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Tabela 1. Lista osób pracujących nad dokumentem Lokalnej Strategii Rozwoju.
l.p.

imię nazwisko oraz instytucja

1

Michał Grzegorczyn – rolnik indywidualny

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Józef Hernik
Zofia Heller-Sypek
Piotr Łabędzki – Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Udanin
Małgorzata Madej – Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Udanin
Beata Mamczarz
Halina Mikła, prywatny przedsiębiorca
Teresa Olkiewicz – Wójt Gminy Udanin
Sławomir Pamuła
Grzegorz Pierzchalski – Stowarzyszenie OSP Ujazd Dolny

11
12

Przemysław Sikora
Andrzej Sukta – Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Udanin

13
14

Kazimierz Sychowicz
Dominika Trzepla

miejscowość zamieszkania
Pichorowice, Gmina
Udanin
Kostrza, Gmina Strzegom
Gmina Kostomłoty
Piekary, Gmina Udanin
Udanin
Kostomłoty
Udanin
Udanin
Świdnica
Ujazd Dolny, Gmina
Udanin
Żarów
Ujazd Górny, Gmina
Udanin
Dobromierz
Żarów
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Szanowni Państwo!
Przekazujemy Państwu dokument Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowany
w ramach działania Leader, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, dla
obszaru obejmującego gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom,
Świdnica, Udanin i Żarów. Środowiska ich mieszkańców i liderów społecznych zdecydowały
o powołaniu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, które to z kolei
podjęło trud opracowania niniejszego dokumentu strategicznego. Prezentowany materiał jest
efektem kilkumiesięcznego, bardzo intensywnego wysiłku przedstawicieli wielu środowisk
gminnych, zespołu konsultantów a szczególnie liderów Stowarzyszenia. Punktem wyjścia
naszego myślenia strategicznego była diagnoza istniejącego stanu przestrzennego,
ekonomicznego i społecznego. Zadbano, aby nie była ona prostą rejestracją zbioru danych
statystycznych. Wykonano wielką pracę ankietową i warsztatową, aby nadać jej formułę
prospektywną. W ramach procesu uspołecznienia wykorzystano następujące formy pracy:
• interaktywne warsztaty strategiczne – dwa cykle po 3 spotkania w różnych miejscach
partnerstwa obejmujące liderów społecznych wszystkich siedmiu gmin, w których
wzięło udział łącznie 286 osób,
• częste spotkania grupy roboczej partnerstwa,
• dwie konferencje otwierająca i zamykająca proces opracowywania LSR,
• ankiety wśród liderów partnerstwa,
• sondaż dotyczący projektów,
• uruchomienie interaktywnej strony internetowej,
• konsultacje społeczne projektu strategii.
Dane w niej zawarte tworzą zespół warunków wyjściowych dla formułowania
docelowej wizji rozwoju terenu naszego partnerstwa. W dalszej kolejności prac nad LSR, w
trakcie planistycznych warsztatów strategicznych, zostały skonstruowane i zaaprobowane trzy
wiodące, kluczowe cele.
Zostały one ujęte w następujące sformułowania:
• Mieszkańcy partnerstwa „Szlakiem Granitu”, przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania,
tworzą zintegrowaną i dobrze zorganizowaną wspólnotę społeczną, która realizuje
własne inicjatywy i przedsięwzięcia.
• Własna aktywność gospodarcza mieszkańców wsi zapewnia im miejsca pracy
i godziwe dochody.
• Obszar Partnerstwa „Szlakiem Granitu” dzięki wykorzystaniu własnych zasobów
kulturowych i naturalnych jest atrakcyjnym miejscem życia, pracy i wypoczynku
mieszkańców i naszych gości.
Powyższe cele ogólne zostały przełożone na zestaw celów szczegółowych oraz bardzo
szeroki wachlarz działań i zadań /operacji/ jakie będą realizowane na terenie partnerstwa.
Instytucją, która będzie czuwać nad wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju będzie powołane
Stowarzyszenie „Szlakiem Granitu”. Nadanie mu autentycznego, reprezentatywnego, oddolnie
i dynamicznie działającego forum współpracy trzech sektorów było ważnym celem jaki
staraliśmy się uzyskać w toku uspołecznionego na różne sposoby procesu planowania
strategicznego. Daliśmy temu wyraz w przyjętej deklaracji misji nowostworzonej organizacji.
Powinno to zaowocować w przyszłości jej wysoką sprawnością w działaniu na rzecz
aktywizacji i integracji środowisk wiejskich tego obszaru.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego zakończenia prac nad
niniejszym dokumentem. Mając jednocześnie poczucie, iż wykonana praca to początek
większego dzieła zachęcamy Państwa do angażowania się w realizację zapisanych w strategii
przedsięwzięć oraz pomysłów. Bez Państwa udziału trudno jest sobie wyobrazić spełnienie
wyznaczonej wizji i celów rozwojowych.
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Wstęp1
Co to jest Leader?
Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę
partnerską. Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991r. stanowi nowe
podejście do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego
i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie
społeczności wiejskich w proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.
W krajach Unii Europejskiej powstało ponad 1000 Lokalnych Grup Działania (LGD)
funkcjonujących na poziomie lokalnym. W Polsce działa około 200 grup. Przez swoje
działania i inicjatywy dają pole do aktywności mieszkańcom wsi, wykorzystując w sposób
innowacyjny lokalne zasoby przyrodniczo- kulturowe, przyczyniając się do tworzenia miejsc
pracy i promocji obszarów wiejskich.
LEADER kładzie silny nacisk na partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: publicznym,
społecznym i ekonomicznym oraz na tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań celem
wymiany doświadczeń, wzajemnej współpracy i realizacji wspólnych projektów. W latach
2009- 2015 Leader będzie realizowany w Polsce w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich działania Osi 4.
Warunki udziału w działaniach Leader
Leader skierowany jest do obszarów wiejskich spójnych terytorialnie zamieszkałych
przez 10-150 tyś mieszkańców. W Programie Leader mogą ubiegać się o dofinansowanie:
• nowoutworzone Lokalne Grupy Działania, które powinny przybrać formę
stowarzyszenia zgodnie z artykułem 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz,
• dotychczasowe Lokalne Grupy Działania, które zakwalifikowały się do inicjatyw
Leader II lub Leader + nie zmieniając swojej formy prawnej.
Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym składającym się
z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. LGD powinna opracować
program wspólnych działań w formie dokumentu – Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która
powinna opisywać takie obszary tematyczne jak: poprawa jakości życia na wsi, tworzenie
pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkańców i budowanie kapitału społecznego,
wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju lokalnym. Wdrożeniu LSR
będą służyły środki Unii Europejskiej kierowane w ramach programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz aktywność mieszkańców i partnerów zaangażowanych w LGD.
Od 2009 r. mieszkańcy zamieszkali na obszarze LGD będą mogli ubiegać się o pomoc
finansową w zakresie następujących działań (dalej zwanych operacjami):
• różnicowanie kierunku działalności nierolniczej,
• odnowa i rozwój wsi,
• tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
• małe projekty.

1

Przy opracowaniu wstępu wykorzystano materiały Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja.
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Zakres operacji Działań Leader
•

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U z 2007 r. Nr 200, poz.144), rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U z 2008 r. Nr 85, poz. 519).
Beneficjenci:
O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika,
• który:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest
pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, ma miejsce zamieszkania
w miejscowości należącej do LGD,
b) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na
podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20
września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz
przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia
lub przepisów odrębnych,
c) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej
w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego
dalej "Programem",
d) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co
najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku o przyznanie pomocy,
e) nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej,
jeżeli
za
rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do
•
gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez
tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.
o

o

Zakres pomocy: pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności
w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży
hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz
instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją
i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów
rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania
towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa
lub usług informatycznych (pełen wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do
rozporządzenia „Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być
przyznana pomoc”).
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o

Wysokość pomocy:
• Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji,
• Maksymalna
wysokość
udzielonej
pomocy
jednemu
beneficjentowi
w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji programu, (2009- 2015) nie może
przekroczyć 100 000 zł.
• Płatności – refundacja poniesionych kosztów etapowo lub za cały projekt.

•

Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w
ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ((Dz. U. z 2008 r. Nr 139 poz. 883).
o Beneficjenci:
O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna:
1) która:
a) podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako
mikroprzedsiębiorca,
b) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; jest pełnoletnia
i nie ukończyła 60. roku życia; nie podlega przepisom o ubezpieczeniu
społecznym rolników w pełnym zakresie,
c) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie
przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277
z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr
1698/2005", oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego
rozporządzenia lub przepisów odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji
operacji,
d) w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące
działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw
rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do
gminy LGD,
e) w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność
gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub
leśnictwa, ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest
w miejscowości należącej do LGD,
2) której, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie
pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania "Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienie" objętego Programem Operacyjnym "Kapitał
Ludzki, 2007-2013".

o Zakres pomocy: usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usługi dla ludności;
sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; roboty i usługi
budowlane oraz instalacyjne; usługi turystyczne oraz związanych ze sportem, rekreacją
i wypoczynkiem; usługi transportowe; usługi komunalne; przetwórstwo produktów
rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowanie lub przechowywania
towarów; wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa
lub usług informatycznych (pełen zakres znajduje się w Załączniku nr 1 do
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Rozporządzenia „Wykaz działalności gospodarczych, w których może być przyznana
pomoc”).
o Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:
• 100 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy,
• 200 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 3 do 4 miejsc pracy,
• 300 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy
• Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji,
• Płatność- refundacja poniesionych kosztów etapowo za cały projekt.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji
programu (w latach 2009- 2015), nie może przekroczyć 300 000 zł. W przypadku
przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna
wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu,
wynosi 100 000 zł.
•

Odnowa i rozwój wsi
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
"Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(Dz. U. z 2008 r. Nr 38 poz. 220), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31
lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 156 poz.
974).
o Zakres pomocy:
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:
• remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne,
społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych;
• remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów
wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji,
sztuki lub kultury; kształtowania przestrzeni publicznej;
• budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej rozwojem
funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych;
• zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa
w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne;
• odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historii, obiektów
architektury sakralnej i miejsc pamięci.
o Ogólne zasady finansowania:
• refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta,
w wysokości nieprzekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej
miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji programu,
• wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku
operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym że kwotę tę dzieli
się proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości,
• wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż
25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie
pomocy.
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o Beneficjent:
• gmina,
• instytucja kultury, dla której organizatorem
terytorialnego,
• kościół lub związek wyznaniowy,
• organizacja pozarządowa pożytku publicznego.

jest

jednostka

samorządu

•

Małe projekty
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868).
o Beneficjentami „małych projektów” mogą być:
• osoby fizyczne: pełnoletnie, zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze
LGD
• osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja albo stowarzyszenie z
siedzibą na obszarze LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze
• osoby prawne i jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub związków
wyznaniowych.
o Zakres pomocy:
• podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i
innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z
obszaru objętego LSR,
• podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez:
 udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu
komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do
Internetu,
 organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na
obszarze objętym działalnością LGD,
•

rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:
 promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej
z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego
oraz przyrodniczego,
 kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
 kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
 kultywowanie języka regionalnego i gwary,

•

rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:
 utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz
stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów i innych
publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego Lokalną
Strategią Rozwoju,
 budowę/odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej,
w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych
i biwakowych, tras narciarstwa biegowego, zjazdowego, szlaków
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•
•

•

•

wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych
lub dydaktycznych,
zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego lokalnego
dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego w szczególności obszarów objętych
poszczególnymi formami ochrony przyrody w tym obszarów Natura 2000,
zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:
 odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów
małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych
wojewódzką ewidencją zabytków,
 odnawianie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych
do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
 remont lub wyposażenie muzeów,
 remont lub wyposażenie świetlic wiejskich,
inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz
podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym
naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach
gospodarki,
wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia
warunków prowadzenia działalności kulturowej lub gastronomicznej

o Wysokość pomocy: na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie
maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł;
przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy,
niż 100 tys. zł w okresie realizacji programu (2009-2015)
Zasady składania wniosków do LGD
Wnioski powinny być zgodne z Lokalna Strategią Rozwoju. Termin naboru będzie
ogłaszała Lokalna Grupa Działania. Wnioski do finansowania będzie wybierała Rada LGD.
Leader będzie także finansować funkcjonowanie LGD:
• Nabywanie umiejętności i aktywizacja
Pomoc przyznawana dla LGD w ramach działania może w szczególności dotyczyć:
o badań nad obszarem objętym LSR,
o informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR,
o szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR,
o wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD,
o szkolenia lokalnych liderów,
o animowania społeczności lokalnych,
o kosztów bieżących LGD,
• Wdrożenie projektów współpracy
• Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez LGD.
Więcej informacji www.minrol.gov.pl,
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1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” jako
jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.
1.1 Nazwa i status prawny LGD oraz data i numer wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego.
W dniu 7 maja 2008r. mieszkańcy powiatu świdnickiego (gminy: Dobromierz,
Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica, Żarów) oraz powiatu średzkiego (gminy: Kostomłoty,
Udanin), będący przedstawicielami sektorów: publicznego, społecznego oraz ekonomicznego
powołali do życia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób prawnych
i fizycznych działających w celach nie zarobkowych, zgodnie z zasadą pro publico bono,
wspierających rozwój lokalnych społeczności oraz aktywizujących ludność wszystkich gmin
wchodzących w skład stowarzyszenia. Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest
rozwój obszarów poprzez wspieranie działań na rzecz realizacji Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013, w tym zastosowanie nowych technologii oraz ochrony, promocji
i właściwego wykorzystania środowiska naturalnego, krajobrazu oraz zasobów historycznokulturowych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju. W dniu 27 sierpnia 2008r.
Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000312557.

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa
Historia partnerstwa, czyli jak to się zaczęło?
W dniu 23 lipca 2007 roku Wójt Gminy Udanin Pani Teresa Olkiewicz wystąpiła
z listem do Burmistrza Strzegomia Pana Lecha Markiewicza, Wójta Gminy Kostomłoty Pana
Wacława Jaskuły, Wójta Gminy Dobromierz Pana Czesława Drąga oraz Pana Piotra
Łabędzkiego Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Udanin z propozycją powołania
Lokalnej Grypy Działania na obszarze gmin: Dobromierz, Kostomłoty, Strzegom i Udanin,
która poprzez zaangażowanie potencjału społecznego wspólnie opracuje i wdroży strategię
innowacyjnego działania związanego z rozwojem gmin poprzez wpisanie się w projekt
LEADER, realizowany w latach 2007 – 2013. Pani Wójt przypomniała, iż w tym celu należy
wykorzystać doświadczenia wynikające ze wspólnie prowadzonej selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych realizowanej od 2004 roku w postaci porozumienia międzygminnego.
Porozumienia, którego celem jest współdziałanie w zakresie zagospodarowania
wysegregowanych odpadów komunalnych.
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Pan Grzegorz Grzegorzewicz otrzymał propozycje
przystąpienia do Stowarzyszenia od Burmistrza Strzegomia Pana Lecha Markiewicza. Gmina
Jaworzyna Śląska 12 grudnia 2007r. podpisała deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
Uchwałą nr XVI/13/08 Rady Miejskiej z dnia 7 marca 2008r. Gmina Jaworzyna Śląska
przystąpiła jako członek zwyczajny (założyciel) do LGD „Szlakiem Granitu”. Wójt Gminy
Udanin Pani Teresa Olkiewicz pismem z dnia 17 grudnia 2007r. skierowanym do Wójta
Gminy Pani Teresy Mazurek zaprosiła Gminę Świdnica do podjęcia działań mających na celu
powołanie wspólnie z sześcioma gminami Lokalnej Grupy Działania. Decyzję w sprawie
przystąpienia Gminy Świdnica do Stowarzyszenia „Szlakiem Granitu” rada gminy podjęła
w dniu 10 kwietnia 2008r. przyjmując na tę okoliczność stosowną uchwałę. W tym samym
czasie władze Gminy Żarów zdecydowały o przystąpieniu do partnerstwa.

12

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”
W dniu 7 maja 2008 roku w Udaninie założyciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Szlakiem Granitu" podjęli decyzję o jego powołaniu. W spotkaniu założycielskim
uczestniczyło 36 osób reprezentujących gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty,
Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) ustawy z 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U Nr 64, poz. 427) rozporządzenia Rady
(WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. UE
L 277 z 21.10.2005), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ze statutem. Najwyższą władzą
Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy lub
na pisemny wniosek 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w obecności:
1) w pierwszym terminie, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do
głosowania,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu co najmniej 30 minut po
ustalonej godzinie pierwszego zabrania, bez względu na liczbę członków
uprawnionych do głosowania.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy m.in.:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR opracowanej
przez LGD,
3) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Radzie,
4) uchwalanie zmian Statutu,
5) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
6) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
7) odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Rady,
8) ustalenie maksymalnej liczby osób zatrudnionych na wniosek Zarządu i zasad
wynagradzania Pracowników Biura Stowarzyszenia.
Na podstawie uchwały nr 1/2008 zostało powołane Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Szlakiem Granitu” z siedzibą w Udaninie. Uchwałą nr 2/2008 postanowiono, że
rejestrację Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu – Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego przeprowadzi Komitet Założycielski w składzie Piotr Łabędzki, Andrzej
Sukta i Małgorzata Madej.
Uchwałą nr 3/2008 został przyjęty Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Szlakiem Granitu”.
Uchwałą nr 4/2008 Piotr Łabędzki został wybrany Prezesem Zarządu Stowarzyszenia,
a Pani Beata Mamczarz została wybrana Skarbnikiem Zarządu Stowarzyszenia.
Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” jest
Pan Piotr Łabędzki, który od lipca 2007 roku aktywnie uczestniczył w powołaniu LGD. Piotr
Łabędzki posiadał już doświadczenie w powołaniu struktur stowarzyszenia ponieważ w 2007
roku z jego inicjatywy zostało powołane i zarejestrowane w KRS Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Udanin, które do dzisiaj stało się inicjatorem wielu przedsięwzięć. I tak: uzyskano
dofinansowanie w wysokości prawie 40 tys. zł na projekt z Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności „TEAM „G" – Trasa Edukacyjnej Aktywności Młodych Gimnazjalistów oraz
w ramach konkursu „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych
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miastach" ogłoszonego przez Fundację PZU. Opracowanie projektu pt. „Wrota nieodkrytych
tajemnic", którego celem jest nabywanie przez uczniów umiejętności wykorzystania wiedzy
w praktyce. Te projekty są dzisiaj realizowane przez stowarzyszenie, którym kieruje Piotr
Łabędzki. Piotr Łabędzki posiada także doświadczenie w realizacji projektów w ramach Małej
Odnowy Wsi, gdzie uzyskano dotacje na dwa projekty. Był także współinicjatorem wniosków
gdzie uzyskano dotacje na zakup autobusu dla dzieci szkolnych.
Uchwałą nr 5/2008 dokonano wyboru 5 członków Zarządu Stowarzyszenia
w osobach:
1. Leszek Buchowski – Zastępca Burmistrza Żarowa,
2. Zbigniew Kanicki – Zastępca Wójta Gminy Świdnica,
3. Marek Mazur - gmina Jaworzyna Śląska,
4. Robert Siekaniec – Zastępca Burmistrza Strzegomia,
5. Kazimierz Sychowicz - Zastępca Wójta Gminy Dobromierz.
Zarząd funkcjonuje w oparciu o statut stowarzyszenia oraz wewnętrzny akt
normatywny jakim jest Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”.
Zgodnie z Regulaminem siedzibą Zarządu jest biuro LGD. Zarząd prowadzi sprawy LGD,
zarządza jej majątkiem i interesami, reprezentuje LGD wobec osób trzecich. Członkowie
Zarządu wykonują swoje czynności bez wynagrodzenia, jednak zgodnie z obowiązującym
prawem mogą wykonywać inne zadania w LGD jako jego pracownicy. W świetle § 2 Zarząd
kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków
i ponosi odpowiedzialność za swoją prace przed Walnym Zebraniem Członków. Osoby
sprawujące funkcję Prezesa i Skarbnika wskazuje w uchwale Walne Zgromadzenie Członków,
a osoby sprawujące pozostałe funkcje wyłania Zarząd z własnego grona na pierwszym
posiedzeniu w drodze uchwały Zarządu. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach
Zebraniu.
Do kompetencji Zarządu, zgodnie ze Statutem Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem
Granitu” oraz § 3 Regulaminu Zarządu należy:
- przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
- zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
- ustalanie wysokości składek członkowskich,
- powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie
innych pracowników tego Biura,
- ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
- ustalanie rocznych i kończących kadencję sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
- zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
- wydawanie wewnętrznych przepisów i zasad regulujących działalność Stowarzyszenia,
o ile nie leżą one w kompetencjach Walnego Zebrania Członków,
- opracowywanie i koordynowanie realizacji LSR oraz innych wymaganych przepisami
dokumentów,
- przygotowanie projektów do realizacji zaopiniowanych przez Radę, które zostaną
objęte wnioskiem o dofinansowanie składanym na podstawie przepisów PROW,
- pozyskiwanie środków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji PROW
i innych źródeł,
- sporządzanie sprawozdań finansowych - samodzielnie lub w drodze zlecenia,
- opracowanie regulaminu prac Zarządu,
- składanie wniosku do Walnego Zebrania Członków o odwołanie poszczególnych
członków Rady lub całego organu decyzyjnego.
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Na członkach Zarządu ciąży obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach i innych pracach
Zarządu oraz pisemnego usprawiedliwiania nieobecności. Decyzje podejmowane przez Zarząd
wymagają formy uchwał. Posiedzenia Zarządu odbywają się okresowo, jednak nie rzadziej niż
raz na kwartał. Zwoływane są przez Prezesa lub upoważnioną przez niego osobę. Posiedzenie
Zarządu zwoływane jest także na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Zarządu,
w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. Prezes Zarządu jest zobowiązany do
przedstawienia porządku obrad. Z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad może
wystąpić każdy Członek Zarządu. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością
głosów. W razie nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go Wiceprezes upoważniony przez
Prezesa lub wskazany przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu Wiceprezes.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane, natomiast głosowanie odbywa się jawnie.
Wyniki głosowania odnotowane są w protokole. W posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby zaproszone
przez Zarząd. Osoby te nie mają jednak prawa głosu. Do ważności obrad Zarządu wymagana
jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu. Zawiadomienie o terminie
posiedzenia Zarządu powinno dotrzeć do członka Zarządu nie później niż na 2 dni przed
terminem posiedzenia i obejmować porządek obrad posiedzenia. Zawiadomienia dokonuje się
na piśmie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Członkowie Zarządu
obowiązani są udostępnić pozostałym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej możliwość
kontaktu z nimi za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej. Uchwały Zarządu
podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
Każdy członek Zarządu w przypadku sprzeciwu w stosunku do podjętej uchwały ma prawo
żądania zaprotokołowania swojego stanowiska w protokole.
W razie zaistnienia sytuacji sprzeczności interesów LGD z osobistym lub majątkowym
interesem członka Zarządu, jego małżonka i powinowatych do II stopnia, członek Zarządu
powinien wstrzymać się od udziału w głosowaniu nad taką uchwałą i żądać zaznaczenia tego
w protokole. W sporach pomiędzy członkiem Zarządu a LGD, w imieniu LGD działa
pełnomocnik wybrany przez Walne Zebranie Członków. Powyższe odnosi się także do
czynności prawnych pomiędzy LGD a członkiem Zarządu, a także do reprezentowania LGD
w sporze z członkiem Zarządu.
Uchwałą nr 6/2008 dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie:
1. Artur Adamek – gmina Żarów,
2. Aleksander Baniewski – gmina Dobromierz,
3. Zdzisława Dmytraż – gmina Strzegom,
4. Mieczysław Dynaka – gmina Kostomłoty,
5. Michał Grzegorczyn – gmina Udanin,
6. Józef Noworól – gmina Dobromierz
7. Janusz Waligóra – gmina Świdnica.
Komisja Rewizyjna to siedmioosobowy, trójsektorowy organ, którego podstawowym celem
jest kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz ocena prac i składanie wniosków
w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków, ocena
działalności Rady i składanie wniosku do Walnego Zebrania Członków
o odwołanie poszczególnych członków Rady lub całego organu decyzyjnego.
Uchwałą nr 7/2008 dokonano wyboru Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Szlakiem Granitu” w składzie:
1. Czesław Drąg – gmina Dobromierz,
2. Anna Hałas – gmina Strzegom,
3. Zofia Heller-Sypek – gmina Kostomłoty,
4. Józef Hernik – gmina Strzegom,
5. Katarzyna Łangowska-Balant – gmina Świdnica,
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6.
7.
8.
9.

Teresa Olkiewicz – gmina Udanin,
Sławomir Pamuła – gmina Świdnica,
Helena Słowik – gmina Żarów,
Katarzyna Szukała – gmina Jaworzyna Śląska.

Na pierwszych statutowych posiedzeniach ukonstytuowały się władze Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
Uchwałą nr 1/2008 Zarządu Stowarzyszenia dokonano wyboru:
1. Leszek Buchowski – sekretarz Zarządu,
2. Zbigniew Kanicki – członek Zarządu,
3. Marek Mazur – członek Zarządu,
4. Robert Siekaniec – wiceprezes Zarządu,
5. Kazimierz Sychowicz – wiceprezes Zarządu.
Uchwałą nr 1/2008 Komisji Rewizyjnej dokonano wyboru:
1. Artur Adamek – członek Komisji,
2. Aleksander Baniewski – członek Komisji,
3. Zdzisława Dmytraż – członek Komisji,
4. Mieczysław Dynaka – zastępca Przewodniczącego,
5. Michał Grzegorczyn – członek Komisji,
6. Józef Noworól – przewodniczący Komisji,
7. Janusz Waligóra – sekretarz Komisji.
Podczas zebrania założycielskiego członek założyciel stowarzyszenia Wójt Gminy
Dobromierz Pan Czesław Drąg wręczył inicjatorce powołania LGD Pani Teresie Olkiewicz
Wójtowi Gminy Udanin pamiątkową paterę z wygrawerowanym mottem – Dobrze Mierz
w wyrazie szacunku dla inicjatywy wspólnego działania gmin w ramach Lokalnej Grupy
Działania. Dzisiaj już wiemy, iż LGD mierzy wysoko ponieważ limit pomocy na jedną
miejscowość w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 500 tys. zł. Jednak
w przypadku gdy miejscowość znajduje się na obszarze wdrażania lokalnej strategii rozwoju
możliwe jest uzyskanie pomocy również z osi 4 Leader z działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” - art. 12. ust. 1. pkt. 1. lit. a ustawy z dnia 7 marca 2007r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008r. Nr 98,
poz. 634) . Z tego wynika, że na operacje z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi” na jedną
miejscowość możliwe jest uzyskanie pomocy w kwocie do 1 mln zł pod warunkiem, że
miejscowość znajduje się na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju.
Analogiczna zależność występuje w przypadku pozostałych działań osi 3. wdrażanych przez
oś Leader, czyli w przypadku działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Dnia 24 września 2008r. w Strzegomskim Centrum Kultury odbyła się konferencja
inaugurująca działalność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu.
W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Żarowa Leszek Buchowski, Burmistrz
Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz, Wójt Gminy Kostomłoty Wacław Jaskuła,
Burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz, Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek, Wójt Gminy
Udanin Teresa Olkiewicz oraz Zastępca Wójta Gminy Dobromierz Kazimierz Sychowicz.
Wśród obecnych byli również członkowie Stowarzyszenia, radni poszczególnych gmin,
sołtysi, przedstawiciele rad sołeckich i członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych
z gmin, które uczestniczą w budowaniu potencjału lokalnej grupy działania.
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Konferencję poprowadzili – naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu Pani Anna Hałas oraz Zastępca Burmistrza Strzegomia Pan Robert
Siekaniec. W spotkaniu uczestniczył Marszałek Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Drab.
W swoim przemówieniu marszałek podkreślił, jak ważne jest funkcjonowanie takiej grupy
oraz jakie korzyści może ona przynieść dla lokalnych środowisk. Tadeusz Drab zadeklarował
również, że działalność Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu" będzie wspierana przez
Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Następnie głos zabrał Pan Paweł Czyszczoń, Dyrektor
Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego. Omówił on szczegółowo założenia i LEADERA w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Następnym punktem konferencji była prezentacja Lokalnych Grup Działania z terenu
naszego województwa. O możliwościach, dotychczasowych i przyszłych działaniach takich
grup mówił Rafał Plezia z Partnerstwa Doliny Środkowej Odry. Dzięki temu wystąpieniu
można było się dowiedzieć, że z pracami Lokalnych Grup Działania wiąże się również
doskonały sposób na niebanalną promocję gmin. Ważnym akcentem spotkania było
wystąpienie Piotra Łabędzkiego, prezesa LGD "Szlakiem Granitu". Na początku opisał on
każdą z gmin wchodzącą w skład grupy - Dobromierz, Kostomłoty, Jaworzyna Śląska,
Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów - i wymienił walory, które stanowią o atrakcyjności
każdej z nich. Przypomniał także, że realizacja celu dla obszarów tych siedmiu gmin
następować będzie przede wszystkim poprzez wspieranie działań na rzecz realizacji
wypracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej promocję.
Jako ostatni głos zabrał dr Andrzej Ferens z Instytutu Politologii Uniwersytetu
Wrocławskiego, który przedstawił harmonogram prac nad Lokalną Strategią Rozwoju gmin
uczestniczących w działaniach LGD "Szlakiem Granitu". Konferencja była ponadto
niecodzienną okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na temat rozwoju gmin. Jak
stwierdził gospodarz konferencji, burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz, warto wspierać
prace LGD "Szlakiem Granitu", bo jest to duża szansa dla rozwoju obszarów wiejskich, której
nie wolno zaprzepaścić. Konferencja była szeroko promowana w lokalnych i regionalnych
mediach: Dziennik Świdnica, Wiadomości Świdnickie, Tygodnik Świdnicki, Rozmaitości
Jaworzyńskie, Dzisiaj Świdnica oraz na stronach internetowych gmin partnerstwa. W ramach
działań informacyjnych i promocyjnych stworzono stronę internetową LGD, na której
rozpoczęto umieszczanie bieżących informacji i materiałów dotyczących partnerstwa.
1.3 Charakterystyka członków LGD i jej partnerów, i sposób rozszerzania lub zmiany
składu LGD
Stowarzyszanie Lokalna Grupa Działania o nazwie „Szlakiem Granitu" jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób prawnych i fizycznych o celach nie
zarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów gmin
Dobromierz, Kostomłoty, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów;
aktywizowanie ludności, realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez
Lokalną Grupę Działania Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest rozwój obszarów
poprzez wspieranie działań na rzecz realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) 2007-2013, w tym zastosowanie nowych technologii oraz ochrony, promocji
i właściwego wykorzystania środowiska naturalnego, krajobrazu, zasobów historyczno kulturowych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju. Realizacja celu dla obszarów gmin
Dobromierz,
Kostomłoty,
Jaworzyna
Śląska,
Strzegom,
Świdnica,
Udanin
i Żarów następować będzie poprzez opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju
(LSR) – wspieranie działań na rzecz realizacji wypracowanej LSR, promocję, mobilizowanie
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ludności do wzięcia aktywnego udziału w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności.
Sposób rozszerzania i zmiany składu Lokalnej Grupy Działania został uregulowany
przepisami Statutu. Statut określa trzy typy członkostwa:
- zwyczajne,
- wspierające,
- honorowe.
Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna,
w tym jednostka samorządu terytorialnego a także osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat.
W składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do
czynności prawnych, które:
1) działają na obszarze, którego dotyczy LSR,
2) wykonują działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,
3) są jednostką samorządu terytorialnego lub partnerem gospodarczym, społecznym,
w tym organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
zajmującą się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego lub promowaniem
równości szans,
4) wskażą osobę reprezentującą ją w Stowarzyszeniu,
5) złożą deklaracje członkowską.
Do obowiązków członka zwyczajnego stowarzyszenia zaliczyć należy:
1) propagowanie celu działania LGD i aktywne uczestnictwo w realizacji tego celu,
2) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
3) opłacanie składek członkowskich,
4) uczestnictwo w Walnych Zebraniach,
5) wypełnianie zadań wynikających z posiadanych praw.
Natomiast wśród praw członka zwyczajnego stowarzyszenia wyróżniamy:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia,
2) możliwość wskazywania swoich reprezentantów jako kandydatów do władz
stowarzyszenia, gdy jest osobą prawną,
3) możliwość składania Zarządowi wniosków dotyczących działalności Lokalnej Grupy
Działania.\
Członkami wspierającymi stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne lub osoby prawne
zainteresowane działalnością LGD deklarujące pomoc finansową lub rzeczową na rzecz
stowarzyszenia, której zasady zostaną przyjęte przez Zarząd w drodze uchwały. Członkowie
wspierający mają prawo:
1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
2) przedstawiać Walnemu Zebraniu i Zarządowi wyznaczone osoby fizyczne jako
przedstawicieli partnerów społecznych do władz Stowarzyszenia.
Trzecią, wyróżnioną przez statut stowarzyszenia kategorią są członkowie honorowi.
Są to osoby szczególnie zasłużone dla stowarzyszenia, którym Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu nadaje tytuł członka honorowego. Członek honorowy ma prawo do udziału
w pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym przy jednoczesnym zwolnieniu
z obowiązku opłacania składki członkowskiej. Ponadto do realizacji celów określonych
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w działaniach mogą uczestniczyć organizacje,
instytucje oraz inne podmioty i osoby jako partnerzy stowarzyszenia na zasadach określanych
regulaminem zatwierdzonym w drodze uchwały przez Zarząd.
Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu nabycie i utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje
w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia. Natomiast
utrata członkowstwa w Stowarzyszeniu następuje z enumeratywnie wskazanych w statucie
powodów, do których należą:
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•
•

złożenie Zarządowi pisemnej rezygnacji,
wykluczenie przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz
Stowarzyszenia,
• likwidacja osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia,
• pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
• śmierć,
• nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań
przez okres 1 roku kalendarzowego.
Walne Zebranie Członków może zawsze, po podaniu przyczyn, w drodze uchwały
zawiesić lub wykluczyć ze stowarzyszenia jego członków. Uchwałę o zawieszeniu bądź
wykluczeniu podejmuje się w głosowaniu, większością dwóch trzecich głosów.
Statut przewiduje w § 16 możliwość odwołania od uchwały Zarządu stowarzyszenia
w przedmiocie wykluczenia członka. Odwołanie składa się do Walnego Zebrania Członków,
w terminie 21 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego
Zebrania Członków w przedmiocie wykluczenia jest ostateczna i jest podejmowana na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Tabela 2. Członkowie Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu”.
l.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

jednostki
samorządu organizacje
terytorialnego
pozarządowe
/sektor publiczny/
/sektor społeczny/
Gmina Dobromierz
Czesław Drąg
Kazimierz Sychowicz
Gmina
Jaworzyna
Śląska
Marek Mazur
Ewa Mazur
Gmina Kostomłoty
Beata Mamczarz
Jan Piotrowski
Mieczysław Dynaka
Zdzisława Dmytraż
Gmina Strzegom
Robert Siekaniec
Anna Hałas
Józef Hernik
Ireneusz Traczyk
Janusz Waligóra
Gmina Świdnica
Zbigniew Kanicki
Sławomir Pamuła
Piotr Łabędzki
Gmina Udanin
Teresa Olkiewicz
Małgorzata Madej
Andrzej Sukta
Helena Słowik
Gmina Żarów
Leszek Buchowski
Artur Adamek
Paulina Trafas

osoby fizyczne
/sektor prywatny i/lub
gospodarczy./
Józef Noworól
Łukasz Gajek
Stanisław Krynicki
Ryszard Rogowski
Piotr Jarosław Adamczewski
Aleksander Baniewski
Katarzyna Szukała
Zofia Heller-Sypek
Stanisław Wicha
Jan Kożuszek
Maja Łąg

Katarzyna Łangowska-Balant
Regina Adamska
Michał Grzegorczyn
Halina Mikła
Zygmunt Bednarz
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Tabela 3. Charakterystyka członków LGD „Szlakiem Granitu”.
l.p.

nazwa członka

sektor (publiczny,
społeczny,
gospodarczy)

rodzaj
prowadzonej
działalności

funkcja
w strukturze LGD

1.

