodawcy stanowi do 40 %  kosztów 
kwalifikowanych operacji 

 

SUMA PUNKTÓW   

IMIĘ i NAZWISKO wypełniającego członka Rady: 

MIEJSCE:  DATA: CZYTELNY PODPIS: 
 

PODPIS  SEKRETARZA POSIEDZENIA RADY  PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO RADY  

 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający 
Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru 

 Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  

 W rubryce „Nazwa przedsięwzięcia‖ należy zaznaczyć przedsięwzięcie w które wpisuje się operacja 

 W punktach od 1 do 9 należy wpisać przyznaną liczbę punktów 
Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 
 

Instrukcja wypełnienia karty 

 

Miejsce na pieczęć LGD 
KARTA OCENY  

operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

KO nr 4 

Wersja: 1.1 

Strona 1 z 1 

NUMER WNIOSKU: 

 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: 

 

 

 

DZIAŁANIE PROW 2007-2013  
W RAMACH WDRAŻANIA LSR 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
W RAMACH LSR 

 Turystyczna Wieś  Czysta i przyjazna przestrzeń  Po wiejsku znaczy wspólnie 

1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU OCENA 

1 Realizacja celów LSR-u  Preferuje operacje realizujące kilka celów szczegółowych LSR- u 3 – 3 cele szczegółowe 

2 -2 cele szczegółowe 
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1 – 1 cel szczegółowy  

2 Certyfikowany Partner w LGD  Preferowane są operacje, w których wnioskodawca jest certyfi-
kowanym za aktywność partnerem LGD 

1- wnioskodawca jest certyfikowanym partnerem LGD 

0- wnioskodawca nie jest certyfikowanym partnerem LGD 
 

3 Doświadczenie wnioskodawcy  Preferuje wnioskodawców którzy nie realizowali dotąd projektów 
ze środków UE  

2 – nie realizowali 

1 - realizowali  
 

4 Wysokość wnioskowanej kwoty Preferowane są operacje których wnioskowana kwota nie przekra-
cza  kwoty pomocy założonej w budżecie LSR 

1 – nie przekracza  

0 – przekracza  
 

5 Różnorodność usług na wsi Preferuje operacje rozwijające  na wsi rynek usług 

 

3 – związanych z turystyką 

2 – związanych z informatyzacją i dostępem do informacji 

1 - inne 

 

6 Wpływ na środowisko naturalne Preferowane są operacje mające pozytywny wpływ na środowisko 
naturalne 

2 – operacja jest przyjazna dla środowiska naturalnego 

1 – operacja jest neutralna 

 

SUMA PUNKTÓW  

 
 

IMIĘ i NAZWISKO wypełniającego członka Rady: 

MIEJSCE:  DATA: CZYTELNY PODPIS: 
 

PODPIS  SEKRETARZA POSIEDZENIA RADY  PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO RADY  

 
 
 
 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający 
Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych kryteriów wyboru 

 Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione. 

 W rubryce „Działanie PROW‖ należy zaznaczyć działanie którego dotyczy operacja  

 W rubryce „Nazwa przedsięwzięcia‖ należy zaznaczyć przedsięwzięcie w które wpisuje się operacja 

 W punktach od 1 do 6 należy wpisać przyznaną liczbę punktów 
Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 

Instrukcja wypełnienia karty 
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Lokalne kryteria wyboru, podobnie jak sama LSR, będą ewoluowały w czasie, co będzie mogło powodować potrzebę 
ich zmiany lub pewnej modyfikacji do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb. 

Procedura zmiany lokalnych kryteriów została sformułowana już na etapie opracowania LSR, stwarzając gwarancję 
ewentualnego uruchomienia w przyszłości swoistego mechanizmu naprawczego w sytuacji, gdyby np. zaproponowane 
początkowo zestawy kryteriów selekcji nie przynosiły oczekiwanych rezultatów lub wręcz w niekorzystny sposób re-
alizowały politykę wsparcia LGD zapisaną w LSR.  

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru jest uregulowana w regulaminie Rady w par.33.  
Uprawnieni na podstawie regulaminu do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru zgłaszają pisemną 
propozycje zmian wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Propozycje zmian są rozpatrywane na Zgromadzeniu 
Partnerów.  
W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla konkursów ogłoszonych po dniu 
zatwierdzenia zmian. 

Procedura zmiany kryteriów 

 

 

 

Schemat zmiany kryteriów 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowanie zmian w lokalnych 
kryteriach wyboru przez uprawniony 

organ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Złożenie wniosku na Zgromadzeniu Partnerów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zatwierdzenie lub nie zatwierdzenie 
zmian w lokalnych kryteriach wyboru 

przez Zgromadzenie Partnerów 
 
 
 
 
 
 
 
Przesłanie listy wybranych operacji 

do IW (uchwały Rady) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowanie przez biuro nowych 
kart oceny w oparciu o wprowadzone 

zmiany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
113 Lokalna Strategia Rozwoju 2009 - 2015 

 
 
 

 

1. Każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady.  

2. Odwołanie ma postać formularza skierowanego do Zarządu za pośrednictwem biura LGD, o ponowne rozpatrzenie 
wniosku o dofinansowanie operacji, wg wzoru udostępnionego przez Biuro LGD. Jedynym organem uprawnionym do 
rozpatrywania odwołań jest Rada. 

3. Wnioskodawca po otrzymaniu pisma informującego o nie zakwalifikowaniu operacji do dofinansowania ma prawo w 
terminie 4 dni kalendarzowych złożyć pisemny formularz  ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie opera-
cji. W tym samym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny w siedzibie Biura LGD. 

4. Odwołanie podlega ponownemu rozpatrzeniu przez Radę na specjalnie zwołanym posiedzeniu Rady.  

5.  Formularz ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie operacji pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku 
gdy: 

a) został wniesiony po upływie terminu określonego w pkt 3 

b) został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, którego wniosek o dofinan-
sowanie operacji podlegał ocenie 

c) nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku o ponowne rozpatrzenie. 

 

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji musi zostać szczegółowo uzasadniony. 

7. W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o dofinansowanie operacji członkowie Rady  rozpatrują wniosek 
na podstawie kryteriów obowiązujących w danym konkursie i tylko w tych jego elementach, których dotyczy uzasad-
nienie podane przez wnioskodawcę.   

8. Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał liczbę punktów, która kwalifi-
kowałaby go do objęcia dofinansowaniem w danym naborze zyskuje prawo dofinansowania w ramach dostępnych 
środków. 

9.  Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie konkretnej operacji może zostać złożony tylko jeden 
raz.  

10. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany w terminie 14 dni od dnia 
posiedzenia Rady, na którym wniosek był rozpatrywany. 
 

 
Procedury odwołania od 

rozstrzygnięć organu decyzyjnego  
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Miejsce na pieczęć LGD 
FORMULARZ O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU 

o dofinansowanie operacji 

FPRW nr 1 

Wersja: 1.1 

Strona 1 z 1 

 

NUMER WNIOSKU: 
 

IMIĘ i NAZWISKO lub 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 

DECYZJA RADY O NIEWYBRANIU PROJKETU ZAPADŁA 
NA ETAPIE: 

 Oceny zgodności z LSR 

 Oceny projektów wg. lokalnych kryteriów wyboru 

UZASADNIENIE DLA WSZCZĘCIA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ: 

IMIĘ i NAZWISKO / NAZWA WNIOSKODAWCY: 
 
 

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WNIOSKODAWCY  

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli inny niż wskazany powyżej)  

TELEFON KONTAKTOWY WNIOSKODAWCY:  

ADRES E-MAIL WNIOSKODAWCY:  

WNOSZĘ O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OPERACJI PRZEZ ORGAN DECYZYJNY LGD 

MIEJSCE:  DATA:  CZYTELNY PODPIS: 
 

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU W BIURZE LGD PRZEZ 
PERSONEL LGD 

DATA:  CZYTELNY PODPIS: 
 

 

 Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD 

 Pola białe wypełnia wnioskodawca 

 Wniosek będzie uznany za poprawnie złożony, tylko w sytuacji wypełnienia wszystkich białych pól, w tym w szczególności 
uzasadnienia dla wszczęcia procedury odwoławczej. 

 

Instrukcja wypełnienia formularza 

 6b i 7 Kryteria oceny LGD – … pkt 
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Po zakończeniu procedury odwoławczej(jeżeli wpłynie odwołanie) i zatwierdzeniu oceny wszystkich operacji przez 
Radę, przygotowuje się: 
 
a. listę rankingową 
b. uchwałę zawierającą listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR. 
c. uchwałę zawierającą listę operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR. 
 
Podstawą do umieszczenia operacji na liście wybranych jest ostateczna lista rankingowa przygotowana po 
uwzględnieniu odwołań: 
 
– operacje wybrane stanowią wyłącznie operacje zawarte w sekcji A listy rankingowej, tj. operacje zgodne z LSR, które 
uzyskały wymagane poparcie Rady, mieszczące się w ramach limitu dostępnych środków. 
 
– operacje niewybrane stanowią pozostałe operacje (zawarte w sekcjach B-E listy rankingowej) tj. operacje zgodne z 
LSR, które uzyskały wymagane poparcie Rady, nie mieszczące się w ramach limitu dostępnych środków, operacje zgod-
ne z LSR, które nie uzyskały wymaganego poparcia Rady, operacje niezgodne z LSR oraz operacje niepodlegające oce-
nie. 
 
Informację o ostatecznej decyzji Rady przesyła się do Wnioskodawców oraz do IW oraz podaje do publicznej wiadomo-
ści za pośrednictwem strony internetowej LGD. 

 
 

Ostateczny wybór operacji do dofi-
nansowania w ramach LSR 

 

 
LISTA RANKINGOWA OPERACJI 

 
SEKCJA A 

 
SEKCJA B 

 
SEKCJA C 

 
SEKCJA D 

 
SEKCJA E 

 
OPERACJE 

 
 zgodne z LSR 

 uzyskały wymagane 

poparcie Rady 

 mieszczą się w dostęp-

nym limicie środków 

 
OPERACJE 

 
 zgodne z LSR 

 uzyskały wymagane 

poparcie Rady 

 nie mieszczą się w 

dostępnym limicie 

środków 

 
OPERACJE 

 
 zgodne z LSR 

 nie uzyskały wymaga-

nego poparcie Rady 

 
OPERACJE 

 
 nie zgodne z LSR 

 

 
OPERACJE 

 
 nie podlegające ocenie 

(wniosek złożony po 

terminie) 
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10. Budżet LSR dla każdego roku jej realizacji 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.05.2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów 
i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz.U. nr 103, poz. 659, par. 2, pkt. 5 a, 5b, 5c), całkowity budżet Lokalnej Grupy 
Działania Kłodzka Wstęga Sudetów Osi 4 LEADER wynosi 11 839 704,00 zł. 
 
Wielkość niniejszego budżetu wynika z iloczynu liczby mieszkańców zameldowanych na terenie LGD Kłodzka Wstęga 
Sudetów na pobyt stały w dniu 31 grudnia 2006 r. wg GUS i kwoty: 
a. 116 zł – dla komponentu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju‖ (kod 413 – „Różnicowanie w kierunku działalno-

ści nierolniczej‖ + „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw‖ + „Odnowa i rozwój wsi‖ + „Małe projekty‖); 
b. 3 zł – dla komponentu „Wdrażanie projektów współpracy‖ (kod 421); 
c. 29 zł – dla komponentu „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności, aktywizacja‖ (kod 431). 
 

Szczegółowy podział środków pomiędzy poszczególne komponenty ukazuje poniższa tabela: 

 

 
 

Kod wg PROW 

2007-2013 
Nazwa komponentu 

Kwota przewidziana w roz-
porządzeniu MRiRW (Dz.U. 
nr 103, poz. 659) w zł 

Liczba mieszkańców LGD Kłodzka Wstęga 
Sudetów zameldowanych na pobyt stały – 
31 grudnia 2006 r. (dane GUS) 

Budżet LGD Kłodzka Wstę-
ga Sudetów 
w zł 

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 116 79 998 9 279 768,00 

421 Wdrażanie projektów współpracy 3 79 998 239 994,00 

431 
Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętno-
ści, aktywizacja 

29 79 998 2 319 942,00 

 

- 

 

Razem 
- - 11 839 704,00 
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Lokalna Grupa Działania Kłodzka Wstęga Sudetów wnioskować będzie o całą kwotę przysługującą jej zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.05.2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu 
wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007—2013 (Dz.U. nr 103, poz. 659, par. 2, pkt. 5 a, 5b, 5c), czyli o 11 839 704,00 zł. 
 

Podziału środków z działania „413 – Wdrażanie LSR‖ dokonano z uwzględnieniem wymaganej rozporządzeniem mini-
malnej alokacji na poszczególne działania (Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty) na poziomie minimum 10%. 

 

 

PODZIAŁ 413 KWOTA w zł % 
średnia wartość do-

tacji 
liczba dotacji 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 950 000,00 10,24 50 000 19 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 350 000,00 14,55 50 000 27 

Odnowa i rozwój wsi 4 600 000,00 49,57 200 000 23 

Małe projekty 2 379 768,00 25,64 15 000 158,6512 

ŁĄCZNIE 9 279 768,00 100,00   

 

 

 

 

 

26%

15%
10%

49% MAŁE PROJEKTY

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

RÓŻNICOWANIE

ODNOWA WSI
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W przypadku ubiegania się przez LGD Kłodzka Wstęga Sudetów o pełną przysługującą kwotę, koszty bieżące (admini-
stracyjne) funkcjonowania LGD wyniosą maksymalnie 15% tej kwoty, czyli 1 775 955,00 zł (dokładnie 14,99%). Na 
pozostałą część działania „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja‖, czyli na nabywanie umiejęt-
ności i aktywizację przeznaczonych zostanie 543 987,00 zł.  

 

 

Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące, administracyjne) – maksymalnie 15% 
z kwoty dostępnej dla LGD (11 839 704,00 zł) 1  775 955,00 zł 

Nabywanie umiejętności, aktywizacja 543 987,00 zł 

Łącznie działanie „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywi-
zacja: (kod 431) 2 319 942,00 

 
 
Założenia dla budżetu: 
 
Dla konstrukcji budżetu przyjęto następujące założenia: 

 średnia wartość dotacji (refundacja) dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej‖ wynie-
sie ok. 50 tys. zł; 

 średnia wartość dotacji (refundacja) dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw‖ wyniesie ok. 50 
tys. zł; 

 średnia wartość dotacji (refundacja) dla działania „Odnowa i rozwój wsi‖ wyniesie ok. 200 tys. zł; 

 średnia wartość dotacji (refundacja) dla działania „Małe projekty‖ wyniesie ok. 15 tys. zł; 

 średnia wartość dla działania „nabywanie umiejętności i aktywizacja‖ wyniesie 5 439,87 zł 
 
 
Kwoty całkowite w tabeli budżetowej stanowią sumę kwoty refundowanej i wkładu własnego zgodnego z rodzajem 
operacji – wg wytycznych PROW 2007-2013, tj.: 

 maksymalnie 50% dofinansowania dla operacji „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej‖ (czyli mi-
nimum 50% wkładu własnego); 

 maksymalnie 50% dofinansowania dla operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw‖ (czyli minimum 50% 
wkładu własnego); 

 maksymalnie 75% dofinansowania dla operacji „Odnowa i rozwój wsi‖ (czyli minimum 25% wkładu własnego); 

 maksymalnie 70% dofinansowania dla operacji „Małe projekty‖ (czyli minimum 30% wkładu własnego); 
 
Budżet LSR został przygotowany w oparciu o założenie uzyskiwania maksymalnego możliwego dofinansowania w da-
nym typie operacji przez beneficjentów. 
 
 
Poniższa tabela obrazuje budżet LGD Kłodzka Wstęga Sudetów w każdym roku realizacji, przy spełnieniu powyż-
szych założeń i harmonogramu: 
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BUDŻET LGD KŁODZKA WSTĘGA SUDETÓW W KAŻDYM ROKU REALIZACJI 
 

ROK KATEGORIA 
KOSZTU 

413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 421 – Wdra-
żanie projek-
tów współpra-

cy 

431 – Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i 
aktywizacja 

Razem  
Oś 4 

Różnicowanie w 
kierunku działal-
ności nierolniczej 

Tworzenie i rozwój 
mikro-

przedsiębiorstw 

Odnowa i rozwój 
wsi 

Małe projekty Razem 413 Funkcjonowanie 
LGD (koszty 

bieżące) 

Nabywanie 
umiejętności i 
aktywizacja 

Razem 431 

2009 całkowite 200 000,00 200 000,00 266 667,00 399 669,00 1 066 336,00 0,00 179 746,00 62 095,00 241 841,00 1 308 177,00 

kwalifikowalne 200 000,00 200 000,00 266 667,00 399 669,00 1 066 336,00 0,00 179 746,00 62 095,00 241 841,00 1 308 177,00 

do refundacji 100 000,00 100 000,00 200 000,00 279 768,00 679 768,00 0,00 179 746,00 62 095,00 241 841,00 921 609,00 

2010 całkowite 400 000,00 500 000,00 1 333 334,00 600 000,00 2 833 334,00 79 998,00 279 325,84 91 598,05 370 923,89 3 284 255,89 

kwalifikowalne 400 000,00 500 000,00 1 333 334,00 600 000,00 2 833 334,00 79 998,00 279 325,84 91 598,05 370 923,89 3 284 255,89 

do refundacji 200 000,00 250 000,00 1 000 000,00 420 000,00 1 870 000,00 79 998,00 279 325,84 91 598,05 370 923,89 2 320 921,89 

2011 całkowite 400 000,00 500 000,00 1 333 334,00 600 000,00 2 833 334,00 79 998,00 279 325,84 91 598,05 370 923,89 3 284 255,89 

kwalifikowalne 400 000,00 500 000,00 1 333 334,00 600 000,00 2 833 334,00 79 998,00 279 325,84 91 598,05 370 923,89 3 284 255,89 

do refundacji 200 000,00 250 000,00 1 000 000,00 420 000,00 1 870 000,00 79 998,00 279 325,84 91 598,05 370 923,89 2 320 921,89 

2012 całkowite 400 000,00 500 000,00 1 333 334,00 600 000,00 2 833 334,00 79 998,00 279 325,84 91 598,05 370 923,89 3 284 255,89 

kwalifikowalne 400 000,00 500 000,00 1 333 334,00 600 000,00 2 833 334,00 79 998,00 279 325,84 91 598,05 370 923,89 3 284 255,89 

do refundacji 200 000,00 250 000,00 1 000 000,00 420 000,00 1 870 000,00 79 998,00 279 325,84 91 598,05 370 923,89 2 320 921,89 

2013 całkowite 300 000,00 500 000,00 1 066 667,00 600 000,00 2 466 667,00 0,00 279 325,84 91 598,05 370 923,89 2 837 590,89 

kwalifikowalne 300 000,00 500 000,00 1 066 667,00 600 000,00 2 466 667,00 0,00 279 325,84 91 598,05 370 923,89 2 837 590,89 

do refundacji 150 000,00 250 000,00 800 000,00 420 000,00 1 620 000,00 0,00 279 325,84 91 598,05 370 923,89 1 990 923,89 

2014 całkowite 200 000,00 500 000,00 800 000,00 600 000,00 2 100 000,00 0,00 279 325,84 91 598,05 370 923,89 2  470 923,89  

kwalifikowalne 200 000,00 500 000,00 800 000,00 600 000,00 2 100 000,00 0,00 279 325,84 91 598,05 370 923,89 2  470 923,89 

do refundacji 100 000,00 250 000,00 600 000,00 420 000,00 1 370 000,00 0,00 279 325,84 91 598,05 370 923,89 1 740 923,89 

2015 całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 579,80 23 901,75 223 481,55 223 481,55 

kwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 579,80 23 901,75 223 481,55 223 481,55 

do refundacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 579,80 23 901,75 223 481,55 223 481,55 

2009-
2015 

całkowite 1 900 000,00 2 700 000,00 6 133 336,00 3 399 669,00 14 133 005,00 239 994,00 1  775 955,00 543 987,00 2 319 942,00 16 692 941,00 

kwalifikowalne 1 900 000,00 2 700 000,00 6 133 333,00 3 399 669,00 14 133 005,00 239 994,00 1  775 955,00 543 987,00 2 319 942,00 16 692 941,00 

do refundacji 950 000,00 1 350 000,00 4 600 000,00 2 379 768,00 9 279 768,00 239 994,00 1  775 955,00 543 987,00 2 319 942,00 11 839 704,00 
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Tabela pomocnicza budżetu 
 

Cele ogólne 
Przedsięwzię-

cia 

Zakładana 
liczba ope-
racji reali-

zowanych w 
ramach 

przedsię-
wzięcia 

Różnico-
wanie w 
kierunku 
działalno-
ści nierol-

niczej 
(413) 

Tworzenie i 
rozwój mikro-

przedsię-
biorstw (413) 

Odnowa i 
rozwój wsi 

(413) 