Artur Adamek

sektor społeczny

stowarzyszenie

Członek Komisji
Rewizyjnej

2.

Piotr Jarosław
Adamczewski

sektor gospodarczy

3.
4
5.
6.
7.
8.
9.

Regina Adamska
Aleksander
Baniewski
Maria
Baryłowska
Zygmunt
Bednarz
Leszek
Buchowski
Zdzisława
Dmytraż
Czesław Drąg

sektor gospodarczy

indywidualna
działalność
gospodarcza
rolnik

sektor gospodarczy

rolnik

sektor społeczny

pracownik

sektor gospodarczy

działalność
gospodarcza

sektor publiczny

jst

sektor społeczny

stowarzyszenie

sektor publiczny

jst

10.

Mieczysław
Dynaka

sektor społeczny

osoba fizyczna

11.
12.

Łukasz Gajek
Krystyna Gierata

sektor społeczny
sektor społeczny

stowarzyszenie
emeryt

13.

Michał
Grzegorczyn

sektor gospodarczy

rolnik

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Anna Hałas
sektor społeczny
Zofia
Hellersektor gospodarczy
Sypek

osoba fizyczna
działalność
gospodarcza

Józef Hernik

sektor społeczny

osoba fizyczna

Zdzisław Janicki

sektor gospodarczy

Rudolf Jamik
Wacław Jaskuła

sektor społeczny
sektor publiczny

rolnik
indywidualny
emeryt
Wójt Gminy
Kostomłoty

Zbigniew
Kanicki
Helena
Kiełbowicz
Maria Konarska

sektor publiczny

jst

sektor społeczny

Pracownik

sektor gospodarczy

Rolnik
indywidualny
indywidualna
działalność
gospodarcza
rolnik
indywidualny

Jan Kożuszek

sektor gospodarczy

Ewa Krosta

sektor gospodarczy

Członek LGD
Członek LGD
Członek Komisji
Rewizyjnej
Członek LGD
Członek LGD
Sekretarz Zarządu
LGD
Członek Komisji
Rewizyjnej
Członek Rady LGD
Zastępca
Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej
LGD
Członek LGD
Członek LGD
Zastępca
Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej
LGD
Członek Rady LGD
Sekretarz Rady LGD
Zastępca
Przewodniczącego
Rady
Członek LGD
Członek LGD
Członek LGD
Członek Zarządu
LGD
Członek LGD
Członek LGD

Członek LGD
Członek LGD
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25.
26.
27.
28.

Stanisław
Krynicki
Piotr Łabędzki
Katarzyna
ŁangowskaBalant
Maja Łąg

sektor społeczny

osoba fizyczna

Członek LGD

sektor społeczny

stowarzyszenie

Prezes LGD

sektor gospodarczy

działalność
gospodarcza

Członek Rady LGD

sektor gospodarczy

działalność
gospodarcza

Członek LGD

sektor społeczny

stowarzyszenie

Członek LGD

sektor publiczny
sektor gospodarczy

jst
rolnik

Skarbnik LGD
Członek LGD
Członek Zarządu
LGD
Członek LGD

30.
31.

Małgorzata
Madej
Beata Mamczarz
Ewa Mazur

32.

Marek Mazur

sektor publiczny

jst

33.

Józef
Mierzejewski

sektor społeczny

pracownik

34.

Halina Mikła

sektor gospodarczy

35.

Józef Noworól

sektor gospodarczy

Grzegorz Okła

sektor gospodarczy

29.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Teresa
Olkiewicz
Sławomir
Pamuła
Krystyna Papacz
Jan Piotrowski
Wiesława
Potocka
Ryszard
Rogowski
Krzysztof Prus
Robert Siekaniec
Helena Słowik
Andrzej Sukta
Kazimierz
Sychowicz

indywidualna
działalność
gospodarcza
działalność
gospodarcza
Własna
działalność
gospodarcza

Członek LGD
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Członek LGD

sektor publiczny

jst

Przewodnicząca
Rady

sektor publiczny

jst

Członek Rady LGD

sektor gospodarczy

rolnik
indywidualny
osoba fizyczna
rolnik
indywidualny

Członek LGD

sektor społeczny
sektor gospodarczy

Członek LGD
Członek LGD

sektor społeczny

osoba fizyczna

Członek LGD

sektor gospodarczy

Członek LGD

sektor publiczny
sektor społeczny
sektor społeczny

rolnik
indywidualny
jst
stowarzyszenie
stowarzyszenie

sektor publiczny

jst

Wiceprezes LGD
Członek Rady LGD
Członek LGD
Wiceprezes Zarządu
LGD

Ireneusz Traczyk sektor społeczny
Paulina Trafas
sektor społeczny
Krzysztof
sektor gospodarczy
Urbańczyk

indywidualna
działalność
gospodarcza
osoba fizyczna
społeczny
rolnik
indywidualny

52.

Janusz Waligóra

sektor społeczny

stowarzyszenie

Sekretarz Komisji
Rewizyjnej LGD

53.

Stanisław Wicha

sektor gospodarczy

rolnik
indywidualny

Członek LGD

48.
49.
50.
51.

Katarzyna
Szukała

sektor gospodarczy

Członek Rady LGD
Członek LGD
Członek LGD
Członek LGD
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Tabela 4. Reprezentatywność poszczególnych sektorów w składzie LGD.
l.p.
1.
2.
3.

sektor
sektor publiczny
sektor społeczny
sektor gospodarczy
ŁĄCZNIE

liczba członków
LGD
10
21
22
53

%
składu LGD
18,87%
39,62%
41,51%
100%

1.4 Struktura Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”.
Rada, zgodnie ze statutem stowarzyszenia jest organem decyzyjnym, do którego należy
wybór operacji. Rada w co najmniej 50% składa się z podmiotów, o których mowa art. 6 ust. 1
lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych
odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje
pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się z zagadnieniami z zakresu środowiska
naturalnego oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie równości mężczyzn i kobiet –
wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru 7 – 15 członków Rady w głosowaniu
jawnym spośród członków zwyczajnych zgłoszonych z każdej gminy będącej członkiem
Stowarzyszenia. Rada wybiera spośród członków: Przewodniczącego Rady, Zastępcę
Przewodniczącego oraz Sekretarza na pierwszym zebraniu po wyborach. Rada składa
sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków przynajmniej raz
w danym roku kalendarzowym nie później niż do dnia 30 marca za rok poprzedni oraz na
uzasadniony wniosek Zarządu.
Do wyłącznej kompetencji Rady należy:
• opiniowanie i wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju,
• opracowanie lokalnych kryteriów wyboru projektów składanych przez
wnioskodawców do Stowarzyszenia,
• opiniowanie projektów wnioskodawców w ramach PROW 2007 – 2013
dotyczących:
•
różnicowania w kierunku działalności nierolniczej,
•
tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
•
odnowy i rozwoju wsi,
•
innych projektów zwanych „małymi projektami”, które nie kwalifikują
się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do
osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego
zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania
stowarzyszenia.
W dniu 7 maja 2008r. Stowarzyszenie LGD „Szlakiem Granitu” wybrało i zatwierdziło
skład Rady, który ujęty jest w poniższej tabeli, przedstawiającej reprezentatywność sektorową
członków tego organu:

22

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”

Tabela 5. Reprezentatywność sektorowa.
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

imię i nazwisko członka
Rady
Czesław Drąg
Anna Hałas
Józef Hernik
Zofia Heller- Sypek
Katarzyna Łangowska–
Balant
Teresa Olkiewicz
Sławomir Pamuła
Helena Słowik
Katarzyna Szukała

sektor

gmina

publiczny
społeczny
społeczny
gospodarczy

Dobromierz
Strzegom
Strzegom
Kostomłoty

gospodarczy

Świdnica

publiczny
społeczny
społeczny
gospodarczy

Udanin
Świdnica
Żarów
Jaworzyna

Tabela 6. Reprezentatywność poszczególnych sektorów w składzie Rady LGD.

l.p.
1.
2.
3.

sektor
sektor publiczny
sektor społeczny
sektor gospodarczy
ŁĄCZNIE

liczba członków
Rady LGD
2
4
3
9

%
składu
Rady LGD
22,22%
44,45%
33,33%
100%

1.5 Zasady i procedury funkcjonowania LGD „Szlakiem Granitu” i jej
organu decyzyjnego.
Zgodnie ze statutem siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Udanin. Biuro
Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną, które kieruje pracami organizacyjnymi
i przygotowawczymi. Walne zebranie członków na wniosek Zarządu ustala maksymalną
liczbę zatrudnionych i zasady wynagradzania ich pracowników. Natomiast w gestii zarządu
pozostawiono powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz
zatrudnianie innych pracowników tego Biura, a także ustalenie regulaminu Biura.
Sprawnie i skutecznie funkcjonująca LGD musi posiadać odpowiednio
wykwalifikowaną kadrę zdolną do samodzielnego, twórczego i kreatywnego wykonywania
zadań, jednocześnie zapewniającą rzetelne wykonywanie powierzonych funkcji. W związku
z powyższym jednym z istotniejszych elementów jest wprowadzenie skutecznej
i nowoczesnej procedury naboru pracowników, która musi uwzględniać poniższe elementy:
1) określenie wymagań koniecznych i pożądanych w odniesieniu do kandydatów do pracy
w LGD, pozwalających na zatrudnienie osób gwarantujących profesjonalną obsługę
organów LGD i beneficjentów,
2) opisy stanowisk pracy precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na
poszczególnych stanowiskach, adekwatne do wymagań koniecznych i pożądanych,
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3) określenie właściwej procedury naboru pracowników, w tym procedury postępowania
w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników spełniających
wymagania konieczne.
Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” dokonała opisów stanowisk pracy
i profilu wymagań kwalifikacyjnych dla księgowej, kierownika biura LGD oraz pracownika
biura, przedstawione poniżej.
I. Stanowisko ds. księgowości LGD „Szlakiem Granitu”.
OPIS STANOWISKA PRACY I PROFILU WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH W LOKALNEJ
GRUPIE DZIAŁANIA SZLAKIEM GRANITU – Stanowisko ds. księgowości
IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA
NAZWA STANOWISKA

Stanowisko ds. księgowości

BEZPOŚREDNI PRZEŁOŻONY

Prezes LGD Szlakiem Granitu

STANOWISKA PODLEGŁE

Nie dotyczy

CEL STANOWISKA
Celem stanowiska pracy jest prowadzenie księgowości LGD „Szlakiem Granitu” zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Zakres zadań
• organizacja i kierowanie księgowością
• prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi
pracowników, ubezpieczeniami i płacami
• nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kontroli finansowej, procedur kontroli dokumentów
finansowych
• sprawowanie kontroli formalno-prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich
dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe
• nadzór nad terminową regulacją wszystkich zobowiązań finansowych
• nadzór nad zobowiązaniami i dokumentacją dla potrzeb rozliczania się z Urzędem
Skarbowym, ZUS-em
• sporządzanie finansowych sprawozdań oraz bilansów do organu prowadzącego oraz innych
instytucji
• wyliczanie PIT-ów dla pracowników
2. Zakres odpowiedzialności:
• za prawidłową gospodarkę finansową
• za powierzoną dokumentację
ZAKRES UPRAWNIEŃ
Główny księgowy posiada uprawnienia do:
• osobistych kontaktów z odpowiednimi oddziałami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
i odpowiednimi Urzędami Skarbowymi w sprawach wynikających z wykonywanych zadań.
UDZIELONE STAŁE PEŁNOMOCNICTWA
WSPÓŁPRACA I
KONTAKTY
WEWNĘTRZNE

Stanowisko współpracujące – cel kontaktów i współpracy
- pracownik biurowy
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OPIS STANOWISKA PRACY I PROFILU WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH W LOKALNEJ
GRUPIE DZIAŁANIA SZLAKIEM GRANITU – Stanowisko ds. księgowości
WSPÓŁPRACA
I KONTAKTY
ZEWNĘTRZNE

Instytucja współpracująca – cel kontaktów i współpracy
- UMWD,
- FAPA,
- ZUS,
- urzędy skarbowe,
-właściwe instytucje płatnicze.
WYMAGANE KWALIFIKACJE

WYKSZTAŁCENIE

Wyższe – średnie ekonomiczne

DOŚWIADCZENIE

Praca na stanowiskach związanych z obsługą finansowo – księgową
oraz rozliczaniem funduszy UE

WYMAGANIA
FORMALNE

Kursy, szkolenia, certyfikaty

UMIEJĘTNOŚCI

SPECJALNE
WYMAGANIA WOBEC
STANOWISKA

•
•

KONIECZNE

- znajomość przepisów prawa z zakresu
przepisów prawno-księgowych,
- dobra obsługa komputera: MS Office
(Word, Exel),
- znajomość LSR

POŻĄDANE

- doświadczenie na samodzielnym
stanowisku
- sumienność, rzetelność,
odpowiedzialność,
- umiejętność śledzenia zmian
w przepisach

komunikatywność
kultura osobista
WYMIAR CZASU PRACY

¾ etatu
WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
1. Sprzęt informatyczny: laptop
2. Środki łączności: telefon, fax., meble: biurko i fotel
II. Stanowisko kierownika biura LGD „Szlakiem Granitu”.
OPIS STANOWISKA PRACY I PROFILU WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH W LOKALNEJ
GRUPIE DZIAŁANIA Szlakiem Granitu –Kierownik Biura LGD
IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA
NAZWA STANOWISKA

Kierownik Biura LGD

BEZPOŚREDNI PRZEŁOŻONY

Prezes LGD Szlakiem Granitu

STANOWISKA PODLEGŁE

Pracownik biura LGD
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OPIS STANOWISKA PRACY I PROFILU WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH W LOKALNEJ
GRUPIE DZIAŁANIA Szlakiem Granitu –Kierownik Biura LGD
CEL STANOWISKA
Celem stanowiska pracy jest nadzór nad pracownikami Biura LGD „Szlakiem Granitu”.
ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
1.Zakres zadań:
1) przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD
„Szlakiem Granitu” i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
2) przygotowanie i składanie wniosków o płatność,
3) przygotowywanie odpowiednich sprawozdań,
4) monitorowanie podpisywania i realizacji umów,
5) koordynowanie projektów współpracy,
6) sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
7) przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności
z warunkami umów o pomoc,
8) poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów LGD „Szlakiem Granitu”,
9) realizacja projektów LGD „Szlakiem Granitu”,
10) przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji,
11) prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania
dofinansowania,
12) wydawanie opinii w zakresie objętym zakresem obowiązków ;
13) planowanie i organizowanie spotkań z beneficjentami;
14) akceptacja zgodności merytorycznej faktur wystawianych za realizację projektów LGD
„Szlakiem Granitu
15) nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach LSR,
16) nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
pracowników Biura LGD „Szlakiem Granitu”, współuczestniczenie w systemie szkoleń;
17) nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących
sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie,
18) nadzór nad obsługą wniosków,
19) prowadzenie monitoringu realizowanych operacji,
20) zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym,
21) planowanie, koordynowanie i realizowanie działań promocyjnych i informacyjnych,
22) przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących LGD „Szlakiem
Granitu”,
23) organizacja oraz współorganizacja imprez okolicznościowych,
24) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami.
2.Zakres odpowiedzialności:
1) zgodna z powierzonym zakresem obowiązków realizacja zadań,
2) merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.
ZAKRES UPRAWNIEŃ
1) podpisywanie bieżącej korespondencji,
2) przygotowywanie umów zleceń i o dzieło, do akceptacji Zarządu,
3) kierowanie pracą i nadzór nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami,
4) współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowanie ich
o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia,
5) podpisywanie dokumentów łącznie z księgowym Biura, o charakterze finansowo-
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OPIS STANOWISKA PRACY I PROFILU WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH W LOKALNEJ
GRUPIE DZIAŁANIA Szlakiem Granitu –Kierownik Biura LGD
rozliczeniowym.
UDZIELONE STAŁE PEŁNOMOCNICTWA
WSPÓŁPRACA
I KONTAKTY
WEWNĘTRZNE

Stanowisko współpracujące – cel kontaktów i współpracy
- pracownik biurowy
-księgowy
-

WSPÓŁPRACA
I KONTAKTY
ZEWNĘTRZNE

UMWD
ARiMR
MRiRW
Mieszkańcy obszaru LGD

WYMAGANE KWALIFIKACJE
WYKSZTAŁCENIE

Wyższe – średnie

DOŚWIADCZENIE

co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy na stanowisku
kierowniczym w administracji
KONIECZNE

UMIEJĘTNOŚCI

- zarządzania projektami w standardach
UE,
- znajomość tematyki rozwoju obszarów
wiejskich w tym LEADER i PROW 20072013,
- znajomość LSR,
- umiejętność tworzenia i redagowania
tekstów pisemnych,
- komunikatywność,
- dobra obsługa komputera: MS Office
(Word, Exel, Power Point),
-dobra organizacji pracy i samodzielność
w inicjowaniu i prowadzeniu projektów,
- własna inicjatywa i zaangażowanie,
-prawo jazdy kat. B.

POŻĄDANE
SPECJALNE
WYMAGANIA WOBEC
STANOWISKA

•
•

- znajomość języka obcego.

kultura osobista
komunikatywność
WYMIAR CZASU PRACY

W roku 2009 - ½ etatu w następnych latach pełny etat lub co najmniej cały etat
WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
1. Sprzęt informatyczny: laptop
2. Środki łączności: telefon
3. Meble: biurko, fotel
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III. Stanowisko pracownika biura LGD „Szlakiem Granitu”.
OPIS STANOWISKA PRACY I PROFILU WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH W LOKALNEJ
GRUPIE DZIAŁANIA SZLAKIEM GRANITU – Pracownik biura
IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA
NAZWA STANOWISKA

Pracownik biura

BEZPOŚREDNI PRZEŁOŻONY

Kierownik Biura LGD Szlakiem Granitu

CEL STANOWISKA
Celem stanowiska pracy jest prowadzenie biura LGD „Szlakiem Granitu”
ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Zakres zadań:
1) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
2) rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
3) obsługa posiedzeń Zarządu, Rady Decyzyjnej i Komisji Rewizyjnej,
4) obsługa Walnego Zebrania Członków,
5) przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań, informacji i innych materiałów,
6) prowadzenie ewidencji uchwał,
7) udzielanie informacji,
8) zaopatrzenie Biura LGD „Szlakiem Granitu”,
9) prowadzenie dokumentacji prasowej,
10) archiwizowanie dokumentacji z posiedzeń organów LGD „Szlakiem Granitu”,
11) gromadzenie danych i aktualizacja strony internetowej,
12) organizacja spotkań dla mieszkańców obszaru LGD„Szlakiem Granitu”.
2. Zakres odpowiedzialności:
1) administracyjna,
2) za powierzone wyposażenie stanowiska pracy,
3) za powierzoną dokumentację.
ZAKRES UPRAWNIEŃ
bieżąca obsługa biura
UDZIELONE STAŁE PEŁNOMOCNICTWA
WSPÓŁPRACA
I KONTAKTY
WEWNĘTRZNE

Stanowisko współpracujące – cel kontaktów i współpracy
- stanowisko ds. księgowości

WSPÓŁPRACA
I KONTAKTY
ZEWNĘTRZNE

Instytucja współpracująca – cel kontaktów i współpracy
- mieszkańcy obszaru LGD
WYMAGANE KWALIFIKACJE

WYKSZTAŁCENIE

co najmniej średnie

DOŚWIADCZENIE

doświadczenie na samodzielnym stanowisku pracy – lub odbyty staż
w administracji publicznej.
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OPIS STANOWISKA PRACY I PROFILU WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH W LOKALNEJ
GRUPIE DZIAŁANIA SZLAKIEM GRANITU – Pracownik biura
UMIEJĘTNOŚCI

SPECJALNE
WYMAGANIA WOBEC
STANOWISKA

KONIECZNE

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
- dobra obsługa komputera: MS Office
(Word, Exel),
- znajomość LSR,
- znajomość zagadnień LEADER i PROW
2007-2013,

POŻĄDANE

- znajomość języka obcego,
- umiejętność organizacji pracy,
- sumienność, rzetelność,
odpowiedzialność,
- umiejętność śledzenia zmian
w przepisach.

•
•

komunikatywność
kultura osobista
WYMIAR CZASU PRACY

pełny etat
WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
1. Sprzęt informatyczny: komputer,
2. Środki łączności: telefon, fax,
3. Inne urządzenia: kserokopiarka,
4. Meble: biurko, fotel.
Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” dokonała określenia ogólnych zasad
naboru pracowników LGD „Szlakiem Granitu”. Zgodnie z nimi pracownikiem LGD może być
osoba, która:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym
stanowisku,
3) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,
4) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6) nie jest członkiem władz LGD „Szlakiem Granitu”.
Zatrudnienie następuje na podstawie umowy o pracę.
W sposób precyzyjny i szczegółowy określono również procedurę naboru
pracowników LGD, którą przeprowadza Zarząd. Nabór pracowników na wolne stanowiska
pracy, w tym na stanowiska kierownicze jest otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenie
o stanowisku oraz naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się na stronie internetowej
LGD „Szlakiem Granitu” oraz gmin – członków LGD i na tablicy informacyjnej w siedzibie
LGD. Ogłoszenie o naborze musi zawierać szereg elementów formalnych, do których LGD
„Szlakiem Granitu” zaliczyła:
- nazwę i adres LGD „Szlakiem Granitu”,
- określenie stanowiska,
- określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego
29

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”
stanowiska ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe,
- wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
- wskazanie wymaganych dokumentów,
- określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
Procedura naboru na wolne stanowisko przebiega w czterech etapach:
Etap I – zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stanowisko na stronie internetowej LGD
Szlakiem Granitu oraz gmin – członków LGD Szlakiem Granitu i na tablicy informacyjnej
w siedzibie LGD Szlakiem Granitu.
Etap II – przeprowadzenie weryfikacji formalnej dokumentów złożonych przez
kandydatów na stanowisko.
Etap III – zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru – rozmowy
kwalifikacyjnej.
Etap IV – dokonanie naboru na stanowisko.
Ostatnim i niezbędnym elementem naboru pracowników jest upowszechnienie informacji
o wynikach naboru.
Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być
krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej LGD „Szlakiem
Granitu” oraz gmin – członków LGD i na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia.
W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na wolne stanowisko pracy, Prezes LGD „Szlakiem
Granitu” może podjąć decyzję o ponownym zamieszczeniu ogłoszenia o naborze. Dokumenty
kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stanowisko składane są w siedzibie LGD,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska, na które odbywa się nabór. Biuro LGD
nie otwierając koperty, dokonuje rejestracji przesyłki w dzienniku podawczym i potwierdza
pieczęcią na kopercie datę i godzinę otrzymania przesyłki. Zamknięta koperta przekazywana
jest Prezesowi Zarządu, a w razie jego nieobecności Zastępcy. W przypadku ofert
przesyłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do biura
LGD „Szlakiem Granitu”. Oferty złożone po terminie odsyłane są do nadawcy. Wszystkie
złożone koperty z dokumentacją kandydatów na stanowisko otwierane są przez Zarząd
w trakcie rozpoczęcia procedury naboru na stanowisko. Weryfikacji dokumentów złożonych
przez kandydatów na stanowisko dokonuje Zarząd w terminie nie dłuższym niż trzy dni od
dnia zakończenia terminu złożenia dokumentów, wskazanego w ogłoszeniu o naborze.
Weryfikacja dokumentów polega na sprawdzeniu spełnienia wymagań formalnych
określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostają
uszeregowani według spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu
o naborze.
Z przeprowadzonej weryfikacji Sekretarz Zarządu sporządza protokół, który powinien
zawierać:
• określenie stanowiska, na które jest prowadzony nabór,
• liczbę kandydatów,
• wykaz wszystkich kandydatów, którzy złożyli dokumenty na stanowisko określone
w ogłoszeniu o naborze, z podaniem ich imion, nazwisk i adresów, uszeregowanych
wg spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze oraz
wykaz kandydatów nie spełniających wymogów formalnych,
• informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
• uzasadnienie dokonanego wyboru.
Kolejną czynnością jest opublikowanie na stronie internetowej LGD listy kandydatów
spełniających lub nie spełniających wymogi formalne określonych w ogłoszeniu o naborze,
z podaniem imion i nazwisk kandydatów oraz miejsca ich zamieszkania. Wyłonieni kandydaci
na jedno stanowisko przechodzą do kolejnego etapu naboru jakim jest rozmowa
kwalifikacyjna. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu procesu
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rekrutacji zostają zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Likwidacji
dokumentów dokonuje Zarząd, a z czynności tych sporządza protokół.
Wszystkie dokumenty związane z procesem rekrutacji przechowuje się w biurze LGD
„Szlakiem Granitu”. W przypadku nie wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy,
procedurę naboru ponawia się. W przypadku braku ofert spełniających wymagania konieczne
w dwóch kolejnych konkursach Zarząd LGD może obniżyć wymagania konieczne i ogłosić
kolejny konkurs, o krótszym terminie naboru i weryfikacji ofert.
W załączniku został również uregulowany tryb przeprowadzania rozmowy
kwalifikacyjnej, której celem jest dokonanie ostatecznego wyboru kandydata na stanowisko.
Po pierwsze kandydatów należy poinformować o ich dopuszczeniu do dalszej części procesu
naboru i zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną wyznaczając dzień, godzinę i miejsce rozmowy.
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza trzyosobowy Zespół powołany uchwałą Zarządu.
W skład Zespołu wchodzą członkowie Zarządu. Przed rozpoczęciem rozmów
kwalifikacyjnych, Zarząd ustala:
• porządek i formę prowadzenia rozmowy,
• przewidywany czas rozmowy z każdym kandydatem,
• tematy pytań do kandydata.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko przebiega według
następujących etapów:
Etap I – wprowadzenie do rozmowy:
1) przywitanie kandydata,
2) prezentacja kandydata,
3) przedstawienie kandydatowi opisu stanowiska i zakresu obowiązków na stanowisku,
o które się ubiega.
Etap II – skierowanie do kandydata pytań dotyczących:
1) doświadczenia zawodowego kandydata,
2) nabytych przez kandydata umiejętności i uprawnień zawodowych,
3) innych pytań dotyczących informacji przedstawionych przez kandydata w złożonych
aplikacjach.
Etap III – zakończenie rozmowy:
1) podsumowanie rozmowy;
2) udzielenie kandydatowi informacji o dalszym przebiegu procesu rekrutacji.
Etap IV – dokonanie oceny kandydatów na arkuszu rozmowy kwalifikacyjnej.
Sekretarz Zespołu protokołuje przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Wybór najlepszego
kandydata następuje w oparciu o nadesłane przez kandydatów dokumenty oraz wynik
rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna podlega odrębnej ocenie przez każdego
z członków Zespołu. Oceny dokonuje się na arkuszu oceny kandydata, którego wzór został
ustalony w tymże załączniku (wzór znajduje się w załączniku do niniejszej strategii). Każdy
z członków Komisji może przyznać maksymalnie 50 punktów poszczególnym kandydatom.
Na podstawie arkuszy oceny kandydata sporządza się arkusz podsumowujący. Punktację za
rozmowę kwalifikacyjną przyznaną przez poszczególnych członków Zespołu sumuje się,
a następnie dzieli się przez liczbę członków, uzyskując w ten sposób średni wynik rozmowy
kwalifikacyjnej. Po zatwierdzeniu protokołu z przebiegu naboru Prezes LGD podejmuje
decyzję o zatrudnieniu wybranego kandydata.
Po zakończeniu procesu naboru na stanowisko Zespół sporządza informację, która powinna
zawierać:
• pełną nazwę i adres LGD „Szlakiem Granitu”,
• określenie stanowiska pracy,
• imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

31

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”
•

uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia
żadnego kandydata na stanowisko.
Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia
wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru na stronie internetowej LGD
„Szlakiem Granitu”. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu
3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym
stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego
naboru.
Istotnym elementem pozwalającym na sprawne i efektywne wykonywanie zadań LGD
są warunki funkcjonowania biura LGD poprzez, które rozumieć należy warunki techniczne
i lokalowe biura LGD. Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” posiada wydzielone
biuro o powierzchni 36 m2, składające się z dwóch pomieszczeń. Biuro znajduje się
w Udaninie pod nr 86B, w budynku Urzędu Gminy. Większe pomieszczenie posiada
powierzchnię 24 m2, natomiast pomieszczenie mniejsze posiada powierzchnię 12 m2. Biuro
zapewnia możliwość obsługi interesantów poprzez wydzielone osobne pomieszczenie do
obsługi interesantów o pow. 12 m2. Jest ono wyposażone w sprzęt komputerowy, ksero
z którego mogą korzystać interesanci, jak też dostęp do Internetu i telefon. Wszystkie
stanowiska pracy są wyposażone w Internet. Ponadto Stowarzyszenie posiada jeden komputer
stacjonarny z oprogramowaniem, dwa notebooki, dwie drukarki, jedno urządzenie
wielofunkcyjne (ksero, drukarka, skaner, fax.), projektor oraz ekran do projektora.
Stowarzyszenie posiada również promesę na wynajem sali np. na posiedzenia Rady, Walne
Zebrania o pow. 100m2 w terminach i czasie ustalonym przez Stowarzyszenie.
W dniu 9 stycznia 2009r. Zarząd Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu” przyjął
Regulamin Biura Stowarzyszenia regulujący funkcjonowanie Biura, którego tekst stanowi
załącznik do niniejszego dokumentu strategicznego. Organem decyzyjnym Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” jest Rada Stowarzyszenia, której zasady,
procedury funkcjonowania oraz organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny
Rady.
Podstawowym zadaniem Rady jest wybór operacji do sfinansowania ze środków
pozostających w dyspozycji LGD w ramach osi 4– Leader PROW
Do pozostałych kompetencji Rady należy:
1) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd,
2) wnioskowanie do Zarządu i Walnego Zebrania Członków w sprawach dotyczących
bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz realizacji LSR,
3) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Członkowie organu decyzyjnego wybierani są zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu LGD,
o czym szczegółowo była mowa powyżej. Kadencja Organu Decyzyjnego trwa 4 lata.
W składzie może być od 7 do 15 członków i może zostać rozszerzony wyłącznie na Walnym
Zebraniu Członków na wniosek Zarządu bądź Organu Decyzyjnego.
Członkami Organu Decyzyjnego mogą być przedstawiciele sektora publicznego,
społecznego i gospodarczego przy czym procentowy udział przedstawicieli sektora
publicznego nie może przekraczać 50% ogólnej liczby członków.2 Członkowie Rady pełnią
swoje funkcje społecznie (§ 5). Członkowie Organu Decyzyjnego mają obowiązek
uczestniczenia w posiedzeniu. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu, członek
Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego i Biuro LGD. Za
przyczyny uniemożliwiające wzięcie przez członka Organu Decyzyjnego udziału
2

Zastosowanie znajdą tutaj definicje podmiotów sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego zawarte
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych
kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103 poz. 659 § 3 pkt 2).
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w posiedzeniu uważa się:
• chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem
lekarskim,
• podróż służbową,
• inne prawne lub losowo uzasadnione przeszkody.
W świetle regulaminu Rady Stowarzyszenia posiedzenia Organu Decyzyjnego są
zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonego przez
LGD. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący, uzgadniając miejsce, termin i porządek
posiedzenia z Biurem i Zarządem. Członkowie Organu Decyzyjnego powinni być pisemnie
w każdy skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia,
najpóźniej 14 dni przed terminem posiedzenia. W okresie 14 dni przed terminem posiedzenia
Organu Decyzyjnego jej członkowie powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi
materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które
będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Rada obraduje na posiedzeniach (§ 10 Regulaminu),
jej decyzje podejmowane są w formie uchwał.
Posiedzenia Organu Decyzyjnego otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący,
a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Obsługę posiedzeń Organu
Decyzyjnego zapewnia Biuro LGD, w tym w szczególności przygotowuje prezentacje
poszczególnych operacji (projektów) wnioskowanych do przyznania pomocy. Organ
Decyzyjny pracuje w obecności co najmniej 50% członków co stanowi quorum, podejmując
decyzje zwykłą większością głosów. Prawo głosu w głosowaniach nad podjęciem uchwały
przysługuje wyłącznie członkom Organu Decyzyjnego. W posiedzeniu uczestniczy Prezes
Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu oraz Przedstawiciel Biura LGD, którym
przysługuje głos doradczy. Przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby
trzecie, w szczególności ekspertów. Zgodnie z § 12 prawomocność posiedzenia (quorum)
stwierdza Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności. W razie braku quorum
Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia co
zostaje odnotowane w protokole. Po stwierdzeniu quorum Organ Decyzyjny dokonuje wyboru
protokolanta oraz przyjmuje porządek obrad, który obejmuje w szczególności:
• prezentację wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru
prowadzonego przez LGD,
• dyskusję oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy,
• informację Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem
wcześniejszych posiedzeń Rady,
• wolne głosy, wnioski i zapytania.
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Organu Decyzyjnego zarządza głosowanie.
Wszystkie głosowania są jawne. Głosowania mogą odbywać się w następujących formach:
• przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego,
• przez wypełnienie i oddanie przewodniczącemu posiedzenia kart do oceny operacji.
W głosowaniu przez podniesienie ręki sekretarz oblicza głosy „za”, głosy „przeciw” i głosy
„wstrzymuję się od głosu”. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.
W odmienny sposób zostało uregulowane głosowanie w sprawie wyboru operacji.
Zgodnie z § 16 Regulaminu odbywa się ono wyłącznie przez wypełnienie kart do oceny
operacji i obejmuje:
1) głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR,
2) głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez
LGD.
Każda strona karty oceny operacji musi być opieczętowana pieczęcią LGD. Głos oddany
przez członka Organu Decyzyjnego w formie wypełnionej karty oceny operacji jest nieważny,
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
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1) na karcie brakuje imienia i nazwiska lub podpisu członka Organu Decyzyjnego,
2) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy
ocena (numeru wniosku, nazwy wnioskodawcy, nazwy projektu).
Wybór odpowiedzi powinien być oznaczony w sposób trwały i nie budzący wątpliwości.
Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oddaje się przez wybranie jednej
z opcji:
- „głosuję za uznaniem/nie uznaniem operacji za zgodną z LSR”. Pozostawienie lub skreślenie
obu opcji uważa się za głos nieważny. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie
wypełniania karty oceny zgodności operacji z LSR Przewodniczący/Sekretarz wzywa członka
Organu Decyzyjnego, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków.
W trakcie wyjaśnień członek Organu Decyzyjnego może na oddanej przez siebie karcie
dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych oraz dokonać czytelnej korekty
w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis.
Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełniania,
zostaje uznana za głos nieważny. Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną
z LSR jest pozytywny, jeśli bezwzględna większość głosów (50%+1) została oddana na opcję,
że operacja jest zgodna z LSR. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.
Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD polega na
wypełnieniu tabeli zawartej na „Karcie oceny operacji według lokalnych 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 (§ 18 Regulaminu).
W trakcie liczenia głosów sekretarz jest zobowiązany sprawdzić, czy łączna ocena
punktowa operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została obliczona poprawnie.
W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełniania karty oceny operacji
według lokalnych kryteriów LGD Przewodniczący wzywa członka, który wypełnił tę kartę do
złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek 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.
Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia
zostaje uznana za głos nieważny. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według
lokalnych kryteriów LGD uzyskuje się sumując oceny punktowe wyrażone na kartach
stanowiących głosy oddane ważne w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę
ważnie oddanych głosów.
Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący. Na podstawie wyników głosowania
w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD sporządza się listę operacji
wybranych do przyznania pomocy. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez
dwie lub więcej operacji Przewodniczący wzywa członków OD, do ponownego oddania głosu
w sprawie oceny operacji oceniając operację według uzupełniających lokalnych kryteriów
LGD (kryterium dodatkowe).
W stosunku do operacji będących przedmiotem posiedzenia Organu Decyzyjnego
podejmowana jest przez niego decyzja w formie uchwały o wybraniu i nie wybraniu operacji
do finansowania, której treść musi uwzględniać:
1) wyniki głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR,
2) wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD
i sporządzoną na tej podstawie listę rankingową wniosków,
3) dostępność środków LGD na poszczególne typy operacji.
Każda uchwała powinna zawierać:
1) informację o wnioskodawcy operacji (numer wniosku, imię i nazwisko lub nazwę
wnioskodawcy),
2) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym na wniosku,
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3) kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku,
4) informację o decyzji Organu Decyzyjnego w sprawie zgodności lub braku zgodności
operacji z LSR,
5) informację o finansowaniu lub nie finansowaniu realizacji operacji.
Regulamin organizacyjny Rady w sposób bardzo szczegółowy reguluje również sposób
przygotowania i przechowywania dokumentacji z posiedzeń organu decyzyjnego, stanowi,
iż w trakcie posiedzenia Organu Decyzyjnego sporządzany jest protokół, który powinien
zawierać w szczególności:
•
liczbę obecnych członków Organu Decyzyjnego,
•
przyjęty przez Organ Decyzyjny program obrad,
•
przedmiot posiedzenie i poszczególnych głosowań,
•
treść uchwał,
•
wyniki głosowań.
Każde głosowanie dokonywane przez wypełnienie kart oceny operacji odnotowuje się
w protokole. Karty oceny operacji złożone w trakcie danego głosowania stanowią załącznik do
protokołu. Dokumentacja z posiedzeń Organu Decyzyjnego jest gromadzona
i przechowywana w Biurze LGD. Przed dyskusją i głosowaniem nad wyborem operacji
członkowie Organu Decyzyjnego podpisują deklarację poufności i bezstronności.
DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI CZŁONKA RADY STOWARZYSZENIA
LGD „SZLAKIEM GRANITU”.
Imię i nazwisko oceniającego:
Instytucja organizująca konkurs:
Niniejszym oświadczam, że:
- zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Organizacyjnym OD w ramach
OSI 4– LEADER PROW
- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli
z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, 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 OD
i wycofania się z oceny danej operacji,
- nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie 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 komisji i wycofania się z oceny danej operacji
- 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.

Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu
Organu Decyzyjnego, a odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu.
W regulaminie opracowano również procedurę wyłączenia członka Organu Decyzyjnego od
udziału w dokonywaniu wyboru operacji. W głosowaniu i dyskusji nad wyborem operacji nie
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bierze
udziału
członek
Organu
Decyzyjnego,
którego
udział
w dokonywaniu wyboru operacji może wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności.
Z mocy prawa wykluczeniu podlegają:
1) osoby składające wniosek,
2) osoby spokrewnione w pierwszej linii z wnioskodawcą,
3) osoby zasiadające w organach lub będące przedstawicielami osób prawnych
składających wniosek.
1.6 Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady Stowarzyszenia
„Szlakiem Granitu” (załącznik nr 1).
1.7 Doświadczenie LGD „Szlakiem
w realizacji operacji (załącznik nr 2).

Granitu”,

jej

członków

i

partnerów

2. Opis obszaru działania LGD „Szlakiem Granitu” objętego Lokalną
Strategią Rozwoju wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności
2.1 Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami
Obszar działania LGD „Szlakiem Granitu”, dla którego opracowano Lokalną Strategię
Rozwoju rozciąga się w centralno-południowej części województwa dolnośląskiego. Gminy
uczestniczące w stowarzyszeniu należą administracyjnie do powiatu świdnickiego
(Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica, Żarów,) oraz średzkiego (Kostomłoty,
Udanin).
Tabela 7. Powierzchnia gmin LGD „Szlakiem Granitu”.
L.p. Jednostka terytorialna
Powierzchnia w km2
1.
Dobromierz
86
2.
Jaworzyna Śląska
67
3.
Strzegom
145
4.
Świdnica
208
5.
Żarów
88
6.
Kostomłoty
146
7.
Udanin
111
8.
Razem:
850
źródło: www.gus.pl, stan na koniec 2006 roku.

2.2 Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne
i kulturowe.
2.2.1 Uwarunkowania przestrzenne i geograficzne
Obszar
Obszar partnerstwa leży w południowej części Niziny Śląskiej u podnóża Gór Sowich
i Wałbrzyskich i jednocześnie znajduje się w zasięgu oddziaływania sąsiadujących
aglomeracji miejskich. I tak, najbliżej położone granice terenu stowarzyszenia są oddalone od
centrum Wrocławia o około 20 km, Wałbrzycha ok. 10 km, Legnicy o około 25 km, Jeleniej
Góry o około 30 km. Przez jej obszar przebiegają ważne trakty komunikacyjne, w tym
autostrada A 4, droga krajowa nr 5 (Świecie – Bydgoszcz – Poznań – Wrocław – Kostomłoty
– Przejście Graniczne w Lubawce) oraz droga krajowa nr 35 (przejście graniczne w Golińsku
– Mieroszów – Wałbrzych – Świebodzice – Świdnica - Wrocław). Można na tej podstawie
uznać, iż przyjęta przez stowarzyszenie nazwa „Szlak Granitu” nie jest przypadkowa a wynika
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właśnie z faktu, iż jego teren rozpościera się właściwie na kilku szlakach, które tutaj się
krzyżują. To swoiście pojmowane „centralne” usytuowanie w regionie należy potraktować
jako znaczącą szansę rozwojową, która powinna zostać efektywnie w najbliższych latach
wykorzystana.
Gminy partnerstwa mają zróżnicowaną charakterystykę, od wiejsko – miejskich, do
których zaliczyć należy: Jaworzynę Śląska, Strzegom, Żarów po gminy typowo wiejskie takie
jak Dobromierz, Kostomłoty, Świdnicę i Udanin. LGD „Szlakiem Granitu” obejmuje
wyłącznie obszar gminy wiejskiej Świdnica, której władze urzędują w mieście Świdnica.
Powierzchnia: 850 km2.
W podziale na gminy: Dobromierz 86 km², Jaworzyna Śląska 67 km², Kostomłoty 146 km²,
Strzegom 145 km², Świdnica 208 km², Udanin 111 km², Żarów 88 km².
Położenie.
Obszar ten sąsiaduje z gminami następujących powiatów: świdnickiego (Marcinowice,
Świebodzice oraz gmina miejska Świdnica), wałbrzyskiego (Stare Bogaczowice, Walim,
Wałbrzych), jaworskiego (Bolków, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie), średzkiego
(Miękinia i Środa Śląska, Miękinia), wrocławskiego (Kąty Wrocławskie, Mietków),
dzierżoniowskiego (Dzierżoniów, Pieszyce).
Nieopodal terenu Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” położone są: od
północy- LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, od wschodu – LGD Lider A4 i LGD Ślężanie, od
południa – LGD Góry Sowie i LGD Kwiat Lnu, od zachodu – LGD Partnerstwo Kaczawskie.
Rysunek 1 Położenie powiatów i gmin LGD „Szlakiem Granitu”.
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Rysunek 2 Gmin LGD „Szlakiem Granitu” i ich najbliższe sąsiedztwo.

W najbliższym sąsiedztwie terenu działania LGD zlokalizowane są takie miasta jak:
Wałbrzych (125 820 mieszkańców), Świdnica (60 368), Świebodzice (23 179), Pieszyce
(9 541), Bolków (5 403), Środa Śląska (8 842), Kąty Wrocławskie (5 380).
Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne obszaru partnerstwa można zobrazować
charakteryzując sieć jednostek osadniczych o miejskim lub wiejskim charakterze znajdujących
się na jego terenie. Poniższe zestawienie tabelaryczne prezentuje ich rozkład
w rozbiciu na poszczególne gminy:
Tabela 8. Sieć osadniczo-administracyjna miejscowości i osiedli wiejskich w gminach
partnerstwa.
L.p.
Gmina
Miejscowośc Miejscowoś Miejscowośc Miejscowoś
i (łącznie z ci (łącznie z i wiejskie
ci wiejskie
miastami)
miastami)
2001
2006
2001
2006
1.
Dobromierz
17
14
17
14
2.
Jaworzyna
13
13
12
12
Śląska
3.
Strzegom
23
23
22
22
4.
Świdnica
36
34
36
34
5.
Żarów
20
20
19
19
6.
Kostomłoty
30
30
30
30
7.
Udanin
23
20
23
20
8.
Razem
162
154
159
151
źródło: www.gus.pl oraz dane z jednostek samorządu terytorialnego.

Z prezentowanej powyżej tabeli jednoznacznie wynika, iż analizowana sieć osadnicza,
cechuje się znaczącą przewagą miejscowości o wiejskim charakterze nad tymi, które mają
zdecydowanie miejski profil. Zmniejszenie się w ostatnich latach ilości miejscowości
wiejskich wynika przede wszystkich ze zmian klasyfikacji statystycznej i nie świadczy
o „kurczeniu” się sieci osadniczej tego obszaru.
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Geografia.
Obszar LGD „Szlakiem Granitu” znajduje się w południowo zachodniej części Polski.
Jest to bez wątpienia jedno z najciekawszych geograficznie miejsc w naszym kraju.
Jego walory wynikają z faktu usytuowania na styku kilku krain geograficznych. Północna
część znajduję się na terenie Równiny Wrocławskiej, wschodnia na Wzgórzach
Strzegomskich, południowo wschodnia wpada w Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie, na
południowo zachodniej jest Równina Świdnicka, natomiast najbardziej wysunięta na południe
część obszaru obejmuje swym zasięgiem Obniżenie Podsudeckie, Góry Sowie, Kaczawskie
i Wałbrzyskie oraz z zachodniej strony zahacza o Masyw Ślęży. Ponad połowa terenu
partnerstwa znajduje się na Przedgórzu Sudeckim dzięki czemu rzeźba terenu jest mocno
urozmaicona i bardzo ciekawa pod względem turystycznym. Najbardziej wysunięta na
południe, górzysta jego część, położona jest na wysokości 400-460 m n.p.m., natomiast
średnia wysokość Przedgórza Sudeckiego wynosi 200-230 m n. p. m.
2.2.2 Uwarunkowania przyrodnicze
Klimat.
Warunki klimatyczne na terenie Partnerstwa są reprezentatywne dla obszaru Dolnego
Śląska. Jego charakterystyczną cechą jest m.in. to, że jest wypadkową klimatu oceanicznego,
kontynentalnego i górskiego. Jego zasadnicze właściwości to wysokie średnioroczne
temperatury (w skali roku 8ºC) bez ostrych pór roku i umiarkowana wilgotność. Dominują
wiatry z kierunku zachodniego i południowo – zachodniego. Przeciętny roczny poziom
opadów wynosi ok. 700 mm i ich apogeum przypada na lipiec. Powyższe warunki
w połączeniu z umiarkowaną wilgotnością sprzyjają wegetacji roślin. Teren partnerstwa
charakteryzuje jeden z najdłuższych w Polsce okresów wegetacyjnych wynoszący blisko 220
dni. W podgórskiej części Partnerstwa nieznacznie spadają średnie temperatury, wzrasta
roczna suma opadów (ok. 770 mm), częściej występują burze, a zimą dłużej zalega pokrywa
śnieżna.
Bogactwa naturalne.
Teren partnerstwa jest zasobny w surowce naturalne. W centralnej, a zwłaszcza
zachodniej części obszaru, na terenie gmin Strzegom i Dobromierz występują bogate złoża
granitu, którego wydobycie i obróbka zapoczątkowane zostało już w XIX wieku. Obecnie
wydobywa się go w kilkunastu kopalniach, miedzy innymi we wsiach Borów, Czernica
i Gniewków (gmina Dobromierz) oraz największych w Strzegomiu i Rogoźnicy (gmina
Strzegom). Dzięki ogromnym złożom tego surowca, dominującą gałęzią przemysłu na terenie
tych 2 gmin jest jego pozyskiwanie i przetwarzanie. Na terenie gminy Strzegom można
znaleźć kilkadziesiąt zalanych wodą nieczynnych wyrobisk granitu, które po odpowiednie
zagospodarowaniu stanowić mogą dużą atrakcje turystyczną. Oprócz granitu znajdują się tu
duże pokłady glin ogniotrwałych (gmina Strzegom, gmina Żarów, gmina Dobromierz, gmina
Jaworzyna Śląska). Na terenie gminy Żarów występują także największe w Polsce pokłady
kaolinu, o specjalnych parametrach. Jego zasoby występują również na terenie Strzegomia
i Jaworzyny Śląskiej.
Oprócz wyżej wymienionych surowców występują tu również: mułowce piaszczyste,
kwarcyty, lidyty, wapienie, piaski żwiry, a także pokłady węgla brunatnego (Strzegom
i Żarów). Na terenie gminy Jaworzyna Śląska, na głębokości poniżej 200 metrów, występują
wody mineralne o wysokiej jakości i bogatym składzie mineralnym. Podobne pokłady wody
pitnej znajdują się na terenie sąsiedniego Żarowa. Na terenie gminy Kostomłoty występują
czwartorzędowe piaski i żwiry, zlokalizowane pod cienką warstwą pyłów, eksploatowane do
niedawna w Osieku oraz w Piersnie. Do udokumentowanych, a jeszcze nie eksploatowanych
należy złoże piasku w Kozikowie o orientacyjnej zasobności 5 mln 700 tys. m3. Piaski te są
odpowiednie do produkcji cegły wapienno-silikatowej. Na terenie gminy występują również
surowce ilaste, ale nie są one eksploatowane a gliny morenowe tworzą tu warstwy o różnej
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miąższości, zmiennym rozprzestrzenieniu poziomym i licznych przewarstwieniach
piaszczystych. Zaprezentowane powyżej dane wskazują na bardzo bogaty i jednocześnie
zróżnicowany potencjał wewnętrzny partnerstwa
Zasoby wodne.
Na obszarze tym występuje spora ilość zbiorników wodnych, które mają charakter
rekreacyjny. Znajdują się one praktycznie w każdej gminie LGD „Szlakiem Granitu”.
Najważniejszą rzeką przepływająca centralnie przez cały obszar stowarzyszenia jest
Bystrzyca. Drugą pod względem długości rzeką na tym terenie jest Strzegomka, prawy dopływ
Bystrzycy. Niestety obie te rzeki są mocno zanieczyszczone. W celu zmniejszenia i poprawy
jakości wody dostarczanej do mieszkańców wybudowano na tym obszarze w ciągu ostatnich
20 lat aż 7 oczyszczalni ścieków. Znajdują się one prawie w każdej gminie, z wyjątkiem
Jaworzyny Śląskiej i Dobromierza.
Gleby.
Znakomita większość obszaru LGD to teren typowo rolniczy. Powierzchnia użytków
rolnych wynosi 655 km2, co stanowi 77% jego całości. Występują tu gleby dobre i bardzo
dobre. Dominuje na nich uprawa zbóż a szczególnie pszenicy oraz roślin oleistych – rzepaku.
Szczególna sytuacja ma miejsce w gminie Strzegom, gdzie obok tradycyjnych upraw,
rolnictwo koncentruje się na hodowli zwierząt takich jak owce, bydło, konie.
Lesistość.
Lesistość na tym terenie jest niewielka, całkowita powierzchnia gruntów leśnych wynosi
niecałe 110 km2, co stanowi tylko 13% całego obszaru. Najwięcej, bo prawie polowa lasów
jest na południu Gminy Świdnica – w Górach Sowich i Wałbrzyskich (46,5 km2), natomiast
obszary gmin Udanin, Kostomłoty, Jaworzyna Śląska są prawie bezleśne. Duża część lasów
została wykarczowana pod potrzeby gospodarki rolnej i przemysłu.
Zasoby przyrodnicze.
Obszar LGD „Szlakiem Granitu” posiada wiele cennych przyrodniczo zasobów fauny
i flory. Przeważająca część obiektów cennych przyrodniczo to pomniki przyrody. Na terenie
LGD tym typem ochrony wyróżniono 116 drzew i głazów narzutowych oraz 15 alei i grup
drzew. Inne formy ochrony przyrody występujące na tym obszarze skupione są głównie na
południu LGD na terenie Pogórza bolkowsko – wałbrzyskiego. Tworzą one doskonałe
warunki do rozwoju edukacji przyrodniczo- regionalnej, turystyki i rekreacji.
Specjalne Obszary Ochrony.
W gminie Dobromierz na powierzchni 1162,078 ha. zlokalizowany jest specjalny obszar
ochrony (PLH020034). Na terenie tym zidentyfikowano 18 typów siedlisk, najważniejszymi
są zboczowe lasy klonowo – lipowe, podgórskie łęgi dębowo – jesionowo – wiązowe oraz
niewielkie płaty naskalnych muraw. Na obszarze tym występują rzadkie gatunki roślin
ciepłolubnych: Przytulia Wiosenna, Perłówka Orzęsiona oraz storczyki: Kukułka Bzowa,
Kukawka oraz rzadkie stanowisko Wydry. Teren ten ma istotne znaczenie jako część korytarza
ekologicznego Przedgórza Sudeckiego.
Parki Krajobrazowe.
Książański Park Krajobrazowy położony na pogórzu Bolkowsko – Wałbrzyskim,
(3155,40 ha), powołany w 1981r. w celu ochrony lasów z zachowanymi płatami o charakterze
zbliżonym do naturalnego ze zróżnicowaną florą i fauną (gmina Świdnica, gmina
Dobromierz). Ślężański Park Krajobrazowy znajdujący się na niewielkiej części gminy
Świdnica utworzony 8 czerwca 1988r. w związku z potrzebą ochrony unikatowych i cennych
elementów przyrodniczych, kulturowych oraz krajobrazowych (np. występuje tu 383 gatunki
roślin naczyniowych oraz 70 gatunków motyli dziennych).
Rezerwaty przyrody.
Jeziorko Daisy to niezwykle malowniczy położony na pogórzu bolkowsko –
wałbrzyskim (7,11 ha) rezerwat przyrody. Powołany w 1998r. w celu ochrony kopalnej fauny
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górnego dewonu odsłoniętej w nieczynnym kamieniołomie wapienia wraz z otaczającym go
drzewostanem tworzącym zespół żyznej buczyny sudeckiej (gmina Świdnica).
Obszary Chronionego Krajobrazu.
Góra Krzyżowa (150 ha) to obszar chronionego krajobrazu stworzony w 1981r. w celu
ochrony wartościowych krajobrazowo terenów o różnych ekosystemach, wraz z korytarzami
ekologicznymi (gmina Strzegom).
Pomniki przyrody.
Na obszarze LGD objęto ochroną pomnikową 116 drzew i głazów narzutowych oraz 15
alei i grup drzew. W ten sposób chronione są głównie wiekowe cisy pospolite, platany
klonolistne, dęby szypułkowe i bezszypułkowe, lipy drobnolistne, cypryśniki błotne,
tulipanowce amerykańskie, miłorząb dwuklapowy, klony. W przypadku natury nieożywionej
ochroną objęto: skały wulkaniczne odmiany kanitów i brekcji znajdujące się w Bystrzycy
Górnej, zamkowe skały – gnejsy koło Złotego Lasu oraz trzy skupiska głazów granitowo –
kwarcytowych w Mokrzeszowie.
Inne obiekty ciekawe przyrodniczo, a nie objętych jeszcze ochroną to:
Nieczynne wyrobiska granitu (gmina Strzegom),
Kompleks Złotego Lasu (gmina Świdnica).
Turystyka.
Obszar ten mimo ciekawych walorów turystycznych, jest dzisiaj w niewielkim zakresie
wykorzystany. Główny problem stanowi niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczna.
Odczuwalny jest w tym względzie niedostatek miejsc noclegowych ale także niewykorzystane
atrakcje turystyczne. Turystyka tego obszaru ma szansę rozwoju w kilku kierunkach. Poza
turystyką tradycyjną, agroturystyką na terenie LGD można wypromować na dużą skalę
turystykę dziedzictwa historyczno – kulturowego o profilu przemysłowym (wykorzystanie
zabytkowej infrastruktury kolejowej oraz dawnych fabryk i kamieniołomów). Obszar poza
wysoką kulturą agrarną posiada gęstą sieć dawno już zapomnianej sieci kolejowej oraz
doskonale wkomponowujące się w ten temat Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
w Jaworzynie Śląskiej. Całkiem nie tak dawno organizowane były przejażdżki zabytkowym
taborem kolejowym. Dwa z głównych szlaków komunikacyjnych przechodzących przez LGD
czyli trasa Wrocław – Jelenia Góra oraz Legnica – Kamieniec Ząbkowicki są eksploatowane
i mogą w początkowej fazie być podstawą do promocji tego typu turystyki. Pozostałe
najciekawsze linie kolejowe zostały zdewastowane i nie można ich użytkować, a mowa
o trasach Wrocław- Świdnica przez Sobótkę, Strzegom- Bolków, Świdnica – Jedlina ZdrójNowa Ruda – Kłodzko.
Kolejnym kierunkiem rozwoju turystyki może być turystyka o profilu historycznym.
W obrębie działania LGD funkcjonuje Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy, które ze
względu na swój charakter przyciąga turystów z obszaru całej Polski i zagranicy. Miejscem
o podobnym charakterze jest Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej
upamiętniający walkę z reżimem Adolfa Hitlera. Klasyczna turystyka opierająca się
o wytyczone szlaki turystyczne może być również podstawą do rozwoju tego obszaru.
Najciekawsze z nich skoncentrowane są na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego
i wraz z Zamkiem Książ przyciągają turystów na ten obszar. Do rozwoju tej dziedziny mogą
również przyczynić się zbiorniki wodne, z których w tej chwili tylko jeden nie może pełnić
funkcji rekreacyjnych, a mianowicie Zalew w Dobromierzu.
Szlaki turystyczne
Szlaki piesze
Szlak Grodów Piastowskich (gminy: Dobromierz i Świdnica),
Szlak Legii Nadwiślańskiej (gminy: Dobromierz i Świdnica),
Szlak Martyrologii (gminy: Strzegom i Dobromierz).
Szlaki rowerowe:
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• „Eurovelo 9 Szlak Bursztynowy” (gmina Świdnica).
Ścieżki przyrodnicze:
• Na naszej górze (gmina Strzegom) – oznakowana,
• Jeziorko Daisy (gmina Świdnica) – nieoznakowana, prowadzona przez Fundację
Ekologiczną Zielona Akcja,
• Ścieżka dydaktyczna Bagieniec (gmina Jaworzyna Śląska) – oznakowana prowadzona
przez Gimnazjum nr 1.
Zbiorniki wodne:
• Żwirownia (gmina Jaworzyna Śląska),
• Zalew Dobromierz (gmina Dobromierz),
• Jezioro Bystrzyckie (gmina Świdnica),
• Zalew Komorowie (gmina Świdnica).
2.2.3 Uwarunkowania historyczne i kulturowe
Historia
Korzystne warunki naturalne i dogodne położenie sprawiły, że obszary LGD zostały
zasiedlone już w neolicie (4500-1800 lat p.n.e). Dowody obecności pozostawili prehistoryczni
łowcy, którzy zgodnie z teorią mieli dotrzeć tutaj po ustąpieniu lodowca. W okresie
wczesnego średniowiecza rejon ten był zamieszkiwany przez słowiańskie plemię Ślężan. Na
obecne oblicze terenów partnerstwa wpłynęła rozpoczęta już w średniowieczu intensywna
gospodarka rolna, która doprowadziła do pozbawienia tych terenów, poza obszarami górskimi,
zwartych kompleksów leśnych. Rozwijającym się osadnictwu i rolnictwu sprzyjała doskonała
jakość gleb oraz bliskość ważnych traktów komunikacyjnych, wiodących ze wschodu na
zachód i z północy na południe. Prawdopodobnie szlaki te były już używane do transportu
z nad Bałtyku bursztynu do Imperium Rzymskiego, co potwierdzać mogą odnalezione
rzymskie monety z tego okresu. Od tego czasu praktycznie do dnia dzisiejszego obszar LGD
stanowi ważne centrum produkcji rolnej.
Na kształtowanie się tych ziem wpływał również prężny rozwój obecnych tu miast,
których dynamika rozwojowa była potęgowana obecnością bogactw mineralnych. Głównymi
ośrodkami kształtującymi region były Świdnica, gdzie słowiańska osada handlowa istniała już
w X w., Strzegom, który jako metropolia kasztelańska pojawiła się w zapisach bulli Hadriana
IV z 1155 r. oraz Kostomłoty należące do najstarszych osad targowych na Dolnym Śląsku.
Okres najbardziej intensywnego rozwoju osadnictwa, handlu i rzemiosła na tym obszarze
wiąże się nierozerwalnie z rozwojem całego obszarze Dolnego Śląska, który przypada na
okres panowania dynastii Piastów Śląskich i jej protoplasty Henryka I Brodatego, który
uczynił tę dzielnicę jedną z najbogatszych w ówczesnej Europie. W okresie tym zaznaczają się
silne związki gospodarcze i kulturalne Dolnego Śląska z krajami Europy Zachodniej.
Postępujące w XIII i XIV wieku rozdrobnienie feudalne Śląska ułatwiło królowi czeskiemu
Karolowi IV Luksemburskiemu podporządkowanie sobie książąt śląskich. Opanował on
ostatecznie Śląsk i przyłączył dzielnicę do Królestwa Czech w 1370 r. Po około 150 latach
w roku 1526 Śląsk wraz z Królestwem Czech został włączony do monarchii Habsburgów.
W roku 1742 po przegranej wojnie z Prusami, Austria utraciła Śląsk na rzecz państwa
Pruskiego. W trakcie II wojny śląskiej (1744 – 1745) w dniu 4 czerwca 1745 roku odbyła się
bitwa pod Dobromierzem, która w istotny sposób wpłynęła na losy Śląska. W jej wyniku
Prusacy przez długi czas władali Śląskiem. Dzielnica ta pozostawała kolejno pod panowaniem
Prus, następnie Cesarstwa Niemieckiego, a od 1933 r. do końca II Wojny Światowej – III
Rzeszy. Po jej zakończeniu, na mocy postanowień Układu Poczdamskiego cały Dolny Śląsk
wrócił we władanie polskie. Specyfika, historia tych ziem oraz różnorodność dorobku
materialnego obszaru LGD „Szlakiem Granitu” jest świadectwem obecności i pracy wielu
generacji Polaków, Czechów, Austriaków i Niemców.
42

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”
Rewolucja przemysłowa, która dotarła na te ziemie w drugiej połowie XIX wieku,
przyspieszyła znacząco uprzemysłowienie regionu. Powstały wówczas kamieniołomy granitu,
oraz fabryki zajmujące się jego obróbką na skalę przemysłową. Ten poszukiwany materiał
budowlany był eksportowany daleko w głąb Niemiec, do Westfalii i Nadrenii. Tam budowane
były z niego drogi i ulice wielkich miast. Zatrudnienie w kamieniołomach jak i całym
przemyśle surowcowym znajdowało wielu mieszkańców regionu. Powstawanie kolejnych
zakładów prowadziło do znacznego wzrostu zamożności miast i gmin tego obszaru. Po 1945 r.
nastąpiła dalsza, intensywna industrializacja obszaru w ramach której powstawały również
zakłady reprezentujące zupełnie nowe gałęzie przemysłu. Znamiennym jest, że jako jedne
z pierwszych zaraz po zakończeniu wojny uruchomiono kamieniołomy, na bazie których
powstały Strzegomskie Zakłady Kamienia Budowlanego. Po licznych restrukturyzacjach
obecnie „Granit-Strzegom” S.A. dalej stanowi dumę przemysłu kamieniarskiego całego
regionu. Firma strzegomska zasłynęła w kraju z licznych prestiżowych obiektów i pomników
z granitu. Tutaj powstała kolumna Zygmunta III Wazy w Warszawie, pomniki: Nike,
Bohaterów Getta, Westerplatte i wiele innych. Eksport i budowle z granitu strzegomskiego
w licznych krajach europejskich i nie tylko (np. w Niemczech, na Węgrzech, w Rosji, Austrii,
Szwajcarii, Peru czy Stanach Zjednoczonych) stanowią do dnia dzisiejszego mocną stronę
firmy „Granit-Strzegom” S.A.
Obszar partnerstwa „Szlakiem Granitu”, z racji swoich losów, posiada znaczące
dziedzictwo historyczne i kulturowe. Jego materialnym świadectwem są liczne na tym terenie
obiekty kultury materialnej w postaci zamków i pałaców. Te pierwsze budowane były jeszcze
w okresie piastowskim jako element obrony granic księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Te
drugie powstawały później, gdy właściciele ziemscy, bogate mieszczaństwo i fabrykanci
rozwijali swoje majątki, bazując na rolnictwie i wysokim poziomie cywilizacyjnego
i przemysłowego dorobku regionu. Spora ich część, w wyniku zawirowań historycznych XIX
i XX w., jest dziś zrujnowana i oczekuje na nowych właścicieli. Wszystkie są pięknie
położone i posiadają duża wartość zabytkową.
Wpływy różnorodnych tradycji kulturalnych, nurtów ideowych i stylów artystycznych
odcisnęły się trwałym piętnem na krajobrazie tego regionu. Występują tu zarówno zabytki
wyjątkowej rangi, uznawane za perły architektury jak i takie, których walory są znacznie
skromniejsze. Poniżej prezentujemy ich zestawienie wg miejscowości, opatrzone krótkimi
wzmiankami.
Najciekawsze obiekty dziedzictwa historycznego na terenie LGD ”Szlakiem Granitu”:
Bagieniec
Pałac zbudowany na granitowej skale,
pochodzący z XVI w., początkowo
renesansowy gruntownie przebudowany na
początku XIX w., związany min. z rodem
von Zedlitz. Gościł tu m.in. Johann
W. Goethe.
Bronów
Barokowo-klasycystyczny pałac u stóp
Pogórza Bolkowskiego.
Bystrzyca Dolna
Neorenesansowy pałac ze starym parkiem.
Bystrzyca Górna
Gotycki kościół Wniebowzięcia NMP,
który zdobi 12 renesansowych, wykutych

w kamieniu płyt nagrobnych z postaciami
dawnych właścicieli wsi.
Dobromierz
Okazały barokowy pałac w dolnej części
miejscowości.
Wieża widokowa (pomnik) upamiętniająca
bitwę z 4 czerwca 1745 r. pod
Dobromierzem.
Gogołów
Renesansowy pałac z XVI w. kościółku
św. Marcina, którego początki sięgają XIII
w. U stóp Wzgórz Kiełczyńskich, obok
miejscowości, zobaczyć można ponadto
zamieszkały budynek wiatraka z XIX w.
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Granica
Romantyczny,
eklektyczny
pałac
z wieżyczką.
Imbramowice
Gotycko-renesansowy
kościół
Wniebowzięcia NMP. Zbudowany w XVI
w.
Jarząbkowice
Zespół pałacowy pochodzący z końca XIX
wieku oraz założenia parkowe i cmentarz
wiejski.
Jaworzyna Śląska
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa,
Żwirownia.
Kostomłoty
Wieś Kostomłoty to najstarsza na Dolnym
Śląsku osada targowa.
Kościół parafialny Podwyższenia Krzyża
Świętego po raz pierwszy wzmiankowany
w 1201r.; krzyż pokutny przy ogrodzeniu
kościoła i rzeźba Św. Jana Nepomucena
z XVII w.; cmentarz i mur przykościelny;
w centralnej części wsi w sąsiedztwie
kościoła pręgierz.
Krzyżowa
Neobarokowy
zespół
pałacowy,
z pierwszej połowy XVIII w.,
wraz
z
zabudowaniami
gospodarczymi
i parkiem. Swego czasu własność rodu von
Moltke. Odbudowany po zniszczeniach
wojennych w latach 1990–98. Siedziba
Międzynarodowego
Domu
Spotkań
Młodzieży "Fundacji Krzyżowa".
Lubachów
Zabytkowa elektrownia wodna wraz
z tamą, z początku XIX wieku
z interesującym wyposażeniem z epoki.
Lutomia Dolna
Kościół pod wezwaniem Przemienienia
Pańskiego.
Makowice
Uroczy, neorenesansowy pałac nad
stawem.
Milikowice,
Park.
Mokrzeszów
Gotycki kościół św. Jadwigi znajduje się
tam piękna, gotycka figurka Matki Boskiej
z Dzieciątkiem (pocz. XV w.)