Małe 
projekty 

(413) 

Razem 
wdraża-
nie LSR 
(413) 

Nabywanie 
umiejętno-
ści i aktywi-
zacja (431) 

Razem 
wdrażanie 
LSR i naby-
wanie umie-

jętności i 
aktywizacja 
(413 + 431) 

Wdrażanie 
projektów 
współpra-
cy (421) 

Funkcjonowa-
nie LGD – kosz-

ty bieżące 
(431) 

Stworzenie przyjazne-
go dla rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego 
wsi modelu gospodarki 
lokalnej,  opartej na 
szeroko rozumianym 
przemyśle turystycz-
nym, umożliwiającego 
mieszkańcom efek-
tywne wykorzystanie 
dostępnych zasobów 

Turystyczna 
Wieś 

Minimalna 
liczba 16 22 7 49 94 20 114 

1  

Wartość 800 000 1 100 000 1 400 000 735 000 4 035 000 108 797,40 4 143 797,40 

Stworzenie czystej 
ekologicznie, este-
tycznej i poukładanej 
przestrzennie wsi 
kłodzkiej, dbającej o 
zachowanie w jak 
najlepszej kondycji 
zasobów naturalnych, 
kulturowych i przy-
rodniczych 

Czysta i przyja-
zna przestrzeń 

Minimalna 
liczba 3 3 15 27 48 15 63 

Wartość 150 000 150 000 3 000 000 405 000 3 705 000 81 598,05 3 786 598,05 

Stworzenie  
przyjaznej i gościnnej 
wspólnoty 
mieszkańców wsi 
powiatu kłodzkiego, 
wskazującej na jej 
szczęśliwość i dostatni 
standard życia 

 

Po wiejsku 
znaczy wspól-
nie 

Minimalna 
liczba 0 2 1 82,65 85,65 65 150,65 

Wartość 0 100 000 200 000 1 239 768 1 539 768 353 591,55 1 893 359,55 

Minimalna liczba operacji w ramach LSR 19 27 23 158,65 227,65 100 327,65 1 

Wartość operacji w ramach LSR ogółem 950 000 1 350 000 4 600 000 2 379 768 9 279 768 543 987 9 823 755 239 994 1  775 955 
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HARMONOGRAM WDRAŻANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ I TYPÓW OPERACJI: 
 

 
 
 
 

  

PRZEDSIĘWZIĘCIA I TYPY OPERACJI ZGODNIE Z LSR 

OKRESY REALIZACJI LSR W PRZEDZIAŁACH PÓŁROCZNYCH 

2009 

I 

2009 

II 

2010 

I 

2010 

II 

2011 

I 

2011 

II 

2012 

I 

2012 

II 

2013 

I 

2013 

II 

2014 

I 

2014 

II 

2015 

I 

2015 

II 

TURYSTYCZNA WIEŚ               

CZYSTA I PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ               

PO WIEJSKU ZNACZY WSPÓLNIE               

WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY               

FUNKCJONOWANIE  LGD, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTY-

WIZACJA 
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11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 

 
 

Przygotowanie LSR odbyło się według partnersko-eksperckiego modelu budowania dokumentów strategicznych. Model 
ten z jednej strony opiera się na zaangażowaniu w wypracowanie założeń strategicznych przedstawicieli różnych lo-
kalnych środowisk – reprezentantów wszystkich ośmiu gmin tworzących Fundację Kłodzka Wstęga Sudetów, z drugiej 
natomiast – zakłada udział eksperta zewnętrznego czuwającego nad merytoryczną warstwą procesu planowania. 

 

Do zebrania materiałów analitycznych dotyczących obszaru partnerstwa, niezbędnych do przygotowania LSR, biuro 
LGD skorzystało ze współpracy z siecią animatorów gminnych. Pozyskano w ten sposób dokumenty o charakterze stra-
tegicznym gmin tworzących obszar partnerstwa oraz szereg materiałów promocyjnych i informacyjnych. 

 

Diagnozę uwarunkowań rozwojowych obszaru partnerstwa wypracowano w trakcie serii warsztatów z mieszkańcami 
wsi i badań ankietowych 

 

 

Zasady zarządzania wdrażaniem strategii i wszelkie niezbędne procedury wypracowano na spotkaniach Zarządu Fun-
dacji. 

 

Projekt strategii został zaakceptowany przez Zarząd  i Radę LGD w dniu 12.12.2008 r. a ostateczną wersję LSR przyję-
to na posiedzeniu Zgromadzenia Parterów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów w dniu 19.12.2008 r.. 

 

 

Eskimosi na wsiach kłodzkich 

 

Konsultacje dotyczyły 89 miejscowości w regionie i były prowadzone w formie warsztatowej, która polegała na przed-
stawieniu mieszkańcom hipotetycznej sytuacji, że oto odwiedzi ich wioskę grupa Eskimosów a zadaniem uczestników 
warsztatu było przygotowanie cztero dniowego planu pobytu dla tej specyficznej grupy gości.  

Przeprowadzone warsztaty pozwoliły nam na zdiagnozowanie potencjału historycznego, kulturowego, przyrodniczego 
oraz rynku spożywczo - rolniczego wsi. A także poznania zasobów osobowych, organizacyjnych i technicznych wsi.  

Kolejne spotkania warsztatowe wskazywały na braki i potrzeby wsi, aż wreszcie w finalnym warsztacie uruchomione 
zostało myślenie projektowe w wyniku którego mieszkańcy wskazali na 450 potencjalnych projektów do realizacji na 
obszarach wiejskich powiatu kłodzkiego. Efekty tych warsztatów znalazły odzwierciedlenie w części dotyczącej ce-
lów, przedsięwzięć i operacji do realizacji zawartych w tym dokumencie. 

W sumie można stwierdzić, że treść tego dokumentu współtworzyło ponad 500 mieszkańców reprezentujących ok. 90  
miejscowości wiejskich na obszarze LSR. 

WARSZTATY Z MIESZKAŃCAMI WSI 
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GRUPA WARSZTATOWA 
WARSZTAT   

I 

WARSZTAT  

II 

WARSZTAT 

III 

FREKWENCJA 

wg list obecno-
ści/osoby 

Prowadzący warsztaty 

Gmina Lądek Zdrój 

Orłowiec-Wójtówka-Lutynia    25  Alina Kuczwalska 

Sylwia Mielczarek 

Skrzynka-Radochów-Stójków    24  Alina Kuczwalska 

Sylwia Mielczarek 

Gmina Stronie Śląskie 

Stary Gieratów- Nowy Gieratów - 
Bielice 

   11  Monika Słonecka 

Sylwia Mielczarek 

Goszów – Młynowiec - Sienna - Stra-
chocin 

   10  Monika Słonecka 

Sylwia Mielczarek 

Gmina Kłodzko 

Jaszkowa Dolna – Jaszkowa Górna – 
Paszkówka 

   34 Monika Solska 

Wojciechowice – Rogówek – Drosz-
ków – Podzamek 

   18 Monika Solska 

Wojbórz – Bierkowice – Gołogłowy – 
Ścinawica – Młynów – Łączna – Wilcza 
– Miszkowice – Świecko - Gorzuchów 

   14 Monika Solska 

Marcinów – Żelazno – Romanowo    15 Hubert Krech 

Ołdrzychowice Kłodzkie    15 Hubert Krech 

Szalejów Górny    15 Hubert Krech 

Krosnowice    15 Hubert Krech 

Gmina Szczytna 

Słoszów    15 Jerzy Król 

Chocieszów    19 Jerzy Król 

Niwa- Wolany    20 Jerzy Król 

Gmina Lewin Kłodzki 

    33 Elżbieta Sobótko 

Jerzy Król 

Gmina Międzylesie 
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Domaszków    17 Dariusz Kosacz 

Różanka    17 Dariusz Kosacz 

Gmina Radków 

Karłów – Gajów – Ratno Dolne – Rat-
no Górne – Wambierzyce – Ścinawka 
Dolna – Ścinawka Górna – Ścinawka 
Średnia - Tłumaczów 

   138 Agnieszka Cyron 

Gmina Bystrzyca Kłodzka 

Gorzanów – Stara Łomnica – Nowa 
Łomnica – Mielnik – Topolce – Szklar-
ka – Szczawina – Paszków – Starówek 
– Zabłocie 

   32 Robert Duma 

Nowy Waliszów – Stary Waliszów – 
Pławnica – Idzików – Piotrowice – 
Kamienna - Marcinków 

   21 Robert Duma 

Wilkanów – Międzygórze – Marianów-
ka – Szklary 

   31 Robert Duma 

Stara  Bystrzyca - Nowa  Bystrzyca – 
Młoty – Zalesie – Wójtowie -  Lasów-
ka – Mostowice -  Huta – Spalona - 
Długopole  Zdrój – Poręba – Ponikwa 
- Poniatów - Rudawa – Wyszki -  
Wójtowice 

   23 Robert Duma 

RAZEM  21 grup warsztatowych    562  

 
 
 
 
          Pierwsze ankietowanie dotyczyło badania potrzeb społeczności wiejskich na terenie powiatu kłodzkiego, było 
przeprowadzone na terenie siedmiu gmin, rozprowadzono 3000 ankiet, zwrot wypełnionych ankiet wynosił 585 sztuk, 
co stanowi 19,5 %, najciekawsze wyniki pokazujemy poniżej: 

 
ANKIETY 
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Kto wypełniał ankiety 

 
Ankietę wypełniali mieszkańcy wsi z 7 gmin powiatu kłodzkiego. 

 
Wiek respondentów 

 
 

 
 
 
 

Ankietę najchętniej wypełniały osoby w przedziale wiekowym od 20 do 40 lat. 
 
 
 
 
 

 
Przynależność do organizacji 

 
Jak pokazuje wykres większość respondentów nie przynależy do żadnej 
organizacji społecznej, co ewidentnie dowodzi o małej jeszcze dojrzałości 
obywatelskiej wśród mieszkańców wsi. 

 
 
 
 

 
Poziom życia na mojej wsi jest : 

 
 

To badanie z kolei potwierdza pauperyzację życia na wsi, związaną głownie z 
problemem bezrobocia  i małą zasobnością portfeli mieszkańców oraz brakiem 
żywotności ekonomicznej wsi  . 

154
133

91 79
52 47

29

0

50

100

150

200

liczba ankiet

8%

50%

38%

2% 2%
do 20 lat

od 20 do 40

od 40 do 60

9,91%

1,54%

7,86%

4,10%

3,42%

72,48%

brak wskazania

partie polityczne

związki zawodowe

osp

inna

nie należę do …

1,03

14,53

21,71

30,77

31,97

brak wskazania

dobry

zadowalający

zły

trudno …
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Dzisiaj w naszej wsi żyje się: 

 
 

Porównywalny odsetek respondentów uważa, że dzisiaj na wsi żyje się jak 
kiedyś, albo i lepiej oraz, że sytuacja życia na wsi się pogorszyła. 
Znając dokładniejszą analizę tych badań wiemy, że o gorszej sytuacji  
mówią zdecydowanie starsi respondenci, którzy muszą żyć z niskich rent i 
emerytur, mający utrudniony dostępem do podstawowych usług, w tym 
medycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy mieszkańcy wsi czują się poinformowani o działaniach samorządu gminy ? 

 
 
 
 

Niestety kanały przepływu informacji pomiędzy samorządem a obywatelami wsi 
są niedrożne, jak wynika z wykresu prawie połowa respondentów to potwierdza. 

 

 
  

brak 
wskaza

nia
4%

lepiej 
niż 

kilka 
lat 

temu…

tak 
samo
17%

gorzej 
jak 

kilka 
lat 

temu…

trudno 
powied

zieć
17%

11,28

48,89

31,97

7,35

tak nie trudno 
powiedzieć

brak 
wskazania
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Najważniejsze sprawy, które 
powinny zostać rozwiązane na 

wsi: 
Jak wynika z wykresu 

największymi bolączkami na wsi 
są bezrobocie i zły stan  lub brak 

podstawowej infrastruktury 
publicznej. Sporo respondentów 

zwróciło także uwagę na niską 
dbałość o środowisko i przyrodę 

oraz estetykę wsi.  

  

462

423

302

288

283

280

171

152

135

124

103

79

75

74

67

58

17

4

ograniczenie bezrobocia

naprawa dróg, ulic, chodników, oświetlenie ulic itp.

większa troska o środowisko i przyrodę, dbanie o wygląd, czystość, 
estetykę wsi

zwiększenie pomocy socjalnej i wyrównanie szans życiowych

naprawa, podjęcie lub dokończenie podjętych inwestycji 

organizowanie większej ilości imprez kulturalnych, oferty dla 
młodzieży i dzieci

przyciągnięcie inwestorów, kapitału, aktywizacja gospodarcza

poprawienie systemu komunikacyjnego z miastem

prowadzenie działań na rzecz relacji międzyludzkich 

organizowanie nowych usług, np.turystycznych i okołoturystycznych

nauka języków obcych przez mieszkańców wsi

kreowanie i promocja lokalnych rzemieślników i produktów lokalnych

stworzenie wspólnego wizerunku wsi powiatu kłodzkiego

promocja ekologii i produktów ekologicznych

informatyzacja wsi

pomoc przy tworzeniu grup producenckich

inne

brak wskazania
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           Drugie badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród sołtysów wsi powiatu kłodzkiego i dotyczyło propozycji podziału środków finansowych na 
poszczególne działania realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (małe projekty, różnicowanie działalności, tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw, odnowa i rozwój wsi). Wyniki tego badania również prezentujemy poniżej: 
 
 
Badaniem byli objęci sołtysi reprezentujący wsie  siedmiu gmin obszaru objętego LSR. 
W ankietach wskazywali na działania możliwe do sfinansowania w obrębie „Małych projektów”, „Różnicowania działalności”, „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”, 
oraz „Odnowa i rozwój wsi”. 
 Chęci sołtysów, jak jest widoczne na wykresie przemawiały za przeznaczeniem ponad połowy dostępnych środków finansowych na „Małe projekty”, jednak chęci nie szły w 
parze z możliwościami finansowymi i organizacyjnymi wsi. Niestety procedury dostępności do pieniędzy na realizację „Małych projektów” zakładają wkład własny i co gorsze 
refundację poniesionych wydatków. Na co mieszkańcy wsi nie są jeszcze przygotowani i przeznaczenie kwoty ponad 4 mln. zł na „Małe projekty” mogłoby spowodować 
niewykorzystanie środków dostępnych dla obszaru objętego LSR.  
 
Dlatego decyzją Zarządu i Rady Fundacji ostateczny podział dostępnych środków finansowych prezentujemy na wykresie poniżej. 

     
 

 
Wyniki badania ankietowego wśród sołtysów 

 
 

Ostateczny podział środków finansowych w budżecie LSR 

 
Kolejną formą konsultacji były wywiady z producentami produktów lokalnych i rzemieślnikami. Ogólne wnioski z 
wywiadów wskazują na sprzedaż produktów okazjonalnie (głownie na imprezach lokalnych), koszty produkcji 
rękodzieła są dosyć wysokie, promocja produktów praktycznie nie istnieje, producenci skarżyli się na brak katalogu 
który pomógłby im w zebraniu potencjału i wyjściu na ekspens ze swoimi produktami. 

 
WYWIADY 

 

 
Dodatkowo dokument był konsultowany z partnerami samorządowymi i pozarządowymi, którzy spotykali się między 
innymi w tym celu na 8 spotkaniach gminnych oraz zawieszony na stronie internetowej LGD. 

 
DODATKOWE KONSULTACJE  

PROJEKTU LSR 

51%

12%

12%

25%

MAŁE PROJEKTY

MIKROPRZEDSIĘBIOR
STWA

RÓŻNICOWANIE

ODNOWA WSI

26%

15%
10%

49%

MAŁE PROJEKTY

MIKROPRZEDSIĘBIOR
STWA

RÓŻNICOWANIE

ODNOWA WSI
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12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 

12.1. Informowanie społeczności o wdrażaniu LSR 

Zakładamy, że realizacja strategii rozpocznie się w roku 2009. Strategia wdrażana będzie przez LGD.  
Przewiduje się realizację co najmniej jednego naboru wniosków w danym roku. 
Strategia została opracowana na lata 2009-2015. W trakcie wdrażania LSR poddana będzie corocznej ewaluacji (opis 
procedury wyboru operacji zamieszczono w rozdz. 9. Sposób i zasady dokonywania ewaluacji własnej zawiera rozdz. 
13 LSR), która może mieć wpływ na zasady funkcjonowania LGD, jak również na procedury wyboru projektów i zakres 
finansowanych przedsięwzięć. 
Założenia dotyczące konstrukcji budżetu i wydatkowania środków zamieszono w rozdziale 10 niniejszej LSR. W przy-
padku znaczących różnic między zapotrzebowaniem na środki zgłoszonym przez mieszkańców a zaplanowanym budże-
tem rocznym, przewiduje się możliwość zmian w alokacji rocznej funduszy budżetu LGD, przy uwzględnieniu stosow-
nych przepisów. Kompleksowa, zewnętrzna ocena wdrażania LSR zostanie dokonana w roku 2011. 
Każdy nabór wniosków zostanie poprzedzony szerokim upowszechnieniem możliwości finansowania operacji w ramach 
LSR, zapewniającym powszechną dostępność do jak najbardziej aktualnych informacji wszystkim mieszkańcom obsza-
ru LGD. Biuro LGD będzie w sposób systematyczny animowało i aktywizowało mieszkańców do czynnego udziału we 
wdrażaniu LSR. Po dokonaniu wyboru personelu biuro dostępne będzie dla mieszkańców w robocze dni tygodnia przez 
8 godzin dziennie. Biuro stanowić będzie dla mieszkańców źródło rzetelnej wiedzy o możliwościach i zasadach finan-
sowania działań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Biuro świadczyć będzie systematycznie i nieodpłatnie następu-
jące usługi, powszechnie dostępne dla mieszkańców: 
- informowanie o zasadach udziału we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, 
- usługi doradcze związane z planowaniem projektów kwalifikujących się do wsparcia, 
- usługi szkoleniowe, w zależności od potrzeb potencjalnych projektodawców. 
Biuro nie może opracowywać projektów planowanych do realizacji przez mieszkańców, ale ma obowiązek pomocy 
beneficjentom w samodzielnym planowaniu projektów. 
Zostaną zorganizowane działania informacyjno-promocyjne: 
- punkt informacyjno-konsultacyjny w biurze LGD 
- dyżury konsultacyjne pracowników biura w poszczególnych gminach obszaru LSR 
- strona internetowa LGD oraz partnerów gminnych 
- tablice informacyjne w urzędach gmin, parafiach i na wsiach 
- biuletyn (kwartalnik) i plakaty informacyjne (rozprowadzane w formie kurendy na małych wsiach) 
- newsletter 
- prasa lokalna i regionalna 
- spotkania informacyjne dotyczące promocji programu Leader, celów LSR i jej poszczególnych działań objętych LSR, 
- warsztaty dotyczące planowania projektów, 
- druk i kolportaż materiałów promocyjnych o możliwościach finansowania projektów. 
Spotkania informacyjne organizowane będą w miejscach dostępnych dla wszystkich mieszkańców (tj. spotkania w 
każdej gminie). LGD prowadzić będzie bazę animatorów lokalnych, do których wysyłany będzie newsletter z aktualno-
ściami związanymi z wdrażaniem LSR. LGD prowadzić będzie również stronę internetową, służącą do bieżącej komu-
nikacji z lokalną społecznością. Przewiduje się regularną współpracę z mediami lokalnymi oraz wydawanie wydaw-
nictw (informatorów), pozwalające na szerokie upowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania dofinansowa-
nia w ramach LSR. Informacje będą przygotowywane systematycznie przez biuro LGD i aktualizowane na bieżąco. 

Proces informowania o wdrażaniu 
LSR będzie zapewniał powszechną 

dostępność do informacji w tym 
zakresie, systematyczny sposób 

rozpowszechniania takich informa-
cji oraz ich aktualność.  
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12.2. Wdrażanie LSR 

 
Wdrażanie LSR będzie zorganizowane w ramach kilku współzależnych, wzajemnie się wspomagających procesów 
przedstawionych na schemacie poniżej: 
 

 

 

Powiązanie tych procesów powinno 
zostać uzupełnione o: 
 
 stałe animowanie wspólnego 

działania (z zachowaniem otwar-
tości na nowych partnerów), 

 nastawienie na rozwiązania inte-
grujące obszar partnerstwa, 

 łączenie na rzecz rozwoju obsza-
ru LGD różnych źródeł finanso-
wania oraz potencjałów lokal-
nych, 

 kreatywność – wyznaczanie tren-
dów i twórcze wykorzystywanie 
dobrych wzorców, 

 przejrzystość – jawność postę-
powania, wzmacnianie społe-
czeństwa obywatelskiego, konse-
kwentne realizowanie zapisów 
LSR. 
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Wielopodmiotowy układ zastosowany przy formułowaniu LSR będzie podtrzymywany i rozwijany w fazie wdrażania 
strategii. Przyjmuje się następujące zasady dotyczące wdrażania LSR odnoszące się do podmiotów lokalnych: 

 wszystkie podmioty lokalne są uprawnione do zgłaszania propozycji dotyczących strategii, jak również projektów 
wdrażających strategię i służących realizacji strategicznych celów ogólnych (o ile mieszczą się w przewidzianych 
przepisami szerokich kategoriach beneficjentów),  

 każdy podmiot lokalny może uzyskać wsparcie na realizację swojego projektu (jeżeli jest on zgodny z LSR, spełnia 
pozostałe ogólne warunki dostępu i zostanie wystarczająco wysoko oceniony), a ocena projektu przebiegać będzie 
według obiektywnych kryteriów, 

 wszystkie podmioty lokalne mają prawo do uzyskiwania aktualnych i wiarygodnych informacji na temat funkcjo-
nowania LGD oraz wdrażania LSR. 