Modliszów
XIV wieczny kościół św. Bartłomieja.
Morawa
Neorenesansowo i neoklasycystyczny
pałac zagospodarowany przez Fundację
św. Jadwigi Śląskiej. Przy pałacu znajduje
się duży park.
Mrowiny
Wielka, neoklasycystyczna rezydencja
dawnego
magnata
przemysłowego
z Żarowa, von Kulmiza.
Panków
Ruina renesansowo-barokowego zamku.
Pastuchów
Kościół parafialny pod wezwaniem Św.
Barbary.
Piersno
Zespół
pałacowy:
pałac,
oficyny
mieszkalne, stodoła z 1 połowy XIX w.
Piotrowice
Kościół poewangelicki, którego powstanie
szacuje się na drugą połowę XIX wieku
i w jego sąsiedztwie założenia parkowe
z grobowcem w kształcie piramidy.
Piotrowice Świdnickie
Kościół pod wezwaniem Podwyższenia
Krzyża.
Pożarzysko
Romański kościół św. Józefa z XII wieku
Podczas II wojny światowej uległ on
znacznemu
zniszczeniu,
ale
został
odbudowany w latach 70. XX wieku
W kościele zachowały się interesujące
gotyckie portale.
Pyszczyn
Wielki, klasycystyczny pałac należący
dawniej do hrabiów z rodu von Matuschka
Toppolczan.
Rogoźnica
Nazistowski obóz koncentracyjny z okresu
II wojny światowej (istniał w latach: 1940
– 1945). Szacunkowa liczba ofiar obozu
wynosi ok. 40 tys. osób.
Kościół pomocniczy świętych Szymona
i Judy, pierwszy raz wzmiankowany
w XIII w., obecny kształt pochodzi z XVI
w.
Stary Jaworów
Kościół pod wezwaniem Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
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Strzegom
Gotycki
kościół
parafialny
pod
wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła
Bazylika Mniejsza, z wyjątkowej klasy
płaskorzeźbami w tympanonach portali.
Wewnątrz wspaniałe, ciekawie sklepione
nawy i inne wartościowe historycznie
elementy wyposażenia. Na dzwonnicy
XIV-wieczny
najstarszy
w
Polsce
pracujący dzwon. W sąsiedztwie kościoła
barokowa grupa kamiennych rzeźb oraz
budynek dawnej komandorii zakonu
joannitów. Inne zabytki to m.in.: gotycki
kościół św. Barbary, kościół i klasztor
pokarmelitański
pod
wezwaniem
Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki
Boskiej Szkaplerzowej, średniowieczna
basteja i kaplica św. Antoniego, wieża
Targowa
zwieńczona
nowoczesnym
szklanym hełmem, fragmenty murów
miejskich z XIII w., i ruiny wiatraka
"holendra".
Udanin
Gotycki kościół cmentarny. Pierwsze
wzmianki o kościele a zarazem
miejscowości, znajdują się w dokumentach
papieskich Papieża Innocentego IV z roku
1250, W XIX w. kościół zostaje
odrestaurowany. W dniu 7 maja 1966r.
kościół katolicki pod wezwaniem św.
Urszuli w Udaninie zostaje wpisany do
rejestru zabytków kl."0". W Udaninie
znajduje się również pałac. Istniał już
w XVIII w., przebudowany w latach 18231824 przez Emila Kranste dla Juliusa von
Richthofena.
Wierzbna
Ruiny barokowego pałacu opatów
cysterskich, romański kościół, połączony
w późniejszym czasie z wybudowaną tu
w XVIII w. Świątynią, oraz ruiny
barokowego
klasztoru
cystersów
i kamienna wieża ciśnień z XVII w.
Wiśniowa
Okazały
pałac
neorenesansowy.
Żelazów,
Zespół pałacowy z XVII w. przebudowany
w XiX w.
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Współczesna kultura wsi i folklor.
Dostęp mieszkańców obszaru LGD „Szlakiem Granitu” do kultury i sztuki jest
ograniczony (co ilustruje poniższa tabela). Gdyby poszukiwać swoistego centrum
kulturalnego tego obszaru, to mieści się ono w gminach Strzegom i sąsiadującym Żarowie
(koncentracja imprez kulturalnych i sportowych, instytucji, kół i zespołów kulturalnych).
W pozostałych gminach sytuacja jest o wiele trudniejsza, ze względu stosunkowo mniejszy
ich potencjał i trudniejsze warunki realizacji funkcji kulturotwórczej oraz preferencje
społeczne. Ten aspekt analizowanego obszaru jawi nam się jako jego znacząca słabość
i powinien stać się przedmiotem aktywności LGD „Szlakiem Granitu”, która winna inicjować
i wspierać oddolne formy lokalnej aktywności kulturalnej i artystycznej.
Tabela 9. Dostęp mieszkańców LGD „Szlakiem Granitu” do kultury i sztuki.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imprezy
Jednostka
Instytucje
Zespoły
Biblioteki Kina
Koła kulturalne Muzea
terytorialna
kulturalne artystyczne
i sportowe
Dobromierz
4
0
1
3
6
7
0
Jaworzyna
5
0
1
3
2
5
1
Śląska
Strzegom
7
1
18
20
18
19
1
Świdnica
5
0
1
10
0
14
0
Żarów
1
0
1
9
2
19
0
Kostomłoty
3
0
1
4
3
17
0
Udanin
3
0
0
1
0
3
0
SUMA
28
1
23
50
31
84
2

źródło: dane pochodzą od jednostek samorządu terytorialnego.

W wielu gminach odradza się folklor i kultura wiejska. Najlepszym przykładem jest
gmina Świdnica, w której funkcjonuje kilka zespołów śpiewaczych i tanecznych
o charakterze ludowym. Należą do nich m.in.: „Ale Babki”, „Kądziołeczka” z Lutomii
Dolnej, zespół widowiskowo- taneczny „Boleścin” oraz zespół pieśni i tańca „Bystrzyca”.
Produkt lokalny.
Produkty tego typu powinny mieć lokalny charakter, odnosić się do tradycji, kultury
oraz specyfiki danego obszaru. Są to najczęściej wyroby rolne, spożywcze lub rzemieślnicze,
wytwarzane na danym obszarze, przez lokalnych producentów (najczęściej mieszkańców,
rolników, małe wytwórnie) z surowców lokalnie dostępnych. Trwałym elementem
słowiańskim na tych ziemiach jest zespół potraw obrzędowych oraz tradycyjnych: chleb, żur,
wyroby mączne, kapusta i ogórki kwaszone, fasola i groch, grzyby, ser, zacierki, mleko,
masło. Specyfiką tego obszaru jest inny rodzaj wytwórczości a dokładnie zielarstwo. Dzięki
Wrocławskim Zakładom Herbapol Zakład Produkcyjny Stanowice, produkującym swoje
wyroby nieprzerwanie od zakończenia II wojny światowej zachowała się tradycja zielarska na
tym obszarze. W dalszym ciągu mieszkańcy wsi i miasteczek organizują skupy ziół a nawet
sami je hodują. Wyjątkowym produktem tych zakładów była Herbata Stanowicka, w chwili
obecnej już nie produkowana zawierająca głównie czarny bez, oman, kozieradka i miętę.
Charakteryzowała się wyjątkowym ziołowym smakiem i krystalicznym kolorem głównie
o odcieniach różu i fioletu. Najbardziej charakterystycznymi wytworami tego obszaru są
jednak wytwory rzemiosła. Pierwszym z nich jest cała gama wyrobów z kamienia głównie
granitu. Są to przede wszystkim rzeźby, kostka, oraz nagrobki. Praktycznie w każdej
miejscowości i gminie obszaru LGD istnieją zakłady kamieniarskie przetwarzające ten cenny
materiał na produkty rzemieślnicze. Drugim cennym produktem wytwarzanym z lokalnych
zasobów jest porcelana wytwarzana w Zakładach Porcelany Stołowej Karolina S.A.
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posiadająca unikatowy charakter i wygląd. Wysoka jakość materiału, z którego wytwarza jest
porcelana nadaje jej śnieżnobiały kolor. Przykładem spożywczego produktu lokalnego, który
w ostatnim czasie uzyskał bardzo dobrą markę są wyroby Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
„Jedność” w Boleścinie. Kiełbasa oraz kaszanka produkowane przez ten zakład wyróżnione
zostały krajowym certyfikatem.

2.3 Ocena społeczno – gospodarcza obszaru, w tym potencjału
demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności
społecznej
2.3.1 Społeczność lokalna na obszarze objętym LSR.
Na obszarze LGD „Szlakiem Granitu” zameldowanych jest 83319 osób. Najwięcej
w gminie Strzegom 27207, a najmniej w gminie Dobromierz 5439. Zdecydowana większość
ludności zamieszkuje obszary wiejskie - 54165 osób (65%). W miastach mieszka 29154 osób
co stanowi jedynie 35% populacji.
Jak wynika z tabeli poniżej, stan ludności na tym terenie zmniejszył się w przeciągu
5 lat o 421 osób, czyli tylko o 0,5%. Ta tendencja nie dotyczy jednak całego obszaru LGD.
Na terenie gmin: Jaworzyna Śląska i Świdnica stan ludności nieznacznie się powiększył.
Przyczyną tego zjawiska na terenie tych 2 gmin jest migracja ludności z miasta na wieś.
Mieszkańcy miast, co potwierdzają również statystyki ogólnopolskie, chętnie przenoszą się na
obszary wiejskie, poszukując dla siebie korzystnych warunków do życia. Prócz relatywnie
niewielkiego spadku liczby ludności, innymi znaczącymi tendencjami charakteryzującymi
analizowaną zbiorowość LGD „Szlakiem Granitu” są:
a) proces starzenia się społeczeństwa,
b) migracje zarobkowe (głównie zagraniczne),
c) migracje ludności młodej do dużych miast województwa, głównie Wrocławia.
Według danych z 2006 r. dotyczących migracji, na stałe (wymeldowania) do dużych
miast przeniosły się 674 osoby, natomiast do pracy za granicą wyjechało 112 osób. Stan
migracji zarobkowych na terenie LGD „Szlakiem Granitu” w porównaniu do całego
województwa jest niewielki. Głównaą przyczyną tego jest fakt, że na terenie tym utworzono
3 podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (świdnicką, żarowską
i strzegomską). W ciągu ostatnich lat znalazło tam swoje miejsce wiele inwestycji
przemysłowych, przyczyniło się to istotnie do zwiększenia zatrudnienia tego obszaru.
Tabela 10. Liczba ludności na obszarze LGD w 2001 i 2006 roku.
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jednostka
terytorialna
(gmina)
Dobromierz
Jaworzyna Śląska
Strzegom
Świdnica
Żarów
Kostomłoty
Udanin
SUMA

Liczba ludności
zameldowanej na
stałe w 2001 r.
5531
10 383
27 685
14 998
12 463
6955
5725
83740

Liczba ludności
zameldowanej na
stałe w 2006 r.
5 439
10 447
27 207
15 193
12 444
6 925
5 664
83319

Saldo
ludności
- 92
+ 64
- 478
+ 195
- 19
- 30
- 61
- 421

źródło:www.gus.pl wg stanu na koniec 2006 r.

Wśród ludności niewielką przewagę posiadają kobiety, których jest 42644 (51,2%),
natomiast mężczyzn 40675 (48,8%). W porównaniu z danymi z 2001 roku liczba kobiet
zmniejszyła się w przeciągu pięciu lat o 0,3%, a mężczyzn o 0,7%. Oznacza to, że zmieniają
się proporcje między mężczyznami, a kobietami; tych ostatnich ubywa dużo więcej niż
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kobiet. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są m.in. migracje zarobkowe, gdyż częściej
mężczyźni podejmują decyzje o wyjazdach zarobkowych. Inną przyczyną jest ogólna
tendencja starzenia się społeczeństwa. Coraz większą grupę stanowią ludzie w wieku
poprodukcyjnym. Wśród nich dominują kobiety, które żyją średnio statystycznie dłużej.
Ważną kwestią w analizie populacji mieszkańców partnerstwa jest opis struktury
i tendencji odnoszących się do jej aktywności zawodowej. W wieku przedprodukcyjnym jest
19,6% ludzi (do 17 lat), w wieku produkcyjnym 64% ludzi ( mężczyźni 18-64 lat, kobiety 18
– 59 lat), a wieku poprodukcyjnym 16,4% ludzi (mężczyźni powyżej 65 lat, kobiety powyżej
60 lat). W porównaniu z danymi z 2001r., w ciągu 5 lat stan ludności zmieniał się
następująco:
1) ludność w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła się o 17%,
2) ludność w wieku produkcyjnym zwiększyła się o 6%,
3) ludność w wieku poprodukcyjnym zmniejszyła się o 2%.
Biorąc pod uwagę widoczne powyżej zamieszczone wskaźniki oraz fakt, iż populacja
ludności na tym terenie w ciągu 5 lat zmniejszyła się o 0,5% wyraźnie rysuje się tendencja
starzenia się społeczeństwa subregionu. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym
zmniejszyła się w porównaniu do ludności w wieku poprodukcyjnym o 15%. Zjawisko to
występujące w całej Unii Europejskiej jest bardzo niekorzystne z punktu widzenia
możliwości rozwojowych.
W porównaniu do statystyki całego województwa, gdzie w wieku przedprodukcyjnym
jest 18,4% ludzi, w wieku produkcyjnym 65, 8% ludzi, a wieku poprodukcyjnym 15,7%
ludzi; obszar LGD wypada nie najgorzej. Dość niepokojąca jest liczba ludzi w wieku
poprodukcyjnym, wyższa procentowo niż w całym województwie, świadczy to o dużej ilości
ludzi starszych. Pocieszający natomiast jest duży procent (19,6%) ludzi wieku
przedprodukcyjnym, co świadczy o statystycznie dużej ilości narodzin w porównaniu do
całego województwa. Według danych Banku Danych Regionalnych GUS stopa bezrobocia w
2006 r. na terenie powiatów świdnickiego i średzkiego, na obszarze których znajduje się LGD
„Szlakiem Granitu”, wynosiła:
1. Powiat świdnicki – 20%.
2. Powiat średzki – 15,8%.
Powiat świdnicki, gdzie znajduje się 5 z 7 gmin LGD „Szlakiem Granitu”, należy do
powiatów województwa dolnośląskiego, w których spadek bezrobocia jest największy.
Między lipcem 2007r. a lipcem 2008r. bezrobocie spadło o 2275 osób, tj. o 27,8%. W maju
2008 roku bezrobocie na tym terenie wyniosło 11,1%. Niestety jest ono wyższe o 0,6%
w porównaniu do całego województwa i 1,1% wyższe niż w całej Polsce. Według danych
zawartych w tabeli poniżej wyraźnie widać, że bezrobocie na terenie gmin LGD „Szlakiem
Granitu” wyraźnie spadło.
Tabela 11. Zarejestrowani bezrobotni na terenie LGD „Szlakiem Granitu” w latach
2002 i 2006.
l.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

jednostka
terytorialna
(gmina)
Dobromierz
Jaworzyna Śląska
Strzegom
Świdnica
Żarów
Kostomłoty
Udanin
Razem:

zarejestrowani
bezrobotni w 2002r.
659
1 144
3 351
1 680
1 365
639
604
9442

zarejestrowani
bezrobotni w 2006r.
541
796
2 255
1 060
844
416
395
6307

źródło:www.gus.pl oraz dane jednostek samorządu terytorialnego.
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Jedną z głównych przyczyn zmniejszenia bezrobocia na tym obszarze jest utworzenie
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST - PARK" wraz z 3 podstrefami,
które mieszczą się na terenie gmin: Strzegom, Świdnica i Żarów. Cała strefa ekonomiczna ze
wszystkimi podstrefami zatrudnia łącznie 30552 osoby. Specyfiką tego regionu Polski jest
wydobycie granitu, stanowi on podstawę gospodarki zwłaszcza gmin Strzegom i Dobromierz.
Związane z przemysłem kamieniarskim są także gminy Jaworzyna Śląska i Żarów. Na całym
obszarze zarejestrowanych jest 31 podmiotów gospodarczych zajmujących się górnictwem.
Częściowo związane z wydobyciem granitu, ale także z innymi branżami gospodarki, jest
przetwórstwo przemysłowe. Związanych z tą branżą na terenie LGD jest 1155 podmiotów.
Obszar LGD „Szlakiem Granitu” jest terenem typowo rolniczym, dlatego spora ilość
mieszkańców tego regionu zajmuje się uprawą i hodowlą. Według danych Banku Danych
Regionalnych GUS z 2006 r., zarejestrowanych na tym obszarze jest 261 podmiotów
gospodarczych zajmujących się rolnictwem. Duża liczba podmiotów gospodarczych - 1957
związana jest z handlem. Ten dział gospodarki dominuje w miastach. Najwięcej
przedsiębiorców związanych z handlem jest zarejestrowana w gminie Strzegom. Spory też
jest udział firm branży budowlanej, liczącej 669 podmiotów gospodarczych.
Dość powszechnym problemem występującym na obszarach wiejskich jest dostęp do
edukacji. Na terenie LGD „Szlakiem Granitu” jest on generalnie przez nas oceniany jako
niezadawalający. Na obszarze tym są tylko 32 szkoły podstawowe, 12 gimnazjalnych, 2 licea
ogólnokształcące, 2 szkoły zasadnicze zawodowe oraz 3 szkoły policealne. Najwięcej szkół
jest w Strzegomiu, Żarowie i na terenie gminy Świdnica. Szczególnie kwestia ograniczonej
dostępności występuje na ponadpodstawowym poziomie edukacji.
Tabela 12. Placówki oświatowe na terenie LGD „Szlakiem Granitu”.
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jednostka
terytorialna
Dobromierz
Jaworzyna
Śląska
Strzegom
Świdnica
Żarów
Kostomłoty
Udanin
Razem

Szkoły
podstawow
e
3

Gimnazj
a
1

Licea
ogólnokształcąc
e
0

3
10
7
4
4
1
32

1
4
3
1
1
1
12

0
1
0
1
0
0
2

Zasadnicz
e szkoły Szkoły
zawodowe policealne
0
0
0
1
0
1
0
0
2

0
2
0
1
0
0
3

źródło:www.gus.pl oraz dane z jednostek samorządu terytorialnego.

Mieszkańcy obszaru LGD „Szlakiem Granitu” mają dobry dostęp do podstawowej
opieki medycznej, w każdej gminie znajduje się przynajmniej jeden prywatny lub publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej. Problemem natomiast jest mała liczba lekarzy specjalistów, brak
szpitali, z wyjątkiem Szpitala Reumatologicznego w Żarowie oraz brak ośrodków
rehabilitacyjnych zwłaszcza, że duża część mieszkańców tego regionu to ludzie starsi.
Korzystnie prezentuje się dostępność obywateli do pomocy społecznej, ponieważ w każdej
gminie znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Bezpieczeństwo publiczne na obszarze
LGD „Szlakiem Granitu” jest zapewnione w wystarczającym stopniu. W każdej gminie
znajduje się przynajmniej jeden posterunek Policji, a w gminie Strzegom Straży Miejskiej.
W każdej gminie występują także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, najwięcej, bo aż 10
w gminie Udanin.
Dużym problemem społeczności LGD „Szlakiem Granitu” jest to, że nie wszyscy
mieszkańcy tego obszaru są podłączeni do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W najgorszej
sytuacji jest gmina Dobromierz, w której 770 mieszkańców nie ma dostępu do sieci
wodociągowej oraz w całej gminie brakuje sieci kanalizacyjnej.
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Analizując aktywność obywatelską na terenie LGD „Szlakiem Granitu” na podstawie
frekwencji wyborczej można powiedzieć, że jest ona bardzo mała jeśli chodzi o sprawy
dotyczące całego państwa (nie związane bezpośrednio z nimi) oraz dosyć wysoka jeśli chodzi
o sprawy bezpośrednio związane z gminą i nimi samymi. Potwierdzeniem tej tezy są wyniki
wyborów do Sejmu i Senatu z 2007r. w porównaniu z wynikami wyborów samorządowych
z 2006 r. Frekwencja w wyborach parlamentarnych 2007 na terenie gmin wchodzących w
skład LGD „Szlakiem Granitu” mieściła się w przedziale 39 – 47%, podczas gdy frekwencja
w całym kraju wyniosła prawie 54%. Najbardziej aktywni byli wówczas mieszkańcy gminy
Żarów – 47,7%, a najmniej aktywni mieszkańcy gminy Udanin – 39,3%. Dla porównania
frekwencja na tym obszarze w wyborach samorządowych 2006 r. mieściła się w przedziale 33
– 51%, podczas gdy w całym województwie wyniosła 39%, a w całym kraju wyniosła 39,5%.
Najwyższą aktywnością w tych wyborach mogą pochwalić się mieszkańcy gminy Udanin,
których aż blisko 52% poszło zagłosować, podczas gdy w wyborach parlamentarnych
występowała tam najniższa frekwencja w regionie. Bardzo ważnym czynnikiem jest
zwiększanie się aktywności obywatelskiej ludności tego regionu w ostatnim czasie.
Porównując frekwencję w wyborach do Sejmu i Senatu z 2005 r. z frekwencją w tego
samego rodzaju wyborach w 2007 r. wyraźnie widać tendencję wzrostową. W 2005r.
frekwencja wyniosła w porównaniu od 26% do 35%, natomiast w 2007 r. od 39% do 47%.
Nie jest to jednak specyfika tylko tego regionu, ponieważ podobna sytuacja miała miejsce
w całym kraju. Niemniej jest to bardzo dobry symptom wskazujący być może na odradzanie
się aktywności obywatelskiej.
Na obszarze LGD „Szlakiem Granitu” działają 173 organizacje pozarządowe.
Najwięcej, bo aż 53 w gminie Strzegom, natomiast najmniej w gminach Dobromierz – 11
i Udanin – 16, z czego aż 14 to Ochotnicze Straże Pożarne. Organizacje pozarządowe
skupione są przeważnie w miastach, zwłaszcza w Strzegomiu i Żarowie. Natomiast brakuje
ich na terenach wiejskich. Można z tych danych wysnuć wniosek, że aktywność obywatelska
koncentruje się na obszarze miast, a w mniejszym stopniu na terenach wiejskich. Pewnym
świadectwem tej sytuacji był niewielki ich udział w warsztatach strategicznych.
2.3.2 Gospodarka obszaru
W tabelach poniżej przedstawiamy zestawienie (w latach 2000 i 2005) powierzchni
użytków rolnych z wyszczególnieniem na typy użytków rolnych (grunty orne, sady, łąki,
pastwiska).
Tabela 13. Powierzchnia użytków rolnych w ha w roku 2000.
L.p.

Jednostka
terytorialna

1.
2.

Dobromierz
Jaworzyna
Śląska
Strzegom
Świdnica
Żarów
Kostomłoty
Udanin

3.
4.
5.
6.
7.

Powierzchnia
użytków rolnych
ha
(ogółem)
2000r.
6209
5583

Grunty
orne ha
(ogółem)
2000r.
5270
4938

Sady ha Łąki ha Pastwiska
(ogółem)
(ogółem)
ha
2000r.
2000r.
(ogółem)
2000r.
41
411
487
73
290
282

10652
14115
6679
12528
9377

9159
11701
6182
11750
8843

60
119
23
31
9

516
953
282
541
326

917
1342
192
206
199

źródło:www.gus.pl oraz dane jednostek samorządu terytorialnego.
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Tabela 14. Powierzchnia użytków rolnych w ha w roku 2005.
L.p.

Jednostka
terytorialna

1.
2.

Dobromierz
Jaworzyna
Śląska
Strzegom
Świdnica
Żarów
Kostomłoty
Udanin

3.
4.
5.
6.
7.

Powierzchnia
użytków
rolnych w ha
(ogółem)
2005r.
6181
5472

Grunty
orne w ha
(ogółem)
2005r.

Sady w
ha
(ogółem)
2005r.

Łąki
w
ha
(ogółem)
2005r.

Pastwiska
w
ha
(ogółem)
2005r.

5450
4784

43
44

310
340

378
304

10786
13936
6614
12942
9656

9284
11890
6220
12367
8881

61
109
29
28
10

510
814
225
344
306

931
1123
140
203
459

źródło:www.gus.pl oraz dane jednostek samorządu terytorialnego.

Kolejna tabela przedstawia przynależność podmiotów gospodarczych do podstawowych
sektorów gospodarczych.
Tabela 15. Podmioty gospodarcze zarejestrowane według sekcji PKD.
L.
p.

Jednostka
terytorialna

Ogółe
m 2001

Ogółe
m 2006

1.
2.

Dobromierz
Jaworzyna
Śląska
Strzegom
Świdnica
Żarów
Kostomłoty
Udanin

331
530
2181
996
746
346
394

3.
4.
5.
6.
7.

Ogółem
sektor
publiczn
y 2006
11
74

Sektor
prywatn
y 2001

Sektor
prywatn
y 2006

359
734

Ogółem
sektor
publiczny
2001
12
15

319
515

348
660

2672
1175
1009
385
427

47
24
23
15
9

281
36
107
13
7

2134
972
723
331
385

2391
1139
902
372
420

źródło: www.gus.pl.

Syntetycznym miernikiem, wg którego możemy oceniać potencjał ekonomicznofinansowy obszaru jest odwołanie się do urzędowego wskaźnika dochodów podatkowych
gmin. Dochody gmin Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” nie należą do
najwyższych. Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie dochodu przypadającego per
capita w latach 2004 – 2007. Wskaźnik ten, nazywany wskaźnikiem G, oblicza się dzieląc
kwotę dochodów podatkowych gminy, ustalanych za rok poprzedzający rok bazowy przez
liczbę mieszkańców gminy – art. 20 ust. 4 ustawy z dnia13 listopada 2003r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 23, poz. 1966 z późn. zm.). Dochody gminy
ustalane są na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za konkretny rok,
w którym gmina ma obowiązek wykazać wszystkie dochody podatkowe (w tym: podatek
rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, dochodowy od osób fizycznych
w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej, z opłaty
eksploatacyjnej, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, udział we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).
Jednakże, co ciekawe wskaźnik G dla poszczególnych gmin LGD „Szlakiem Granitu”
jest w większości przypadków minimalnie niższy od wskaźnika dochodów podatkowych
w całym kraju (tzw. wskaźnik Gg – punkt 8 tabeli). W przypadku gminy Strzegom wskaźnik
51

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”
gminny w 2004 i w 2005 roku przewyższa wskaźnik krajowy. Jednakże już w 2006r.
wskaźnik krajowy Gg jest minimalnie wyższy niż wskaźnik G we wszystkich gminach LGD
„Szlakiem Granitu”. Różnica ta pogłębia się w roku 2007, jest jeszcze wyższa niż w roku
poprzednim. Najgorsza sytuacja jest w Jaworzynie Śląskiej, gdzie różnica ta wynosi
415,10 zł, najlepsza zaś w Strzegomiu, w którym różnica wynosi jedynie 101,13 zł.
Wskaźniki dla poszczególnych gmin partnerstwa „Szlakiem Granitu” znacznie przewyższają
najniższy wskaźnik w Polsce, który w 2007r. wyniósł 230,40 zł (gm. Radogoszcz, powiat
dąbrowski).
Tabela 16. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców w złotych
(tzw. wskaźnik G) oraz wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby
mieszkańców.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jednostka
terytorialna
Dobromierz
Jaworzyna Śląska
Strzegom
Świdnica
Żarów
Kostomłoty
Udanin
Wskaźnik dochodów
podatkowych w kraju
do liczby mieszkańców
w kraju w złotych

2004

2005

2006

2007

b. danych
568,26
806,44
608,63
655,66
627,46
587,36
793,43

771,01
666,96
883,76
664,95
762,11
691,84
652,68
866,72

751,12
684,56
931,54
715,03
909,85
710,93
658,67
954,74

847,08
704,10
1018,07
805,00
973,07
831,28
761,98
1119,20

źródło: dane z jednostek samorządu terytorialnego.

Rolnictwo.
W przypadku wszystkich gmin wchodzących w skład LGD można mówić o nich jako
o gminach mających charakter rolniczy. Użytki rolne stanowią zdecydowaną większość
powierzchni obszaru, co jest wynikiem doskonałych warunków glebowych, dostępnością
terenową warunkowaną przystępnym ukształtowaniem topograficznym, klimatu
sprzyjającemu rolnictwu oraz małego poziomu zalesienia. Na całości obszaru dominują gleby
dobre i bardzo dobre, przez co produkcja rolna ukierunkowana jest na uprawy polowe, gdzie
dominuje produkcja tradycyjnych zbóż (głównie pszenicy) i roślin oleistych (rzepaku).
Rolnictwo obszaru koncentruje się również na hodowli (owiec, bydła, trzody chlewnej,
koni). Zestawienie danych z lat 2000 i 2005 wskazuje na minimalne przesunięcie sposobów
wykorzystania powierzchni użytków rolnych. Nadal wiodącym rodzajem użytkowania jest
wykorzystanie areału na grunty orne 89 % (2000r.) i 85% (2005r.). Pozostałą część użytków
zajmują sady – 0,5% (2000r.) i 0,8% (2005r.), łąki 5% (2000r.) i 5,6% (2005r.) oraz
pastwiska 5,5% (2000r.) i 5,6% (2005r.).
Dobre warunki dla rolnictwa oraz zubożenie krajobrazu wynikające z braku
występowania zwartych systemów leśnych w dużym stopniu ograniczyło zainteresowania
sektora rolniczego, przede wszystkim w centralnej i północnej części LGD, w realizowaniu
przedsięwzięć agroturystycznych. Biorąc pod uwagę niewielkie nasycenie tego rodzaju
przedsiębiorczością oraz walory regionu jak np. brak skażenia środowiska, zróżnicowanie
terenowe występujące na obszarze całej LGD itp. niewątpliwie jest to szansa na
dywersyfikacje zatrudnienia ludności wiejskiej w tym kierunku.
Gminy i obręby geodezyjne obszaru LGD zakwalifikowane jako ONW (obszary
o niekorzystnych warunkach gospodarowania – kwalifikowane przez Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach):
• Gmina wiejska Dobromierz (Jaskulin, Pietrzyków),
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Gmina wiejska Świdnica (Bystrzyca Górna, Lubachów, Lutomia Górna, Modliszów,
Pogorzała, Witoszów Górny).
Wszystkie powyższe miejscowości zostały zakwalifikowane, jako „obszary ONW ze
specyficznymi utrudnieniami”.
Sektor pozarolniczy.
Poza rolnictwem, na obszarze LGD, występują również liczne gałęzie przemysłowe
oraz usługowo - handlowe. Tabela podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych
w rejestrze REGON wg sekcji PKD wskazuje, że najwięcej podmiotów zarejestrowanych jest
w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny.
Z danych statystycznych wynika również to, że w tych sekcjach występuje największa
dynamika przyrostowa liczby zarejestrowanych podmiotów.
Tradycyjną i obecną od dawna jest branża pozyskiwania i obróbki złóż granitu, kruszyw
naturalnych, surowców ilastych, węgla i największe w Polsce złoża kaolinu (Strzegom,
Żarów, Dobromierz). Z pozyskanych surowców skalnych liczne zakłady kamieniarskie
wytwarzają bogaty asortyment materiałów budowlanych, elementów małej architektury,
nagrobki itp. Wiodące zakłady branży kamieniarskiej, prowadzą eksport wyrobów gotowych
i budowlanych do wielu krajów. Na strukturę zatrudnienia na obszarze LGD wpływa
dynamiczny rozwój sektora handlowo – usługowego oraz produkcyjnego w największych
ośrodkach ugrupowania (Strzegom, Żarów, Jaworzyna Śląska). Istotny udział w tworzeniu
zatrudnienia dla społeczności LGD ma bliskość dużych ośrodków miejskich jak Świdnica,
Wałbrzych, Legnica czy Wrocław. W ostatnich latach zostało stworzonych wiele miejsc pracy
w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz jej podstrefach znajdujących się na tym
obszarze (Żarów, Strzegom, Świdnica). Region ten, z uwagi na swoje położenie (bliskość
dużych miast, bliskość granic niemieckiej i czeskiej), rozbudowaną sieć transportu
drogowego (autostrada A4, droga krajowa nr 5, nr 35) oraz kolejowego, od dawna cieszy się
zainteresowaniem inwestycyjnym.
Gminy wchodzące w skład LGD „Szlakiem Granitu”, poza ofertą wiążącą się
z obecnością podstref ekonomicznych, indywidualnie opracowały swoje oferty dla
inwestorów. Na swoich terenach aktywności gospodarczej gminy Udanin
i Kostomłoty oferują pod inwestycje odpowiednio 90 ha i 120 ha, zaś władze miasta
Jaworzyny Śląskiej doprowadziły do utworzenia Jaworzyńskiego Intermodalnego Parku
Przemysłowo-Technologicznego. Działania na rzecz realizacji tego projektu podjęto w celu
stworzenia atrakcyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, pobudzenia
rozwoju transportu oraz rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu na terenie Gminy
Jaworzyna Śląska, finansowanego przez Unię Europejską z Sektorowego Programu
Operacyjnego 2004-2006 działania 1.3. Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Na
realizacje inwestycji w JIPPT przeznaczono 44 ha .
Poza firmami inwestującymi w podstrefach WSSE znajdujących się na obszarze LGD,
kluczowe znaczenie mają:
• Zakłady porcelany stołowej „Karolina” (Jaworzyna Śląska),
• Wytwórnia mebli „Zebra” (Jaworzyna Śląska),
• Granit Strzegom S.A. (Strzegom),
• Polska Ceramika Ogniotrwała "Żarów" S.A. (Żarów),
• WEKOM-II Kopalnia Granitu sp. z o.o. (Strzegom),
• "BRAUN GRANIT" sp. z o.o. – (Czernica, gmina Dobromierz),
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe CZERNICA-GRANIT Sp. z o.o. (Czernica,
gmina Dobromierz),
• MorStone Trade sp. z o.o. (Strzegom),
• POLBOTO spółka. z o.o. (Udanin),
• Dolnośląskie Młyny S.A. (Ujazd Górny, gmina Udanin),
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FIRMA Marchewka Schody z Drewna (Piotrowice, gmina Kostomłoty),
EMITEST – EKO spółka z o.o. (gmina Żarów),
ROLMEKS SP. z o.o. (gmina Żarów),
Cukrownia Świdnica S.A. w Pszennie (gmina Świdnica),
Agrominor Sp z o.o. (gmina Świdnica),
Gospodarstwo Rolne Mokrzeszów (gmina Świdnica),
Kombinat Rolny Sp. z o.o., Pszenno (gmina Świdnica),
Młyn Spółdzielnia Produkcyjna w Burkatowie (gmina Świdnica),
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Jedność” w Boleścinie (gmina Świdnica).

Wysoki poziom zatrudnienia na obszarze LGD wygenerowano w lokalnych
Podstrefach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest – Park”. WSSE jest jedną
z najszybciej rozwijających się stref przemysłowych w Polsce. Rozpoczęła swoją działalność
w 1997 r. Zainwestowanie na jej terenie i prowadzenie tam działalności daje możliwość
skorzystania z ulg podatkowych, a także innych zachęt, co wpływa na zwiększenie
możliwości inwestycyjnych. WSSE została ustanowiona na 20 lat, tj. do 29 maja 2017r.
W okresie tym inwestorzy mogą być zwolnieni z podatku od nieruchomości oraz mogą
uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji (dla woj. dolnośląskiego
w wysokości 40% inwestycji) lub z tytułu utworzenia nowych miejsc, w postaci ulgi
w podatku dochodowym. WSSE posiada 1 podstrefę w województwie lubuskim,
4 w województwie wielkopolskim, 6 w województwie opolskim oraz 20 w województwie
dolnośląskim. Spośród 20 podstref w województwie dolnośląskim na obszarze LGD znajdują
się podstrefy: Strzegom, Świdnica i Żarów.
Podstrefa Żarów:
Podstrefa Żarów obejmuje obszar o powierzchni 108,6584 ha, zaś proponowany teren
o powierzchni 18,18 ha w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego
przeznaczony jest pod zabudowę przemysłowo – usługową.
Do tej pory w podstrefie zainwestowały następujące firmy:
1. AKS Precision Ball Polska sp. z o. o.
6. “Bridgestone Diversified Product
2. Yagi Poland Factory sp. z o. o.
Poland” sp. z o. o.
3. “Franc - Textil” sp. z o. o.
7. T&P Polska sp. z o. o.
4. Daicel Safety Systems Europa sp. z
8. Steel.s Polska sp. z o. o.
o. o.
9. Colorobbia Polska sp. z o. o.
5. Electrolux Poland sp. z o. o.
10. Proton Finishing Poland sp. z o. o.
Podstrefa Świdnica:
Składa się z dwóch obszarów zlokalizowanych na obrzeżach miasta Świdnica
i obejmuje łącznie 149,9 ha. Obszar ten jest w całości niezabudowany, co stwarza dogodne
warunki do kształtowania jego zabudowy.
Do chwili obecnej w podstrefie podjęły inwestycje następujące firmy:
1. Cynkownia Galess sp. z o.o.
5. Nifco Poland sp. z o.o.
2. Electrolux Poland sp. z o.o.
6. Sonel S.A.
3. Klingenburg International sp. z o.o.
7. Knauf Industries Polska sp. z o.o.
4. Colgate – Palmolive Manufacturing
8. Novatex 1 sp. z o.o.
(Poland) sp. z o.o.
9. Gryphon sp. z o.o.
Podstrefa Strzegom:
Obejmuje obszar o powierzchni 9,8076 ha i znajduje się na obszarze miasta
w południowo zachodniej części. Cały teren dostępny jest pod inwestycje. Jest on
przygotowany pod projekty typu green – field, co daje możliwości jego zagospodarowania
w zależności od potrzeb zainteresowanych podmiotów gospodarczych. Obszar podstrefy jest
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uzbrojony we wszystkie sieci i instalacje. Walorem strzegomskiej podstrefy jest jej położenie
– bezpośrednio przy drodze krajowej nr 35 Poznań – Jelenia Góra.

2.4 Specyfika obszaru objętego LSR
Większość obszaru LGD „Szlakiem Granitu” usytuowana jest na Przedgórzu
Sudeckim, dzięki czemu występuje tu bardzo ciekawa rzeźba terenu oraz dużo miejsc
z ciekawym krajobrazem oraz cennych przyrodniczo. Do najciekawszych można zaliczyć
Góry Sowie, Góry Wałbrzyskie, Książański Park Krajobrazowy, Górę Krzyżową pod
Strzegomiem. Występują tu liczne parki z cennym drzewostanem parkowym. Obszar ten
obfituje w liczne dwory, pałace, zamki i pałace. Wszystkie są pięknie położone i posiadają
dużą wartość zabytkową oraz bardzo ciekawą architekturę.
Wśród zbiorników wodnych wyróżnia się walorami krajobrazowymi zalew
w Dobromierzu. Występują tu także liczne sztuczne zbiorniki wodne powstałe w wyniku
wypełniania wodą nieczynnych wyrobisk, które stanowią niemałą atrakcję dla wędkarzy.
Wszystkie wyżej wymienione miejsca można wykorzystać do rozwoju turystki w tym rejonie,
szczególnie że jest tu bardzo słabo rozwinięta baza turystyczna, zwłaszcza jeśli chodzi
o miejsca noclegowe. Oprócz walorów turystycznych, obszar LGD „Szlakiem Granitu”
wyróżnia się także występowaniem bardzo dobrych gleb, które stanowią aż 77% całego
obszaru i charakteryzują się dostępnością terenową warunkowaną przystępnym
ukształtowaniem topograficznym. Na przystępność tę wpływa także małe zalesienie tego
terenu. Wszystkie te cechy, oraz odpowiedni klimat przesądziły, że odkąd podają najstarsze
źródła historyczne, zawsze był to obszar typowo rolniczy, ze świetnymi warunkami dla
rozwoju tej gałęzi gospodarki. Specyficzne i wyróżniające dla tego rejonu Polski jest
występowanie imponujących złóż granitu i kaolinu, które usytuowane są na obszarze LGD
„Szlakiem Granitu”. Wydobycie tych surowców odbywa się tutaj od XIX wieku i jest bardzo
ważnym elementem gospodarki tego rejonu. Największe korzyści odnoszą przedsiębiorcy
zajmujący się kamieniarstwem, którzy z wydobytych materiałów produkują bogaty
asortyment materiałów budowlanych, elementy małej architektury, nagrobki itp.
Analizując specyfikę danego obszaru należy wymienić cechy charakterystyczne na
ludności, która go zamieszkuje. Na terenie LGD „Szlakiem Granitu” w znakomitej
większości (65%) mieszka ludność wiejska. Jest to związane z faktem, że przeważająca część
obszaru ma charakter rolniczy. Ważnym elementem charakterystycznym dla tego terenu jest
znaczący w ostatnich latach, największy w województwie, spadek bezrobocia oraz aktywność
obywatelska mieszkańców w sprawach bezpośrednio związanych z tym obszarem, o czym
świadczy względnie wysoka frekwencja w wyborach samorządowych. Jednakże stan kapitału
społecznego, mierzony ilością i jakością pracy organizacji pozarządowych, jest dalece
niezadawalający i wymaga znaczącej interwencji, w postaci wsparcia dla tych rejonów
partnerstwa gdzie jest on na najniższym poziomie.
Na spadek bezrobocia w tym rejonie Polski w bardzo dużym stopniu wpłynęło
powstanie i rozwój wcześniej opisywanej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Niekorzystnym elementem charakterystycznym dla tego regionu, który należałoby
zmienić jest ograniczony dostęp mieszkańców LGD „Szlakiem Granitu” do kultury
i edukacji. Życie kulturalne tego obszaru koncentruje się w głównie w miastach. Natomiast
obszary wiejskie w bardzo małym stopniu mają dostęp do wszystkiego co składa się na
kulturę. Podobna sytuacja występuje jeśli chodzi o edukację. Większość szkół, których i tak
jest niedużo znajduje się w miastach (Strzegom, Żarów oraz Świdnica), a zwłaszcza
w największym mieście tego regionu – Świdnicy, (które ze względu na standardy Leadera nie
jest traktowane jako element obszaru partnerstwa). Specyficzna dla całego terenu LGD
„Szlakiem Granitu” jest zadawalająca dostępność do podstawowej opieki medycznej, pomocy
społecznej oraz służb zajmujących się bezpieczeństwem publicznym, takich jak Policja, Straż
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Miejska i Straż Pożarna. Obszar ten charakteryzuje mała ilość lekarzy specjalistów
i dostępność do szpitali oraz ośrodków rehabilitacyjnych.
Uzasadnienie spójności obszaru LSR
Kluczową cechą łączącą obszar LGD „Szlakiem Granitu” jest występowanie tradycyjnej
gałęzi przemysłowej związanej z bogatymi złożami granitu oraz wysoka kultura agrarna,
która w wyniku doskonałych uwarunkowań rolniczo – hodowlanych jest obecna na tych
ziemiach w istotnej części już od wczesnego średniowiecza. Region ten charakteryzuje się
również cechami, które warunkowane są wspólną historią tych ziem. Na rozwój całego
obszaru w przeszłości wpływała obecność istotnych szlaków handlowych (szlak
bursztynowy), jak i średniowieczne więzi państwowe związane z przynależnością tych
obszarów do domen piastowskich (Księstwo Świdnicko – Jaworskie). Bogata historia obszaru
jest potwierdzona wieloma zabytkami z różnych okresów historycznych, których liczba
i gęstość występowania należy do jednych z najwyższych w Polsce. Znaleźć tu można także
wiele unikalnych pomników przyrody, które niewątpliwie uatrakcyjniają ofertę turystyczną
obszaru LGD.
Spójność geograficzna i środowiskowa
Cechą wpływającą na spójność pod względem przyrodniczym dla tego skądinąd
jednego z najciekawszych geograficznie miejsc w naszym kraju jest fakt, że na krajobraz
całego obszaru istotnie wpłynęła aktywność rolnicza osiadłych tu ludzi doprowadzając zasoby
leśne zdeterminowane produkcją rolniczą do radykalnego zmniejszenia. Najważniejszą rzeką
przepływająca centralnie przez cały obszar LGD jest Bystrzyca. Drugą pod względem
długości rzeką na tym terenie jest Strzegomka, prawy dopływ Bystrzycy. Bystrzyca posiada
również liczne odnogi które zasilają region LGD pomniejszymi ciekami.
Spójność gospodarcza:
Gospodarka LGD „Szlakiem Granitu”, jak już wspomniano, jest tradycyjnie związana
z rolnictwem oraz przemysłem pozyskiwania i obróbki złóż granitu, kruszyw naturalnych,
surowców ilastych i węgla. W ostatnich latach odnotowano na tym obszarze dość duże
zwiększenie zatrudnienia na co niewątpliwie ma wpływ rozwój rynku pracy obecnych na tym
obszarze miast (Strzegom, Żarów, Jaworzyna Śląska), miast sąsiadujących z LGD oraz
podstref WSSE (Strzegom, Żarów, Świdnica). Skutkiem powyższego jest przesunięcie
zatrudnienia z działów o charakterze rolniczym do innych działów gospodarki. Typową cecha
dla mikroregionu jest nikły poziom zainteresowania biznesem turystycznym jak
i niewystarczające zaangażowanie władz samorządowych dla rozbudowy infrastruktury
turystycznej i oferty turystycznej.
Spójność społeczna:
Społeczność regionu, charakteryzuje się stosunkowo wysoką aktywnością obywatelską,
co wyraża się w wysokiej frekwencji podczas wyborów samorządowych. Poprawiająca się
sytuacja na rynku pracy nie jest współmierna jednak z niskim poziomem dostępności do
edukacji. Ludność wiejska zupełnie pod tym względem uzależniona jest od obecnych tu
ośrodków miejskich, w których również wachlarz oferty edukacyjnej scharakteryzować
należy jako ubogi. Niezadowalająca jest także oferta kulturalna, większość mieszkańców
ośrodków wiejskich partnerstwa ma ograniczone możliwości dostępu do niej.
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3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR wraz z wnioskami
wynikającymi z przeprowadzonej analizy
SWOT to akronim angielskich słów używanych dla zdefiniowania poszczególnych
elementów macierzy, będącej podstawą dla identyfikacji uwarunkowań rozwojowych obszaru
partnerstwa. Skrót pochodzi od nazw: strenght – atuty, silne strony, weaknessses – słabości,
opprtunities – szanse, możliwości, threats – zagrożenia. Ten typ analizy strategicznej
umożliwia przeprowadzenie analizy zjawisk i zasobów wewnętrznych danego regionu oraz
takich tendencji, które znajdują się w jego otoczeniu i są poza zasięgiem naszego
bezpośredniego wpływu.
Kreowana na podstawie takiego badania postulowana strategia powinna zmierzać do
tego, aby wykorzystując mocne strony wnętrza i szanse jakie istnieją w otoczeniu
zewnętrznym, efektywnie przezwyciężać słabości i ograniczyć lub unikać oddziaływania
zagrożeń. Analiza SWOT w LSR dla obszaru partnerstwa „Szlakiem Granitu” pozwoliła na
uporządkowanie naszej wiedzy o terenie oraz wyprowadzenie z niej najlepszej koncepcji
techniką porządkującą informacje dotyczące zasobów tego obszaru. Została wykonana na
podstawie informacji uzyskanych w diagnozie. Dotyczy całego spektrum zagadnień
gospodarczych, środowiskowo-przyrodniczych, kulturowych i społecznych tego obszaru.
Uczestnicy warsztatów wykorzystali przeprowadzoną analizę SWOT do wyboru tematu
wiodącego oraz sformułowania wizji, celów ogólnych i szczegółowych strategii.

ANALIZA SWOT
mocne strony:

 spadający poziom bezrobocia,
 stosunkowo
duże
zatrudnienie
w branżach pozarolniczych,
 dynamiczny rozwój strefy oraz
podstref WSSE,
 bogactwo zabytków historycznych
i przyrodniczych,
 korzystne warunki klimatycznoglebowe dla działalności rolniczej,
 bliskość dużych ośrodków miejskich
 dobre warunki do prowadzenia
działalności agroturystycznej,
 stosunkowo niewielka emigracja
z obszaru LGD,
 tradycyjne i znaczące związki
historyczne w ramach mikroregionu
(szlak
bursztynowy,
księstwo
świdnicko - jaworskie),
 korzystne położenie geograficzne, na
styku kilku krain geograficznych
i historycznych,
 walory przyrodniczo- krajobrazowe,
obszar natura 2000, rezerwaty
przyrody,
 czyste i nieskażone środowisko na
znacznym terenie partnerstwa,

słabe strony:

 ograniczony dostęp mieszkańców do
kultury,
 nierozwinięta sieć i słaby poziom
wyposażenia obiektów kulturoworozrywkowych
i
sportowo
rekreacyjnych,
 małe zainteresowanie działalnością
agroturystyczną i niewielka sieć
takich gospodarstw,
 zubożałe krajobrazowo tereny ( brak
zwartych obszarów leśnych, oraz
obszar
zdecydowanie
rolniczy
o małym zróżnicowaniu terenowym),
 niska
świadomość
kulturalnospołeczna,
 mała
liczba
organizacji
pozarządowych,
szczególnie
organizujących aktywność wśród
młodzieży,
 brak rynków zbytu na produkty
rolne,
 brak
lokalnego
produktu
charakterystycznego
dla
mikroregionu,
 słaby stan techniczny infrastruktury
drogowej,
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 wysoka
aktywność
podmiotów
gospodarczych w gminach Strzegom,
Świdnica, Żarów,
 liczne zabytki stanowiące lokalne
atrakcje,
 prężne działanie kilku organizacji
pozarządowych i sołectw,
 bogate
i
różnorodne
zasoby
surowcowe (minerały i kopaliny),
 tradycja wytwórczości produktów
lokalnych,
 imprezy związane z dziedzictwem,
 aktywne
środowisko
działaczy
i pracowników samorządowych,
 zwiększenie stopy życiowej ludności
subregionu,
 wzrost
poziomu
wykształcenia
ludności subregionu,
 znaczne rezerwy terenów pod
inwestycje
gospodarcze
i mieszkaniowe,
 relatywnie
niskie
ceny
nieruchomości,

 trudności komunikacyjne wewnątrz
partnerstwa,
 braki w infrastrukturze wodno –
kanalizacyjnej,
 podział administracyjny - gminy
LGD leżą w dwóch powiatach,
 słabo
rozwinięta
mikroprzedsiębiorczość,
 niedostatek
bazy
noclegowej
w wielu gminach,
 niska
wiedza
mieszkańców
o dostępności środków UE,
 niepełna
lub
zaniedbana
infrastruktura turystyczna w terenie,
brak wspólnego systemu szlaków,
 brak
regionalnej
organizacji
turystycznej koordynującej działania
w tym zakresie,
 słaba jakość usług turystycznych,
 niska
świadomość
ekologiczna
i wiedza o dziedzictwie kulturowym,
 niedostateczna
infrastruktura
i zaplecze sportowe,
 mała aktywność społeczna,
 bardzo zły stan wielu zabytków
i problem z ich udostępnieniem,
 brak wspólnego kalendarza imprez,
 małe zainteresowanie aktywnością
gospodarczą osób z terenów
wiejskich,
 słaba oferta zagospodarowania czasu
wolnego dzieci i młodzieży,
 niewielka
sieć
szlaków
turystycznych,
 niewielka ilość zabytków kultury
materialnej i atrakcji turystycznych
o
randze
regionalnej
i międzynarodowej,
 istnienie zdegradowanych obszarów,
gdzie była lub jest prowadzona
działalność gospodarcza na bazie
eksploatacji surowców naturalnych,
 mała
aktywność
prospołeczna
biznesu lokalnego,
 niedostateczne
zagospodarowanie
zbiorników wodnych pod potrzeby
turystów i mieszkańców,
 niewielkie doświadczenie wielu
środowisk
lokalnych
w
wykorzystaniu
środków
zewnętrznych,
 partykularyzm gminny i społeczny,
 odpływ młodzieży i niski przyrost
naturalny
–
starzenie
się
społeczeństwa.
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szanse w otoczeniu:
położenie przy ważnych szlakach
komunikacyjnych (A4, 35),
stały i stabilny wzrost i rozwój
gospodarczy kraju i związana z nim
polityka pro-inwestycyjna władz
ponadlokalnych,
dostępność środków UE i innych
źródeł
pozabudżetowego
finansowania projektów lokalnych,
dostępność i bliskość rynków pracy
na zewnątrz obszaru partnerstwa,
rozwój sieci drogowej, w tym
autostradowej i dróg ekspresowych,
konkurencyjne
ceny
produktów
i polskiej siły roboczej na rynku
międzynarodowym,
wysoka
atrakcyjność
regionu
dolnośląskiego
(inwestycyjna,
turystyczna),
rozwój współpracy i wymiana,
doświadczeń pomiędzy gminami,
moda
na
turystkę
krajową
i agroturystykę,
wzrost dochodów obywateli polski,
wzrost jakości życia i świadomości
ekologicznej mieszkańców,
rosnące zainteresowanie aktywnymi
formami turystyki,
zagospodarowanie i sieciowanie
szlaków, tras w obrębie LGD
i wespół z innymi partnerstwami,
stopniowy
rozwój
instytucji
otoczenia biznesu,
bliskość Czech i Niemiec w zakresie
rozwoju turystyki i sfery usług,
rozwój i promocja produktów
lokalnych oraz realizacja cyklicznych
imprez regionalnych,
współpraca
branżowa
mikroprzedsiębiorców.

















zagrożenia w otoczeniu:
kryzys finansowy i spowolnienie
dynamiki wzrostu gospodarczego,
niewielkie
zainteresowanie
społeczności LGD, agroturystyką
i propagowaniem ekologii,
niestabilność rozwiązań prawnych
w Polsce
niestabilność władzy publicznej,
wysokie podatki i koszty pracy,
słaba sieć i stan dróg w Polsce,
rosnące ceny nośników energii paliw
wpływające na ceny towarów
i usług,
niska
świadomość
ekologiczna
społeczeństwa,
silna konkurencja ze strony innych
regionów,
utrudniony
dostęp
do
specjalistycznej opieki zdrowotnej,
lepsze zagospodarowanie zbiorników
wodnych pod potrzeby turystów
i mieszkańców,
konkurencja ze strony innych
regionów i partnerstw,
skomplikowane
procedury
pozyskania środków zewnętrznych
dla realizacji projektów,
niestabilna
polityka
finansowa
państwa oraz niestabilne prawo,
bariery
administracyjne
w
prowadzeniu
działalności
gospodarczej.

Wnioski z analizy SWOT dla obszaru Partnerstwa „Szlakiem Granitu”
W analizie SWOT określono atuty obszaru Partnerstwa. Za kluczowe mocne strony
terenu Partnerstwa uznać należy: korzystne warunki klimatyczno – glebowe dla prowadzenia
działalności rolniczej, korzystne położenie geograficzne na styku kilku krain geograficznych
i kulturowych, bogate i różnorodne zasoby surowcowe, relatywnie dużą ilość atrakcji,
dynamiczny rozwój stref ekonomicznych. Duży potencjał zlokalizowany na terenie
Partnerstwa wskazuje na obszar LGD jako teren o znaczących szansach rozwojowych
zarówno w sferze społecznej, gospodarczej oraz technicznej. Dotyczy to także rolnictwa
i obszarów wiejskich partnerstwa.
Bogata historia regionu, tradycje gospodarcze w połączeniu z kwalifikacjami
i mobilnością mieszkańców stwarzają warunki do aktywizacji społeczno – gospodarczej.
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Istotną słabością, która wymaga interwencji na poziomie strategicznym jest fakt, iż teren
partnerstwa nie jest jeszcze należycie znany i zagospodarowany pod względem infrastruktury
technicznej i turystycznej. Znaczna część atrakcji turystycznych wymaga rewitalizacji oraz
stosowanej promocji. Spora ilość zabytkowych parków, pałaców wymaga jak najszybszego
wsparcia by nie doprowadzić do ostatecznej ruiny. Istotną bolączką obszaru partnerstwa są
powszechne zaniedbania w zakresie estetyki i stanu infrastruktury technicznej znaczącej
części miejscowości. Mimo, iż mieszkańcy są relatywnie zadowoleni z warunków życia to
szczególnie doskwiera im brak ciekawej i zróżnicowanej oferty związanej ze spędzaniem
czasu wolnego (np. panuje powszechne przekonanie, iż niewykorzystanym zasobem są
świetlice wiejskie, które nie wypełniają swoich funkcji kulturotwórczych). Oprócz barier
natury technicznej istotnym deficytem obszaru jest słabość ruchu zrzeszeniowego.
Mieszkańcy dostrzegają jednocześnie potrzebę aktywizacji i integracji społeczności lokalnych
na bazie wspólnie realizowanych projektów. Skutkiem tego są również zauważalne na terenie
partnerstwa migracje zewnętrzne i wewnętrzne. Obszar ten bywa postrzegany także jako teren
zdegradowany ze względu na gospodarczą eksploatację surowców naturalnych i z tego
względu nieatrakcyjny rekreacyjnie i turystycznie. Należy podjąć w związku z tym starania
o zmianę tego wizerunku i zbudowanie w najbliższym czasie atrakcyjnej oferty rekreacyjnej
i wypoczynkowej. Dużą szansą rozwojową dla partnerstwa jest jego bardzo dobra dostępność
komunikacyjna, sąsiedztwo dużych ośrodków miejskich, bliskość granicy z Niemcami
i Czechami oraz prężnie rozwijające się strefy ekonomiczne. Znacząca szansą do
wykorzystania jest odradzający się lokalizm i towarzysząca temu moda na produkty i usługi
lokalne wytwarzane na obszarach wiejskich. W wyniku przeprowadzonej analizy
strategicznej SWOT najbardziej adekwatną do warunków i okoliczności jest taka strategia,
która będzie kładła nacisk na stopniowy i zrównoważony rozwój różnych sfer
subregionalnego układu społecznego.

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR obszaru „Szlakiem
Granitu” oraz wskazanie planowanych w ramach LSR przedsięwzięć.
W Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenów Partnerstwa „Szlakiem Granitu” zawarto
trzy cele ogólne (strategiczne, których realizacja przebiegać będzie w dłuższym horyzoncie
czasowym) i przyporządkowane im, zawierające się w nich – cele szczegółowe. Zarówno cele
ogólne jak i cele szczegółowe są efektem przeprowadzonej diagnozy obszaru partnerstwa,
analizy sytuacji mieszkańców, analizy SWOT oraz szerokich konsultacji społecznych
przeprowadzonych podczas spotkań warsztatowych organizowanych na terenie partnerstwa.
Wynikają m.in. z potrzeb rozwoju obszaru oraz z misji partnerstwa. Wszystkie cele wpisują
się również w obszary tematyczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania
Osi 4 Leader, do których zaliczamy: poprawę jakości życia na wsi, różnicowanie działalności
gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkańców
i budowanie kapitału społecznego, wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych
w rozwoju lokalnym, polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami, poprawę samoorganizacji
i zarządzania na poziomie lokalnym. Kolejnym poziomem są przedsięwzięcia zaplanowane
w ramach LSR obszaru „Szlakiem Granitu” stanowiące drogę do realizacji celów
strategicznych.
Pierwszy cel ogólny Lokalnej Strategii Rozwoju terenu „Szlakiem Granitu”
został sformułowany w następujący sposób:
„Mieszkańcy partnerstwa Szlakiem Granitu, przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania, tworzą
zintegrowaną i dobrze zorganizowaną wspólnotę społeczną, która realizuje własne inicjatywy
i przedsięwzięcia”.
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Natomiast wynikające z niego cele szczegółowe określono jako:
1. Organizacja imprez integrujących mieszkańców partnerstwa.
2. Tworzenie trwałych i aktywnie działających organizacji społecznych partnerstwa.
3. Aktywna współpraca Lokalnej Grupy Działania z innymi organizacjami społecznymi.
Drugi cel ogólny sformułowano w następujący sposób:
„Własna aktywność gospodarcza mieszkańców wsi zapewnia im miejsca pracy i godziwe
dochody”.
I wynikające z niego cele szczegółowe:
1. Wykreowanie i wypromowanie produktów lokalnych obszaru LGD „Szlakiem Granitu”.
2. Wspieranie różnych form aktywności gospodarczej mieszkańców partnerstwa.
Trzeci cel ogólny brzmi:
Obszar Partnerstwa „Szlakiem Granitu” dzięki wykorzystaniu własnych zasobów
kulturowych i naturalnych jest atrakcyjnym miejscem życia, pracy i wypoczynku
mieszkańców i naszych gości”.
I wynikające z niego cele szczegółowe:
1. Informowanie o zasobach objętych LSR i ich promocja.
2. Poszerzenie i wypromowanie oferty wypoczynkowo – turystycznej partnerstwa.
3. Mieszkańcy i ich organizacje dbają o wygląd i estetykę swojego otoczenia.
Poniżej zamieszczony schemat oraz tabele pozwalają prześledzić logikę planistyczną od wizji
poprzez cele ogólne i szczegółowe na poziom przedsięwzięć.
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Lokalnej
innymi

- odnowa i rozwój w si
- małe projekty
- różnicowa nie w kierunku
działalności nierolniczej
- tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
- funkcjonowanie LGD

I. Przedsięwzięcie
Partnerstwo jako sieć współpracy
ani matorów i organizacji społecznych.

1.3. Aktywna współpraca
Grupy
Działania
z
organizacjami społecznymi

1.2. Tworzenie trwałych i aktywnie
działających organizacji społecznych
partnerstwa

1.1. Organizacja imprez i ntegrujących
mi eszkańców partnerstwa

1.
Cel
ogólny
–
Mieszkańcy
partnerstwa „Szlakiem Granitu”, przy
wsparciu Lokalnej Grupy Działania,
tworzą
zintegrowaną
i
dobrze
zorganizowaną wspólnotę społeczną,
która realizuje włas ne inicjatywy i
przedsięwzięcia.

- odnowa i rozwój wsi
- małe projekty
- różnicowanie w kierunku
nierolniczym
- mikroprzedsiębiorczość
- funkcjonowanie LGD

II. Przedsięwzięcie
Przedsiębiorczość lokalna na „Szlaku
Granitu”. Produkty i usługi lokalne
ważnym
elementem
gospodarki
obszaru.