Zasady powyższe oznaczają, że operacje wdrażające strategię będą realizowane przez podmioty lokalne reprezentu-
jące wszystkie trzy kluczowe sektory: społeczny, publiczny i gospodarczy. Proces wdrażania strategii będzie na bieżą-
co organizowany przez Zarząd Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania za pomocą Biura LGD. 

Podmioty biorące udział w procesie 
wdrażania 

 

 

 
Proces monitorowania LSR będzie prowadzony przez Biuro LGD 
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Proces ewaluacji LSR będzie prowadzony przez Biuro LGD 
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Procesy wdrażania i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju są ze sobą powiązane w ten sposób, że aktualizacja do-
kumentu będzie warunkowana oceną procesu wdrażania oraz wpływających na ten proces uwarunkowań. Aktualizacja 
będzie więc wynikiem analizy następujących czynników: 

 charakteru i dynamiki zmian uwarunkowań rozwojowych obszaru partnerstwa – wewnętrznych, zewnętrznych 
oraz aspiracji i oczekiwań lokalnych podmiotów, 

 efektów realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w LSR, 
 skuteczności zarządzania procesem wdrażania strategii. 

 
Sposób i procedury aktualiza-

cji/zmiany LSR 
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Jak podkreśla powyższy schemat, zarówno wdrażanie jak i monitorowanie strategii mają charakter ciągły. Zakłada 
się, iż w wyniku stale prowadzonych analiz aktualizacja LSR może nastąpić: 

 okresowo – na początku roku kalendarzowego, po dokonaniu podsumowania wykonania LSR za rok poprzedni, 

 doraźnie – jako skutek kluczowych zmian w sposobie wdrażania strategii lub uwarunkowań jej wdrażania. 
Aktualizacja LSR – w zależności od potrzeb – może za sobą pociągać zmiany strategii w różnym zakresie i obejmować 
odpowiednio: 

 zmianę przedsięwzięć 

 zmianę celów 

 przeformułowanie strategii poprzez powtórzenie partnerskiego procesu jej formułowania 
Do podejmowania decyzji o aktualizacji LSR i stopniu skomplikowania pożądanych zmian w strategii będą pomocne 
przygotowane mierniki, prezentowane poniżej: 
 

 

 

Lp. Miernik Informacja dostarczana przez miernik z punktu widzenia wdrażania i aktualizacji LSR 

1.  
liczba projektów zgłaszanych przez podmioty lokalne w 
kolejnych okresach wdrażania 

- poziom wypromowania Lokalnej Strategii Rozwoju wśród podmiotów lokalnych oraz 
uzyskany w jego efekcie poziom zainteresowania podmiotów lokalnych włączeniem się 
w realizację LSR, 

- dostosowanie LSR do oczekiwań lokalnych podmiotów, 

2.  jakość merytoryczna i techniczna zgłaszanych projektów 

- poziom przygotowania lokalnych podmiotów do właściwego opracowywania projek-
tów, 

- określenie głównych trudności podmiotów lokalnych we właściwym przygotowaniu 
projektów, a co za tym idzie dostosowanie rodzaju udzielanego wsparcia do realnych 
potrzeb, 

3.  
poziom osiągania efektów w ramach realizowanych ope-
racji  

- weryfikacja tempa i jakości wdrażania operacji, 

- weryfikacja wiarygodności partnerów wdrażających konkretny projekt, 

4.  wartość wkładu własnego podmiotów lokalnych 
- stopień uaktywnienia finansowych i pozafinansowych potencjałów znajdujących się w 

dyspozycji podmiotów lokalnych, 

5.  
proporcja pomiędzy wielkością wsparcia udzielanego 
podmiotom lokalnym w ramach strategii a ich wkładem 
własnym 

- efekty mnożnikowe uzyskiwane w wyniku wdrażania strategii, 

6.  
liczba beneficjentów pośrednich i bezpośrednich reali-
zowanych projektów (zakładana i rzeczywista) 

- społeczna i gospodarcza rozległość oddziaływania LSR, 

- stopień uaktywnienia podmiotów i społeczności lokalnych na rzecz animowanego 
przez LGD procesu rozwoju lokalnego 
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Lp. Miernik Informacja dostarczana przez miernik z punktu widzenia wdrażania i aktualizacji LSR 

7.  
poziom realizacji celów szczegółowych i założonych 
wskaźników  

- stopień zbieżności podejmowanych działań wdrożeniowych z realnymi potrzebami 
rozwojowymi obszaru wyrażającymi się w celach LSR, 

- określenie tempa zmian na obszarze, 

- określenie skuteczności podejmowanych działań strategicznych, 

8.  
efektywność realizacji projektu (stosunek wyniku uży-
tecznego do poniesionych kosztów) 

- określenie efektywności poszczególnych projektów, 

- wnioski na temat warunków efektywności projektów realizowanych w ramach LSR (np. 
rodzaj projektu, beneficjenci, efektywność udzielonego wsparcia itp.), 

9.  
zmiana wewnętrznych uwarunkowań rozwoju obszaru na 
skutek wdrażania strategii, a w szczególności operacji 
wynikających ze strategii 

- badanie, na ile zmianie ulegają siły i słabości obszaru wskutek realizacji strategii, a 
co za tym idzie identyfikowanie przesłanek dla aktualizacji strategii oraz zawartych w 
niej przedsięwzięć, 

10.  szybkość udzielania wsparcia beneficjentom 

- określenie sprawności funkcjonowania struktur LGD, 

- wnioski na temat potrzeb szkoleniowych personelu biura i członków LGD oraz wyposa-
żenia infrastrukturalnego biura. 

 
 

Przyjmuje się, że na Zarządzie LGD spoczywa obowiązek gromadzenia informacji dotyczących mierników oznaczonych 
w powyższej tabeli numerami: 1, 2, 5, 9, 10. 
 
Z kolei beneficjenci zgłaszający i wdrażający operacje (projekty) zobowiązani są do dostarczania wiarygodnych in-
formacji, niezbędnych do oszacowania przez organ decyzyjny LGD, mierników oznaczonych w powyższej tabeli nume-
rami: 3, 4, 6, 7, 8. 
 
 Interpretacja dostarczonych informacji oraz wyciąganie z nich odpowiednich wniosków na temat wdrażania bądź 
potrzeby aktualizacji LSR będzie ważnym narzędziem ewaluacji strategii. 
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Głównym organem LGD, w którego kompetencjach będzie podejmowanie decyzji o wprowadzaniu zmian do LSR jest 
Zgromadzenie Partnerów Lokalnej Grupy Działania. W szczególności – w zależności od wyników monitoringu – decyzje 
te mogą dotyczyć (zaczynając od zmian najprostszych, a na najbardziej złożonych kończąc): 

a) zmian w obrębie zapisanych w strategii przedsięwzięć, 
b) uruchomienia procesu konsultacyjnego związanego z wprowadzeniem zmian w celach strategii lub kluczowych 

zmian w przedsięwzięciach zawartych w LSR, 
c) uruchomienia partnerskiego procesu przeformułowania całej strategii.  

 
Proporcjonalnie do głębokości koniecznych modyfikacji w LSR będzie się zwiększać udział podmiotów lokalnych w 
kształtowaniu zmian. W pierwszym z wymienionych powyżej przypadków decyzję podejmie Zgromadzenie Partnerów 
na wniosek Rady lub Zarządu LGD (najlepiej po zasięgnięciu opinii lokalnych środowisk). W kolejnym przypadku wska-
zane jest uruchomienie procesu konsultacyjnego poprzedzającego podjęcie decyzji o wprowadzeniu zmian. W ostat-
niej sytuacji uruchomiony zostanie proces partnerski zmierzający do wypracowania nowej strategii lub wprowadzenia 
do niej fundamentalnych zmian. Zmiany zapisane w punkcie b) i c) wymagają zaakceptowania przez Zgromadzenie 
Partnerów Lokalnej Grupy Działania Kłodzka Wstęga Sudetów. Nacisk na zachowanie zasady partnerstwa w procesie 
formułowania LSR dla obszaru partnerstwa będzie podtrzymywany na etapie ewentualnych aktualizacji, co oznacza, 
że: 

1. proces aktualizacji będzie odpowiednio promowany, 

2. w procesie aktualizacji będą wykorzystywane stosowne narzędzia konsultacyjne, w tym: rozmowy, spotkania, 
ankiety, warsztaty,  

3. do procesu aktualizacji zostaną zaproszeni reprezentanci lokalnych środowisk, przy uwzględnieniu kryteriów 
sektorowych, społeczno-demograficznych, przestrzennych. 

 

Podmioty biorące udział w procesie 
aktualizacji /zmiany LSR 
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13. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej. 

 

Na LGD spoczywa oczywista odpowiedzialność za prawidłowe wdrażanie LSR. Rola LGD polega na zarządzaniu 
procesem realizacji strategii i koordynowaniu działań prowadzących do tego celu. Do zakresu powyższych czynności 
należy również efektywne spożytkowanie i poprawne rozliczenie otrzymanych środków publicznych.  

Proces wdrażania to „przejście‖ od planowania strategicznego do zarządzania strategicznego, czyli realizacja za-
pisów Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawiciele LGD określili dla niniejszej strategii rekomendacje wdrożeniowe, 
czyli elementy, które powinny zostać zachowane, aby jej realizacja odbywała się efektywnie. Rekomendacje te doty-
czą trzech poziomów: 

a) organizacyjnego – zarządzanie strategią; 
b) merytorycznego – ocena i przegląd zapisów strategii; 
c) społecznego – promocja i pozyskiwanie partnerów. 

 

      

    Poziom organizacyjny skupia się na ścisłej koordynacji i współpracy między lokalnymi oraz ponadlokalnymi insty-
tucjami, organizacjami oraz środowiskami, w kompetencjach których leży realizacja zadań zawartych w strategii. 
Dlatego też efektywność realizacji zadań wyodrębnionych w dokumencie w dużej mierze będzie zależała od komórki, 
zarządzającej jej wdrażaniem – Zarząd Lokalnej Grupy Działania przy pomocy Biura LGD. Ma to szczególnie istotne 
znaczenie w przypadku przedsięwzięć zawartych w LSR, które mają charakter zintegrowany, a ich realizacja spoczy-
wa w rękach wielu podmiotów lokalnych. Przy realizacji takich przedsięwzięć niezbędne będzie porozumienie 
i współpraca pomiędzy partnerami, określenie wspólnych koncepcji realizacyjnych, przygotowanie odpowiedniej do-
kumentacji, itd. W dalszej części niniejszego opracowania określone zostały zasady (ramy) współpracy zintegrowanej. 
Najważniejszymi zadaniami jednostki koordynującej działania są: 

a) koordynacja współpracy między jednostkami strukturalnymi Lokalnej Grupy Działania (Rada, Walne Zgroma-
dzenie Partnerów, Komisja Rewizyjna) oraz pomiędzy LGD a partnerami lokalnymi: władze samorządowe, or-
ganizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa z terenu LGD, rolnicy, twórcy lokalni, kościoły i związki wyznanio-
we, instytucje publiczne, mieszkańcy, itp. 

b) koordynowanie działań LGD w zakresie realizacji konkursów dla podmiotów lokalnych na realizację LSR,  
c) przygotowanie raportów o stanie realizacji LSR, 
d) gromadzenie i przekazywanie partnerom lokalnym informacji na temat realizacji LSR, 
e) pozyskiwanie partnerów do realizacji operacji zapisanych w LSR. 

 

Poziom organizacyjny 

 

Poziom merytoryczny obejmuje wdrażanie i monitorowanie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD opisa-
nych w poprzednim rozdziale.  

 

Poziom merytoryczny 

 

Poziom społeczny dotyczy upowszechniania zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju wśród społeczności lokalnej oraz 
pozyskiwanie lokalnych partnerów dla realizacji operacji zapisanych w LSR. Upowszechnienie zapisów LSR wśród spo-
łeczności lokalnej ma na celu: 

a) poinformowanie o znaczeniu LSR dla rozwoju obszaru LGD; 
b) objaśnienie dalszych etapów procesu planowania rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze LGD – reali-

zacja zapisów strategii, zaproszenie partnerów do współpracy, 

 

Poziom społeczny 
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c) prezentację lokalnego potencjału społeczno-gospodarczego partnerów wchodzących w skład LGD, prioryte-
tów i kierunków jej rozwoju w najbliższych latach, 

d) objaśnienie roli funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Oś 4 Leader PROW 2007-2013) w finansowaniu 
rozwoju lokalnego i sposobu ich pozyskiwania poprzez przygotowanie wniosków wynikających ze LSR, 

e) zachęcenie do wzięcia udziału w realizacji zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD. 

 

     Praca zespołowa, partnerska na rzecz danej społeczności lokalnej wymaga od osób i organizacji pełnego zaanga-
żowania i wiąże się z podejmowaniem ryzyka. Być „partnerem‖ oznacza w pełni odpowiadać za działania własne i 
tych, z którymi wspólnie podejmujemy decyzje.  

     LGD zobligowana jest do zaangażowania jak najszerszej części społeczności lokalnej do wdrażania LSR – wymóg 
ten jest jednym z podstawowych filarów, na którym opiera się podejście Leader. W związku z tym LGD zobowiązuje 
zasada pełnej jawności działań, polegająca przede wszystkim na prowadzeniu intensywnych działań informacyjno-
promocyjnych, mających służyć udostępnieniu i rozpowszechnieniu informacji na temat LGD, a także podejmowanych 
przez nią działań.  

Do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych będą wykorzystywane tablice informacyjne w urzędach gmin i 
parafiach. Wymierne rezultaty można też osiągnąć poprzez współpracę z lokalnymi i regionalnymi mediami – prasą, 
rozgłośniami radiowymi i telewizyjnymi. Sugeruje się także przeprowadzanie – najlepiej cyklicznie – spotkań z miesz-
kańcami, kolportaż plakatów oraz przygotowania, a następnie dystrybucja biuletynów i ulotek, wykładanych w miej-
scach publicznych lub doręczanych do skrzynek pocztowych. Oczywistym posunięciem wydaje się rozwijanie strony 
internetowej, będącej multimedialną platformą ze wszystkimi aktualnościami, ważnymi dokumentami, raportami 
oraz forum dyskusyjnym.  

     LGD musi zapewnić poprawność funkcjonowaniu biura, będącego jej drugą – po stronie internetowej – wizytówką. 
Powinno być ono dostępne dla mieszkańców w godzinach jego otwarcia, a osoby odpowiedzialne za jego prowadzenie 
zobowiązane są do udzielania wszystkim zainteresowanym kompetentnych odpowiedzi i wyjaśnień. 

     W biurze będą też do wglądu materiały dokumentujące działalność LGD (także protokoły z posiedzeń zarządu i 
posiedzeń organu decyzyjnego). Pracownicy biura będą przygotowani do przyjmowania od mieszkańców wniosków i 
postulatów dotyczących wdrażania LSR. Podkreślenia wymaga fakt, że składane wnioski powinny być dokładnie anali-
zowane przez LGD i w przypadku, gdy okażą się słuszne, konieczne jest podjęcie odpowiedniej decyzji w zakresie 
zmiany sposobu wdrażania LSR, uwzględniającej wspomniany wniosek. 

     LGD ma  także za zadanie aktywizowanie i motywowanie społeczności lokalnej. Atrakcyjnym narzędziem jest z 
pewnością obiecanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przyznanie pomocy ze środków LSR. Praktyczna realizacja 
obejmuje m.in. organizację szkoleń i warsztatów, umożliwiających nabycie potrzebnych kwalifikacji. Kolejnym obo-
wiązkiem, służącym aktywizacji mieszkańców, jest świadczenie przez LGD bezpłatnego poradnictwa, związanego z 
projektowaniem operacji lub przygotowaniem wniosku o pomoc.  

     Do zadań LGD należy organizowanie naboru wspomnianych wyżej wniosków, a także pozyskiwanie informacji o 
postępach w wydatkowaniu środków LSR, zawartych w umowach o przyznaniu pomocy. Niezbędne jest także podkre-
ślenie wagi procesu oceny potencjalnych operacji pod względem ich zgodności ze LSR, a następnie ich wybór do fi-
nansowania zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru. 
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a) realizm w działaniu - cele i terminy ustalane przez partnerów muszą być możliwe do osiągnięcia; 
b) pragmatyzm - zdając sobie sprawę z wagi dalekosiężnych planów, partnerstwo powinno poszukiwać wymiernych i 

szybko osiągalnych rozwiązań, jasno zdefiniowanych problemów; 
c) stosowność - metody pracy i zasoby muszą być dostosowane do wymogów konkretnych działań, partnerstwo musi 

umożliwiać osiąganie postępu w rozwoju lokalnym, przezwyciężanie kryzysów i osiąganie akceptowalnych rozwią-
zań; 

d) podzielanie wspólnej wizji przyszłości regionu, która rozwija się i wzbogaca wraz z realizacją projektów na 
rzecz rozwoju; 

e) otwartość i elastyczność pozwalające uczestniczyć jak największej liczbie osób w partnerstwie i gwarantujące 
jego zróżnicowany skład, to warunek jego pomysłowości i innowacyjności;  

f) wysłuchiwanie, szacunek i zaufanie, dzięki którym można przełamać potencjalne konflikty, uwzględnić różne 
punkty widzenia i osiągnąć prawdziwe porozumienie w miejsce pozornego konsensusu; 

g) wzajemne zrozumienie umożliwiające poznanie umiejętności i możliwości różnych partnerów i szybkie osiągnię-
cie najlepszej formy współdziałania i podziału obowiązków w konkretnych sytuacjach; 

h) zrozumienie i dostosowanie się do potrzeb rożnych grup społecznych w celu zmobilizowania i uczynienia odpo-
wiedzialnymi wszystkich mieszkańców obszaru LGD; 

i) przejrzystość działań i troska o informowanie, tak by wszyscy mogli uczestniczyć w działaniu i przez to zmie-
niać swoją mentalność; 

j) dyskusja nad rolą, funkcją i działaniami każdego z partnerów w celu wzmocnienia jego poparcia i zaangażowania; 
k) determinacja, na ogół ze strony kilku kluczowych osób, gwarantująca spójność projektu jako całości i uniemożli-

wiająca rozpraszanie działań. 

KATALOG ZASAD postępowania 
dla LGD Kłodzka Wstęga Sudetów: 

 

Samoocenie (ewaluacji) LGD będzie podlegać jakość partnerstwa oraz sprawność funkcjonowania. Na tym polu oceniane będzie funkcjonowanie biura, 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 zawarte będą w raportach, zawierających między innymi takie elementy jak: 
a) wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w okresie ewaluacji, z krótkim opisem merytorycznym i informacją finansową o każdym z nich; 
b) opis bezpośrednich efektów przedsięwzięć i porównanie ich z efektami, które były zakładane w fazie projektowania; 
c) analiza dotycząca wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie celów określonych w LSR; 
d) 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. 

Wyniki ewaluacji będą przedstawiane publicznie podczas posiedzenia Zgromadzenia Partnerów, które udziela absolutorium Zarządowi za miniony rok. Ze-
spolenie w czasie tych wydarzeń stanowić będzie bodziec do dyskusji o działalności LGD i Zarządu, a wynikające z niej wnioski będą przekładane na stosowne 
uchwały Zgromadzenia Partnerów. 
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14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem 
objętym LSR 

 
Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Kłodzka Wstęga Sudetów w latach 
2009-2015 stanowić będzie naturalną kontynuację pierwotnie sformułowanych zamierzeń strategicznych, zapisa-
nych w ZSROW na lata 2006-2015. Zamierzenia te opierają się zarówno na aktualnych, rzeczywistych potrzebach, 
odczuwanych na obszarze partnerstwa, jak i pewnych ogólnych ramach wsparcia dla obszarów wiejskich, wytyczo-
nych przez różne dokumenty o charakterze strategiczno-planistycznym, sformułowanych na poziomie krajowym, 
regionalnym oraz lokalnym. 

 

DOKUMENTY STRATEGICZNE NA POZIOMIE KRAJU 

LSR dla obszaru Lokalnej Grupy Działania wpisuje się w nadrzędny dla Polski wieloletni dokument strategiczny 
rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK), stanowiący odniesienie dla 
innych strategii i programów rządowych, jak i innych dokumentów opracowywanych na szczeblu regionalnym i 
lokalnym. Dokument ten określa cele i priorytety rozwoju Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić, 
uwzględniając przy tym najważniejsze trendy rozwoju gospodarki światowej oraz cele, jakie stawia Unia Europej-
ska w odnowionej Strategii Lizbońskiej. 

Zapisana w LSR polityka rozwoju obszaru partnerstwa będzie przyczyniać się do realizacji zapisanej w Strategii 
Rozwoju Kraju wizji kraju, która zakłada, że Polska w roku 2015 będzie krajem o wysokim poziomie i jakości życia 
mieszkańców oraz silnej i konkurencyjnej gospodarce, zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy. Wizja ta ma 
zostać osiągnięta poprzez działania realizowane w 6 priorytetach, wśród których 2, tj. Priorytet 5. Rozwój obsza-
rów wiejskich (bezpośrednio) oraz Priorytet 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej (pośred-
nio) stanowić będą główne obszary korelacji priorytetów rozwoju zapisanych w LSR. W szczególności poprzez cele 
zapisane w LSR realizowane będą działania: a) Rozwój przedsiębiorczości i aktywności pozarolniczej oraz d) Wzrost 
jakości kapitału ludzkiego oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi w Priorytecie 5 SRK , z kolei w Priorytecie 
6 w sposób pośredni realizowane będą dwa zapisane działania, tj. a) Podniesienie konkurencyjności polskich regio-
nów oraz b) Wyrównywanie szans rozwojowych obszarów problemowych. 

 
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 

Drugim istotnym dokumentem planistycznym w jaki wpisuje się LSR dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Kłodzka 
Wstęga Sudetów są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności) 2007-2013 
wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dokument ten reguluje w szczególności realizację tzw. polityki 
spójności w Polsce, a tym samym wydatkowanie największej puli środków pomocowych, pochodzących z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Nie dotyczy 
on wprost rozwoju obszarów wiejskich, jednak sporo uwagi poświęca koordynacji polityki spójności z innymi poli-
tykami wspólnotowymi, w tym w szczególności Wspólna Polityką Rolną i realizowana ramach niej polityką rozwoju 
obszarów wiejskich. Działania w ramach LSR będą spójne zarówno z głównym celem strategicznym NSRO, tj. two-
rzeniem warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej 

 
Narodowe Strategiczne Ramy Odnie-

sienia 2007-2013  

(Narodowa Strategia Spójności) 
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wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej, jak i jednym z 6 
głównych celów horyzontalnych, tj. Wyrównywaniem szans rozwojowych i wspomaganiem zmian strukturalnych na 
obszarach wiejskich. Realizacja LSR będzie powiązana pośrednio również z innymi celami NSRO, w tym w szczegól-
ności z celem 1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partner-
stwa oraz celem 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej 

Dokumentem strategicznym o charakterze krajowym, z którym poprzez branżowy charakter w największym stopniu 
powiązana musi być LSR dla obszaru naszego partnerstwa jest Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 (KPSROW). Zawiera on priorytety rozwoju obszarów wiejskich na okres 7 lat, uwzględniające 
zarówno regulacje wspólnotowe (Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Rozwoju Obszarów Wiejskich),  jak i spój-
ność z dokumentami krajowymi (KPS, NSRO oraz Krajowy Program Reform). KPSROW jest tym samym podstawo-
wym dokumentem ramowym, na podstawie którego został przygotowany główny instrument wdrażania Wspólnej 
Polityki Rolnej w Polsce, w części dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich, tj. Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. 

Podstawę realizacji KPSROW stanowi koncepcja wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Zakłada ona 
wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych i wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, przy jedno-
czesnym zapewnieniem instrumentów na rzecz różnicowania działalności gospodarczej w kierunku pozyskania i 
stworzenia alternatywnych źródeł dochodów mieszkańców wsi. Równie ważnym aspektem obszarów wiejskich w 
Polsce, poza funkcjami ekonomicznymi i dobrymi warunkami dla rozwoju społecznego, jest ich rola w zachowaniu i 
odtwarzaniu walorów krajobrazowych oraz zasobów przyrody, tj. zachowanie dobrego stanu ekologicznego wód i 
gleb, bogactwa siedlisk i różnorodności biologicznej, a także dziedzictwa kulturowego wsi.  

Powyższe istotne kwestie znajdują swój wyraz w głównych kierunkach / priorytetach rozwoju dla obszaru LGD, 
przewidzianych do realizacji w ramach LSR. Ze względu na wynikowy charakter tych dokumentów, tj. Strategia 

Rozwoju Kraju → Krajowy Plan Strategiczny dla Rozwoju Obszarów Wiejskich → Program Rozwoju Obszarów Wiej-

skich → Lokalna Strategia Rozwoju największe związki pomiędzy celami, priorytetami i działaniami występują w 
obszarze tzw. osi priorytetowych rozwoju 3 i 4, tj. jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki 
wiejskiej oraz LEADER, stanowiących jednocześnie obszary interwencji potencjalnego wsparcia udzielanego przez 
Lokalne Grupy Działania w ramach realizacji LSR. 

Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013 

DOKUMENTY STRATEGICZNE NA POZIOMIE REGIONU 

Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem przygotowanym 
przez samorząd województwa, określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju, 
prowadzonej na terenie Dolnego Śląska. Została ona przyjęta przez Samorząd Województwa w 2005 r 
 
Sformułowany cel nadrzędny w strategii to: 
Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowa-
niu zasad zrównoważonego rozwoju 
 
Cel „gospodarczy”: 
Zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Dolnego Śląska 

 

Strategia Rozwoju Dolnego Śląska do 
2020 r. 
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W ramach tak określonego celu zakłada się osiągnięcie wysokiego i stabilnego tempa wzrostu oraz 
rozwoju gospodarczego, jak również poprawę konkurencyjności Dolnego Śląska jako regionu atrakcyjnego do inwe-
stowania i długookresowego prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej, przy wykorzystaniu endogenicz-
nych czynników rozwoju. 
 
Cel „przestrzenny”: 
Zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej regionu 
i jego integracja z europejskimi obszarami wzrostu 
W ramach tak określonego celu zakłada się stymulowanie i umacnianie integracji przestrzennej oraz 
infrastrukturalnej Dolnego Śląska z Polską i Unią Europejską oraz wewnątrz regionu, aktywną ochronę 
wartości przyrodniczych i kulturowych oraz kształtowanie środowiska przyrodniczego Dolnego Śląska w oparciu o 
zasady ekorozwoju. 
 
Cel „Społeczny”: 
Rozwijanie solidarności społecznej 
oraz postaw obywatelskich twórczych i otwartych na świat 
W ramach tak określonego celu zakłada się stworzenie warunków do poprawy jakości życia, 
osiągnięcie wysokiego (w skali polskiej i europejskiej) poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych, w 
szczególności w obszarach: socjalnym, edukacyjnym, kulturowym i zdrowotnym. 

 

W roku 2001 została przyjęta do realizacji Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego 
zatytułowana „Krok w III tysiąclecie‖. Wskazała ona na potrzebę zrównania warunków życia i pracy ludności wiej-
skiej z warunkami występującymi w aglomeracjach miejskich, obszary wiejskie w okresie perspektywicznym mają 
stać się miejscem życia i pracy akceptowanym i świadomie wybieranym przez społeczeństwo. 
 
Celami głównymi rozwoju obszarów wiejskich są: 

– Podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej, 

– Wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój tych obszarów. 
 
Strategia określiła cele i zadania rozwoju dla całego województwa dolnośląskiego, jak również dla pięciu wyodręb-
nionych regionów funkcjonalnych. 
 
Powiat kłodzki znajduje się w Regionie III – „Przemysłowo – turystyczno – rekreacyjnym‖. Priorytetem dla tego 
regionu jest kształtowanie krajobrazu przyrodniczego. Szczegółowe cele rozwoju uszeregowane wg rangi nadanej 
im w trakcie konsultacji społecznych są następujące: 

– Rozwój gospodarki leśnej. 

– Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej. 

– Modernizacja rolnictwa. 

– Rozwój i modernizacja funkcji rekreacyjno-turystycznej i leczniczo-uzdrowiskowej. 
Podstawową funkcją tego regionu winna być turystyka i rekreacja a funkcjami uzupełniającymi rolnictwo i prze-
mysł. 

 

Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Województwa Dolnośląskiego 
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     Opracowana Lokalna Strategia Rozwoju wpisuje się w obszar celów zaproponowanych dla wsi dolnośląskich.  
Wdrażając LSR mamy przekonanie o tym, że podniesie się poziom życia mieszkańców wsi kłodzkiej oraz wsie dźwi-
gną się gospodarczo poprzez przygotowanie, promocję i udostępnienie turystom markowych produktów i usług. 

W 2005 roku Starostwo Powiatowe w Kłodzku przygotowało Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w 
powiecie kłodzkim na lata 2004-2013. 
Wyznaczono w niej kierunki rozwoju wsi, wskazując na cele do realizacji i priorytety, prezentowane poniżej: 

Cel 1 - Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 
Priorytet 1 Priorytet 1 Różnicowanie działalności w celu zapewnienia alternatywnych źródeł dochodów. 
Priorytet 2 Priorytet 2 Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszarów wiejskich. 

Priorytet 3 Poprawa infrastruktury społecznej. 
Priorytet 4 Priorytet 4 Rozbudowa infrastruktury technicznej  
Priorytet 5 Priorytet 5 Rozwój zasobów ludzkich poprzez realizację programów „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego‖ oraz Leader+  
Cel 2 - Poprawa konkurencyjności rolnictwa 

Priorytet 1 Priorytet 1 Poprawa efektywności i dochodowości gospodarstw rolnych poprzez ich modernizację i zmianę struktur 
rolnych 

Priorytet 2 Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju instytucjonalnego 
Priorytet 3     Priorytet 3 Wzmocnienie znaczenia i udziału rolników na rynku produktów rolnych 

Priorytet 4 Wspieranie wyrobu produktów tradycyjnych i    regionalnych 

 
Strategia powiatowa 

 

Gminy w powiecie kłodzkim przygotowały dokumenty strategiczne wskazujące na kierunki rozwoju, w tym obsza-
rów wiejskich. 
Wśród nich czytamy o wspieraniu szeroko pojętej edukacji i pomocy na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie w 
zakresie ekologii środowiska,  estetyzacji gminy, możliwości wykorzystania walorów i istniejących zasobów. Wska-
zywano także na ochronę środowiska kulturowego i wykorzystanie istniejących zasobów dziedzictwa kultury na 
potrzeby rozwoju przemysłu turystycznego. Podkreślano też znaczenie kultury i sportu jako elementu rozwoju 
poprawiającego życie mieszkańców i odwiedzających nas turystów. 
     W dziedzinie gospodarczej podkreślano mocno konieczność stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości i ograniczenia bezrobocia. Aktywizację rozwoju małego i średniego biznesu, oraz tworzenia 
pozarolniczych miejsc pracy na terenach wiejskich. 
Wskazano na turystykę i wypoczynek jako podstawowy dział gospodarki powiatu, rozwijającego się jako region 
wypoczynkowy, turystyczny i uzdrowiskowy świadczący najwyższej jakości usługi. 
Wspominano także o potrzebie przygotowania gospodarstw rolnych dla potrzeb agroturystyki. 

 
Strategie gminne 

Opracowana Lokalna Strategia Rozwoju wpisuje się w obszar celów zaproponowanych dla wsi dolnośląskich, w tym 
wsi Ziemi Kłodzkiej.  Wdrażając LSR mamy przekonanie, że wpisujemy się w nadane już kierunki rozwoju regionu i 
na pewno przyczynimy się do rozwoju gospodarczego wsi powiatu kłodzkiego. O tym, że wsie dźwigną się gospo-
darczo zadecydują realizowane w ramach LSR operacje tzn. przygotowanie, promocja i udostępnienie turystom 
markowych produktów i usług, zwiększenie ilości i podniesienie standardu wiejskiej bazy wypoczynkowej. Realizu-
jąc zadania zwiększające dostępność mieszkańców wsi do     nowoczesnych form komunikacji, zdobywania infor-
macji i wiedzy oraz podniesienia funkcjonalności wsi, jej  estetyki i dostępności przestrzeni publicznej i prywatnej 
poprawi się także jakość życia na kłodzkiej wsi. 

 
 

LSR 
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15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w 
ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LGD 

 

LGD Kłodzka Wstęga Sudetów, aktywizując społeczność wiejską, budując potencjał społeczny na obszarach wiej-
skich, zamierza wykorzystywać nie tylko środki finansowe dostępne w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, ale także będzie ubiegała się o wsparcie dla projektów w ramach innych programów, 
konkursów przeznaczonych dla organizacji pozarządowych.  

Wszelkie realizowane projekty, podejmowane działania przez LGD Kłodzka Wstęga Sudetów będą przyczyniać się 
do realizacji następujących celów: 

 kreowanie atrakcyjnego wizerunku obszaru LGD 

 wzmacnianie współpracy LGD z partnerami czeskimi 

 dostarczanie atrakcyjnych ofert edukacyjnych dla mieszkańców wsi 

Działania podejmowane w ramach innych programów będą miały charakter uzupełniający wobec działań realizo-
wanych w ramach osi 4 PROW.  

 Wśród potencjalnych źródeł finansowania projektów należy zaliczyć m.in.: 

 fundusze z Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

 Europejski Fundusz Spójności, ze szczególnym akcentem na Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL),  

 Regionalny Program Operacyjny woj. dolnośląskiego (RPO), 

 programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 

 krajowe fundusze publiczne (np. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, środki własne ministerstw, NBP) 
 
 

 

 

L.p. OPERACJE Źródło finansowania 

1 Certyfikacja i stworzenie katalogu produktów lokalnych we współ-
pracy z partnerami czeskimi 

Europejska Współpraca Terytorialna  

2 Tworzenie wspólnego sieciowego produktu turystycznego z partne-
rami czeskimi 

Europejska Współpraca Terytorialna 

3 Wdrażanie oddolnych  inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiej-
skich  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
poddziałanie 9.5 
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W celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia, jakim jest nakładanie się pomocy finansowej uzyskanej w 
ramach PROW i innych programów LGD Kłodzka Wstęga Sudetów posiada wypracowane mechanizmy i rozwiązania 
do których należą 

 tworzenie wydzielonych kont bankowych (lub subkont) do obsługi każdego programu, 

 umieszczanie na rachunkach, fakturach i innych dowodach księgowych potwierdzających poniesione koszty  
informacji o źródle finansowania; w przypadku gdy dany koszt będzie współfinansowany z różnych źródeł – 
przy każdym źródle podawana będzie kwota finansowana z danego programu, 

 każdy program będzie miał wyznaczonego kierownika projektu, odpowiedzialnego za prawidłowe wydat-
kowanie środków programu, 

 wynagrodzenia pracowników, na które składają się ułamkowo różne programy, realizowane będą w postaci 
przelewów z głównego rachunku bankowego, a następnie refundowane we właściwych proporcjach z ra-
chunków wydzielonych dla poszczególnych programów na rachunek główny; wynagrodzenia pracowników 
zatrudnionych wyłącznie przy jednym programie realizowane są w postaci przelewów bezpośrednio z ra-
chunku wydzielonego dla tego programu.  

 

Wyeliminowanie zagrożenia, jakim 
jest nakładanie się pomocy finansowej 

uzyskanej w ramach PROW i innych 
programów 

16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 
 

         Ogólnie rzecz ujmując wdrażanie osi LEADER  umożliwi przezwyciężenie stagnacji społeczno-gospodarczej na terenach wiejskich, będzie sprzyjać two-
rzeniu warunków dla pobudzenia i wspierania lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych oraz rozwijania partnerstwa przy realizacji działań rozwojo-
wych. LGD stanie się istotnym motorem w zwiększaniu aktywności społeczności lokalnej, a środki finansowe przeznaczone na realizację LSR pozwolą na wyko-
rzystanie specyficznego potencjału lokalnego przy efektywnej współpracy pomiędzy sektorem publicznym, społecznym i gospodarczym. 
 
 

Realizacja celów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kłodzka Wstęga Sudetów przyczyni się do rozwoju regionu i obszarów wiejskich w następują-
cych dziedzinach: 
 

Dziedzina Przykłady wskaźników 

Jakość życia mieszkańców – w tej sferze podejście Leader stwarza możliwości 
poprawy infrastruktury rekreacyjnej, stanu i wyposażenia świetlic wiejskich, do-
stępu do Internetu, a także wzbogacenia oferty dla mieszkańców w zakresie spę-
dzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań artystycznych, kulturalnych i 
sportowych.  

Zwiększy się dostęp do Internetu 

Zwiększy się liczba imprez kulturalnych na wsi 

Zwiększy się oferta edukacyjna 

Zostanie powiększona dwukrotnie propozycja form spędzania czasu wol-
nego  

Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – w ramach osi 4 Leader 
będzie możliwe odnawianie i urządzanie miejsc i obiektów stanowiących dziedzic-
two kulturowe i przyrodnicze, oznaczanie i promocja tych miejsc i obiektów, a 

Wzrośnie ruch turystyczny na wsi 

Wzrośnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Zostaną odrestaurowane obiekty zabytkowe 
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także kształtowanie poczucia odpowiedzialności mieszkańców za dziedzictwo kul-

turowe i przyrodnicze obszaru  
Zostaną zlikwidowane zinwentaryzowane dzikie wysypiska śmieci 

Rozwój aktywności gospodarczej – w tej sferze podejście Leader daje szanse roz-
woju pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach rolnych oraz roz-

wój mikroprzedsiębiorczości 

Powstanie przynajmniej pięć nowych produktów turystycznych 

Zostanie utworzonych ponad 10 miejsc  

Zwiększą się dochody z produkcji zdrowej żywności 

Wzrosną dochody gospodarstw rolnych z działalności pozarolniczej 

Powstanie około 27 mikroprzedsiębiorstw 

Zostanie ograniczony problem bezrobocia 

Wzrost dochodu podatkowego gmin 

Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru – w tym zakresie podejście Leader 
umożliwia poprawę w zakresie usług turystycznych, rozwój bazy gastronomiczno-
noclegowej, wytyczanie tras turystycznych, odnowę miejsc i obiektów stanowią-

cych atrakcję turystyczną, a także promocję obszaru 

Wzrośnie ruch turystyczny na wsi 

Wzrosną dochody z turystyki  

Poprawi się wizerunek turystyczny wsi 

Powiększy się liczba miejsc noclegowych dla turystów na wsi 

Powiększy się liczba punktów gastronomicznych na wsi 

Powstanie 200 km  tras turystycznych 

Wzrośnie poziom absorpcji środków Unii Europejskiej, dostępnych dla 
regionu  

Wzrośnie liczba imprez lokalnych 

Zwiększy się liczba organizacji pozarządowych  

 
Ilościowe wskaźniki rozwoju regionu i obszarów wiejskich zostały podane w matrycach logicznych – rozdział 4 LSR opracowanych dla każdego z przed-
sięwzięć. 
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17. Załączniki 

 
Załącznik nr 1 – Szczegółowa procedura naboru pracowników 
Załącznik nr 2 – Opis stanowisk  i wymagań kwalifikacyjnych 
Załącznik nr 3 - Regulamin Biura  
Załącznik nr 4  - Regulamin Zgromadzenia Partnerów  
Załącznik nr 5 - Regulamin Zarządu  
Załącznik nr 6 - Regulamin Komisji Rewizyjnej  
Załącznik nr 7 – Regulamin Organizacyjny Rady 
Załącznik nr 8 – Kwalifikacje i doświadczenie członków Rady 
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Załącznik nr 1 

 

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW 

Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 

 

Procedura naboru pracowników będzie prowadzona w trybie konkursowym, rozpocznie się opublikowaniem ogłoszenia o naborze pracownika i podaniem 
szczegółowych informacji na temat: 

o Rodzaju stanowiska, na które poszukiwany jest pracownik,  
o Zakresu obowiązków  
o Niezbędnych wymagań (umiejętności i kompetencje)  
o Wymagań dodatkowych  
o Termin i miejsce składania ofert  
o Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą  

Głównymi kanałami informacyjnymi, które zostaną wykorzystane w trakcie procedury naboru będą: 

o strony www  
o Powiatowy Urząd Pracy  
o W razie konieczności ogłoszenia prasowe i radiowe  
o Ogłoszenie w siedzibie LGD 
o rozesłanie informacji drogą e-mail do bazy partnerów LGD 

Etapy konkursu: 

o Złożenie dokumentów przez Kandydatów; 
o Udział w teście – dla osób zakwalifikowanych na podstawie weryfikacji dokumentów 
o Rozmowa kwalifikacyjna; 
o Ogłoszenie wyników w czasie nie dłuższym niż 14 dni od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej 

Oferty będą składane w biurze LGD w zaklejonych i opisanych kopertach z podaniem stanowiska pracy i adresu kandydata aplikującego wraz z telefonem (wy-
klucza się przesyłanie ofert drogą elektroniczną). Na podstawie dokumentacji przeprowadzona zostanie ocena formalna kandydatów. Kolejnym etapem będzie 
ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzenia umiejętności praktycznych. Informacja 
o przebiegu i wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www. Dopuszcza się dodatkowo przeprowadzenie wśród kandydatów testów kwalifikacyjnych 
oceniających wiedzę i kompetencję z zakresu działania LGD. Decyzję o zatrudnieniu pracownika podejmuje Zarząd uchwałą.  
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Wykaz stanowisk pracy w biurze Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 

 Dyrektor biura (1 etat)  

 Specjalista ds. zarządzania projektami (1 etat) 

 Specjalista ds. prowadzenia biura, promocji i kontaktów z mediami (1 etat)  

W przypadku trudności z zatrudnieniem pracowników spełniających wymagania konieczne Zarząd LGD ma prawo do zmiany niektórych z tych wymagań w celu 
zapewnienia ciągłości pracy biura i zatrudnienie tymczasowo osoby nie w pełni je spełniających. Po pojawieniu się kandydatury osoby, która spełniała wcze-
śniejsze wymagania LGD ma prawo do ogłoszenia nowego naboru na dane stanowisko w celu podniesienia jakości pracy biura  wg. wcześniej ustalonej proce-
dury. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z pracowników przewiduje się powtórzenie identycznego procesu rekrutacji w celu wypełnienia wolnego stano-
wiska pracy.  