2.2.
Wspieranie
różnych
form
aktywności gospodarczej mieszkańców
partnerstwa

2.1. Wykreowanie i wypromowanie
produktów
lokalnych
„Szlakiem
Granitu”.

2. Cel ogólny Własna aktywność
gospodarcza mieszkańców wsi zapewnia
im miejsca pracy i godziwe dochody.
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- odno wa i ro zw ój wsi
- małe projekty
- różnicowanie w kierunku
nierolniczym
- mikro przedsiębiorczość
- funkcjonow anie LGD

III. Przedsięwzięcie
Znana i zadbana wieś Krainy Granitu.

3.3. Mieszkańcy i ich organizacje dbają
o wygląd i estetykę swojego otoczenia

3.2. Poszerzenie i wypromowanie oferty
wypoczynkowo
–
turystycznej
partners twa

3.1. Informowanie o zasobach objętych
LSR i ich promocja

3. Cel ogólny – O bszar Partnerstwa
„Szlakiem
Granitu”
dzięki
wykorzystaniu
własnych
zasobów
kulturowych i
naturalnych jest
atrakcyjnym miejscem życia, pracy i
wypoczynku mieszkańców i naszych
gości.

Nasza kraina „Szlakiem Granitu”, w której żyje się bezpiecznie, w przyjaźni i solidarności, bez obaw o przyszłość.
Atrakcyjna, rozwinięta, oferująca wszystkim bogactwa natury. Wspólnota przedsiębiorczych, aktywnych i życzliwych.
Granitowa opoka ludzi otwartych, pielęgnujących dziedzictwo i zapewniaj zapewniająca wszystkim nowoczesne
warunki życia. W trosce o przyszłe pokolenia sami wyznaczamy kierunki rozwoju, dając wiarę naszym możliwościom.
Tu jest Twoje miejsce niczym dom budowany na skale.
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Charakterystyka przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Partnerstwa „Szlakiem
Granitu”:
Pierwsze przedsięwzięcie zostało zdefiniowane w sposób następujący: „Partnerstwo
jako sieć współpracy animatorów i organizacji społecznych”. Ma ono służyć realizacji
celu ogólnego nr 1: „Mieszkańcy partnerstwa Szlakiem Granitu, przy wsparciu Lokalnej
Grupy Działania, tworzą zintegrowaną i dobrze zorganizowaną wspólnotę społeczną, która
realizuje własne inicjatywy i przedsięwzięcia”. Realizuje również cele szczegółowe celu nr 1:
1.1 „Organizacja imprez integrujących mieszkańców partnerstwa”.
1.2 „Tworzenie trwałych i aktywnie działających organizacji społecznych partnerstwa”.
1.3 „Aktywna współpraca Lokalnej Grupy Działania z innymi organizacjami społecznymi”.
Uzasadnienie przedsięwzięcia nr 1 i celu ogólnego nr 1
Społeczność lokalna partnerstwa „Szlakiem Granitu” to w większości ludność wiejska
- 54 165 osób (tj. 65%). Miasta zamieszkuje 29 154 osób co stanowi 35%. Na terenie
partnerstwa zauważalne jest prężne działanie kilku organizacji pozarządowych i sołectw (np.
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Udanin, Stowarzyszenie OSP Ujazd Dolny) jednakże nie
dotyczy to wszystkich gmin. W każdej gminie występują także posterunki Ochotniczej Straży
Pożarnej, najwięcej, bo aż 10, w gminie Udanin. W części gmin będących członkami LGD
„Szlakiem Granitu” odbywają się cykliczne imprezy związane z dziedzictwem kulturowym.
Brakuje jednakże jednego, wspólnego kalendarza imprez dla całego terenu. Ze względu na
obecny podział administracyjny kraju i wynikające z niego położenie gmin LGD w dwóch
powiatach (świdnickim i średzkim) zauważalny jest dość silny partykularyzm gminny oraz
społeczny. Przeciwwagę dla tego typu zachowań stanowi aktywne środowisko działaczy
i pracowników samorządowych, czego wyrazem jest utworzenie Lokalnej Grupy Działania
„Szlakiem Granitu”.
Mieszkańców partnerstwa charakteryzuje mała aktywność społeczna, brak jest
również prospołecznego zaangażowania biznesu lokalnego. Analizując aktywność
obywatelską na terenie LSR „Szlakiem Granitu” na podstawie frekwencji wyborczej można
powiedzieć, że jest ona bardzo mała jeśli chodzi o sprawy dotyczące całego państwa (nie
związane bezpośrednio z nimi) oraz dosyć wysoka jeśli chodzi o sprawy bezpośrednio
związane z gminą i nimi samymi. Realizowanie pierwszego celu ogólnego ma za zadanie
m.in. pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców poprzez zachęcanie do wspólnego
działania na rzecz lokalnej społeczności, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć, realizację
cyklicznych imprez we wszystkich gminach partnerstwa, uświadamianie istotnych korzyści
płynących z samoorganizacji mieszkańców. Rozwój aktywności społecznej mieszkańców,
doradztwo, promocja partnerstwa, współpraca w ramach sieci partnerstw realizowane będą
przy pomocy LGD „Szlakiem Granitu”.
Cel szczegółowy nr 1.1 „Organizacja imprez integrujących mieszkańców partnerstwa”.
W ramach tego celu zaplanowano stworzenie wspólnego kalendarza imprez
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych partnerstwa. Zakłada się, iż stworzenie wspólnych
zawodów i „igrzysk” sportowych partnerstwa pobudzi u mieszkańców chęć do działania
i wzmocni zespolenie gmin oraz społeczeństwa. Jedną z cyklicznych imprez ma być
organizowane rokrocznie w innej gminie święto partnerstwa „Majówka na Szlaku Granitu”.
Cel szczegółowy 1.2 „Tworzenie trwałych i aktywnie działających organizacji
społecznych partnerstwa”.
W zakresie tego celu szczegółowego przewiduje się umacnianie aktywności
społecznej mieszkańców partnerstwa. Pomoc i współpracę w rozwijaniu postaw aktywności
społecznej poprzez tworzenie różnego typu organizacji oraz edukację (szkolenia, warsztaty).
Podwyższanie wiedzy i skuteczności funkcjonowania członków różnego typu organizacji
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pozarządowych. Promowanie liderów lokalnych oraz promowanie działalności Lokalnej
Grupy Działania. Upowszechnianie informacji za pomocą Internetu o działaniach LGD.
Cel szczegółowy 1.3 „Aktywna współpraca Lokalnej Grupy Działania z innymi
organizacjami społecznymi”.
Cel ten zakłada realizowanie projektów współpracy z innymi organizacjami (zarówno
na terenie kraju i poza jego granicami). Planuje się organizowanie wyjazdów studialnych
oraz współpracę w zakresie wymiany dobrych praktyk z innymi LGD. Uczestnictwo
w konferencjach i seminariach i w sieciach współpracy partnerskiej.
Grupy docelowe beneficjentów:
Mieszkańcy obszaru LGD „Szlakiem Granitu”, mieszkańcy sąsiednich Lokalnych
Grup Działania współpracujących z LGD „Szlakiem Granitu”, sołectwa, organizacje
społeczne działające na terenie partnerstwa, organizacje wyznaniowe i parafie, fundacje,
stowarzyszenia, struktury samorządu terytorialnego, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze
Straże Pożarne, ośrodki kultury, szkoły, zespoły folklorystyczne.
Tabela 17. Lista rekomendowanych operacji przedsięwzięcia 1: „Partnerstwo jako sieć
współpracy animatorów i organizacji społecznych”.
Działania PROW

Minimalna
operacji
Odnowa i rozwój
5
wsi
Małe projekty
58

ilość Preferowany zakres operacji

Różnicowanie w
kierunku
działalności
nierolniczej
Tworzenie
i
rozwój
mikro
przedsiębiorstw
Funkcjonowanie
LGD

0

Modernizacja i przywrócenie funkcji obiektom
społeczno - kulturowym
Stworzenie wspólnego kalendarza imprez
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych partnerstwa
Zawody i „igrzyska” sportowe partnerstwa,
Święto partnerstwa „Majówka na Szlaku Granitu”,
imprezy rekreacyjne
brak operacji

0

brak operacji

3

Projekty
współpracy

3

Szkolenia i warsztaty dla liderów lokalnych, w tym
działaczy LGD.
Doradztwo dla organizacji działających na terenie
partnerstwa.
Upowszechnianie dorobku LGD oraz organizacji
działających na terenie partnerstwa.
Promocja LGD oraz organizacji działających na
terenie partnerstwa poprzez wydawanie informatora
LGD oraz strony internetowej LGD, informacja
internetowa o działalności LGD, badania i ekspertyzy
nad potencjałem organizacyjnym i kapitałem
społecznym partnerstwa.
Wymiana dobrych praktyk z innymi LGD oraz z
innymi organizacjami społecznymi
Uczestnictwo w konferencjach i seminariach
Uczestnictwo w sieciach współpracy partnerskiej,
wyjazdy studialne.
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Tabela 18. Wskaźniki realizacji Przedsięwzięcia I „Partnerstwo jako sieć współpracy
animatorów i organizacji społecznych”.
Wyszczególnienie

Opis

Cel ogólny

„Mieszkańcy
partnerstwa
„Szlakiem Granitu”
przy wsparciu
Lokalnej Grupy
Działania tworzą
zintegrowaną i
dobrze
zorganizowaną
wspólnotę społeczną,
która realizuje
własne inicjatywy i
przedsięwzięcia”.
1. „Organizacja
imprez integrujących
mieszkańców
partnerstwa”.
2. „Tworzenie
trwałych i aktywnie
działających
organizacji
społecznych
partnerstwa”
3. „Aktywna
współpraca Lokalnej
Grupy Działania z
innymi
organizacjami
społecznymi”

Cele szczegółowe

Działania PROW

Odnowa wsi
Małe projekty
Różnicowanie w
kierunku
działalności
nierolniczej
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorst
w
Funkcjonowanie
LGD
Projekty współpracy

Wskaźniki realizacji
przedsięwzięcia
i
celów LSR
Wskaźniki
oddziaływania:
- integracja
mieszkańców,
- zwiększenie
poziomu aktywności
mieszkańców,
- wysoki poziom
jakości pracy LGD.

Źródła weryfikacji
Raporty z badań ilościowych
i jakościowych nad jakością
kapitału społecznego w
gminach i potencjału
organizacyjnego LGD. Dane
PKW
i urzędów gmin na temat
uczestnictwa
w życiu publicznym. Dane w
siedzibie LGD (gromadzenie
dokumentacji i badania
ankietowe)

Wskaźniki rezultatu:
- ilość założonych
organizacji
pozarządowych min
14 do 2013r.
- ilość
przeszkolonych
liderów i animatorów
min. 40 do 2013r.
- ilość konkursów
lokalnych min 5 do
2013r.
- ilość projektów
współpracy
realizowanych z
innymi organizacjami
- min. 3 do 2013r.
Wskaźniki produktu
min. 4 operacje
Wskaźniki produktu
min. 50 operacji
Wskaźniki produktu:
- brak operacji.

Dane w siedzibie LGD (dane z
j. s. t, organizacji, instytucji,
Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej).
Raport z badań nad
potencjałem organizacyjnym
partnerstwa.

Wskaźniki produktu:
- brak operacji.

brak

Wskaźniki rezultatu:
min. 3 operacje
Wskaźniki produktu:
- udział LGD w co
najmniej 3
porozumieniach
partnerskich.

Dokumentacja
w siedzibie LGD
Dokumentacja
w siedzibie LGD

Dokumentacja w j.s.t
i siedzibie LGD
Dokumentacja
w siedzibie LGD
brak
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Uzasadnienie przedsięwzięcia nr 2 i celu ogólnego nr 2.
Drugie z przedsięwzięć określono w następujący sposób: „Przedsiębiorczość lokalna
na „Szlaku Granitu”. Produkty i usługi lokalne ważnym elementem gospodarki
obszaru”. Przyczynia się ono do realizacji celu ogólnego nr 2: „Własna aktywność
gospodarcza mieszkańców wsi zapewni im miejsca pracy i godziwe dochody”. Realizuje
również cele szczegółowe celu nr 2:
2.1 „Wykreowanie i wypromowanie produktów lokalnych „Szlakiem Granitu”.
2.2 „Wspieranie różnych form aktywności gospodarczej mieszkańców partnerstwa”.
Uzasadnienie przedsięwzięcia i celu ogólnego
Zgodnie z celem drugim LSR własna aktywność gospodarcza jest
w stanie zapewnić społeczności lokalnej partnerstwa „Szlakiem Granitu” możliwość
funkcjonowania na odpowiednim poziomie życia. Partnerstwo posiada bardzo korzystne
warunki klimatyczno – glebowe dla działalności rolniczej oraz dobre warunki do prowadzenia
działalności agroturystycznej. Przy czym zadziwiający jest fakt, iż na terenie partnerstwa
występuje bardzo małe zainteresowanie działalnością agroturystyczną i niewielka sieć takich
gospodarstw. W konsekwencji stwarza to ogromne (jeszcze niewykorzystane) możliwości
rozwoju działalności agroturystycznej, która w niedalekiej przyszłości ma szansę stać się
podstawą utrzymania dla wielu mieszkańców terenu „Szlakiem Granitu”. Bogactwo
surowców naturalnych (duże ilości granitu, kruszyw naturalnych, surowców ilastych, węgla,
kaolinu) dają możliwości prowadzenia lokalnej przedsiębiorczości. Gospodarka obszaru LGD
„Szlakiem Granitu”, jest tradycyjnie związana z rolnictwem oraz przemysłem pozyskiwania
i obróbki występujących bogactw naturalnych. W ostatnich latach odnotowano na tym
obszarze zwiększenie zatrudnienia na co niewątpliwie, wpływa rozwój rynku pracy obecnych
na tym obszarze miast (Strzegom, Żarów, Jaworzyna Śląska), miast sąsiadujących z LGD
oraz podstref WSSE (Strzegom, Żarów, Świdnica), co wpłynęło również na przesunięcie się
zatrudnienia o charakterze rolniczym do innych działów gospodarki.
Obszar partnerstwa „Szlakiem Granitu” położony jest przy ważnych szlakach
komunikacyjnych (A-4, droga krajowa nr 35) oraz sąsiaduje z Czechami i Niemcami, co
niewątpliwie uatrakcyjnia teren partnerstwa w zakresie rozwoju turystyki i sfery usług. Nadto
pamiętać należy, że dochody gmin LGD nie należą do najwyższych (w skali całego kraju nie
widać znacznych dysproporcji, jednakże w skali województwa dolnośląskiego plasują się one
jako jedne z niższych). Ze względu na powyższe przesłanki jednym z celów LSR jest
pobudzanie i wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców.
Cel szczegółowy 2.1 „Wykreowanie i wypromowanie produktów lokalnych „Szlakiem
Granitu”.
Produkty lokalne są nieodłącznym elementem każdej lokalnej społeczności. Na terenie
partnerstwa „Szlakiem Granitu” istnieje wiele produktów, które koniecznie powinny stać się
wizytówką obszaru. Problem z produktem lokalnym zaczyna pojawiać się już na poziomie
wypromowania produktu. Podczas konstruowania LSR, w trakcie warsztatów
przeprowadzanych na terenie partnerstwa wielokrotnie okazywało się, że produkty lokalne
istnieją, aczkolwiek jedynie w świadomości części mieszkańców konkretnej miejscowości.
Lokalna Strategia Rozwoju zakłada wykreowanie i wypromowanie produktów lokalnych.
Planuje się edukację i doradztwo w tym zakresie. Produkt lokalny może przybrać postać
wyrobów kulinarnych, spożywczych, rękodzieła bądź też imprezy lokalnej (np. festiwal
pieśni religijnej, Gminny Jarmark Bociani). Promocja odbywać się będzie wszelkimi
dostępnymi sposobami, niezbędne jest też stworzenie sieci dystrybucyjnej.
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Cel szczegółowy 2.2 „Wspieranie różnych form aktywności gospodarczej mieszkańców
partnerstwa”
Założeniem celu szczegółowego 2.2 jest pomoc różnego typu instytucjom i osobom
fizycznym (np. grupom producenckich oraz spółdzielniom socjalnym). Zakłada się, iż
wsparcie wraz z edukacją będzie dokonywana przez nowopowstałe centrum aktywności
doradczo – gospodarczej oraz targi lokalnej mikroprzedsiębiorczości, oznakowanie
(certyfikaty) produktów i usług lokalnych. Uzasadnieniem dla tego celu szczegółowego są
duże, niewykorzystane przez mieszkańców gminy możliwości prowadzenia działalności
gospodarczej. Z przeprowadzonej przez nas analizy gospodarki lokalnej oraz preferowanych
przez liderów lokalnych operacji wynikało, iż takich inicjatyw może być relatywnie niewiele
i są one obarczone dużym poziomem ryzyka. Stąd też proponowana minimalna liczba
operacji określona została na stosunkowo niskim pułapie.
Grupy docelowe beneficjentów:
Mieszkańcy partnerstwa, rolnicy, organizacje pozarządowe.
Tabela 19. Lista rekomendowanych operacji Przedsięwzięcie II: „Przedsiębiorczość
lokalna na „Szlaku Granitu”. Produkty i usługi lokalne ważnym elementem
gospodarki obszaru”.
Działania PROW
Odnowa i rozwój
wsi

Minimalna
ilość operacji
5

Małe projekty

35

Różnicowanie w
kierunku
działalności
nierolniczej

18

Tworzenie i
rozwój mikro
przedsiębiorstw

12

Funkcjonowanie
LGD

5

Preferowany zakres operacji
„stoły wielkanocne”, „stoły bożonarodzeniowe”.
Majówka „Szlakiem Granitu”, inne imprezy lokalne,
/festiwal pieśni religijnej, Gminny Jarmark Bociani/,
budowa, przebudowa, modernizacja i wyposażanie
obiektów przeznaczanych na cele promocji lokalnych
produktów i usług, wypoczynku
i rekreacji
stoły wielkanocne”, „stoły bożonarodzeniowe”.
Majówka „Szlakiem Granitu”, inne imprezy lokalne,
/festiwal pieśni religijnej, Gminny Jarmark Bociani/,
promocja lokalnej twórczości, lokalnej kultury i sztuki
wspieranie m.in. grup producenckich oraz spółdzielni
socjalnych, szkolenia, warsztaty, doradztwo, centrum
aktywności doradczo – gospodarczej, stworzenie sieci
dystrybucji, zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia
biur, oznakowanie (certyfikaty) produktów i usług
lokalnych, stworzenie sieci dystrybucji, inne określone
w działaniach osi 4.1 Leader wynikające z potrzeb i
celów LSR
szkolenia, warsztaty, doradztwo, stworzenie sieci
dystrybucji, inwentaryzacja zasobów, księga produktu
lokalnego, system wsparcia dla osób promujących
partnerstwo, targi lokalnej mikroprzedsiębiorczości,
inne
określone
w
działaniach
osi
4.1 Leader wynikające z potrzeb i celów LSR
wspieranie m.in. grup producenckich oraz spółdzielni
socjalnych, szkolenia, warsztaty, doradztwo, centrum
aktywności doradczo – gospodarczej, utworzenie sieci
dystrybucji produktów lokalnych.
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Tabela 20. Wskaźniki realizacji Przedsięwzięcia II: „Przedsiębiorczość lokalna na
„Szlaku Granitu”. Produkty i usługi lokalne ważnym elementem gospodarki
obszaru oraz celu ogólnego 2.
Wyszczególn
ienie

Opis

Cel ogólny

„Własna aktywność
gospodarcza mieszkańców
wsi zapewni im miejsca
pracy i godziwe dochody”.

Cele
szczegółowe

2.1 „Wykreowanie i
wypromowanie produktów
lokalnych „Szlakiem
Granitu”.
2.2 „Wspieranie różnych
form aktywności
gospodarczej mieszkańców
partnerstwa”

Działania
PROW

Odnowa wsi
Małe projekty
Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
Funkcjonowanie LGD

Wskaźniki realizacji
przedsięwzięcia i celów
LSR
Wskaźniki oddziaływania:
- wzrost poziomu
przedsiębiorczości
mieszkańców,
- wzrost poziomu
dochodów, mieszkańców
i gmin partnerstwa.
Wskaźniki rezultatu:
- ilość zidentyfikowanych
i wypromowanych
produktów i usług
lokalnych
- ilość nowo
zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych
- ilość pozarolniczych
miejsc pracy
- ilość uczestników szkoleń
Wskaźniki produktu
min. 3 operacje
Wskaźniki produktu
min. 20 operacji
Wskaźniki produktu
min. 19 operacji
Wskaźniki produktu
min. 14 operacji
Wskaźniki rezultatu:
min. 5 operacji

Źródła weryfikacji
Dane w siedzibie
LGD (gromadzenie
dokumentacji i
badania ankietowe)
Dane z urzędów
pracy i jst, urzędów
skarbowych, urzędów
statystycznych.
Dane w siedzibie
LGD (gromadzenie
dokumentacji i
badania ankietowe)
Dane z urzędów
pracy i jst, urzędów
skarbowych, urzędów
statystycznych

Dokumentacja w j.s.t
i siedzibie LGD
Dokumentacja
w siedzibie LGD
Dokumentacja w j.s.t.
i siedzibie LGD
Dokumentacja w j.s.t.
i siedzibie LGD
Dokumentacja w j.s.t.
i siedzibie LGD

Uzasadnienie przedsięwzięcia nr 3 i celu ogólnego nr 3.
Trzecie z przedsięwzięć zostało zatytułowane: „Znana i zadbana wieś krainy
Granitu”. Przyczynia się ono do realizacji celu ogólnego nr 3: „Obszar Partnerstwa
„Szlakiem Granitu” dzięki wykorzystaniu własnych zasobów kulturowych i naturalnych
jest atrakcyjnym miejscem życia, pracy i wypoczynku mieszkańców i naszych gości”.
Realizuje również cele szczegółowe celu nr 2:
3.1 „Informowanie o zasobach objętych LSR i ich promocja”.
3.2 „Poszerzenie i wypromowanie oferty wypoczynkowo – turystycznej partnerstwa”.
3.3„Mieszkańcy i ich organizacje dbają o wygląd i estetykę swojego otoczenia”.
Uzasadnienie przedsięwzięcia i celu ogólnego
Teren partnerstwa LGD „Szlakiem Granitu”, rozciąga się w centralno – południowej
części województwa dolnośląskiego, w południowej części Niziny Śląskiej u podnóża gór
Sowich i Wałbrzyskich, stanowiąc bez wątpienia jedno z najciekawszych geograficznie
miejsc w naszym kraju. Bogactwo walorów przyrodniczo – krajobrazowych, w dużej części
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niewykorzystywanych przez mieszkańców partnerstwa, powinno przyczynić się do rozwoju
Krainy Granitu i uczynić to miejsce atrakcyjnym zarówno dla społeczności lokalnych, jak też
turystów. Mocno urozmaicona rzeźba terenu sprzyja stworzeniu warunków rozwoju turystyki
i rekreacji. Bogactwo ciekawych miejsc przyrodniczo – krajobrazowych oraz dziedzictwo
historyczne pozwalają na taki wariant zagospodarowania i wykorzystania terenu partnerstwa
„Szlakiem Granitu”.
Na obszarze partnerstwa znajdują się m.in.: Książański Park Krajobrazowy (gmina
Dobromierz, gmina Świdnica), ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Na naszej górze” będąca
swoistym rezerwatem przyrody z widokiem na cały Strzegom i okolice (gmina Strzegom),
pałace oraz parki z cennym drzewostanem parkowym – platany, miłorząb, sosny wejmutki,
tulipanowce (gmina Udanin), malowniczy szlak kolejowy Świdnica – Jedlina Zdrój – Nowa
Ruda – Kłodzko (gmina Świdnica). Ponadto na „Szlaku Granitu” zachowały się liczne
obiekty dziedzictwa historycznego: gotycko – barokowe, barokowo – klasycystyczne, a także
neorenesansowe zamki pałace i kościoły (np. w Bagieńcu, Bronowie, Bystrzycy Dolnej,
Bystrzycy Górnej, Dobromierzu, Pankowie, Pyszczynie). Niestety większość z zabytków
historycznych znajduje się w bardzo złym stanie i wymagają rewitalizacji. Część z nich
znajduje się obecnie w rękach prywatnych i istnieje problem z ich udostępnianiem. Teren
obfituje również w dużą ilość krzyży pokutnych i pojednania (14 sztuk). Charakteryzuje się
również względnie czystym, nie zdegradowanym środowiskiem. Partnerstwo „Szlakiem
Granitu” stawiając sobie za cel strategiczny wykorzystanie własnych zasobów kulturowych i
naturalnych wpisuje się w obecny trend - modę na turystkę krajową oraz agroturystykę, a
także rosnące zainteresowanie aktywnymi formami spędzania czasu wolnego.
Cel szczegółowy 3.1 „Informowanie o zasobach objętych LSR i ich promocja”.
Jednym z celów szczegółowych jest, niezbędna w tym przypadku, szeroko
upowszechniona i dostępna wiedza na temat walorów całego obszaru. W ramach realizowania
tego
celu
szczegółowego
należy
stworzyć
cały
system
informowania
o atrakcjach, zabytkach, formach spędzania wolnego czasu, organizowanych imprezach,
możliwościach aktywnego wypoczynku w postaci tablic informacyjnych, map, folderów,
stron internetowych, informatorów dotyczących dostępnych w całym partnerstwie atrakcji.
Cel szczegółowy 3.2 „Poszerzenie i wypromowanie oferty wypoczynkowo – turystycznej
partnerstwa”
Drugi z celów szczegółowych związany jest nieodłącznie z celem ogólnym nr 2, gdyż
dotyczy również rozwijania mikroprzedsiębiorczości. Na terenie partnerstwa brak szlaków
konnych czy rowerowych. Pomimo rozwiniętej infrastruktury kolejowej, a nawet
znajdującego się w Jaworzynie Śląskiej muzeum kolejnictwa brak ścieżki edukacyjnej czy
zorganizowanego szlaku kolejowego dla turystów. Nie występuje również ścieżka edukacyjna
dotycząca granitu pomimo bogactwa tego zasobu naturalnego na terenie partnerstwa.
Poszerzenie oferty turystycznej wiąże się również z ukazaniem szlaków dziedzictwa
kulturowego (np. krzyży pokutnych) oraz odtwarzaniem i renowacją obiektów dziedzictwa
kulturowego. Biorąc pod uwagę obecne trendy w turystyce niezbędne wydaje się stworzenie
całej sieci gospodarstw agroturystycznych oferujących nie tylko nocleg, ale przede
wszystkich produkty lokalne oraz różnego typu atrakcje (np. rekreacja konna). Rozwoju
wymaga także infrastruktura turystyczna (punkty widokowe, tablice informacyjne, punkty
postojowe), stanowiąca jeden z fundamentów oferty turystycznej.
Cel szczegółowy 3.3 „Mieszkańcy i ich organizacje dbają o wygląd i estetykę swojego
otoczenia”
Ostatnim celem szczegółowym w ramach celu strategicznego związanego
z wykorzystaniem zasobów naturalnych i kulturowych jest wspólne dążenie społeczności
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lokalnych do dbałości o wygląd i estetykę swoich miejscowości. Sytuacja w tym zakresie
pozwala na wprowadzenie pewnych prostych czynności, jednakże wywołujących duże
zmiany. Dbałość o porządek i estetykę powinna przejawiać się m.in. w ustawieniu większej
ilości koszy na śmieci, pojemników na segregowanie odpadów, zakup ławeczek, urządzenie
klombów, krzewów ozdobnych czy też w odnowie przystanków autobusowych. Ponadto
aktywizując i wspierając w tej materii mieszkańców partnerstwa niezbędne wydaje się być
zorganizowanie konkursów np. na najbardziej zadbany dom, ogródek lub działkę.
Niezbędnym elementem jest również remont oświetlenia, chodników, a także nawierzchni
asfaltowej, rewitalizacja i modernizacja wiejskich obiektów użyteczności publicznej
i infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Grupy docelowe beneficjentów:
Mieszkańcy partnerstwa, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy i rolnicy
zainteresowani rozwojem działalności agroturystycznej, instytucje kultury, kościoły i związki
wyznaniowe, właściciele i zarządcy obiektów historycznych i zabytkowych, organizacje
zajmujące się podtrzymywaniem wartości dziedzictwa kulturowego, wspierające rozwój
turystyki.
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Tabela 21. Lista rekomendowanych operacji Przedsięwzięcia III „Znana i zadbana wieś
krainy Granitu”.
Działania
PROW

Minimalna
ilość operacji

Odnowa i
rozwój wsi

8

Małe projekty
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Różnicowanie
w kierunku
działalności
nierolniczej
Tworzenie i
rozwój mikro
przedsiębiorstw

Funkcjonowanie
LGD

Preferowany zakres operacji
inwestycje w przestrzeń publiczną i mała architekturę (np.
remonty przystanków autobusowych, zakup ławek, tworzenie
klombów, krzewów ozdobnych, nasadzenie zieleni,
modernizacja oświetlenia, chodników, dróg). Rewitalizacja
i modernizacja wiejskich obiektów użyteczności publicznej/
centra wsi, świetlice, parki, miejsca dostępu do zbiorników
wodnych, boiska i infrastruktura sportowa
i rekreacyjna/, utrzymanie ładu i porządku (kosze na śmieci,
pojemniki na segregowanie odpadów), poprawa estetyki
obszaru LGD (np. konkurs na najbardziej zadbany dom lub
ogródek lub działkę)
szlaki konne, szlaki rowerowe, szlak kolejowy, ścieżki
edukacyjne (np. dotyczące granitu), szlaki dziedzictwa
kulturowego (np. krzyży pokutnych), odtwarzanie, renowacja
obiektów dziedzictwa kulturowego, organizowanie rajdów
rowerowych, pieszych, konnych itp. i organizowanie imprez
turystycznych, udostępnianie miejsc noclegowych w
gospodarstwach rolniczych/agroturystycznych (wraz z
zapewnieniem wyżywienia na bazie produktu lokalnego,
ewentualnie dostęp do rekreacji konnej), organizowanie różnych
imprez cyklicznych promujących region, utworzenie punktów
widokowych.

10

rozwój usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych,
sprzedaż hurtowa lub detaliczna, doradztwo i obsługa
działalności gospodarczej, przetwórstwo produktów rolnych
i leśnych, rzemiosło i rękodzieło lokalne, inne działaniach
określone w osi 4.1 Leader wynikające z potrzeb i celów LSR

2

przetwórstwo produktów rolnych i leśnych, rzemiosło
i rękodzieło lokalne, inne działaniach określone w osi 4.1
Leader wynikające z potrzeb i celów LSR

6

tablice informacyjne, mapy, foldery, strony internetowe,
informatory dotyczące dostępnych w całym partnerstwie
atrakcji i możliwości spędzania aktywnie wolnego czasu, studia
i plany wykonalności dla przedsięwzięć społeczno –
gospodarczych, biznesplany
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Tabela 22. Wskaźniki realizacji Przedsięwzięcia III „Znana i zadbana wieś krainy
Granitu”.
Wyszczególnienie

Opis

Cel ogólny

„Obszar Partnerstwa
„Szlakiem Granitu” dzięki
wykorzystaniu własnych
zasobów kulturowych i
naturalnych jest
atrakcyjnym miejscem
życia, pracy i
wypoczynku”.

Cele szczegółowe

3.1
„Informowanie
o
zasobach objętych LSR i
ich promocja”
3.2
„Poszerzenie
i
wypromowanie
oferty
wypoczynkowo
–
turystycznej partnerstwa”
3.3 „Mieszkańcy i ich
organizacje dbają o wygląd
i estetykę swojego
otoczenia”.

Działania PROW

Odnowa wsi
Małe projekty
Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
Funkcjonowanie LGD

Wskaźniki
realizacji
przedsięwzięcia i
celów LSR
Wskaźniki
oddziaływania:
- poprawa stanu i
estetyki
miejscowości
- zmiana
mentalności i
zachowań
mieszkańców
- ilość
odwiedzających
teren partnerstwa
turystów
Wskaźniki rezultatu:
- ilość odnowionych
i zrewitalizowanych
wsi i obiektów
infrastruktury
technicznej i
turystycznej
- ilość imprez
promocyjnych i
informacyjnych
zorganizowanych na
obszarze partnerstwa
Wskaźniki produktu:
min. 10 operacji
Wskaźniki produktu:
min. 99 operacji
Wskaźniki produktu:
min. 9 operacji
Wskaźniki produktu:
min. 0 operacji
Wskaźniki rezultatu:
min. 6 operacji

Źródła weryfikacji
Dane w siedzibie LGD
(gromadzenie
dokumentacji i badania
ankietowe)

Dane w siedzibie LGD
(dane z j.s.t, organizacji,
instytucji, Dolnośląskiej
Organizacji
Turystycznej).