Oceny testów i rozmowy kwalifikacyjnej dokonują: Przewodniczący Zgromadzenia LGD i Zarząd LGD 
 
Dodatkowo Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania będzie umożliwiać, osobom chętnym zdobycie doświadczenia zawodowego w Biurze 
LGD. We współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy będzie prowadzony program staży zawodowych i przygotowania zawodowego. 

Szczegółowe wymagania w odniesieniu do kandydatów do pracy w biurze LGD  zawierają opisy stanowisk określające podział obowiązków i zakres odpowie-
dzialności na danym stanowisku.  
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Załącznik nr 2 

 

OPIS STANOWISK PRACY I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH 

Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 

 

Specjalista ds. prowadzenia biura, promocji i kontaktów z mediami 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA  

NAZWA STANOWISKA Specjalista ds. prowadzenia biura, promocji i kontaktów z mediami 

BEZPOŚREDNI PRZEŁOŻONY Dyrektor Biura 

STANOWISKA PODLEGŁE brak 

CEL STANOWISKA 

Celem stanowiska pracy jest prowadzenie biura LGD Kłodzka Wstęga Sudetów i promocja działalności LGD. 

ZAKRES ZADAŃ 

1. Zakres zadań: 

 Przyjmowanie, referowanie i wysyłanie korespondencji 

  rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, 

 Organizacja i obsługa posiedzeń Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej 

 Organizacja i obsługa Posiedzeń Zgromadzenia Partnerów 

 przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań, informacji i innych materiałów 

 prowadzenie ewidencji uchwał 

 udzielanie informacji  

 zaopatrzenie biura 

 planowanie, koordynowanie i realizowanie działań promocyjnych  

 przygotowywanie  materiałów  promocyjnych  i  informacyjnych  dotyczących LGD  

 organizacja oraz współorganizacja imprez okolicznościowych i wyjazdowych 
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 gromadzenie  danych i aktualizacja strony internetowej  

 utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami 

 prowadzenie dokumentacji prasowej  

 obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  

 przygotowanie pism zleconych przez dyrektora biura 

 monitorowanie podpisywania i realizacji umów i innych dokumentów przewidzianych dla organów LGD 

 monitorowanie i ewaluacja LSR i LGD 

 przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu, 

 poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Fundacji 

 realizacja projektów Fundacji 

 przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji, 

 prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania. 

 prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej projektu 

 prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia ustawy) związane z wdrażaniem LSR i działalnością LGD   

   udział w innych  pracach wynikających z zadań Fundacji 

 monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

 organizacja prac biura LGD 

 profesjonalne prowadzenie, referowanie i archiwizowanie dokumentacji biura 

 zgodna z powierzonym zakresem obowiązków realizacja zadań; 

 merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw 

 budowanie pozytywnego wizerunku LGD i jej działalności 

ZAKRES UPRAWNIEŃ 

 bieżąca obsługa biura 

 wydawanie opinii w zakresie objętym zakresem obowiązków i przedkładanie ich Dyrektorowi; 

 planowanie i organizowanie spotkań na polecenie przełożonego  

 przygotowywanie korespondencji i przedkładanie do akceptacji  
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 przygotowywanie decyzji dotyczących projektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji; 

 akceptacja zgodności merytorycznej i rachunkowej faktur  

WYMAGANE KWALIFIKACJE 

WYKSZTAŁCENIE Wyższe/średnie  

DOŚWIADCZENIE co najmniej 2 – letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku pracy o podobnym charakterze   

WYMAGANIA FORMALNE Kursy, szkolenia, certyfikaty 

UMIEJĘTNOŚCI KONIECZNE 
 

- - umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
- - dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Exel, Power Point, 

program graficzny), 
- - znajomość LSR 
- - znajomość zagadnień PROW 2007-2013 
- - znajomość mediów lokalnych i ogólnopolskich, 
- - umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisemnych, 
- - komunikatywność  

POŻĄDANE - znajomość języka angielskiego  
- umiejętność organizacji pracy 
- sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, 

- - umiejętność śledzenia zmian w przepisach 

SPECJALNE WYMAGANIA WOBEC 
STANOWISKA 

 komunikatywność  

 kultura osobista 

 dobra organizacja pracy i samodzielność  

 własna inicjatywa i zaangażowanie 

WYMIAR CZASU PRACY 

Od poniedziałku do piątku pełny etat z możliwością pełnienia dyżurów w poszczególnych gminach w zakresie ustalonym przez Dyrektora. 

WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY 

1. Sprzęt informatyczny: zestaw komputerowy 

2.  Środki łączności:  telefon, fax  

3.   Meble: biurko, fotel  
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Specjalista ds. zarządzania projektami 
 

 
 

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA  

NAZWA STANOWISKA Specjalista ds. zarządzania projektami 

BEZPOŚREDNI PRZEŁOŻONY Dyrektor Biura 

STANOWISKA PODLEGŁE brak 

CEL STANOWISKA 

Celem stanowiska pracy jest doradztwo i pomoc przy opracowywaniu wniosków oraz wdrażaniu operacji w ramach realizacji LSR LGD Kłodzka Wstęga Sude-
tów. 

ZAKRES ZADAŃ 

 

 docieranie z informacją do mieszkańców 

 doradztwo 

  pomoc w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej 

 pomoc w rozliczaniu przyznanej dotacji 

 analiza dokumentów merytorycznych 

 monitorowanie kolejności wdrażania działań LSR  

 monitorowanie i ewaluacja realizacji LSR 

 prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD, 

 udzielanie obiektywnych informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu, 

 pomoc w przygotowywaniu udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących 
pomóc w promocji LGD, 

 realizacja projektów Fundacji 

 obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD, 

 przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, przygotowywanie zapytań ofertowych 

 koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR, 

 inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową, 

 monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej, 

  prowadzenie ewidencji merytorycznej realizacji projektu  
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  przygotowywanie i organizacja spotkań, szkoleń, udzielanie pełnych informacji dotyczących realizacji działań związanych wdrażaniem LSR  

  prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia ustawy) związane z realizacją projektu  

 przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR, 

 przygotowanie i składanie wniosków o płatność, 

 sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów, 

 przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc, 

  składanie sprawozdań Dyrektorowi biura LGD z przebiegu realizacji poszczególnych zadań  

  poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Fundacji 

  Wyszukiwanie konkursów wyróżniających LGD i Fundację 

 realizacja i organizacja spraw bieżących biura LGD 

 udział w innych  pracach wynikających z zadań Fundacji 

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 Zgodna z powierzonym zakresem obowiązków realizacja zadań, 

 Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw, 

 Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych 
i dokumentacji do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki. 

 Monitorowanie postępów wdrażania LSR 

Organizacja prac biura LGD 

ZAKRES UPRAWNIEŃ 

 Zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami; 

 Wynikający z przepisów Kodeksu pracy. 

WYMAGANE KWALIFIKACJE 

WYKSZTAŁCENIE Wyższe/średnie  

DOŚWIADCZENIE Min. 1 rok doświadczenia w pracy nad opracowywaniem       wniosków o dofinansowanie oraz obsługą projektów 
współfinansowanych z funduszy UE 

WYMAGANIA FORMALNE Kursy, szkolenia, certyfikaty 
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UMIEJĘTNOŚCI KONIECZNE - - znajomość PROW 2007-2013 
- - znajomość LSR LGD 
- - praktyczna wiedza w rozliczaniu przyznanych dotacji 
- - obsługa komputera: MS Office (Word, Exel), 
-  

POŻĄDANE - prawo jazdy kat. B 
- dobra organizacja pracy 
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów 
- sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, 
- umiejętność śledzenia zmian w przepisach 

SPECJALNE WYMAGANIA WOBEC 
STANOWISKA 

 kultura osobista 

WYMIAR CZASU PRACY 

Od poniedziałku do piątku pełny etat z możliwością pełnienia dyżurów w poszczególnych gminach w zakresie ustalonym przez Dyrektora. 

WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY 

1.  Sprzęt informatyczny: zestaw komputerowy 

2.  Środki łączności: telefon, fax  

3.  Meble: biurko, fotel 

 
 

 

Dyrektor Biura LGD Kłodzka Wstęga Sudetów 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA  

NAZWA STANOWISKA Dyrektor Biura  

BEZPOŚREDNI PRZEŁOŻONY Przewodniczący Zgromadzenia Partnerów 

STANOWISKA PODLEGŁE 1. Specjalista ds. prowadzenia biura, promocji i kontaktów z mediami 
2. Specjalista ds. zarządzania projektami 

CEL STANOWISKA 

Celem stanowiska pracy jest zarządzanie pracą w biurze, prowadzące do efektywnego i skutecznego wdrażania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju. 
 

ZAKRES ZADAŃ  
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 wykonywanie uchwał Zgromadzenia Partnerów, Zarządu oraz Rady,  

 realizacja zadań określonych przez Zarząd,  

 prowadzenie bieżących spraw Fundacji 

 gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Fundacji 

 wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych, 

  ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne,  

 zlecanie badań, ekspertyz, analiz niezbędnych dla prawidłowego wdrażania LSR 

 przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zgromadzenia Partnerów, zebrania Zarządu oraz Rady,  

 opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych,  

 sporządzanie protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Partnerów 

 prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji z posiedzeń Zgromadzenia Partnerów, Zarządu oraz Rady,  

 prowadzenie dokumentacji partnerskiej 

 obsługa Zarządu oraz Rady,  

 sporządzanie syntetycznych protokołów z zebrań Zarządu,  

 prowadzenie rejestru uchwał z posiedzeń Zgromadzenia Partnerów, Zarządu oraz Rady,  

 opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych,  

 prowadzenie korespondencji,  

 udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Fundacji, 

 prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Fundacji 

 sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy.  

 prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy; 

 nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD  

 nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń; 

 doradztwo i nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o 
dofinansowanie, 

 doradztwo i nadzór nad obsługą wniosków, 

 doradztwo i nadzór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji, 

 zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym, 
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 doradztwo i nadzór nad  przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań, 

 pomoc przy organizacji pracy Rady oceniającej operacje, 

 doradztwo i nadzór nad prawidłowością sprawdzania końcowych rozliczeń rzeczowych pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc, 

 przyjmowanie sprawozdań z wykonania projektów pod względem rzeczowym i finansowym, 

 przygotowywanie propozycji procedur i instrukcji dotyczących kontroli. 

 Ścisła współpraca z Instytucjami Wdrażającymi 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 zgodna z powierzonym zakresem obowiązków realizacja zadań; 

 merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw. 

ZAKRES UPRAWNIEŃ 

 reprezentowania Fundacji w granicach umocowania,  

 prowadzenia zwykłego zarządu sprawami Fundacji, 

  podpisywania bieżącej korespondencji,   

 zawierania umów - zleceń i o dzieło.  

 kierowania pracą i nadzoru nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami,  

 składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, jak: podpisywanie dokumentów o charakterze finansowo - rozliczeniowym współdziałania z 
przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowania ich o działalności i zamierzeniach Fundacji 

 podejmowania decyzji dotyczących działalności Fundacji w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów. 

WYMAGANE KWALIFIKACJE 

WYKSZTAŁCENIE Wyższe 

DOŚWIADCZENIE 1. minimum 3 lata doświadczenia w LGD (praca, staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat) 
2. minimum 1 rok doświadczenia w pracy nad opracowywaniem       wniosków o dofinansowanie oraz obsługą 

projektów współfinansowanych z funduszy UE 

WYMAGANIA FORMALNE Kursy, szkolenia, certyfikaty 
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UMIEJĘTNOŚCI KONIECZNE 
 

- - Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych 
- - Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie 

realizacji projektów ze środków UE i ich rozliczania 
- -Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o 

organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o 
fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD 

- -Prawo jazdy kat.B 

POŻĄDANE Wy -  wykształcenie wyższe menadżerskie 
- doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na tere-
nach wiejskich 
- doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów 
-wiedza z zakresu kierowania zespołem  
-dobra organizacja pracy 
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów 
- sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, 
- umiejętność śledzenia zmian w przepisach 

-  

SPECJALNE WYMAGANIA WOBEC 
STANOWISKA 

 kultura osobista 

WYMIAR CZASU PRACY 

Nie normowany czas pracy. 

WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY 

1.  Sprzęt informatyczny: zestaw komputerowy 

2.  Środki łączności: telefon, fax  

3.  Inne urządzenia: kserokopiarka 

4.   Meble: biurko, fotel 
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Załącznik nr 3 

 

REGULAMIN BIURA 

Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 

 

§1. 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Fundacji, ramowy zakres działania i kompetencji Biura oraz inne postanowienia związane z działalnością 

Biura Fundacji.  

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Biurze, należy rozumieć przez to, Biuro Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania . 

§2. 

1. W ramach Fundacji, na mocy § 20 ust. 2 pkt. h Statutu utworzone zostało Biuro Fundacji  

2. Biuro prowadzi sprawy Zarządu i Fundacji między innymi poprzez inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz Fundacji oraz pełną obsługę organów 

Fundacji w zakresie spraw administracyjnych, finansowych i organizacyjnych. 

3. Biuro służy realizacji celów i zadań organów Fundacji. 

4. Pracownikiem Biura może być członek Zarządu Fundacji. 

§3. 

Biuro  prowadzi swoją działalność w oparciu o statut Fundacji, uchwały Zgromadzenia Partnerów oraz niniejszy regulamin. 

§4. 

1. Biurem  kieruje Dyrektor Biura zatrudniony przez Przewodniczącego Zgromadzenia Partnerów Fundacji, który może z upoważnienia Zarządu reprezento-

wać Fundację na zewnątrz w granicach umocowania. 

2. Na wniosek Dyrektora Biura, Przewodniczący Zgromadzenia Partnerów i Zarząd zatrudnia pozostałych pracowników, określa ich  kompetencje, obowiązki, 

odpowiedzialność oraz czas pracy i wynagrodzenie. 

3. Zarząd udziela pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura do prowadzenia spraw bieżących Fundacji. 

4. Struktura organizacyjna Biura przedstawia się następująco: 

a/ Dyrektor biura (1 etat)  
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b/ Specjalista ds. zarządzania projektami (1 etat) 

c/ Specjalista ds. prowadzenia biura, promocji i kontaktów z mediami (1 etat)  

 

§5. 

Dyrektor Biura  sprawuje pieczę nad majątkiem i sprawami Fundacji w ramach jego umocowania oraz spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w 

obrocie gospodarczo-finansowym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Zgromadzenia Partnerów oraz uchwał Zarzą-

du. 

§6. 

Do obowiązków Dyrektora Biura  poza zadaniami określonymi w §7 należy wykonywanie zaleceń pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrole oraz 

udzielanie kontrolującemu i władzom Fundacji wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących 

przedmiotu kontroli. 

§7. 

Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie sprawami Fundacji - w ramach posiadanych uprawnień  i  nie  zastrzeżonych do  kompetencji 

innych organów Fundacji oraz Biurem i należytą realizacją następujących zadań: 

 wykonywanie uchwał Zgromadzenia Partnerów, Zarządu oraz Rady,  

 realizacja zadań określonych przez Zarząd,  

 prowadzenie bieżących spraw Fundacji 

 gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Fundacji 

 wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych, 

  ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne,  

 zlecanie badań, ekspertyz, analiz niezbędnych dla prawidłowego wdrażania LSR 

 przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zgromadzenia Partnerów, zebrania Zarządu oraz Rady,  

 opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych,  

 sporządzanie protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Partnerów 

 prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji z posiedzeń Zgromadzenia Partnerów, Zarządu oraz Rady,  

 prowadzenie dokumentacji partnerskiej 

 obsługa Zarządu oraz Rady,  

 sporządzanie syntetycznych protokołów z zebrań Zarządu,  
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 prowadzenie rejestru uchwał z posiedzeń Zgromadzenia Partnerów, Zarządu oraz Rady,  

 opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych,  

 prowadzenie korespondencji,  

 udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Fundacji, 

 prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Fundacji 

 sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy.  

 prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy; 

 nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD  

 nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń; 

 doradztwo i nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o 
dofinansowanie, 

 doradztwo i nadzór nad obsługą wniosków, 

 doradztwo i nadzór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji, 

 zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym, 

 doradztwo i nadzór nad  przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań, 

 pomoc przy organizacji pracy Rady oceniającej operacje, 

 doradztwo i nadzór nad prawidłowością sprawdzania końcowych rozliczeń rzeczowych pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc, 

 przyjmowanie sprawozdań z wykonania projektów pod względem rzeczowym i finansowym, 

 przygotowywanie propozycji procedur i instrukcji dotyczących kontroli. 

Ścisła współpraca z Instytucjami Wdrażającymi 

§8. 

Dyrektor Biura przy wykonywaniu swoich zadań działa w oparciu o udzielone pełnomocnictwo ogólne obejmujące umocowanie do zwykłego zarządu sprawami 

Biura w imieniu Fundacji. 

 

§9. 

Dyrektor Biura jest upoważniony do: 

1) reprezentowania Fundacji w granicach umocowania, 

2) prowadzenia zwykłego zarządu sprawami Fundacji, 

3) podpisywania bieżącej korespondencji, 

4) dokonywania samodzielnych zakupów bieżących,  
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5) zawierania umów - zleceń i o dzieło,  

6) kierowania pracą i nadzoru nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami, 

7) składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, jak: podpisywanie dokumentów o charakterze finansowo- rozliczeniowym (łącznie z Głównym 

księgowym), 

8) współdziałania z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowania ich o działalności i zamierzeniach Fundacji, 

9) organizowania konferencji prasowej, 

10) koordynowania  sprawami  funkcjonowania  zespołów problemowych, 

11) podejmowania decyzji dotyczących działalności Fundacji w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów 

 

 

 

§10. 

Prowadzenie księgowości Fundacji zlecone jest na zewnątrz, księgowość prowadzona jest według zasad określonych w stosownych przepisach o gospodarce 

finansowej i rachunkowości i firma zewnętrzna przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w tym zakresie. Księgowy wykonuje przy tym zadania określone w 

§11 oraz inne zlecone dodatkowo przez Dyrektora Biura bądź Prezesa Zarządu. 

§11. 

Główny Księgowy jest odpowiedzialny za prawidłowe i bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej, terminowe dokonywanie rozli-

czeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, i należytą realizacją następujących zadań: 

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, 

2) wykonywanie  obowiązków  sprawozdawczych  ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny, 

3) tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Fundacji, 

4) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych, 

5) bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych, 

6) rejestracja operacji gospodarczych i finansowych, 

7) analiza dokumentów finansowych, 

8) sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych, 

9) dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS, 

10) sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS, 

11) udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne, 
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12) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, 

13) prowadzenie kartotek wynagrodzeń, 

14) sporządzanie list płac, 

15) regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, 

16) prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych, 

17) wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie, 

18) regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,  

19) odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych, 

20) wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac, 

21) wystawianie rachunków, 

22) prowadzenie dokumentacji składek członkowskich, 

23) prowadzenie rachunku bankowego, 

24) prowadzenie spraw kadrowych, 

25) opracowywanie projektu preliminarza budżetowego, 

26) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Fundacji, 

27) wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym, 

28) realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży, 

29) prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

30) prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

31) prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych, 

32) sporządzanie  pism,  wniosków  i  podań  związanych z działalnością finansowo-księgową Fundacji. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

§12. 