Dokumentacja w j.s.t i
siedzibie LGD
Dokumentacja w j.s.t. i
siedzibie LGD
Dokumentacja w j.s.t. i
siedzibie LGD
brak
Dokumentacja w j.s.t. i
siedzibie LGD
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5. Określenie misji i wizji LGD „Szlakiem Granitu”.
MISJA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
Misja określa cel nadrzędny, kluczowy dla działania danej organizacji jaką jest w tym
przypadku Stowarzyszenie LGD. Powinna zawierać system wartości łączący partnerów LGD
dążących do osiągnięcia wizji i celów strategicznych. Deklaracja misji stowarzyszenia
partnerstwa co do jego długofalowych celów, wartości i intencji leżących u podstaw
podejmowania decyzji, która motywuje ludzi zaangażowanych w przedsięwzięcia i jednoczy
organizację.
Pamiętaj, iż formułując ją powinniśmy udzielić odpowiedzi na pytania:
• Co chcemy osiągnąć?
• Co oferujemy?
• Kto będzie naszym partnerem?
• Co sprawi, iż będziemy wyjątkowi?
• Jakie wartości są dla nas szczególnie cenne?
Formułując deklarację misji dążyliśmy aby:
• Była prosta, krótka i łatwa do zakomunikowania innym, i nie była jednocześnie hasłem
lub sloganem,
• Odwoływała się do potrzeb i zaangażowania, była w miarę precyzyjna i przejrzysta,
• Wyznaczała kierunek do którego zmierzamy /konkretna/ oraz na tyle ogólna, aby
pozwalała łączyć realizatorów różnorodnych przedsięwzięć na obszarze partnerstwa.
Misja LGD SZLAKIEM GRANITU
Misją Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” jest wspieranie, integrowanie
i stowarzyszanie aktywnych ludzi dla rozwoju terenu partnerstwa.
WIZJA
Wizja to pożądany obraz danego obszaru w perspektywie kilku lub kilkunastu lat.
Wizja zapisana w Lokalnej Strategii Rozwoju tworzy ramy do wyznaczenia celów
strategicznych, pełni tez funkcję integrującą procesy rozwojowe z oczekiwaniami
mieszkańców. Uczestnicy warsztatów określili ramy czasowe strategii na okres 2008 – 2013,
stąd też stworzona wizja dotyczyła tej perspektywy czasowej.
WIZJA OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
Nasze wartości: bezpieczeństwo, harmonia, rozwój, atrakcyjność, aktywność,
nowoczesność, solidarność, otwartość, integracja, przyjazność, przedsiębiorczość,
identyfikacja z naszą ziemią. Wychodząc z powyższego katalogu wartości w trakcie
warsztatów strategicznych uzgodniono następującą deklarację wizji obszaru LGD.

Nasza kraina Szlakiem Granitu, w której żyje się bezpiecznie,
w przyjaźni i solidarności, bez obaw o przyszłość. Atrakcyjna, rozwinięta,
oferująca wszystkim bogactwa natury. Wspólnota przedsiębiorczych,
aktywnych i życzliwych. Granitowa opoka ludzi otwartych, pielęgnujących
dziedzictwo i zapewniających wszystkim nowoczesne warunki życia. W trosce
o przyszłe pokolenia sami wyznaczamy kierunki rozwoju, dając wiarę naszym
możliwościom. Tu jest Twoje miejsce niczym dom budowany na skale.
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6. Wskazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR
Specyfikę obszaru LGD „Szlakiem Granitu” należy rozpatrywać w trzech wymiarach.
W wymiarze spójności geograficznej, gospodarczej oraz społecznej. Teren ten charakteryzuje
się m.in. atrakcyjnym krajobrazem, cennymi walorami przyrodniczymi, ciekawą architekturą
zabytków, a także występowaniem bardzo dobrych gleb wysokiej klasy. Dokładna analiza
trzech wymiarów spójności obszaru LGD „Szlakiem Granitu” oraz elementy świadczące
o kształtowaniu przez wieki wspólnych elementów terenu przedstawiona została w części
diagnostycznej niniejszego opracowania.
W trakcie prac nad określeniem celów ogólnych oraz szczegółowych Lokalnej
Strategii Rozwoju starano się powiązać je z walorami obszaru oraz potencjałem społeczno –
gospodarczym. Wykorzystywano metodę tzw. uspołecznienia procesu, czyli stosowania
szerokich konsultacji społecznych mających doprowadzić do jak najbardziej adekwatnego
określenia celów ogólnych, a także szczegółowych strategii. Istotnym elementem była
również aprobata celów ogólnych i szczegółowych przez przedstawicieli społeczności
obszaru „Szlakiem Granitu”. Wykorzystując informacje z przeprowadzonej analizy SWOT
określono strategiczne i szczegółowe cele obszaru „Szlakiem Granitu”, bazując zarówno na
mocnych, jak też słabych stronach obszaru. Zdając sobie sprawę z niewykorzystanego
potencjału społecznego oraz gospodarczego dokonano określenia celów strategii, które służyć
mają wszechstronnemu rozwojowi całego obszaru oraz jego obywateli, uwzględniając
uwarunkowania i oczekiwania społeczności lokalnych. Z jednej strony wzmacniając te
elementy obszaru, które stanowią o jego sile, ale również nie zapominając
o niewykorzystanych możliwościach.
W związku z powyższym cele strategiczne, przyjęte w niniejszym dokumencie są
zdeterminowane wyżej wymienionymi przesłankami. W LSR przyjęte zostały trzy cele
ogólne, z których każdy obudowany został celami szczegółowymi. Cele wykazują spójność,
istnieje duże powiązanie ze specyfiką regionu.
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Mieszkańcy partnerstwa „Szlakiem
Granitu”, przy wsparciu Lokalnej
Grupy Działania tworzą zintegrowaną
i dobrze zorganizowaną wspólnotę
społeczną, która realizuje własne
inicjatywy i przedsięwzięcia.
Cele szczegółowe:
1. Organizacja imprez integrujących
mieszkańców partnerstwa.
2. Tworzenie trwałych i aktywnie
działających organizacji społecznych
partnerstwa.
3. Aktywna współpraca Lokalnej Grupy
Działania z innymi organizacjami
społecznymi.

Własna aktywność gospodarcza
mieszkańców wsi zapewni im miejsca
pracy i godziwe dochody.
Cele szczegółowe:
1. Wykreowanie i wypromowanie
produktów lokalnych „Szlakiem
Granitu”.
2. Wspieranie różnych form aktywności
gospodarczej mieszkańców partnerstwa.

Obszar Partnerstwa „Szlakiem Granitu”
dzięki
wykorzystaniu
własnych
zasobów kulturowych i naturalnych jest
atrakcyjnym miejscem życia, pracy
i wypoczynku mieszkańców i naszych
gości.

1.

2.

3.

1. Poprawa sytuacji na rynku pracy (utworzenie Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wraz z jej 3 podstrefami
znajdujących się na obszarze LGD - Żarów, Strzegom,
Świdnica).
2. Duży spadek bezrobocia, największy w województwie.
3. Niski poziom zainteresowania biznesem turystycznym jak
i niewystarczające zaangażowanie władz samorządowych dla
rozbudowy infrastruktury turystycznej i oferty turystycznej.
4. Istnienie dużej ilości produktów lokalnych (np. Miody,
nalewki, ogórki).
1. Rolniczy charakter gmin (doskonałe warunki glebowe – gleby
dobre i bardzo dobre, przystępne ukształtowanie
topograficzne, klimat sprzyjający rolnictwu), grunty
wykorzystywane na cele orne stanowiły w 2005r. 85%
powierzchni wszystkich użytków rolnych.
2. Uprawy polowe, gdzie dominuje produkcja tradycyjnych zbóż

1. Wysoka aktywność obywatelska, (np. Frekwencja podczas
wyborów samorządowych).
2. Nieznaczny odsetek zmniejszania się liczby ludności
w przeciągu 5 lat (o 421 osób, czyli tylko o 0,5%).
3. Niski poziom dostępności do edukacji (uboga oferta
edukacyjna).
4. Niski poziom oferty kulturalnej (większość mieszkańców
ośrodków wiejskich nie może liczyć na nią nawet w
najmniejszym stopniu).
5. Duża ilość organizacji pozarządowych.

Tabela 23. Specyfika obszaru w odniesieniu do celów LSR „Szlakiem Granitu”.
L.p.
Cele ogólne
Specyfika obszaru

pielęgnowanie dziedzictwa
kulturowego, dbałość o zasoby
naturalne i odpowiednie ich
eksploatowanie, wykorzystywanie
potencjału turystycznego obszaru,
rozbudowa infrastruktury

rozwijanie aktywności mieszkańców
poprzez integrowanie i
wykonywanie wspólnych działań
i przedsięwzięć na rzecz obszaru, co
w efekcie spowoduje ich
współodpowiedzialność oraz
przyczyni się do pogłębiania
spójności terenu i utrzymywania
tożsamości kulturowej, uczenie
społeczeństwa lokalnego aktywności
obywatelskiej, zachęcanie do
uczestnictwa w życiu lokalnej
społeczności, związanie młodych
ludzi z terenem LGD i zapobieganie
ewentualnym migracjom,
lokalna mikroprzedsiębiorczość
związana nieodłącznie z celem
trzecim niniejszej strategii (tj.
turystyki, agroturystyki)
zapewniająca miejsca pracy,
dochody oraz zarobkową emigrację

Spójność

Cele szczegółowe:
1. Informowanie o zasobach objętych
LSR i ich promocja.
2. Poszerzenie i wypromowanie oferty
wypoczynkowo – turystycznej
partnerstwa.
3. Mieszkańcy i ich organizacje dbają
o wygląd i estetykę swojego otoczenia.

takich jak pszenica i roślin oleistych (rzepak).
3. hodowla wiec, bydła, trzody chlewnej, koni).
4. ciekawy, cenny przyrodniczo krajobraz (np. Góry Sowie, Góry
Wałbrzyskie)
5. duża ilość zabytków (w szczególności liczne zamki i pałace,
krzyże pokutne)
6. nieczynne, zalane wodą wyrobiska granitu znajdujące się na
terenie gminy Strzegom
7. duże pokłady granitu (kamieniarstwo z bogatym
asortymentem materiałów budowlanych, elementów małej
architektury, nagrobków itp.).
8. duże pokłady glin ogniotrwałych (gmina Strzegom, gmina
Żarów, gmina Dobromierz, gmina Jaworzyna Śląska).
9. największe w Polsce pokłady kaolinu (Żarów), występuje
również w Strzegomiu i Jaworzynie
10. występują tu również: mułowce piaszczyste, kwarcyty, lidyty,
wapienie, piaski żwiry, a także pokłady węgla brunatnego
(gmina Strzegom, gmina Żarów).
11. wody mineralne o wysokiej jakości i bogatym składzie
(Jaworzyna Śląska oraz Żarów)
12. 700 m2 rezerwatów przyrody (Góry Sowie),
13. 1,5 km2 parków krajobrazowych (gmina Dobromierz, gmina
Świdnica)
14. 2,5 km2 chronionego krajobrazu (gmina Świdnica)
15. Obszar ten mimo niewątpliwych walorów turystycznych, jest
mało odwiedzany przez turystów ze względu na bardzo słabo
rozwiniętą bazę noclegową. Brakuje hoteli, pensjonatów,
gospodarstw agroturystycznych i campingów.
16. liczne sztuczne zbiorniki wodne powstałe w wyniku
wypełniania wodą nieczynnych wyrobisk, które stanowią
niemałą atrakcję dla wędkarzy.
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turystycznej, rewitalizacja
i modernizacja wiejskich obiektów
użyteczności publicznej, dbałość
mieszkańców o jak najlepsze
otoczenie poprawiające ogólne
warunki życia

7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR
przedsięwzięć.
Zintegrowane podejście dla planowanych w ramach LSR obszaru „Szlakiem Granitu”
przedsięwzięć będzie dotyczyć trzech typów relacji:
1. związków pomiędzy podmiotami trzech sektorów (publicznego, społecznego
i gospodarczego) uczestniczącymi w realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach
LSR
2. związków pomiędzy różnymi sektorami gospodarki zaangażowanymi w realizację
wspólnego przedsięwzięcia w ramach LSR
3. wykorzystania różnorodnych zasobów lokalnych – czyli realizowania przedsięwzięć
z jednoczesnym wykorzystaniem np. zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru.
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru „Szlakiem Granitu” zakłada współdziałanie
wszystkich trzech sektorów przy realizacji konkretnych przedsięwzięć w poszczególnych
gminach partnerstwa z jednoczesnym wykorzystaniem różnego typu zasobów lokalnych
podczas realizacji przedsięwzięć. Zintegrowane podejście widoczne było już podczas
tworzenia struktur partnerstwa w postaci aktywnego uczestnictwa podmiotów
reprezentujących wszystkie trzy sektory, a także podczas prac nad Lokalną Strategią
Rozwoju. Efektem zintegrowanego podejścia jest współpraca jednostek samorządu
terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, obywateli oraz
przedstawicieli sektora prywatnego, dotycząca rozwoju w różnych aspektach, gmin i ich
obywateli tworzących LGD „Szlakiem Granitu”. Realizacja zadań w wielu przypadkach
zakłada wykorzystanie zarówno zasobów przyrodniczych, historycznych, jak też
kulturowych. W ramach zintegrowanego podejścia wyróżnić należy integrację zarówno
podmiotów, obszaru, jak też funkcji. Na poziomie realizowanych operacji największe
wsparcie otrzymają te, które wykorzystywać będę zintegrowane podejście wszystkich
płaszczyzn.

Tabela 24. Typy przedsięwzięć w LSR obszaru „Szlakiem Granitu” z uwzględnieniem
związków sektorów publicznego, prywatnego i społecznego.
L.p.
1.

Przedsięwzięcia
Partnerstwo jako sieć współpracy
animatorów
i
organizacji
społecznych.

2.

Przedsiębiorczość lokalna na „Szlaku
Granitu”. Produkty i usługi lokalne
ważnym
elementem
gospodarki
obszaru.

3.

Znana i
Granitu.

zadbana

wieś

Krainy

Beneficjenci
Mieszkańcy
Członkowie LGD
Jednostki samorządu
terytorialnego
Organizacje
pozarządowe
Przedsiębiorcy
Mieszkańcy/Rolnicy
Turyści
Organizacje
pozarządowe
Organizacje
pozarządowe
Jednostki samorządu
terytorialnego
Rolnicy
Przedsiębiorcy

Sektor
Publiczny
Społeczny
Gospodarczy

Publiczny
Społeczny
Gospodarczy

Publiczny
Społeczny
Gospodarczy

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach LSR obszaru „Szlakiem Granitu”
charakteryzują się wielosektorowością. Przedsięwzięcie Partnerstwo jako sieć współpracy
animatorów i organizacji społecznych będzie integrować mieszkańców i pobudzać ich
aktywność obywatelską, wspomagać, identyfikować i promować lokalnych liderów,
pobudzać do działania istniejące organizacje i skłaniać do tworzenia nowych struktur. Z kolei
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przedsięwzięcie Przedsiębiorczość lokalna na „Szlaku Granitu”. Produkty i usługi
lokalne ważnym elementem gospodarki obszaru ma za zadanie wspierać rozwój lokalnej
przedsiębiorczości, zakładanie nowych mikroprzedsiębiorstw przy pełnym wykorzystaniu
walorów historycznych, kulturowych i naturalnych terenu partnerstwa. Przy realizacji
przedsięwzięcia Znana i zadbana wieś Krainy Granitu wykorzystywać się będzie bogactwa
naturalne i historyczne terenu, jego położenie (bliskość szlaków komunikacyjnych oraz
bliskość granic z Niemcami i Czechami).

8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR
przedsięwzięć.
Nowatorstwo działań planowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa
„Szlakiem Granitu” związane jest przede wszystkim z inicjowaniem pewnych typów
przedsięwzięć na terenie samego partnerstwa. Należy tu głównie wyodrębnić trzy obszary
działalności:
Obszar społeczny – tu główny nacisk został położony na, z jednej strony, aktywizowanie
mieszkańców partnerstwa, z drugiej zaś na wspieranie już istniejących organizacji
społecznych. Lokalnej Grupie Działania zależy przede wszystkim na wykreowaniu klimatu
aktywności wśród społeczności lokalnej, na wyzwoleniu poczucia przynależności
i solidarności z obszarem partnerstwa „Szlakiem Granitu” i podejmowaniem działań na rzecz
jego mieszkańców. Lokalna Grupa Działania upatruje także w tego typu działaniach
zwiększenie szansy na wzrost atrakcyjności turystycznej tego obszaru, bowiem świadomi
walorów krajobrazowych swojej ziemi czy miejscowości mieszkańcy, stają się bardziej
świadomymi gospodarzami, przygotowanymi na obsługę ruchu turystycznego, co zresztą ma
bezpośredni związek z kolejnym obszarem działania.
Obszar gospodarczy/ekonomiczny – w tym obszarze działania skupione są wokół dwóch
osi.
 Pierwsza z nich dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej, pozwalającej na
zwiększenie miejsc pracy i wzrost zamożności mieszkańców partnerstwa „Szlakiem
Granitu”. Tu także położony zostanie nacisk na rozbudowę oferty turystycznej regionu
– rozbudowa bazy noclegowej, miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych, stworzenie
sieci punktów informacji turystycznej, rozwój punktów gastronomicznych. W tym
przypadku znaczenie będzie miała także promocja regionu odbywająca się poprzez
działania samego LGD (dokładne informacje udzielane przez pracowników biura,
opracowanie folderów, map, biuletynów), organizowanie imprez promujących obszar
partnerstwa. Zwiększenie efektywności działań będzie wzmagane zaangażowaniem
się przedstawicieli poszczególnych środowisk i sektorów.
 Druga oś działań skupiona będzie wokół wykreowania i wypromowania produktu
lokalnego, opartego na tradycyjnych recepturach. Zostanie zorganizowany system
wsparcia dla lokalnych producentów, dotyczący zarówno sfery formalnej jak
i w późniejszym etapie – dystrybucji i promocji tychże produktów.
Obszar strukturalno-organizacyjny – związany głównie z funkcjonowaniem Lokalnej
Grupy Działania „Szlakiem Granitu”, której zadaniem będzie między innymi uporządkowane
monitorowanie realizacji zamierzeń zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Dla
konsekwentnego realizowania zaplanowanych działań wśród członków LGD zostaną
powołane zespoły odpowiedzialne za realizację poszczególnych obszarów. Ważna jest
bowiem nie tylko dbałość o dokładną informację dotyczącą realizacji zapisów LSR, ale także
prowadzenie i inicjowanie działań ze strony stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania musi
sama wykazywać się aktywnością i pełnić rolę opiekuna i moderatora poszczególnych
inicjatyw lokalnych, oczywiście na tyle na ile taka asekuracja będzie konieczna.
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9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR LGD „Szlakiem
Granitu”, wyboru operacji przez LGD i odwołania od rozstrzygnięć organu
decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania 4.1 Wdrażanie
LSR oraz kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji
z LSR oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych
kryteriów.
Ogólne założenia i zasady
Opracowanie spójnej, merytorycznie poprawnej i wyczerpującej procedury oceny
i wyboru operacji jest jednym z kluczowych zadań jakie stało przed opracowującymi
dokument strategiczny. Zaproponowane poniżej projekty procedury, jej przebieg jak
i wykorzystywane dokumenty powinny być doskonalone pod wpływem doświadczeń jakie
zostaną zgromadzone przez w LGD w trakcie jego przyszłej działalności. Ze względu na
ograniczone doświadczenia wielu potencjalnych beneficjentów zamieszkujących teren
partnerstwa tworzony system powinien być na tyle przyjazny aby ułatwiał a nie przeszkadzał
w dostępie do źródeł wsparcia. Poniżej prezentujemy wybrane elementy opisu procedury
i dokumentacji niezbędnej dla jej poprawnego przeprowadzenia.
Wnioskodawca przy pomocy biura LGD oprócz ogólnej dokumentacji wniosku
o dofinansowanie operacji składa tzw. fiszkę operacji wg wzoru udostępnionego przez Biuro
LGD. Jednocześnie wyraża on pisemną zgodę na jej wcześniejsze udostępnienie członkom
organu decyzyjnego (np. poprzez zabezpieczoną hasłem stronę internetową) celem
zapoznania się z ideą operacji, jej zakresem i celami jeszcze przed dokonywaniem oceny
zgodności z LSR. W zależności od obowiązujących rozstrzygnięć normatywnych i zaleceń
IW do dokumentacji dołącza się oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające fakt nie
złożenia wniosku do tego samego typu działania (odnowa wsi, różnicowanie działalności,
mikroprzedsiębiorstwa) realizowanego na poziomie regionalnym. Członek organu
decyzyjnego nie powinien rozpowszechniać informacji na temat operacji poza gronem osób
oceniających oraz Zarządem i Biurem LGD.
Zawartość wzoru fiszki projektowej (1 strona A4 z ograniczeniem liczby znaków)
1. Tytuł operacji
2. Cele operacji
3. Zakres operacji
4. Koszt całkowity operacji / Wnioskowana dotacja
KRYTERIA FORMALNE JEDNAKOWE DLA WSZYSTKICH TYPÓW OPERACJI:
1. Kompletność i terminowość składania wniosku
2. Kwalifikowalność wniosku
3. Kwalifikowalność wnioskodawcy
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Ewentualne dopracowanie i
ponowne złożenie operacji w
kolejnym naborze

Fiszki operacji

Przyjęcie dokumentacji projektowej
(wniosków) i wypełnienie fiszki operacji

Udostępnienie fiszek złożonych operacji
członkom organu decyzyjnego np.
poprzez zabezpieczoną hasłem stronę
www

Zawiadomienie o posiedzeniu organu
decyzyjnego

Prezentacja fiszek operacji na
posiedzeniu OD, a następnie ocena
operacji za zgodność z LSR

Zawiadomienie
wnioskodawcy o
odrzuceniu operacji

Operacje
zgodne z LSR

Karty oceny zgodności
operacji z LSR

nie

Lista odrzuconych
operacji

tak

nie

Ocena operacji na podstawie lokalnych
kryteriów wyboru

Lista rankingowa
operacji

tak

Czy operacja
zakwalifikowała się
do objęcia
dofinansowaniem?

Przesłanie listy wybranych operacji do
IW (uchwały OD)

Uchwała OD – wyniki
wyboru

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”
PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR LGD „SZLAKIEM
GRANITU”
Procedura oceny zgodności projektu z LSR polega na dokonaniu oceny zgodności
celów i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami zapisanymi
w LSR przez członków OD. Ocena zgodności z LSR jest dokonywana indywidualnie przez
członków OD (na podstawie instrukcji) 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 bez możliwości odwołania się od
decyzji OD. Operacja 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.
Zgodnie z regulaminem Organu Decyzyjnego Rady Stowarzyszenia LGD „Szlakiem
Granitu” do dalszej oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zostaną przekazane
operacje uznane za zgodne przez bezwzględną większość głosów członków Organu
Decyzyjnego.
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Miejsce na
pieczątkę

KO nr 1

KARTA OCENY
zgodności projektu z LSR

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: Nazwa celu
CO 2: Nazwa celu
CO N: Nazwa celu





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



CSZ 1
CSZ 4
CSZ 7
Itd.



CSZ 2
CSZ 5
CSZ 8



CSZ 3
CSZ 6
CSZ 9
3. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR?



P1
P4
P7
Itd.



P2
P5
P8



P3
P6
P9
UZASADNIENIE ZGODNOŚCI PROJEKTU/OPERACJI Z ZAZNACZONYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI W LSR:

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA OD:

Głosuję za uznaniem/nie uznaniem* operacji za zgodną z LSR
(niepotrzebne skreślić)
MIEJSCE:
PODPISY SEKRETARZY
POSIEDZENIA OD

DATA:
1.

CZYTELN
Y PODPIS:
2.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:
Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny
Pola białe wypełnia Członek OD LGD 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 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
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PROCEDURA OCENY PRZEZ RADĘ STOWARZYSZENIA LGD „SZLAKIEM
GRANITU” OPERACJI NA PODSTAWIE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Procedura oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru polega na dokonaniu
oceny operacji zakwalifikowanych 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 OD na imiennych kartach
oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Miejsce operacji na liście rankingowej
określi średnia arytmetyczna wszystkich indywidualnych ocen.
W celu uniknięcia sytuacji, w której zakwalifikowana do objęcia dofinansowaniem
mogłaby zostać operacja spełniająca warunek zgodności z LSR oraz pozostałe lokalne
kryteria wyboru, a jej realne zrealizowanie zdaniem członków OD byłoby niemożliwe użyte
będzie kryterium tzw. wykonalności operacji o charakterze wykluczającym. Na podstawie
wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD sporządza
się listę operacji wybranych do przyznania pomocy.
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KARTA OCENY
projektu wg lokalnych kryteriów wyboru

Miejsce na pieczęć
LGD

KO nr 2
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
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
W RAMACH LSR

Np. ODNOWA I ROZWÓJ WSI itd.

1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU

OCENA

1.1.

Kryterium 1 – Wykonalność operacji

Wykonalna
/
niewykonalna*

1.2.

Kryterium 2

1.3.

Kryterium 3

1.N.

Kryterium N

SUMA PUNKTÓW
2.

UZASADNIENIE
NIEWYKONALNOŚCI
OPERACJI (jedynie w przypadku zaznaczenia
opcji „niewykonalne” w Kryterium 1)

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA OD:

MIEJSCE:
PODPISY
SEKRETARZY
POSIEDZENIA OD

CZYTELNY
PODPIS:

DATA:
1.

2.

* niepotrzebne skreślić – wybranie opcji „niewykonalna” skutkuje odrzuceniem operacji
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:
Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający
Pola białe wypełnia Członek OD biorący udział w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru
a. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem
b. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.
c. W punkcie 1.1 wybranie opcji „niewykonalna” skutkuje odrzuceniem operacji
d. W punktach od 1.2 do 1.N należy wpisać przyznaną liczbę punktów
e. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty
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PROCEDURA ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru jest uregulowana w statucie LGD
„Szlakiem Granitu”. Uprawnieni, na podstawie statutu, do wystąpienia o zmianę lokalnych
kryteriów wyboru (np. członkowie Organu Decyzyjnego, Zarząd Stowarzyszenia) zgłaszają
pisemną propozycje zmian wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Propozycje zmian są
rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla
konkursów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian.

Przygotowanie zmian w
lokalnych kryteriach wyboru
przez uprawniony organ

Złożenie wniosku na Walne
Zebranie

Zatwierdzenie lub nie
zatwierdzenie zmian w
lokalnych kryteriach wyboru
przez WZ

Przygotowanie przez biuro
nowych kart oceny w oparciu o
wprowadzone zmiany

PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD DECYZJI RADY STOWARZYSZENIA
LGD „SZLAKIEM GRANITU”
1. Każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady Stowarzyszenia zwanej
dalej OD.
2. Odwołanie ma postać wniosku do OD o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie
operacji, wg wzoru udostępnionego przez Biuro LGD. Jedynym organem uprawnionym do
rozpatrywania odwołań jest OD.
3. Wnioskodawca po otrzymaniu pisma informującego o nie zakwalifikowaniu operacji do
dofinansowania ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych złożyć pisemny wniosek
o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji. W tym samym terminie
wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny w siedzibie Biura LGD.
4. Odwołanie podlega na ponownym rozpatrzeniu przez OD wniosku o dofinansowanie
operacji na najbliższym posiedzeniu OD.
5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie 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
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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
OD rozpatrują wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących 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 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 OD, na którym wniosek był rozpatrywany.
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WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU
o dofinansowanie operacji

WOPRW nr 1
Wersja: 1.1
Strona 1 z 1

NUMER WNIOSKU:

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ
OPERACJI:








Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Oceny zgodności z LSR
DECYZJA RADY O NIEWYBRANIU
PROJKETU ZAPADŁA NA ETAPIE:
Oceny projektów wg lokalnych kryteriów wyboru
UZASADNIENIE DLA WSZCZĘCIA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ:
DZIAŁANIE PROW 2007-2013
W RAMACH WDRAŻANIA LSR

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:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU:
2.
3.

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD
Pola białe wypełnia wnioskodawca

4.

Wniosek będzie uznany za poprawnie złożony, tylko w sytuacji wypełnienia wszystkich białych pól,
w tym w szczególności uzasadnienia dla wszczęcia procedury odwoławczej.
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1. Małe projekty
Kryteria

Realizacja celów LSR-u

Partnerstwo w LGD

Zasięg oddziaływania
operacji

Innowacyjność operacji

Trwałość operacji po
zakończeniu

Wysokość wnioskowanej
kwoty pomocy

Zgodność z planem odnowy
miejscowości lub innym
dokumentem planistycznym

L.p.

1

2

3

4

5

6

7

1- operacje zapewnia kontynuację
0 – operacja nie zapewnia
kontynuacji
1 – nie przekracza
0 – przekracza

3 – 3 cele szczegółowe
2 -2 cele szczegółowe
1 – 1 cel szczegółowy
1- wnioskodawca jest partnerem
LGD
0- wnioskodawca nie jest
partnerem LGD
2- wpływa na nie mniej niż 2
miejscowości
1 – wpływa na 1 miejscowość
3- ma charakter innowacyjny
1– nie ma charakteru
innowacyjnego

Punkty

Preferowane są operacje zgodne z planem 1 – operacje zgodne
odnowy miejscowości lub innym
0 – operacje niezgodne
dokumentem planistycznym. W przypadku
braku planu odnowy bądź innych
dokumentów planistycznych nie przyznaje

Preferuje operacje innowacyjne,
niespotykane w skali lokalnej - tj.
wykorzystujące niepraktykowane dotąd
zastosowania zasobów i rozwiązań
Preferuje się operacje których działanie
będzie kontynuowane po zakończeniu
finansowania z Leader PROW
Preferowane są operacje których
wnioskowana kwota nie przekracza kwoty
pomocy założonej w budżecie LSR

Preferuje operacje mające wpływ na ilość
miejscowości

Preferowane są operacje, w których
wnioskodawca jest partnerem LGD

Preferuje operacje realizujące kilka celów
szczegółowych LSR- u

Opis

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA LGD „SZLAKIEM GRANITU”

Poprawiamy jakość przestrzeni i
efektywność ekonomiczną produktów
i usług np. turystycznych
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
poszczególne działania.

Pobudzamy aktywność i szerszy
dialog społeczny, nawiązywanie
więzi ponadlokalnych
Tworzymy nową jakość produktów,
ofert, usług lub ich elementów

Wzmocnienie umiejętności
organizowania się dla realizacji
wspólnych celów

Przykładowe odniesienie do analizy
SWOT

Istotność (waga) operacji dla
mieszkańców

Zasięg oddziaływania
operacji
Rodzaj operacji

Trwałość operacji

Wysokość wnioskowanej
pomocy

2

3

5

6

4

Realizacja celów LSR-u

1

Kryteria
3 – 3 cele szczegółowe
2 -2 cele szczegółowe
1 – 1 cel szczegółowy
2 – operacja priorytetowa dla
mieszkańców
1 – w dalszej kolejności

Punkty

Max 14
Min 8 aby przeszedł projekt

2 – nie realizowali
1 - realizowali

Przykładowe odniesienie do analizy
SWOT

Przełamywanie bierności
mieszkańców wsi w realizacji
projektów
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2- więcej niż 1 miejscowość
1– 1 miejscowość
3– inwestycje w infrastrukturę
publiczną
2 - inwestycje w zachowanie
dziedzictwa kulturowego
1 – inwestycje w zakresie sportu,
turystyki i rekreacji
Preferuje się operacje zapewniające trwałe 1 – operacja trwała (powyżej 5 lat)
wykorzystanie po zakończeniu inwestycji 0 – operacja nie zapewnia trwałości
(do 5 lat)
Preferowane są operacje których
2 – nie przekracza
Skala potrzeb i potencjał obszaru
wnioskowana kwota nie przekracza kwoty 0 - przekracza
LSR, wynikający z całości analizy
pomocy założonej w budżecie LSR
SWOT, sugeruje podział kwoty
przydzielonej na wdrażanie LSR na

Preferuje się operację realizowaną w kilku
miejscowościach jednocześnie
Preferuje się operacje wg rodzaju
inwestycji, których dotyczą

Preferuje się operacje wg kolejności listy
planu odnowy miejscowości

Preferuje operacje realizujące kilka celów
szczegółowych LSR- u

Opis

się punktów.
Doświadczenie wnioskodawcy Preferuje wnioskodawców którzy nie
realizowali dotąd projektów ze środków
KRYTERIUM
UE
DODATKOWE W
SYTUACJI RÓWNOWAGI
PUNKTÓW

2. Odnowa i rozwój wsi

L.p.
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Zgodność z planem odnowy
miejscowości lub innym
dokumentem planistycznym

Procentowy udział projektu w
całym przedsięwzięciu
(odnośnie jednego obszaru)
KRYTERIUM
DODATKOWE
(UZUPEŁNIAJĄCE)
W PRZYPADKU
RÓWNOWAGI PUNKTÓW
Operacja jest realizowana w
partnerstwie trójsektorowym
KRYTERIUM
DODATKOWE
(UZUPEŁNIAJĄCE)
W PRZYPADKU
RÓWNOWAGI PUNKTÓW
W sytuacjach równowagi
punktów decyduje kryterium:
Rodzaju operacji (zgodnie z
punktem 4 kryteriów)

8

9

11.

10

Partnerstwo w LGD

7

Preferowane są operacje zgodne z planem
odnowy miejscowości lub innym
dokumentem planistycznym. W przypadku
braku planu odnowy bądź innych
dokumentów planistycznych nie przyznaje
się punktów.