Specjalista ds. prowadzenia biura, promocji i kontaktów z mediami w szczególności jest odpowiedzialny za prawidłową pracę biura w tym sekretariatu 

oraz promocję LGD i realizowanych przez nią działań, a także za: 

 Przyjmowanie, referowanie i wysyłanie korespondencji 

  rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, 

 Organizacja i obsługa posiedzeń Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej 

 Organizacja i obsługa Posiedzeń Zgromadzenia Partnerów 
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 przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań, informacji i innych materiałów 

 prowadzenie ewidencji uchwał 

 udzielanie informacji  

 zaopatrzenie biura 

 planowanie, koordynowanie i realizowanie działań promocyjnych  

 przygotowywanie  materiałów  promocyjnych  i  informacyjnych  dotyczących LGD  

 organizacja oraz współorganizacja imprez okolicznościowych i wyjazdowych 

 gromadzenie  danych i aktualizacja strony internetowej  

 utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami 

 prowadzenie dokumentacji prasowej  

 obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  

 przygotowanie pism zleconych przez dyrektora biura 

 monitorowanie podpisywania i realizacji umów i innych dokumentów przewidzianych dla organów LGD 

 monitorowanie i ewaluacja LSR i LGD 

 przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu, 

 poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Fundacji 

 realizacja projektów Fundacji 

 przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji, 

 prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania. 

 prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej projektu 

 prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia ustawy) związane z wdrażaniem LSR i działalnością LGD   

   udział w innych  pracach wynikających z zadań Fundacji 

monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej    

§13. 

  Specjalista ds. zarządzania projektami w szczególności jest odpowiedzialny za: 

  docieranie z informacją do mieszkańców 

 doradztwo 

  pomoc w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej 

 pomoc w rozliczaniu przyznanej dotacji 

 analiza dokumentów merytorycznych 
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 monitorowanie kolejności wdrażania działań LSR  

 monitorowanie i ewaluacja realizacji LSR 

 prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD, 

 udzielanie obiektywnych informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu, 

 pomoc w przygotowywaniu udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących 
pomóc w promocji LGD, 

 realizacja projektów Fundacji 

 obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD, 

 przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, przygotowywanie zapytań ofertowych 

 koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR, 

 inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową, 

 monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej, 

  prowadzenie ewidencji merytorycznej realizacji projektu  

  przygotowywanie i organizacja spotkań, szkoleń, udzielanie pełnych informacji dotyczących realizacji działań związanych wdrażaniem LSR  

  prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia ustawy) związane z realizacją projektu  

 przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR, 

 przygotowanie i składanie wniosków o płatność, 

 sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów, 

 przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc, 

  składanie sprawozdań Dyrektorowi biura LGD z przebiegu realizacji poszczególnych zadań  

  poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Fundacji 

  wyszukiwanie konkursów wyróżniających LGD i Fundację 

 realizacja i organizacja spraw bieżących biura LGD 

 udział w innych  pracach wynikających z zadań Fundacji 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

§14. 

Pracownicy Biura wykonują swoje zadania zgodnie z zakresem czynności tj. w przedmiocie zadań, odpowiedzialności i uprawnień określonych przez Dyrektora 

Biura. 

§15. 

W okresie czasowej nieobecności Dyrektora Biura z powodu urlopu, choroby itp. obowiązki dyrektora wykonuje wskazana przez niego osoba. 



 
166 Lokalna Strategia Rozwoju 2009 - 2015 

§16. 

W przypadku vacatu na stanowisku Dyrektora Biura,  Zarząd wyznacza spośród pracowników osobę do pełnienia obowiązków Dyrektora Biura aż do czasu za-

trudnienia Dyrektora Biura. 

§17. 

W czasie nieobecności pracownika Biura jego obowiązki wykonuje inny wskazany przez Dyrektora pracownik Biura i ponosi on pełną odpowiedzialność za pra-

widłowe i zgodne z przepisami wykonywanie tych czynności. 

§18. 

 Biuro używa pieczątki podłużnej z nazwą i adresem Fundacji oraz pieczątek imiennych. 

§19. 

 W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem, uchwałami Zgromadze-

nia Partnerów. 

§20. 

1. Regulamin jest w  korelacji ze statutem,  regulaminem Zarządu oraz aktualnymi potrzebami Fundacji. 

2. Regulamin został uchwalony przez Zarząd. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem  uchwalenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
167 Lokalna Strategia Rozwoju 2009 - 2015 

Załącznik nr 4 

 

REGULAMIN POSIEDZEŃ ZGROMADZENIA PARTNERÓW 

Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 

§1 
 

1. Regulamin, zwany dalej „Regulaminem‖, określa zasady oraz tryb pracy na Posiedzeniach Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – 

Lokalna Grupa Działania, zwanych dalej „Posiedzeniami Zgromadzenia‖.  

2. Zgromadzenie Partnerów  jest najwyższą władzą Fundacji. 

3. W Zgromadzeniu Partnerów uczestniczą z głosem stanowiącym upoważnieni  ich przedstawiciele. 

4. W Zgromadzeniu Partnerów każdy z partnerów jest reprezentowany przez jedną osobę. 

5. W wyjątkowych wypadkach jeden z partnerów może scedować swój głos stanowiący na innego partnera w formie pisemnego pełnomocnictwa. W takiej 

sytuacji upoważniony partner dysponuje dwoma głosami. 

6. Jeżeli liczba partnerów Fundacji przekroczy 100, Zgromadzenie Partnerów zastępuje się Zgromadzeniem Delegatów. W Zgromadzeniu Delegatów, każdy z 

sektorów jest reprezentowany przez swoich Delegatów w proporcji 1 Delegat na 5 partnerów z danego sektora. Sposób i procedury wyboru Delegatów 

określi odrębny Regulamin przygotowany przez Zgromadzenie Partnerów. 

§2 
 

Do zadań Zgromadzenia Partnerów należy w szczególności:  
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Rady  oraz członków Komisji Rewizyjnej.  

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu, Rady i ustalanie ich wynagrodzenia.  

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium - na wniosek Komisji Re-

wizyjnej. 

4. Ocena pracy Rady  i przyjmowanie od Rady sprawozdań z jej działalności 

5. Określanie zasad wsparcia działań innych osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji, w tym tworzenie i likwidacja wyodrębnionych fundu-

szy. 

6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji poprzez uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru Ziemi Kłodzkiej oraz 

wieloletnich programów działań uszczegóławiających Strategię. 

7. Nadzór nad działalnością Fundacji.  

8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.  

9. Tworzenie i likwidacja grup roboczych, zajmujących się bieżącą pracą nad realizacją określonych celów przyjętych w Lokalnej Strategii Roz-

woju dla obszaru Ziemi Kłodzkiej. 

10. Określanie obowiązków  partnerów  Zgromadzenia Partnerów względem realizacji celów Fundacji, w tym określanie obowiązku świadczeń ma-

jątkowych i niemajątkowych na rzecz Fundacji. 

11. Uchwalanie Regulaminu Zgromadzenia Partnerów. 

             
§3 
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1. Zgromadzenie Partnerów obraduje na Posiedzeniach Zgromadzenia, które mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
2. Zwyczajne Posiedzenia Zgromadzenia odbywają się nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym. 
3. Zwyczajne Posiedzenia Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Rady na wniosek Zarządu. 
4. Zarząd Fundacji organizuje miejsce posiedzenia oraz zawiadamia Partnerów o terminie, miejscu i porządku obrad na piśmie co najmniej na 14 dni 

przed jego terminem. 
a/ Zawiadomienie drogą elektroniczną – e-mail, na podany przez partnera adres kontaktowy, jest traktowane jako zawiadomienie pisemne.  
b/ Zawiadomienie e-mail wymaga samodzielnego potwierdzenia odbioru wiadomości pocztą zwrotną (a nie automatycznego potwierdzenia wyświetle-
nia wiadomości na komputerze adresata). 
c/ W przypadku braku takiego potwierdzenia w terminie 3 dni, należy wysłać zawiadomienie pisemne pocztą, listem poleconym. 
d/ 14-dniowy termin powiadomienia liczy się od daty wysłania wiadomości e-mail. 

5. Porządek obrad oraz termin Posiedzenia Zgromadzenia ustala Zarząd po uzgodnieniu z Przewodniczącym Zgromadzenia Partnerów. 
6.  Obrady Zgromadzenie Partnerów mogą odbywać się z podziałem jej Partnerów według przynależności do jednego z sektorów: publicznego, społecz-

nego oraz przedsiębiorców. Każda z grup obradujących oddzielnie może przyjmować stanowiska w sprawach będących przedmiotem obrad Zgroma-
dzenia, składać projekty uchwał Zgromadzenia oraz wyłaniać kandydatów na członków Zarządu  i Rady Fundacji reprezentujących grupę. 

7. Nadzwyczajne Posiedzenie Zgromadzenia zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 liczby 
uprawnionych Partnerów Zgromadzenia. 

8. Nadzwyczajne Posiedzenie Zgromadzenia powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.  
9. Nadzwyczajne Posiedzenie Zgromadzenia może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
10. Do Nadzwyczajnego Posiedzenie Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu. 

§ 4 
 

1. Posiedzenia Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia Partnerów, a w razie Jego nieobecności, Partner Zgromadzenia wybrany spośród nieogra-
niczonej liczby kandydatów biorących udział w Posiedzeniu Zgromadzenia w głosowaniu jawnym. 

2. Przewodniczący Zgromadzenia Partnerów zarządza wybory Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej. 
3. Przewodniczący  Zgromadzenia Partnerów prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym 

regulaminem, w szczególności: 
a/ przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad posiedzenia oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad 
b/ sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania, 
c/ udziela głosu partnerom według kolejności zgłoszeń, 
d/ sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe, 
e/ wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania, 
f/ podejmuje inne czynności wynikające z niniejszego Regulaminu  
g/ po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Posiedzenia Zgromadzenia oraz podjęte uchwały. 

4. Obsługę merytoryczną i techniczną Posiedzenia Zgromadzenia zapewnia Biuro Fundacji. 
5. Z obrad Posiedzenia Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia i Sekretarz. 
6. Z przeprowadzonych głosowań sporządza się protokół, jako załącznik do protokołu z obrad posiedzenia Zgromadzenia Partnerów, który podpisuje przynajm-

niej dwóch członków Komisji Skrutacyjnej. 
§ 5 

 
1. Uchwały Zgromadzenia Partnerów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności: 

a/ w pierwszym terminie -  co najmniej 1/3 partnerów uprawnionych do głosowania, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego 
b/ w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, ½ godziny po pierwszym terminie – zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uprawnio-
nych do głosowania,  w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego 
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2. Uchwały dotyczące zmiany statutu podejmowane są bezwzględną większością 2/3 pełnego składu Zgromadzenia Partnerów. 

3. Uchwały dotyczące odwołania w całości bądź części Zarządu przed upływem kadencji podejmowane są bezwzględną większością 2/3 pełnego składu 

Zgromadzenia Partnerów. 

4. Uchwały dotyczące odwołania w całości bądź części Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji podejmowane są bezwzględną większością 2/3 pełnego 

składu Zgromadzenia Partnerów. 

 
§ 6 

 
1. Wszelkie głosowania zarządza i prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia. 
2. Podliczaniem głosów zajmuje się Komisja Skrutacyjna. 
3. Głosowania personalne są tajne. 
4. Głosowanie personalne może być jawne pod warunkiem pozytywnego przegłosowania wniosku formalnego dotyczącego tego głosowania. 
 

§ 7 
1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia Partnerów zgodnie z postanowienia-

mi statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania. 

2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 15 Partnerów Zgromadzenia. 

3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały. 

 
§ 8 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Zgromadzenie Partnerów. 
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Załącznik nr 5 

 

REGULAMIN ZARZĄDU 

Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 

 
1. Postanowienia ogólne 

§ 1 
 
Regulamin określa tryb działania Zarządu Fundacji, w szczególności sposób zwoływania i przebieg posiedzeń Zarządu, podejmowania uchwał przez Zarząd, 
tryb informowania partnerów o działalności Zarządu między posiedzeniami Zgromadzenia Partnerów, tryb przedkładania dokumentów Fundacji do celów kon-
trolnych Komisji Rewizyjnej. 
 

2. Zadania Zarządu 
§ 2. 

 
Zarząd składa się z 5 osób wybieranych przez Zgromadzenie Partnerów na 3 letnią kadencję. 
 Do zadań Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
2) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,  
3) uchwalanie regulaminów, 
4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
5) ustalanie procedur zatrudniania i  naboru pracowników i wielkości zatrudnienia oraz wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fun-

dacji 
6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, 
7)   przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
8)  występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji. 
9) podejmowanie decyzji o utworzeniu i likwidacji placówek stałych i terenowych fundacji w postaci biur oraz ustalenie standardów funkcjono-

wania tych placówek 
10) kierowanie bieżącą pracą Fundacji 
11) opracowywanie, aktualizacja i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, 
12) powołanie i nadzór nad Biurem Fundacji,  
13) zwoływanie posiedzeń Zgromadzenia Partnerów, 
14) uchwalanie regulaminu Biura Fundacji, 
15) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
16) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych, 
17) przedkładanie Zgromadzeniu Partnerów rocznego sprawozdania z działalności Fundacji. 
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18) przyjmowanie Deklaracji i podejmowanie decyzji o przyjęciu do Zgromadzenia Partnerów 
19) certyfikacja Partnerów Zgromadzenia 

 
3. Organizacja pracy Zarządu 

 
§ 3. 

1. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach i innych pracach Zarządu 
2. W razie przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu, członek Zarządu zobowiązany jest do pisemnego usprawiedliwienia swo-

jej nieobecności. 
§ 4 

1. Zarząd wybiera ze swojego składu Prezesa i sekretarza. 
2. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia brakujących członków z grona partne-

rów Zgromadzenia Partnerów. Liczba członków uzupełnionych w trakcie trwania kadencji Zarządu nie może przekroczyć 1/3 składu powołanego przez 
Zgromadzenie Partnerów. W innym przypadku zarządza się wybory uzupełniające 

3. Kadencja członka Zarządu powołanego do Zarządu w trakcie trwania kadencji upływa wraz z chwilą zakończenia  kadencji pozostałych członków. 
4. Mandat członka Zarządu wygasa w razie: 

1) pisemnej rezygnacji, 
2) utraty członkostwa w przypadkach określonych w statucie Fundacji, 
3) odwołania przez Zgromadzenie Partnerów, 
4) upływu kadencji. 

6. Zarząd dysponuje prawem wnioskowania do Zgromadzenia Partner o odwołanie członka Zarządu uchylającego się od pracy w Zarządzie. 
 

4. Funkcja Prezesa Zarządu. 
 

§ 5 
 
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu w ramach kompetencji określonych w Regulaminie Zarządu.  

 
§ 6 

 
Prezes Zarządu pełni funkcję reprezentacyjną i jest uprawniony do składania w imieniu Zarządu oświadczeń wiedzy wobec podmiotów zewnętrznych wzglę-
dem Fundacji oraz do przedstawiania uzgodnionego stanowiska Zarządu Fundacji - o ile nie zachodzi potrzeba podejmowania czynności prawnych ani składa-
nia oświadczeń woli wykraczających poza kompetencję określoną w §21 ust. 2 Statutu Fundacji. 

 
§ 7 

 
1. Prezes Zarządu może wskazać poszczególnych Członków Zarządu do realizacji zadań znajdujących się w zakresie kompetencji wskazanego Członka Zarządu. 
Uprawnienie to Prezes Zarządu wykonuje podczas posiedzeń Zarządu Fundacji. 
2. O ile Członek Zarządu niezwłocznie nie zgłosi sprzeciwu od wskazania Prezesa Zarządu, uważa się, że zobowiązał się względem Zarządu do realizacji zada-
nia. 
3. W razie zgłoszenia sprzeciwu, osobę zobowiązaną do realizacji zadania wskazuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu. 
4. Zarząd może określić szczegółowe zakresy kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu. 
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5. Przygotowanie i zwoływanie obrad Zarządu. 

 
 

§ 8 
 
Zarząd zbiera się na swoje posiedzenia co najmniej raz w miesiącu lub w miarę potrzeby częściej. 

 
 

§ 9 
 
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w czasie jego nieobecności zastępujący go Członek Zarządu. 
 
2. Na pisemny wniosek Członka Zarządu posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku. Wniosek wymaga uzasadnie-
nia. 
 
3. Każdy z Członków Zarządu może przedłożyć sprawę Zarządowi celem jej rozpoznania. Prezes Zarządu jest zobowiązany do uwzględnienia zgłoszonej tema-
tyki w porządku najbliższego posiedzenia Zarządu. 

 
§ 10 

 
1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Zarządu doręcza się Członkom Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. Doręczenie zawiadomie-
nia dokonuje się poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) na wskazany przez Członka Zarządu adres. W razie utrudnionego kontaktu za pośrednictwem poczty 
elektronicznej zawiadomienie przesyła się za pośrednictwem SMS na wskazany przez Członka Zarządu numer telefonu komórkowy lub  telefonicznie na wska-
zany numer telefonu. 
 
2. W zawiadomieniach o posiedzeniu Zarządu powinien być podany porządek obrad, a w uzasadnionych przypadkach Członkom Zarządu powinny zostać dorę-
czone materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad. 

 
6. Przebieg obrad Zarządu. 

 
§ 11 

 
1. Prezes Zarządu otwiera posiedzenia Zarządu, stwierdza obecność Członków Zarządu oraz przedstawia porządek posiedzenia. 
 
2. Każdy z Członków Zarządu uprawniony jest do wnioskowania zmian w przedstawionym porządku posiedzenia. Wniosek wymaga uzasadnienia. 

 
§ 12 

 
W pierwszej kolejności Zarząd Fundacji zatwierdza porządek posiedzenia oraz zatwierdza protokół poprzedniego posiedzenia. 

 
§ 13 
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Poszczególne punkty porządku posiedzenia referują Członkowie Zarządu, do których kompetencji należy tematyka omawianego problemu.  

 
§ 14 

 
Członek Zarządu referujący punkt porządku posiedzenia przedstawia uwagi końcowe i o ile zachodzi konieczność podjęcia decyzji merytorycznej rekomenduje 
podjęcie określonej uchwały Zarządu. Projekt uchwały powinien zostać zgłoszony na piśmie. 

 
§ 15 

 
Jeśli porządek posiedzenia przewiduje punkt „Sprawy różne‖ Członkowie Zarządu w jego ramach przedstawiają sprawy bieżące wymagające podjęcia decyzji 
Zarządu.  

 
§ 16 

 
Zarząd może odłożyć rozpoznanie sprawy lub podjęcie decyzji wyznaczając czas ponownego zajęcia się sprawą. 

 
§ 17 

 
1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, podpisywane przez protokolanta i obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu. 
 
2. W protokołach należy wymienić porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Zarządu, treść podjętych uchwał, ilość oddanych głosów za po-
szczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania. 
 
3. Podjęte uchwały stanowią załączniki do protokołu. 
 
4. Do protokołu jako załączniki dołącza się materiały będące przedmiotem omówienia lub dyskusji. 

 
 

§ 18 
 
Prezes Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu, może zaprosić osobę spoza Zarządu do wzięcia udziału w całym posiedzeniu lub przy 
omawianiu poszczególnych punktów porządku posiedzenia. Dotyczy to zwłaszcza partnerów lub ekspertów mających referować Zarządowi określone punkty 
porządku posiedzenia. 

 
 
 
 
 

7. Podejmowanie uchwał. 
 

§ 19 
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1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Fundacji, a w szcze-
gólności wymienione w § 20 ust. 2 Statutu Fundacji.  
 
2. Podjęcia uchwały nie wymagają decyzje w sprawach formalnych, dotyczących w szczególności:  
 
- zmian i zatwierdzenia porządku posiedzenia,  
 
- zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia,  
 
- decydowania o tajności głosowania,  
 
- przerwania i odroczenia posiedzenia,  
 
- odroczenia rozpoznania sprawy lub podjęcia decyzji,  
 
- innych spraw incydentalnych o ile ich rozstrzygnięcie nie ma skutków merytorycznych. 

 
 

§ 20 
 
1. Uchwały Zarządu Fundacji podczas posiedzenia zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności przynajmniej trzech człon-
ków. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
 
2. Nieobecny na posiedzeniu Członek Zarządu przyjmuje – podczas najbliższej obecności na kolejnym posiedzeniu Zarządu - do wiadomości i stosowania 
uchwały podjęte pod jego nieobecność potwierdzając to podpisem na oryginale protokołu. 
 
3. Uchwały podpisuje dwóch członków Zarządu (w tym prezes Zarządu) biorący udział w głosowaniu. 
 
4. Kopie uchwał są doręczane osobom, którym powierzono ich wykonanie. 
 
5. W przypadku zaistnienia potrzeby uchwały mogą być podejmowane w formie głosowania na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej. Głosowanie 
na odległość przeprowadza Prezes Zarządu. Głosowanie na odległość wymaga uprzedniego dostarczenia Członkom Zarządu materiałów umożliwiających pod-
jęcie decyzji oraz rekomendowanego rozstrzygnięcia (projektu uchwały) a także wskazanie terminu (minimum 3 dni) na oddanie głosu. Wiadomości zawiera-
jące głos Członka Zarządu kierowane są na adres e-mail Prezesa Zarządu. Głosowanie na odległość jest ważne jeżeli za podjęciem (głos „za‖) rekomendowa-
nej uchwały opowiedziało się co najmniej 3 osób oraz w terminie wyznaczonym na oddanie głosu głosowaniu na odległość nie sprzeciwił się żaden Członek 
Zarządu. 

 
8. Występowanie w stosunkach prawnych w imieniu Fundacji. 

 
§ 21 

 
1. Sposób reprezentacji określa Statut Fundacji. 
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2. Członkowie Zarządu, przy składaniu oświadczeń woli i podejmowaniu czynności prawnych, zobowiązani są do stosowania się do zaleceń Zarządu oraz do 
respektowania przyjętego stanowiska Zarządu. 

 
§ 22 

 
1. Każdy z Członków Zarządu ma prawo wnieść o uprzednie zajęcie stanowiska przez Zarząd przed zamierzonym dokonaniem określonej czynności prawnej. 
Do czasu podjęcia uchwały lub zajęcia stanowiska w sprawie Członkowie Zarządu zobowiązani są do powstrzymania się od dokonania tej czynności prawnej. 
 
2. Każdy z Członków Zarządu jest uprawniony do wyrażenia swoich wątpliwości co do zasadności czy treści stosunku prawnego nawiązanego w imieniu Funda-
cji. Członkowie Zarządu, którzy złożyli oświadczenie woli kwestionowane przez innego Członka Zarządu zobowiązani są złożyć wyczerpujące wyjaśnienia w 
odpowiedzi na sformułowane wątpliwości. 
 

9. Tryb informowania Zgromadzenia Partnerów. 
 

§ 23 
1. Zarząd informuje Zgromadzenie Partnerów, o swojej działalności na stronie internetowej Fundacji. Sprawozdania z podjętych uchwał i innych postano-

wień również zamieszczane są na stronie internetowej Fundacji. 
2. Zarząd ma obowiązek wyczerpująco odpowiedzieć na indywidualne zapytanie partnerów w sprawach pracy Zarządu. 
 

10. Tryb przedkładania dokumentów Fundacji do celów kontrolnych. 
§ 24 

1. Zarząd przekazuje na podstawie protokołu kopie wszelkich dokumentów (w szczególności uchwał, protokołów, umów) Przewodniczącemu Komisji Rewi-
zyjnej Fundacji. 

2. Zarząd ma obowiązek przekazać Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z rocznej działalności na co najmniej 30 dni przed terminem posiedzenia Zgromadzenia 
Partnerów, którego przedmiotem jest udzielenie absolutorium dla Zarządu 

 
11. Postanowienia końcowe 

§ 25 
 

Stosowanie przepisów Regulaminu nie może pozostawać w sprzeczności z postanowieniami Statutu Fundacji oraz prawa powszechnie obowiązującego w RP. 
 

§ 26 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zgromadzenie Partnerów.  
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Załącznik nr 6 

 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ 

Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 

 
§ 1 

1. Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, zwany dalej „Regulaminem‖, określa zasady oraz tryb 
pracy Komisji Rewizyjnej Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, zwanego dalej „Komisją Rewizyjną”.  

2. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Fundacji powołaną do sprawowania kontroli nad jej działalnością. 
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut Fundacji oraz uchwalony przez Zgromadzenie Partnerów  regulamin i uchwały Zgromadzenia Partnerów . 
 

§ 2 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Zgromadzenie Partnerów w głosowaniu tajnym na 3 – letną kadencję. 
2. Funkcję członka Komisji Rewizyjnej można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 
4. Członek Komisji nie może pełnić innych funkcji we władzach Fundacji. 
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości z tytułu zatrudnienia.  
6.  Komisja Rewizyjna w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez  Zgromadzenie Partnerów przed upływem kadencji w drodze 

uchwały Zgromadzenia Partnerów podjętej bezwzględną większością 2/3 jej pełnego składu.  
7. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Komisji w trakcie kadencji Komisji przysługuje prawo uzupełnienia brakujących członków z grona partnerów 

Zgromadzenia Partnerów. Liczba członków uzupełnionych w trakcie trwania kadencji Komisji nie może przekroczyć 1/3 składu powołanego przez Zgroma-
dzenie Partnerów. W innym przypadku zarządza się wybory uzupełniające 

 
 

§ 3 
1. Praca członków Komisji opiera się na pracy społecznej. 
2. Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony członek może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Rady. 
 

§ 4 
Komisja ma prawo żądania od Partnerów i władz Fundacji pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

§ 5 
1. Komisja działa w oparciu o stałą siedzibę Fundacji. 
2. Zebrania Komisji organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb. 

 
§ 6 

Kadencja Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Zgromadzenie Partnerów. 
§ 7. 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 
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1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Fundacji z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidło-
wości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwał władz. 

2. Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Fundacji. 
3. Badanie sprawozdań z prac Rady 
4. Składanie sprawozdań ze swej działalności Zgromadzeniu Partnerów  do 30 kwietnia każdego roku i zgłaszanie wniosków o udzielenie (lub odmowę udzie-

lenia) absolutorium członkom Zarządu. 
5. Przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami. 
6. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego 

statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki. 
7. Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe, Fundacji zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

 
§ 8 

1. Komisja Rewizyjna obraduje na zebraniach. 
2. Zebrania Komisji zwołuje, otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona. 
3. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 
4. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 
§ 9 

Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z da-
nej dziedziny wiedzy, również spoza Fundacji. 
 

§ 10 
1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał, wniosków, sprawozdań oraz innych aktów przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązu-

jących, statucie Fundacji, regulaminie i uchwałach Zgromadzenia Partnerów. 
2. Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków. 
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 
4. Na wniosek jednego z członków Komisja Rewizyjna może zdecydować o podjęciu uchwały w głosowaniu tajnym.  

 
§ 11 

1. Z zebrań Komisji sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad. 
2. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków. 
3. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Przewodniczący Komisji. 

 
§ 12 

Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Zgromadzenie Partnerów. 
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Załącznik nr 7 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY 

Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 

 
ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

1.  Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną i zasady pracy organu decyzyjnego Rady Fundacji. 

2. Zadaniem Rady jest wybór operacji do sfinansowania ze środków pozostających w dyspozycji LGD w ramach osi 4– Leader PROW 

3. Do pozostałych kompetencji Rady należy: 
a) opiniowanie projektu LSR opracowanego przez Zarząd, 
b) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd, 
c) wnioskowanie do Zarządu i Zgromadzenia Partnerów w sprawach dotyczących bieżącej      działalności Fundacji oraz realizacji LSR, 
d) składanie sprawozdań ze swej działalności na Posiedzeniu Zgromadzenia Partnerów. 

 
§ 2 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
1. LGD - oznacza Lokalną Grupę Działania - Fundację Kłodzka Wstęga Sudetów; 
2. Rada - oznacza organ decyzyjny LGD, o której mowa w § 21 Statutu LGD; 
3. Regulamin - oznacza Regulamin Rady LGD; 
4. Zgromadzenie Partnerów - oznacza Zgromadzenie Partnerów, o którym mowa w § 15 Statutu LGD 
5. Zarząd – oznacza Zarząd LGD; 
6. Przewodniczący Zgromadzenia – oznacza Przewodniczącego Zgromadzenia Partnerów Fundacji 
7. Przewodniczący Rady – oznacza Przewodniczącego Rady Fundacji; 
8. Biuro – oznacza Biuro LGD; 
 

ROZDZIAŁ II Członkowie Rady 
§ 3  

 
Członkowie Rady są wybierani przez Zgromadzenie Partnerów zgodnie z §211  ust. 1 Statutu Fundacji. 
1. Członkami RADY mogą być przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego przy czym procentowy udział przedstawicieli sektora pu-

blicznego nie może przekraczać 50% ogólnej liczby członków. 
2.  Członkowie RADY spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego RADY, vice-przewodniczącego  i sekretarza z możliwością powtórzenia wyborów na 

poszczególne funkcje w wyniku: 
a) długotrwałej choroby funkcyjnego członka Rady 
b)  długotrwałego wyjazdu uniemożliwiającego brania udziału w posiedzeniach 
c) rażącego niewywiązywania się ze swoich obowiązków funkcyjnego członka Rady 
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3. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Rady w trakcie jej kadencji Radzie przysługuje prawo uzupełnienia brakujących członków z grona partnerów 
Zgromadzenia Partnerów z zastrzeżeniem §211  ust. 2 i 3 Statutu Fundacji. Liczba członków uzupełnionych w trakcie trwania kadencji Rady nie może prze-
kroczyć 1/3 składu powołanego przez Zgromadzenie Partnerów. W innym przypadku zarządza się wybory uzupełniające. 

4. Do zadań Przewodniczącego RADY  należy: 
a) organizacja pracy RADY  i przewodniczenie posiedzeniom  
b) współpraca z Zarządem, Biurem LGD i Zgromadzeniem Partnerów 
c) zwoływanie posiedzeń 

§ 4  
 
1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady. 
2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następ-

nie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady. 
3. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się: 

a) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim; 
b) podróż służbową; 
c) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody; 

4. W przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady, Przewodniczący ma prawo wystąpić do Zgromadzenia Partnerów o odwołanie 
tego członka Rady i wybór nowego na jego miejsce. 

5. W przypadku notorycznego niewywiązywania się z obowiązków członka Rady (dotyczy głownie nieznajomości przedmiotu posiedzenia jakim są operacje do 
oceny przez Radę) i bagatelizowania powagi podejmowanych decyzji i posiedzeń Rady, Przewodniczący uzasadniając swoją decyzję, ma prawo wystąpić 
do Zgromadzenia Partnerów o odwołanie tego członka Rady (który również ma prawo odniesienia się do zarzutów Przewodniczącego) i wybór nowego na 
jego miejsce. 

§ 5  
 
1. Członkowi Rady w okresie sprawowania funkcji przysługuje dieta za udział w posiedzeniach Rady. ( 300 zł za posiedzenie.) 
2. Przewodniczącemu Rady przysługuje półtora krotność wysokości diety . (tj. 450 zł za posiedzenie) 
3. W przypadku posiedzenia wyjazdowego (dotyczy posiedzenia kilkudniowego), poza obszar LGD, oprócz obowiązującej diety za posiedzenie, Fundacja po-

krywa koszty zorganizowanego dojazdu, noclegu i wyżywienia dla członków Rady i zaproszonych gości. 
4. Wysokość diety ustala Zgromadzenie Partnerów. 
5. W przypadku wcześniejszego opuszczenia posiedzenia przez Członka Rady dieta za to posiedzenie ulega obniżeniu o 50%. 
6. Dieta jest obliczana na podstawie listy obecności i wypacana członkom Rady w terminie do 21 dni po każdym posiedzeniu. 
 

§ 6  
 
Przewodniczący Rady i Zarząd udzielają członkom Rady pomocy w wykonywaniu przez nich funkcji członka Rady. 
 

ROZDZIAŁ III Przewodniczący Rady 
 

§ 7  
 
Przewodniczącego Rady, viceprzewodniczącego i sekretarza Rady wybiera i odwołuje Rada spośród swoich członków większością głosów przy udziale minimum 
2/3 członków Rady tj. 8 osób. 

§ 8  
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1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady. 
2. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem, Biurem LGD, Przewodniczącym Zgromadzenia i korzysta z ich pomocy. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady 

 
§ 9  

 
Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonego przez LGD. 

 
§ 10 

 
Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia z członkami Rady, Zarządem, Biurem LGD i Przewodni-
czącym Zgromadzenia. 

§ 11  
 
W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia, Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie wyjazdowe. 

 
§ 1 2  

 
1. Członkowie Rady powinni być pisemnie  i elektronicznie zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 14 dni przed terminem 

posiedzenia. 
2. W okresie 14 dni przed terminem posiedzenia Rady jej członkowie powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami zwią-

zanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. 
3. Materiały i dokumenty w formie kopii elektronicznej mogą być przesłane łącznie z zawiadomieniem o posiedzeniu, udostępnione do wglądu w Biurze LGD 

lub udostępniane w certyfikowanym elektronicznym obiegu dokumentów wdrożonym przez Biuro LGD 
4. Wszyscy członkowie Rady mają obowiązek podpisania DEKLARACJI POUFNOŚCI (załącznik nr 1) przed udostępnieniem im wniosków z pierwszego naboru 

organizowanego przez Biuro LGD, deklaracja będzie obowiązywała przez cały okres kadencji Rady 
5. Dla sprawnego przebiegu posiedzeń Rady będzie obowiązywała procedura przygotowania prezentacji wniosków polegająca na: 

a) w przypadku wpłynięcia do 6 wniosków w trakcie naboru, Biuro LGD wysyła w terminie najpóźniej 7 dni przed posiedzeniem Rady wszystkie wnioski w 
wersji elektronicznej do wszystkich członków Rady, którzy mają obowiązek zapoznania się z nimi, jednak prezentacje wszystkich wniosków na posie-
dzenie przygotowuje Przewodniczący Rady 

b) w przypadku wpłynięcia powyżej 6 wniosków w trakcie naboru, Biuro LGD wysyła w terminie najpóźniej 7 dni przed posiedzeniem Rady wszystkie 
wnioski w wersji elektronicznej do wszystkich członków Rady, którzy mają obowiązek zapoznania się z nimi, z tym, że Biuro LGD losowo (w miarę 
możliwości po równo) wskazuje te wnioski dla których poszczególni członkowie Rady muszą przygotować ich prezentację na posiedzenie Rady dla po-
zostałych członków Rady 

 
ROZDZIAŁ V Posiedzenia Rady 

 
§ 1 3  
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1. Posiedzenia Rady są jawne. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady podaje się do publicznej wiadomości tj. na stronie internetowej 
Fundacji i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Fundacji, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. 

2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym  prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu oraz Przewodniczący Zgromadzenia. 
3. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie, w szczególności osoby, których dotyczą sprawy przewidziane w porządku 

posiedzenia oraz ekspertów. 
4. Przewodniczący Rady określa sposób uczestnictwa osób trzecich na posiedzeniu Rady. 

 
§ 14 

 
1. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. 
2. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro LGD. 
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady przewodnictwo w obradach przejmuje vice-przewodniczący, któremu udziela pełnomocnictwa Prze-

wodniczący Rady. 
 

§15 
 
1. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności. 
 
 
2. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez Członka Rady wymaga poinformowania o tym przewodniczącego obrad. 
3. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga obecności co najmniej  2/3 składu Rady tj. 8 osób 
4. Wyłączenie członka Rady z głosowania z powodu jego związku z ocenianą operacją nie powoduje zmiany quorum. 

 
§ 16 

 
1. Po otwarciu posiedzenia. Przewodniczący Rady podaje liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza pra-

womocność posiedzenia (quorum). 
2. W razie braku quorum Przewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia. 
3. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie nie odbyło się. 
 

 
 

§ 17  
 
1. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przeprowadza wybór jednego lub więcej sekretarzy posiedzenia, stanowiących komisję skrutacyjną, której 

powierza się obliczanie wyników głosowań, kontrolę quorum, sporządzenie protokołu z posiedzenia oraz wykonywanie innych czynności o podobnym cha-
rakterze. 

2. Po wyborze sekretarzy posiedzenia Przewodniczący przedstawia porządek posiedzenia i poddaje go pod głosowanie Rady. 
3. Członek Rady może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Rada poprzez głosowanie przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski. 
4. Przewodniczący obrad prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Radę. 
5. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 

a) prezentację wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do fi-
nansowania. 



 
182 Lokalna Strategia Rozwoju 2009 - 2015 

b) informację Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które byty przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady. 
c) wolne głosy, wnioski i zapytania. 

6. Decyzja w spawie wyboru  operacji do dofinansowania jest podejmowana w formie uchwały Rady, dla każdej operacji osobno 
7. Decyzja w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania jest podejmowana w formie uchwały Rady, dla każdej operacji osobno 
 

§ 18 
 
1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji. 
2. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia. 
3. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu. Przewodniczący Rady może określić 

maksymalny czas wystąpienia. 
4. Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności udziela głosu osobie referującej aktualnie rozpatrywaną sprawę, osobie opiniującej operację, przed-

stawicielowi Zarządu, a następnie pozostałym dyskutantom według kolejności zgłoszeń. Powtórne zabranie głosu w tym samym punkcie porządku obrad 
możliwe jest po wyczerpaniu listy mówców. Ograniczenie to nie dotyczy osoby referującej sprawę, osoby opiniującej operację oraz przedstawiciela Za-
rządu i Przewodniczącego Zgromadzenia. 

5. Jeżeli mówca w swoim wystąpieniu odbiega od aktualnie omawianej sprawy lub przekracza maksymalny czas wystąpienia, przewodniczący obrad zwraca 
mu na to uwagę. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący Rady może odebrać mówcy głos. Mówca, któremu odebrano głos, może zażądać w tej 
sprawie decyzji Rady. Rada podejmuje decyzję niezwłocznie po wniesieniu takiego żądania. 

6. Jeżeli treść lub forma wystąpienia albo też zachowanie mówcy w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad lub powagę posiedzenia, Przewodniczący Rady 
przywołuje mówcę do porządku lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole posiedzenia. 

7. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję.  
W razie potrzeby Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu wykonania niezbędnych czynności przygotowawczych do głosowania, na przykład przy-
gotowania poprawek w projekcie uchwały lub innym rozpatrywanym dokumencie, przygotowania kart do głosowania. 

8. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia 
wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania. 

 
 
 
 
 

§ 19 
 

1. Przewodniczący Rady może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, jeżeli zabranie głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy 
lub w trybie sprostowania, jednak nie dłużej niż 2 minuty. Poza kolejnością może także udzielić głosu członkom Zarządu, osobie referującej sprawę i 
osobie opiniującej projekt. 

2. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego, w szczególności w sprawach: 
a) stwierdzenia quorum, 
b) sprawdzenia listy obecności, 
c) przerwania, odroczenia lub zamknięcia sesji, 
d) zmiany porządku posiedzenia (kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów), 
e) głosowania bez dyskusji, 
f) zamknięcia listy mówców, 
g) ograniczenia czasu wystąpień mówców, 
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h) zamknięcia dyskusji, 
i) zarządzenia przerwy, 
j) zarządzenia głosowania imiennego, 
k) przeliczenia głosów, 
l) reasumpcji głosowania. 

3. Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie, a wystąpienie w tej sprawie nie może trwać dłużej niż 2 minuty. 
4. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu. 

O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku Rada rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku. 
 
 

5. Wnioski formalne, o których mowa w ust. 2 pkt a) i b) nie poddaje się pod głosowanie. 
 

§ 2 0  
 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zamyka posiedzenie. 

 
ROZDZIAŁ VI Głosowanie 

 
§ 21  

 
Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania i zarządza głosowanie zgodnie z postanowieniami wyni-
kającymi ze statutu LGD oraz niniejszego regulaminu. 

§ 22  
1. Wszystkie głosowania Rady są jawne. 
2. Głosowania Rady mogą odbywać się w następujących formach: 

a) przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady, 
b) przez wypełnienie i oddanie sekretarzom posiedzenia kart do oceny operacji,    stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu. 

 
§ 23  

 
1.  W głosowaniu przez podniesienie ręki komisja skrutacyjna oblicza głosy „za", głosy „przeciw" i głosy „wstrzymuję się od głosu", po czym informują Prze-

wodniczącego Rady o wyniku głosowania. 
2.  Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. 

§ 24  
 

1. Głosowanie przez wypełnienie kart do oceny operacji obejmuje: 
a) głosowanie w sprawie zgodności operacji z celami i przedsięwzięciami zawartymi w LSR; 
b) głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD; 

2. W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart do oceny operacji członkowie Rady oddają głos za pomocą kart oceny operacji, wydanych członkom 
Rady przez komisją skrutacyjną. Każda strona karty oceny operacji musi być opieczętowana pieczęcią LGD i podpisana przez sekretarzy posiedzenia. 

3. Głos oddany przez członka Rady w formie karty oceny operacji jest nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 
a )  na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady, 
b) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena (numeru wniosku, nazwy wnioskodawcy, nazwy projektu). 
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4. Karty muszą być wypełniane piórem, długopisem lub cienkopisem. 

5. Znaki „X" winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu. 
 

§ 25  
 
 

1. Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z celami i przedsięwzięciem oddaje się przez skreślenie jednej z opcji zaznaczonych gwiazdką w zawartym na 
karcie oceny operacji sformułowaniu: „Głosuję za uznaniem, że operacja jest* nie jest* zgodna z celami i przedsięwzięciem  zawartymi w  LSR". Po-
zostawienie lub skreślenie obu opcji uważa się za głos nieważny. 

2. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny zgodności operacji z LSR komisja skrutacyjna wzywa członka Rady, który 
wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w 
kratkach lub pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach i kratkach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych po-
prawkach swój podpis. 

3. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnie karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny. 
Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny, jeśli podczas głosowania w sprawie zgodności operacji z celami i przed-
sięwzięciem zwykła większość głosów została oddana przy obecności 2/3 członków Rady  na opcję, że operacja jest zgodna z celami i przedsięwzięciem. 

4. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Rady. 
 

§ 26  
 

1. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD polega na wypełnieniu tabeli zawartej na „Karcie oceny operacji według lokal-
nych kryteriów LGD", która jest odpowiednia do typu ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie 
głos uważa się za nieważny. 

2. W trakcie zliczania głosów komisja skrutacyjna jest zobowiązana sprawdzić, czy łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW" 
została obliczona poprawnie. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD sekretarze posiedzenia wzywają 
członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez siebie karcie 
dokonać wpisów w pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach 
swój podpis. 

4. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny. 

5. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD dokonuje się w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kar-
tach stanowiących głosy oddane ważnie w pozycji „SUMA PUNKTÓW" i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów. 

6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. 

7. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD sporządza się  punktową listę operacji. 

8. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje większa suma punktów za 
Kryteria  2 i 4 w przypadku Małych projektów, za kryteria 2 i 6 w przypadku Odnowy wsi oraz za kryteria 5 i 6 w przypadku Różnicowania i Mikroprzedsię-
biorstw 

 
§  27 

 

1. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana jest przez Radę decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wy-
braniu operacji do dofinansowania, której treść musi uwzględniać: 
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a) wyniki głosowania w sprawie uznania operacji za zgodne z LSR, 
 

b) wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD i sporządzoną na tej podstawie listę rankingową wniosków, 
c) dostępność środków LGD na poszczególne typy operacji. 

2. Przewodniczący  Rady  odczytuje   uchwały  dotyczące  poszczególnych 
operacji rozpatrywanych w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania.  

3. Każda uchwała powinna zawierać: 
a) informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub RE-

GON, NIP) 
b) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku, 
c) kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku, 
d) informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji z LSR, 
e) informację o finansowaniu lub nie finansowaniu realizacji operacji. 
f) podpisy  Przewodniczącego Rady (lub vice-przewodniczącego z uwzględnieniem zapisów § 14 ust. 3 niniejszego Regulaminu) i Sekretarza posiedze-

nia 
 

ROZDZIAŁ VII 
Dokumentacja z posiedzeń Rady 

 
§28 

 

1. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół 

2. Wyniki głosowań odnotowuje się w protokole posiedzenia. 

3. Z każdego głosowania dokonywanego przez wypełnienie kart do oceny operacji komisja skrutacyjna sporządza protokół, w którym zawarte są informacje o 
przebiegu i wynikach głosowania. Karty oceny operacji, złożone w trakcie danego głosowania stanowią załącznik do protokołu komisji skrutacyjnej z tego 
głosowania. 

4. Protokół komisji skrutacyjnej powinien zawierać w szczególności: 
a )  skład osobowy komisji skrutacyjnej, 
b) określenie przedmiotu głosowania, 
c) określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w głosowaniu,   ilości oddanych głosów ważnych i nieważnych, 
d) wyniki głosowania, 
e) podpisy członków komisji skrutacyjnej. 

 
§ 2 9  

 

1. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia. 

2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry rzymskie oznaczające numer kolejny posiedzenia od początku realizacji osi 4. 
Leader, łamane przez numer kolejny uchwały od początku realizacji osi 4. Leader zapisany cyframi arabskimi, łamane przez dwie ostatnie cyfry roku. 

3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady po jej podjęciu. 

4. Uchwały podjęte przez Radę, nie później niż 7 dni od ich uchwalenia, Przewodniczący Rady przekazuje Zarządowi. 
§ 30  
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1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza się w terminie 5 dni po odbyciu posiedzenia i wykłada do wglądu w Biurze LGD na okres 14 dni w celu umożliwienia 
członkom Rady wniesienia ewentualnych poprawek w jego treści. 

2. Wniesioną poprawkę, o której mowa w ust. 1 rozpatruje Przewodniczący Rady. Jeżeli Przewodniczący nie uwzględni poprawki, poprawkę poddaje się pod 
głosowanie na następnym posiedzeniu Rady, która decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu poprawek. 

3. Po zakończeniu procedury dotyczącej możliwości naniesienia poprawek do protokołu przewidzianej w ust. l i 2, przewodniczący obrad podpisuje protokół. 

4. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGD. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniana do 
wglądu wszystkim zainteresowanym. 

 
ROZDZIAŁ VIII 

Wolne głosy, wnioski i zapytania 
 

§ 31  
 

1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady, a odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym po-
siedzeniu. 

2. Czas formułowania zapytania nie może przekroczyć 3 minut. 

3. Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie możliwe na danym posiedzeniu, udziela się jej pisemnie, w terminie 14 dni od zakończe-
nia posiedzenia. 

 
ROZDZIAŁ IX 

Procedura wyłączenia członka RADY od udziału w dokonywaniu wyboru operacji. 
 

§ 32 

1. Przed dyskusją i głosowaniem nad wyborem operacji członkowie RADY podpisują deklarację bezstronności (załącznik nr 2). 

2. W głosowaniu i dyskusji nad wyborem operacji nie bierze udziału członek RADY , którego udział w dokonywaniu wyboru operacji może wywołać wątpliwo-
ści, co do jego bezstronności.  

3. Z mocy prawa wykluczeniu podlegają: 
a) osoby składające wniosek 
b) osoby pozostające  w  związku  małżeńskim  lub w  faktycznym  pożyciu  albo  w  stosunku  pokrewieństwa  lub powinowactwa w  linii prostej, 

pokrewieństwa  lub powinowactwa w  linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane  z  tytułu  przysposobienia,  opieki,  kurateli  z  wnio-
skodawcą 

c) osoby zasiadające w organach lub będące przedstawicielami osób prawnych składających wniosek 

4. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 o wykluczeniu decyduje głosowanie RADY  
 
 

ROZDZIAŁ X 
Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji 

 
§ 33 

 

1. Uprawnienia do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru ma Rada Fundacji, Zarząd lub występujących łącznie w formir pisemnej 15 partnerów 
LGD 
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2. Wszyscy uprawnieni  zgłaszają pisemnie propozycję zmian kryteriów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 

3. Propozycje zmian są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Partnerów, gdzie podejmuje się uchwałę o przyjęciu bądź odrzuceniu 
proponowanych zmian 

4. W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla konkursów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian. 

5. W przypadku zmiany lokalnych kryteriów Biuro LGD przygotowuje nowe karty oceny w oparciu o wprowadzone zmiany 
 

 
ROZDZIAŁ XI 

Procedura odwoławcza od decyzji Rady 
 

§ 34 
 

1. Każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady.  
2. Odwołanie ma postać formularza skierowanego do Zarządu za pośrednictwem biura LGD, o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji, 

wg wzoru udostępnionego przez Biuro LGD. Jedynym organem uprawnionym do rozpatrywania odwołań jest Rada. 
3. Wnioskodawca po otrzymaniu pisma informującego o nie zakwalifikowaniu operacji do dofinansowania ma prawo w terminie 4 dni kalendarzowych 

złożyć pisemny formularz  ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie operacji. W tym samym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo 
wglądu do protokołu oceny w siedzibie Biura LGD. 

4. Odwołanie podlega ponownemu rozpatrzeniu przez Radę na specjalnie zwołanym posiedzeniu Rady.  
5. Formularz ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie operacji pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy: 

a) został wniesiony po upływie terminu określonego w pkt 3 
b) został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, którego wniosek o dofinansowanie operacji podlegał ocenie lub 

osobą upoważnioną na piśmie przez wnioskodawcę, z którego jednoznacznie wynika sposób reprezentacji wnioskodawcy 
c) nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku o ponowne rozpatrzenie 

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji musi zostać szczegółowo uzasadniony 
7. W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o dofinansowanie operacji członkowie Rady  rozpatrują wniosek na podstawie kryteriów obowiązują-

cych w danym konkursie i tylko w tych jego elementach, których dotyczy uzasadnienie podane przez wnioskodawcę.   
8. Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał liczbę punktów, która kwalifikowałaby go do objęcia dofinanso-

waniem w danym naborze zyskuje prawo dofinansowania w ramach dostępnych środków. 
9. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie konkretnej operacji może zostać złożony tylko jeden raz.  
10. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym wniosek był 

rozpatrywany. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady 

DEKLARACJA  POUFNOŚCI 
 
Imię i nazwisko :    
Instytucja organizująca konkurs:  Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania  
 
Niniejszym oświadczam, że:  

-  zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Organizacyjnym OD w ramach OSI 4– LEADER PROW 

-  zobowiązuję  się,  że  będę  wypełniać  moje  obowiązki  w  sposób  uczciwy  i  sprawiedliwy,  zgodnie  z  posiadaną wiedzą,  
-  zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,  
-  zobowiązuję się do zachowania w  tajemnicy  i zaufaniu wszystkich  informacji  i dokumentów ujawnionych mi  lub wytworzonych przeze mnie  lub przygotowanych przeze mnie w  trakcie  lub  
jako  rezultat oceny  i zgadzam  się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.   

 
Miejscowość……………………………………….dnia .......-..........- ………..  r.  

                                                                                                                                                   
PODPIS                   

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady 

DEKLARACJA  BEZSTRONNOŚCI 
 
Imię i nazwisko oceniającego:    
Instytucja organizująca konkurs:   Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 
 
Niniejszym oświadczam, że:  

-  zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rady Fundacji 

-  nie  pozostaję  w  związku  małżeńskim  ani  w  faktycznym  pożyciu  albo  w  stosunku  pokrewieństwa  lub powinowactwa w  linii prostej, pokrewieństwa  lub powinowactwa w  linii bocznej 
do drugiego stopnia i nie jestem związany/a  z  tytułu  przysposobienia,  opieki,  kurateli  z  wnioskodawcą/jego zastępcami  prawnymi  lub  członkami  władz  osoby  prawnej  ubiegającej  się  o  
udzielenie  dofinansowania.  W przypadku  stwierdzenia  takiej  zależności  zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  o  tym  fakcie Przewodniczącego Rady Fundacji i wycofania się 
z oceny danej operacji,  

-  nie jestem wnioskodawcą. W przypadku stwierdzenia  takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o  tym  fakcie Przewodniczącego Rady Fundacji i wycofania się z 
oceny danej operacji  

-  nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to  budzić  uzasadnione  wątpliwości  co  do  mojej  bezstronności.  W  przypadku  stwierdzenia  takiej  
zależności zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  o  tym  fakcie  Przewodniczącego Radu Fundacji i wycofania  się  z oceny danej operacji  
 

Miejscowość ………………………………… dnia .......-..........- 200   r.  
                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
      

PODPIS 
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Załącznik nr 8 

 

KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE RADY 

Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 
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1 Aleksandra Mossa-

kowska 

udział w konferencji poświęconej pre-

zentacji PROW, oś IV LEADER 

zaświadczenie  1 egzamin First 

Certificate z 

języka angiel-

skiego,  nr 

96CPL0030025 

1 x Lądek Zdrój sektor społecz-

ny 

uchwała Zarzą-

du Stowarzy-

szenia 

1 

    doświadczenie w koordynacji projektów oświadczenie Zarzą-

du Stowarzyszenia 

1               

    animacja i koordynacja działań w I i II 

schemacie pilotażowego programu 

LEADER+ 

zaświadczenie 1               

2 Joanna Piotrowicz udział w programie szkoleniowym po-

święconym wizji WIOSEK BEZTROSKI 

zaświadczenie 1     x Lądek Zdrój sektor społecz-

ny 

deklaracja 

współpracy 

1 

    animacja i koordynacja działań w I i II 

schemacie pilotażowego programu 

LEADER+ 

zaświadczenie 1               

    uczestnik szkolenia dot. agroturystyki i 

usług towarzyszących 

certyfikat 1               
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    uczestnika szkolenia dot. zasad funk-

cjonowania gospodarstwa agrotury-

stycznego z wybranymi elementami 

ekonomicznymi 

zaświadczenie 1               

    uczestnik seminarium dot. źródeł finan-

sowania projektów turystycznych 

zaświadczenie 1               

    uczestnik seminarium dot. promocji 

sieciowego produktu turystycznego 

zaświadczenie 1               

    uczestnik seminarium dot. współpracy, 

jako warunku prawidłowego rozwoju 

produktu turystycznego 

zaświadczenie 1               

    udział w konferencji poświęconej pre-

zentacji PROW, oś IV LEADER 

zaświadczenie  1               

3 Robert Duma uczestnik wielu szkoleń z tematyki 

budowania wniosków o dofinansowanie 

operacji, sposobów pozyskiwania fundu-

szy dla NGO 

zaświadczenie insty-

tucji prowadzącej 

szkolenia 

1     x Bystrzyca 

Kłodzka 

sektor społecz-

ny 

uchwała Zarzą-

du Stowarzy-

szenia 

1 

    realizator i koordynator wielu projek-

tów 

zaświadczenie  1               

    animacja i koordynacja działań w I i II 

schemacie pilotażowego programu 

LEADER+ 

zaświadczenie 1              

    udział w konferencji poświęconej pre-

zentacji PROW, oś IV LEADER 

zaświadczenie  1               

4 Ewa Ucińska wykształcenie wyższe - administracja dyplom ukończenia 

studiów 

1     x Lewin 

Kłodzki 

sektor publicz-

ny 

upoważnienie 1 

    Samorząd Terytorialny św. ukoń. studiów 

podyplomowych 

1               
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    Menedżer oświaty samorządowej św. ukoń. studiów 

podyplomowych 

1               

    Nadzór Pedagogiczny św. ukoń. studiów 

podyplomowych 

1               

    Dotacje dla szkół 100% wsparcia z UE certyfikat szkolenia 1               

    Program rozwoju obszrów wiejskich na 

lata 2007-2013 

zaświadczenie o 

szkoleniu 

1               

    Elementy sprawozdawczości i zamówie-

nia publiczne (PIW INNTERREG III A 

Czechy-Polska) 

certyfikat szkolenia  1               

     8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej 

dla woj. dolnośląs. na lata 2007-2013 

certyfikat szkolenia  1               

    3.1 "Infrastruktura drogowa" i 

4.2"Infrastruktura wodno-ściekowa" RPO 

dla woj. dolnośl. Na lata 2007-2013 

certyfikat szkolenia  1               

    udział w konferencji poświęconej pre-

zentacji PROW, oś IV LEADER 

zaświadczenie  1               

5 Franciszek Piszczek udział w konferencji poświęconej pre-

zentacji PROW, oś IV LEADER 

zaświadczenie  1      x Kłodzko sektor gospo-

darczy 

zaświadczenie 

o wpisie do 

ewidencji dzia-

łalności gospo-

darczej 

1 

6 Dariusz Jesionowski udział w konferencji poświęconej pre-

zentacji PROW, oś IV LEADER 

zaświadczenie  1     x  Międzylesie sektor społecz-

ny 

uchwała Zarzą-

du Stowarzy-

szenia 

1 

    ekspert przyrodniczy na potrzeby pro-

gramu rolnośrodowiskowego w ramach 

PROW 2007-2013 

zaświadczenie 1               
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    wiedza w zakresie integracji europej-

skiej - Agrobiznes i Obszary Wiejskie 

świadectwo ukoń-

czenia studiów pody-

plomowych 

1              

    umiejętności szkoleniowe potwierdzenie zlece-

nia przeprowadzenia 

szkoleń przez Pana 

Jesionowskiego od 

Ośrodka Rozwojowo-

Wdrożeniowego 

Lasów Państwowych 

w Bedoniu 

2               

7 Agnieszka Cyron magister inżynierii procesowej w 

ochronie środowiska                                     

 dyplom               1 język angielski 

- ukończony 

kurs w West-

minster Colle-

ge of Business 

Computing w 

Londynie 

1   Radków sektor publicz-

ny 

Upoważnienie 

Burmistrza 

Miasta i Gminy 

Radków 

1 

    od 2005r. praca w Urzędzie Miasta i 

Gminy Radków, aktualnie na stanowisku 

inspektora ds. rolnictwa i integracji 

środowisk wiejskich ,     

Zaświadczenie wyda-

ne przez pracodawcę 

1               

    2006-2008r. –  ekspert Food and Agri-

culture Organization of the United 

Nations przy realizacji projektu „Susta-

inable Mountain Development‖,  

pierwsza strona 

publikacji pt. 

"Investment assistan-

ce for sustainable 

development of the 

mountain areas in 

Poland" Wrocław 

2007 

1               
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    realizacja projektów unijnych w ramach 

programów SPO-ROL, Interreg IIIA CZ-PL 

i Saksonia-Dolny Śląsk;  

Zaświadczenie wyda-

ne przez pracodawcę 

1               

    animacja i koordynacja działań w I i II 

schemacie pilotażowego programu 

LEADER+ 

zaświadczenie 1               

    udział w konferencji poświęconej pre-

zentacji PROW, oś IV LEADER 

zaświadczenie  1               

    udział w programie szkoleniowym po-

święconym wizji WIOSEK BEZTROSKI 

zaświadczenie 1               

    udział w szkoleniu pn. "Akty prawa 

miejscowego w kontekście pozyskiwania 

środków pozabudżetowych, w tym z UE 

zaświadczenie 1               

    udział w szkoleniu z tematyki: źródła 

finansowania edukacji przedszkolnej i 

aktywizacji społeczności lokalnej do-

stępne dla organizacji pozarządowych 

działających na terenach wiejskich, 

ustawa o pożytku publicznym i wolonta-

riacie, zamówienia publiczne, procedu-

ry konkursowe 

zaświadczenie 1               

8 Ewa Porochnawiec Uczestnictwo w cyklu szkoleń pilotażo-

wych programu Lider + i tworzenie 

produktu turystycznego.  

Certyfikat programu 

szkoleniowego wizji 

Wiosek Beztroski 

1       Szczytna sektor społecz-

ny 

uchwała Zarzą-

du Stowarzy-

szenia 

1 

    Mgr pedagogiki Wyższa Szkoła Pedago-

giczna TWP w Warszawie 1998 r. 

dyplom ukończenia 

studiów 

1               

    Dyrektorka szkoły podstawowej w Cho-

cieszowie, zaangażowana w pracę z 

LGD od 2005 r. 

zaświadczenie  1               
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    udział w konferencji poświęconej pre-

zentacji PROW, oś IV LEADER 

zaświadczenie  1               

9 Halina Bałys udział w konferencji poświęconej pre-

zentacji PROW, oś IV LEADER 

zaświadczenie  1      x Kłodzko sektor gospo-

darczy 

pełnomocnic-

two, wyciąg z 

KRS 

1 

10 Bogdan Birówka udział w konferencji poświęconej pre-

zentacji PROW, oś IV LEADER 

zaświadczenie  1      x Stronie 

Śląskie 

sektor publicz-

ny 

upoważnienie 1 

    koordynator wielu projektów realizo-

wanych przez gminę 

oświadczenie  1               

    uczestnik szkolenia przygotowującego 

do prowadzenia Gminnego Punktu In-

formacji Europejskiej 

zaświadczenie  1               

    uczestnik szkoleń dot. zarządzania 

projektami 

certyfikaty 2               

    uczestnik szkolenia dot. sprawozdaw-

czości w INTERREG IIIA 

certyfikat 1               

    uczestnik szkolenia dot. doradztwa dla 

MŚP, skąd i jak uzyskać dofinansowanie 

zaświadczenie  1               

    animacja i koordynacja działań w I i II 

schemacie pilotażowego programu 

LEADER+ 

zaświadczenie 1               

11 Hubert Krech animacja i koordynacja działań w I i II 

schemacie pilotażowego programu 

LEADER+ 

zaświadczenie 1      x Kłodzko sektor społecz-

ny 

uchwała Zarzą-

du Stowarzy-

szenia 

1 

    udział w konferencji poświęconej pre-

zentacji PROW, oś IV LEADER 

zaświadczenie  1               

   
uczestnik programu EURO_NGO, przygo-
towującego specjalistów ds.. Fuduszy 
europejskich dla organizacji pozarzą-

certyfikat 1               
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dowych 

   uczestnik programu szkoleniowego 
przygotowanego przez MSWiA dot. no-
woczesnego zarządzania 

certyfikat 1               

   koordynator projektów zaświadczenie 1               

 