Preferowane są operacje, w których
wnioskodawca jest partnerem LGD

Max – 17
Min 9 aby przeszedł projekt

1 – spełnia
2 – nie spełnia

1 – mniejszy procent
0 – większy procent

1- wnioskodawca jest partnerem
LGD
0- wnioskodawca nie jest
partnerem LGD
1 – operacje zgodne
0 – operacje niezgodne
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większą ilość operacji. To wpływa na
zaproponowane limity kwot pomocy
założone w budżecie LSR na
poszczególne działania.
Wzmocnienie umiejętności
organizowania się dla realizacji
wspólnych celów

5

Różnorodność usług na wsi

Doświadczenie wnioskodawcy Preferuje wnioskodawców którzy nie
realizowali dotąd projektów ze środków
UE
Preferowane są operacje których
Wysokość wnioskowanej
wnioskowana kwota nie przekracza kwoty
kwoty
pomocy założonej w budżecie LSR

3

4

Partnerstwo w LGD

2

Preferuje operacje rozwijające na wsi
rynek usług

Preferowane są operacje, w których
wnioskodawca jest partnerem LGD

Realizacja celów LSR-u

Preferuje operacje realizujące kilka celów
szczegółowych LSR- u

Opis

1

Kryteria

3 – związanych z turystyką
2 – związanych z informatyzacją
1 - inne
Max 10
Min 6 aby przeszedł projekt

1 – nie przekracza
0 – przekracza

3 – 3 cele szczegółowe
2 -2 cele szczegółowe
1 – 1 cel szczegółowy
1- wnioskodawca jest partnerem
LGD
0- wnioskodawca nie jest
partnerem LGD
2 – nie realizowali
1 - realizowali

Punkty

3. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Według listy rankingowej
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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
poszczególne działania.

Wzmocnienie umiejętności
organizowania się dla realizacji
wspólnych celów

Przykładowe odniesienie do analizy
SWOT

10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji
Zgodnie z § 2 pkt 5a, pkt 5b, pkt 5c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej
grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz.U. Nr 103, poz. 659) całkowity budżet Lokalnej
Grupy Działania w ramach Osi 4 LEADER wynosi 12 331 212, 00 zł
Wielkość niniejszego budżetu wynika z iloczynu liczby mieszkańców zameldowanych na
terenie LGD „Szlakiem Granitu” na pobyt stały w dniu 31 grudnia 2006 r. wg GUS i kwot:
1. 116 zł – dla komponentu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (kod 413 –
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” + „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” + „Odnowa i rozwój wsi” + „Małe projekty”);
2. 3 zł – dla komponentu „Wdrażanie projektów współpracy” (kod 421);
3. 29 zł – dla komponentu „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności,
aktywizacja” (kod 431).
Tabela 25. Szczegółowy podział środków pomiędzy poszczególne komponenty.
Kod wg
PROW
20072013

Nazwa
komponentu

413

Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju
Wdrażanie
projektów
współpracy
Funkcjonowanie
LGD, nabywanie
umiejętności,
aktywizacja

421

431

Razem

Kwota w zł
przewidziana w
rozporządzeniu
MRiRW (Dz.U.
nr 103, poz. 659)

Liczba
mieszkańców LGD
„Szlakiem
Granitu”
zameldowanych na
pobyt stały – 31
grudnia 2006 r.
(dane GUS)

Budżet LGD
„Szlakiem
Granitu”
w zł

116

83 319

9 665 004,00

3

83 319

249 957,00

29

83 319

2 416 251,00
12 331 212,00

Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu wnioskować będzie o całą kwotę
przysługującą jej zgodnie z § 2 pkt 5a, pkt 5b, pkt 5c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru
lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz.U. Nr 103, poz. 659), czyli o
12 331 212,00 zł.
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Tabela 26. Budżet LSR zakłada następujący podział środków w ramach komponentu
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (kod 413).
Nazwa działania
Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Razem

Udział %
10,14
11,59
36,21
42,06
100,00

Kwota w zł
980 000,00
1 120 000,00
3 500 000,00
4 065 004,00
9 665 004,00

W przypadku ubiegania się przez LGD „Szlakiem Granitu” o pełną przysługującą kwotę,
koszty bieżące (administracyjne) funkcjonowania LGD wyniosą maksymalnie 15% tej kwoty,
czyli 1 449 750, 60 zł (dokładnie 14,96%). Na pozostałą część działania „Funkcjonowanie
LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, czyli na nabywanie umiejętności i aktywizację
przeznaczonych zostanie 966 500, 40 zł.
Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące,
administracyjne) – maksymalnie 15% z
kwoty dostępnej dla LGD (12 331 212,
00zł)
Nabywanie umiejętności, aktywizacja
Łącznie działanie „Funkcjonowanie
LGD, nabywanie umiejętności i
aktywizacja: (kod 431)

1 449 750, 60 zł
966 500, 40 zł

2 416 251,00

Założenia dla budżetu:
Dla konstrukcji budżetu przyjęto następujące założenia:
• średnia wartość dotacji (refundacja) dla działania „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” wyniesie ok. 35 000, 00 zł;
• średnia wartość dotacji (refundacja) dla działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” wyniesie ok. 80 000, 00 zł;
• średnia wartość dotacji (refundacja) dla działania „Odnowa i rozwój wsi” wyniesie ok.
200 000, 00 zł;
• średnia wartość dotacji (refundacja) dla działania „Małe projekty” wyniesie ok.
25 000, 00 zł;
• średnia wartość dotacji (refundacja) dla działania „nabywanie umiejętności
i aktywizacja” wyniesie ok. 20 000, 00 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 minimum 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 danym typie operacji przez beneficjentów.
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2012

2011

2010

1
2009

Rok

kwalifiko
wane
do
refundacj
i
Całkowit
e

kwalifiko
wane
do
refundacj
i
Całkowit
e

kwalifiko
wane
do
refundacj
i
Całkowit
e

Całkowit
e

Kategori
a kosztu

280 000

170 000

140 000

420 000

340 000

280 000

340 000

200 000

140 000

280 000

400 000

280 000

400 000

160 000

70 000

280 000

320 000

320 000

3

Tworzen
ie
i rozwój
mikropr
zedsiębi
orstw

140 000

140 000

Różnico
wanie w
kierunk
u
działaln
ości
nierolnic
zej
2

533 333,33

300 000

400 000

400 000

1 400 000

1 866 666,6
7

1 866 666,6
7

600 000

800 000

800 000

4

Odnowa i
rozwój wsi

714 285,71

850 000

1 214 285,7
1

1 214 285,7
1

750 000

1 071 428,5
7

1 071 428,5
7

465 004

664 291,43

664 291,43

5

Małe
projekty
169x25000

1 947 619,04

1 460 000,00

2 234 285,71

2 234 285,71

2 490 000

3 618 095,24

3 618 095,24

1 295 004

1 924 291,43

1 924 291,43

6

Razem 413

413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

0

0

0

0

35 000

35 000

35 000

70 000

70 000

70 000

7

Przygot
owanie
projektó
w
współpr
acy

23 988

14 990

14 990

14 990

70 000

70 000

70 000

0

0

0

8

Realizac
ja
Projektó
w
współpr
acy

23 988

14 990

14 990

14 990

105 000

105 000

105 000

70 000

70 000

70 000

9

Razem
4.21

421 Wdrażanie projektów
Współpracy

206 625,00

206 625,00

206 625,00

206 625,00

206 625,00

206 625,00

206 625,00

210 000,60

210 000,60

210 000,60

10

55 270

55 270

55 270

55 270

414 000

414 000

414 000

276 142

276 142

276 142

11

nabywanie
umiejętnoś
ci i
aktywizacj
a

261 895,00

261 895,00

261 895,00

261 895,00

620 625,00

620 625,00

620 625,00

486 142,60

486 142,60

486 142,60

12

Razem 431

431 Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, w tym:

funkcjonowa
nie
LGD (koszty
bieżące)

Działania Osi 4 przeprowadzone przez LGD

Tabela 27. Budżet LGD „Szlakiem Granitu” w każdym roku realizacji.

2 233 502,04

1 736 885,00

2 511 170,71

2 511 170,71

3 215 625,00

4 343 720,24

4 343 720,24

1 851 146,60

2 480 434,03

2 480 434,03

13

Razem oś 4

RAZE
M
2009 –
2015

2015

2014

2013

kwalifiko
wane
do
refundacj
i

całkowite

kwalifiko
wane
do
refundacj
i

całkowite

do
refundacj
i

280 000

Kwalifik
owane

4 666 666,6
7
4 666 666,6
7

3 500 000

2 240
000
2 240
000

1 120
000

1 960
000
1 960
000

980 000

200 000

140 000

140 000

266 666,67

266 666,67

200 000

280 000

280 000

140 000

266 666,67

266 666,67

400 000

533 333,22

533 333,33

400 000

533 333,33

280 000

280 000

140 000

280 000

280 000

170 000

140 000

280 000

340 000

280 000

340 000

140 000

210 000

280 000

280 000

420 000

kwalifiko
wane
do
refundacj
i
Całkowit
e

kwalifiko
wane
do
refundacj
i
Całkowit
e

4 065 004

5 807 148,5
7
5 807 148,5
7

500 000

714 285,71

714 285,71

500 000

714 285,71

714 285,71

500 000

714 285,71

714 285,71

500 000

714 285,71

9 665 004

14 673 815,24

14 673 815,24

980 000

1 540 952,38

1 540 952,38

980 000,00

1 540 952,38

1 540 952,38

1 210 000,00

1 867 619,04

1 867 619,04

1 250 000,00

1 947 619,04

105 000

105 000

105 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 957

144 957

144 957

0

0

0

23 985

23 985

23 985

11 994

11 994

11 994

23 988

23 988

249 957

249 957

249 957

0

0

0

23 985

23 985

23 985

11 994

11 994

11 994

23 988

23 988

1 449 750,60

1 449 750,60

1 449 750,60

206 625,00

206 625,00

206 625,00

206 625,00

206 625,00

206 625,00

206 625,00

206 625,00

206 625,00

206 625,00

206 625,00
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966 500,40

966 500,40

966 500,40

55 278,40

55 278,40

55 278,40

55 270

55 270

55 270

55 270

55 270

55 270

55 270

55 270

2 416 251,00

2 416 251,00

2 416 251,00

261 903,40

261 903,40

261 903,40

261 895,00

261 895,00

261 895,00

261 895,00

261 895,00

261 895,00

261 895,00

261 895,00

95

12 331 212

17 340 023,22

17 340 023,22

1 241 903,40

1 802 855,78

1 802 855,78

1 265 880,00

1 826 832,38

1 826 832,38

1 483 889,00

2 141 508,04

2 141 508,04

1 535 883,00

2 233 502,04

II. Własna
aktywność
gospodarcza
mieszkańców wsi
zapewni im miejsca
pracy i godziwe
dochody.

I. Mieszkańcy
partnerstwa
Szlakiem Granitu,
przy wsparciu
Lokalnej Grupy
Działania, utworzą
zintegrowaną i
dobrze
zorganizowaną
wspólnotę społeczną,
która realizować
będzie własne
inicjatywy i
przedsięwzięcia.

Cele ogólne

1. Organizacja
imprez
integrujących
mieszkańców
partnerstwa.
2. Tworzenie
trwałych i
aktywnie
działających
organizacji
społecznych
partnerstwa.
3. Aktywna
współpraca
Lokalnej Grupy
Działania z
innymi
organizacjami
społecznymi.
1. Wykreowanie
i wypromowanie
produktów
lokalnych
obszaru LGD
„Szlakiem
Granitu”.

Cele
szczegółowe

Minimalna
liczba

Minimalna
liczba

Minimalna
liczba

Minimalna
liczba

Zakładana
liczba
operacji
realizowanych w
ramach
przedsięwzięcia

Tabela 28. Tabela pomocnicza do budżetu.

18

Różnicowanie w
kierunku
działalności
nierolniczej
(413)
Tworzenie
i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
(413)

1

5

Odnowa
i rozwój
wsi
(413)

58

Małe
projekty
(413)

Razem
wdrażanie
LSR
(4.1/413)

Wdrażanie
projektów
współpracy
(4.21)

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”

Funkcjonowanie
LGD (koszty
biurowe) i
nabywanie
umiejętności i
aktywizacja
(4.31)

96

Razem
Oś 4

Wartość operacji w ramach LSR - ogółem
980 000

28
1 120 000

14

18
3 500
000

169
4 065
004

38

8

35

Minimalna
liczba

2

4

38

10

12

Minimalna
liczba

Minimalna
liczba

Minimalna
liczba

Minimalna liczba operacji w ramach LSR

III. Partnerstwa
„Szlakiem Granitu”
dzięki wykorzystaniu
własnych zasobów
kulturowych i
naturalnych jest
atrakcyjnym
miejscem życia,
pracy i wypoczynku
mieszkańców i
naszych gości.

2. Wspieranie
różnych form
aktywności
gospodarczej
mieszkańców
partnerstwa.
1. Informowanie
o zasobach
obszaru objętego
LSR i ich
promocja.
2. Poszerzenie i
wypromowanie
oferty
wypoczynkowo
– turystycznej
partnerstwa.
3. Mieszkańcy i
ich organizacje
dbają
o wygląd i
estetykę swojego
otoczenia.

9665004

229
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249 957

3

2 416 251

14

97

12 331
212

11. Opis procesu przygotowania LSR
Zgodnie z zasadą uspołecznienia prac nad dokumentami strategicznymi, Lokalna
Strategia Rozwoju dla LGD „Szlakiem Granitu” została opracowana przy udziale
przedstawicieli różnych lokalnych środowisk. W prace zaangażowani byli przedstawiciele
administracji samorządowej, reprezentanci lokalnych stowarzyszeń społecznych,
przedsiębiorcy oraz zainteresowani mieszkańcy. Wydarzeniem, inicjującym oficjalne prace
nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju była Konferencja, która odbyła się 24
września 2008 roku w Strzegomskim Ośrodku Kultury. To właśnie podczas tego spotkania
poza zaprezentowaniem podstawowych założeń Leadera w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013, dyskutowano przede wszystkim nad wagą tego typu
społecznych inicjatyw. Omawiano także szczegółowo harmonogram prac Lokalnej Grupy
Działań „Szlakiem Granitu”. Podjęto decyzje, że prace nad opracowywaniem Lokalnej
Strategii Rozwoju będą prowadzone dwutorowo, z jednej strony, przeprowadzone zostaną
warsztaty z liderami, na które oczywiście zaproszeni zostaną wszyscy chętni mieszkańcy
partnerstwa. Z drugiej strony natomiast będą się odbywały regularnie spotkania grupy
roboczej, w skład, której weszli przedstawiciele wszystkich gmin partnerstwa „Szlakiem
Granitu”.
SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ:
Na spotkaniach grupy roboczej opracowywane były poszczególne części składowe
Lokalnej Strategii Rozwoju „Szlakiem Granitu”, dotyczące obszaru partnerstwa: wizja
partnerstwa, misja partnerstwa, analiza SWOT, cele ogólne i szczegółowe wraz z listą
działań, budżet oraz formalne kryteria, pozwalające na wybór przyszłych projektów. Średnio
spotkania grupy roboczej odbywały się raz na dwa tygodnie, a w końcowej fazie prac, tj. od
grudnia 2008 roku – raz na tydzień. Podczas tych spotkań stosowano różne metody pracy
grupowej, których celem było wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dla całego obszaru
partnerstwa, zgodnie z zasadą synergii decyzyjnej. Stosowano pracę w grupach, metodę
grupowego planowania oraz grupowego podejmowania decyzji.
Tabela 28. Spotkania grupy roboczej.
l.p. Data i miejsce spotkań grupy
roboczej

Opracowywane tematy:

1.

Świdnica (10.10.08)

- uzgodnienie harmonogramu prac nad LSR, w tym
dokładnych terminów warsztatów,
- prezentacja wstępnych elementów diagnozy,

2.

Dobromierz (29.10.08)

- prezentacja pierwszej wersji diagnozy partnerstwa,
- uzgodnienie scenariusza II tury warsztatów z liderami,
- wstępna analiza celów zawartych w strategii,
- uzgodnienie karty projektu (II kwestionariusz ankiety
dla mieszkańców),

3.

Jaworzyna Śląska (06.11.08)

- prace nad wizją partnerstwa,
- zdefiniowanie i dopracowanie celów zawartych w
LSR,
- opracowanie analizy SWOT,

4.

Jaworzyna Śląska (13.11.08)

- dopracowanie ostatecznych wersji wizji partnerstwa,
- prace nad misją partnerstwa,

5.

Żarów (21.11.08)

- wstępne ustalenia budżetowe,
- dopracowanie ostatecznych wersji celów ogólnych,
szczegółowych i listy przedsięwzięć,
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Strzegom (26.11.08)

- prezentacja wstępnej wersji LSR,

6.

Kostomłoty (28.11.08)
posiedzenie Zarządu LGD

- opracowanie budżetu,

7.

Jaworzyna Śląska (04.12.08)

- opracowanie misji partnerstwa,

8.

Udanin (11.12.08)

- opracowanie kryteriów wyboru projektów,

9.

Żarów (05.01.09)
KONFERENCJA LGD

- prezentacja LSR, uwagi, wnioski, dyskusja,

10. Świdnica (09.01.09)

- ostatnie poprawki do LSR.

WARSZTATY:
Przeprowadzono także cykl spotkań warsztatowych, w sumie zorganizowano ich sześć,
uwzględniając podziały na następujące grupy:
•
I grupa warsztatowa: Kostomłoty, Udanin, Żarów,
•
II grupa warsztatowa: Strzegom, Dobromierz,
•
III grupa warsztatowa: Świdnica (gmina wiejska), Jaworzyna Śląska.
Zasadność podziału związana jest z dużym obszarem partnerstwa i by w ogóle
umożliwić prace warsztatowe koniecznym było stworzenie mniej licznych zespołów.
Kryterium podziału opierało się na preferencjach samych gmin, wchodzących w skład
partnerstwa oraz na położeniu geograficznych – łatwiej o spotkania mieszkańców
sąsiadujących ze sobą gmin.
W każdej z tych grup przeprowadzono dwa warsztaty, na których zebrano informacje
odnośnie potencjału społecznego, gospodarczego i turystycznego danego obszaru oraz
zebrano pomysły i dopracowano je w postaci wstępnych projektów odnośnie zgłaszanych
potrzeb przez mieszkańców danych gmin. Spotkania warsztatowe cieszyły się dużą
popularnością wśród mieszkańców. Szczególnie ważne dla prowadzenia prac nad Lokalną
Strategią Rozwoju było to, że uczestnicy byli także zainteresowani II turą spotkań. Dzięki
temu prowadzący mogli zachować ciągłość prowadzonych działań i mieli okazję zebrać
bardziej dokładne informacje, tym bardziej, że obie tury warsztatów były ze sobą tematycznie
powiązane.
Pierwsze spotkania zostały poświęcone, co już zostało wspomniane, postrzeganiu
partnerstwa „Szlakiem Granitu” jako pewnej całości oraz zaprezentowaniu jego atutów
zarówno w sferze turystycznej, gospodarczej jak i społecznej. Uczestnicy mieli także
możliwość przedyskutowania deficytów, jakie ich zdaniem odnoszą się do ich miejscowości
oraz do całego partnerstwa. Zadanie, które uczestnicy dostali do wykonania, to opracowanie
planu dwudniowej wycieczki po terenie całego partnerstwa dla tzw. „wirtualnych turystów”,
zgodnie z preferencjami samych wycieczkowiczów. Te elementy, które były postrzegane jako
bariery, przeszkody, np. brak w danej miejscowości odpowiedniej bazy noclegowej lub
punktów gastronomicznych, stanowiły punkt wyjścia do kolejnego spotkania warsztatowego,
który poświęcony został opracowywaniu wstępnych projektów. Uczestnikom rozdano na
zakończenie pierwszego spotkania ankietę, która zawierała podstawowe informacje odnośnie
rodzajów przedsięwzięć, jakie mogą zostać zrealizowane w ramach programu. Każda chętna
osoba miała możliwość zaprezentowania na kolejnym spotkaniu swoich pomysłów
i prześledzenia w jaki sposób w ogóle można zrealizować dane przedsięwzięcia. Głównym
zadaniem drugiego spotkania warsztatowego było pokazanie użyteczności praktycznej
i możliwości realizacji stworzonych projektów. Każdy z obecnych miał możliwość
prześledzenia tzw. „dobrych praktyk”, ale także co ważniejsze sami uczestnicy zadawali wiele
pytań odnośnie ich konkretnych pomysłów. Prace te pozwoliły na zebranie przez członków
stowarzyszenia pokaźnej liczby wniosków projektowych, gotowych do realizacji. Na tym
spotkaniu zaprezentowano także i poddano dyskusji różne wersje wizji Partnerstwa „Szlakiem
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Granitu”, które zostały wcześniej opracowane na spotkaniach grupy roboczej. Uczestnicy
warsztatów poprzez głosowanie dokonali wyboru najlepszej ich zdaniem misji, która została
zamieszczona w tekście Lokalnej Strategii Rozwoju.
Warsztaty prowadzone były metodami interaktywnymi, co pozwoliło na wymianę
poglądów i wiedzy pomiędzy uczestnikami. Na podstawie zapisów z plansz, dyskusji
pomiędzy uczestnikami i konsultacji ze społecznością lokalną powstała uzgodniona wersja
ostateczna strategii dla Lokalnej Grupy Działania.
SONDAŻ LIDERÓW LOKALNYCH:
Z uczestnikami warsztatów przeprowadzono także sondaż, w ramach którego każdy
z uczestników mógł anonimowo dokonać oceny jakości życia we własnej miejscowości,
zaprezentować te sprawy, które uznaje za najistotniejsze – zarówno w kwestiach społecznych,
gospodarczych jak i środowiskowych. Kwestionariusz ankiety został podzielony na cztery
części tematyczne:
• poziom zadowolenia respondentów z życia w danej miejscowości,
• chęć do działania na rzecz własnej miejscowości,
• najbardziej palące problemy do rozwiązania,
• próba wyłonienia lokalnych liderów.
Wypełnione formularze ankiet, stanowiły doskonały materiał informacyjny dotyczący
funkcjonowania poszczególnych gmin. Indywidualne i anonimowe wypowiedzi były także
źródłem ocen, które nie pojawiły się w wystąpieniach i uwagach publicznych, czy to na
spotkaniach grupy roboczej, czy na warsztatach. Pytania dotyczyły także wskazania
potencjału danych miejscowości, widzianego oczami mieszkańców. Szczegółowy raport
z badań został zamieszczony w załączniku Strategii. Ankiety wypełniło 98 respondentów.
Podczas tych prac poproszono także przedstawicieli poszczególnych gmin partnerstwa
o udostępnienie informacji nie ujętych w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego,
pozwalających na pełne skonstruowanie części diagnostycznej strategii.
Schemat prac nad Lokalną Strategią Rozwoju.
Przygotowanie
procesu

•

Konferencja informacyjna
o LSR i nowym okresie
programowania

Opracowanie
dokumentu strategii

•

Warsztaty w grupach
roboczych (6 spotkań)

Zakończenie procesu

-

Aktualizacja informacji
Identyfikacja problemów
Weryfikacja analizy SWOT
Wizja, cele, misja LGD
Cele, działania
Kryteria wyboru operacji
Budżet



Konsultacje strategii ze
społecznością
lokalną
Konferencja
podsumowująca
Walne Zgromadzenie i
zatwierdzenie LSR
„Szlakiem Granitu
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12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR LGD „Szlakiem Granitu”.
Zgodnie z ideą partycypacji społecznej i praworządności LGD jako dysponent
zapisów LSR powinna zadbać o to, by rozpowszechniać treść dokumentu oraz zachęcać
lokalne podmioty do aktywnego realizowania zapisów dokumentu. Priorytetem Lokalnej
Grupy Działania jest w tym zakresie podejmowanie następujących zadań z zakresu informacji
i promocji LSR:
• udostępnianie informacji na tablicach w urzędach gmin,
• udostępnianie informacji w prasie lokalnej,
• aktualizowanie internetowej strony LGD oraz umieszczanie pełnego pakietu
informacji,
• uruchomienie na stronie LGD usługi „najczęściej zadawane pytania”, pozwalającej
mieszkańcom na samodzielne zdobywanie informacji,
• profesjonalna obsługa biura LGD w godzinach otwarcia.
Wszystkie te czynności mają zapewnić mieszkańcom pełny dostęp do informacji oraz
pomoc w działaniach bardziej sformalizowanych jak chociażby konstruowanie wniosków.
LGD będzie dążyć, by każdy kto jest zainteresowany, miał pełny zakres wiadomości co do
terminów składania wniosków, sposobu dofinansowania, możliwości pozyskiwania środków
na przedsięwzięcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wypełniania i rozliczania
wniosków. Ważne jest także to, by zachęcać coraz to większe rzesze mieszkańców do
większego zaangażowania w życie lokalne i aktywności zarówno społecznej jak
i ekonomicznej, a przez to zwiększać grupę beneficjentów, pokazując korzyści płynące z tego
typu przedsięwzięć szczególnie w sytuacji, kiedy LGD zapewnia wsparcie zarówno ze strony
formalnej jak i merytorycznej.
Dlatego też, mając na uwadze powyższe priorytety, LGD zobligowane jest do prowadzenia
uporządkowanych działań w trzech następujących obszarach:
• zarządzanie procesem realizacji zapisów strategii,
• obszar merytoryczny,
• promocja i informacja LSR.
Zarządzanie procesem realizacji zapisów strategii.
LGD „Szlakiem Granitu” jest w pełni odpowiedzialna za dysponowanie środkami
publicznymi. Zobligowana jest do efektywnego ich wykorzystania oraz poprawnego
rozliczenia. Zatem realizacja zapisów LSR wymaga płynnej koordynacji prac wewnątrz LGD,
szczególnie pomiędzy jej organami oraz partnerskiej współpracy z innymi instytucjami
o charakterze lokalnym, jak chociażby samorządy terytorialne, ich jednostki organizacyjne,
a także organizacje społeczne. LGD prowadzi także działania mające na celu podjęcie
współpracy z instytucjami o charakterze ponadlokalnym.
Obszar merytoryczny.
Obejmuje działania z zakresu wdrażania i monitorowania zadań zapisanych w strategii
Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”. Ewentualne zmiany zapisów strategii muszą
zostać dokonane zgodnie z zapisami statutu LGD. Procedura ta została opisana w rozdziale 9.
Promocja i informacja o LSR.
Działania w tym obszarze skupione są głównie, jak wspomniano na początku
rozdziału, na upowszechnianiu zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju wśród lokalnej
społeczności. Mieszkańcy partnerstwa zostaną poinformowani o znaczeniu LSR dla rozwoju
obszaru partnerstwa „Szlakiem Granitu”. LGD będzie odpowiedzialna za poinformowanie
o dalszych etapach planowanych działań (realizacja zapisów strategii), priorytetów
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i kierunków rozwoju w najbliższych latach. Do jej zadań należy także prezentacja potencjału
społeczno-gospodarczego partnerstwa „Szlakiem Granitu”. LGD będzie wyjaśniać rolę
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Oś 4 Leader PROW 2007-2013), w szczególności
sposób ich pozyskiwania poprzez przygotowanie projektów wynikających z zapisów strategii.
Ważnym zadaniem będzie także zachęcanie mieszkańców do wzięcia udziału w realizacji
zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD „Szlakiem Granitu” oraz zaproszenie partnerów
do współpracy.
Szereg powyższych działań będzie miało charakter ciągły. Planowane są jednak także
zadania o charakterze cyklicznym, szczególnie te związane z monitoringiem i ewaluacją
zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju. Tu szczególny nacisk zostanie położony na prowadzenie
spotkań z mieszkańcami, nie rzadziej niż raz do roku, w każdej z gmin, znajdującej się na
terenie partnerstwa. Spotkania te będą miały głównie na celu monitorowanie realizowanych
projektów, zbieranie informacji co do ocen mieszkańców odnośnie zapisów LSR oraz
przekazywania jak najbardziej aktualnych informacji i przypominaniu o funkcjonowaniu
biura LGD. Sprawozdania z działalności LGD oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
będą systematycznie prezentowane na posiedzeniach rad gmin wchodzących w skład
partnerstwa.

13. Zasady i sposób dokonywania oceny własnej przez LGD „Szlakiem
Granitu”
Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” w trosce o jak najefektywniejsze
wdrażanie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju będzie monitorować proces realizacji
sformułowanych w niej celów oraz cyklicznie będzie prowadzić ewaluację prowadzonych
przedsięwzięć. Te dwie fazy tego procesu mogą zostać jeszcze wewnętrznie uszczegółowione
różnego rodzaju dokumentami i materiałami wewnętrznymi. Nie mniej ważnym celem
działań ewaluacyjnych powinno być dokonanie oceny jakości pracy stowarzyszenia
i jego potencjału intelektualnego i organizacyjnego.
Monitoring to nic innego jak gromadzenie różnego rodzaju informacji
i konfrontowanie ich z zapisami strategii, mając na uwadze przede wszystkim terminowe
realizowanie harmonogramu. Procedura ta pozwala na określenie, czy realizacja strategii
przebiega zgodnie z założeniami, czy są realizowane cele i rezultaty oraz czy środki
wydatkowane są zgodnie z planem. Monitoring jest procedurą kontroli dającą informacje
o poprawności procesu realizacji i wdrażania zapisów, to proces, na bazie którego dokonuje
się także ocen własnych i ewentualnie projektuje się pewne zmiany co do dotychczasowych
zapisów dokumentu.
Monitoring prowadzony będzie przez Zarząd LGD, który może zlecić prace
podmiotom zewnętrznym lub wyznaczyć do tego wybranych członków stowarzyszenia.
System monitorowania będzie polegać na:
- analizie dokumentów oraz gromadzeniu danych na podstawie formularzy, wniosków,
informacji uzyskanych od podmiotów wdrażających (UM, ARiMR) o zawartych
umowach i wysokości środków wypłacanych beneficjentom na realizację operacji,
- bezpośrednich rozmowach z beneficjentami oraz przeprowadzaniu tzw. wizji lokalnych
na miejscu realizacji operacji,
- weryfikacji osiągnięcia rzeczywistych rezultatów na podstawie gromadzenia danych
dotyczących wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania dla poszczególnych
przedsięwzięć,
- gromadzeniu danych dotyczących wydatkowania środków na funkcjonowanie LGD
zgodnie z procedurą określoną w umowie z podmiotem wdrażającym.
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Wnioski zostaną zaprezentowane w raportach pisemnych oraz w sprawozdaniach
dotyczących funkcjonowania LGD i realizacji zapisanych w strategii przedsięwzięć.
Ewaluacja to ocena jakościowa prac Lokalnej Grupy Działania oraz realizacji zapisów
strategii. Służy ona obniżeniu ryzyka w obszarach związanych z planowaniem działań
dłogookresowych, szczególnie tam, gdzie trudno o dokładne przewidywanie zmian.
W ramach ewaluacji dokonuje się oceny odpowiedzialności, skuteczności, efektywności
i oddziaływania projektu w stosunku do założeń. Proces ten będzie realizowany następująco:
 ex ante: to ocena odnosząca się do operacji i działań, które są w fazie planowania
i podejmowania decyzji o ich realizacji. W każdym przypadku planowania działań
zostanie przeprowadzona analiza, odnosząca się do spodziewanych efektów i ich
powiązań z celami zapisanymi w LSR;
 ex post: Ocena zostanie wykonana w okresach rocznych po zakończeniu każdego
roku kalendarzowego w zakresie oceny operacji i działań pod kątem efektów
i osiągnięcia celów zakładanych w LSR.
Raport ewaluacyjny będzie sporządzany raz do roku przez Komisję Rewizyjną.
Komisja może zlecić wykonanie niektórych zadań pracownikom Biura LGD bądź ekspertom
zewnętrznym. Przed każdym Walnym Zebraniem Członków, na którym udziela się
absolutorium Zarządowi, Komisja sporządzi raport ewaluacyjny za miniony rok. Powinien on
zawierać:
•
wykaz zrealizowanych działań dotyczących funkcjonowania LGD wraz z informacją
o finansach i krótkim opisem merytorycznym,
•
opis uzyskanych efektów w porównaniu z założeniami,
•
analizę dotyczącą wpływu przedsięwzięć na osiąganie celów LSR,
•
wnioski w formie uwag i rekomendacji, które zapewnią lepsze osiągnięcie celów LSR
i wyższą efektywność LGD.
Raport powinien być podawany do wiadomości publicznej zgodnie z zasadą jawności,
a informacje uzyskane w trakcie monitoringu i ewaluacji będą służyły aktualizacji LSR-u.
Ewaluacja będzie dotyczyła także funkcjonowania organów LGD, funkcjonowania biura,
efektywności stosowanych procedur oraz sprawności podejmowania decyzji.

14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi
związanymi z obszarem objętym LSR
LSR a strategie gmin i powiatów.
• LSR a Strategie Regionalne Województwa Dolnośląskiego.
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. została uchwalona w 2005 r. i
jest zaktualizowaną i gruntownie przebudowaną wersją strategii z 2000 r. pod potrzeby NPR i
polityki rozwoju regionalnego kraju.
Wizja regionu określona w nowej strategii to:
„Dolny Śląsk europejskim regionem węzłowym”
Cel nadrzędny: „Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa
konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju”.
Cel nadrzędny zostanie zrealizowany poprzez realizację priorytetów i działań w sferze
gospodarczej, przestrzennej i społecznej.
Niżej wymienione cele, priorytety i działania współgrają ze LSR „Szlakiem Granitu”.
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Tabela 29. Cele, priorytety i działania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
wspierające LSR Szlakiem Granitu.
Cele



Zbudowanie
konkurencyjnej i
innowacyjnej
gospodarki
Dolnego Śląska.



Zwiększenie
spójności
przestrzennej i
infrastrukturalnej
regionu i jego
integracja z
europejskimi
obszarami
wzrostu.



Rozwijanie
solidarności
społecznej oraz
postaw

Priorytety
Działania
Sfera gospodarcza
Wspieranie aktywności
• Promowanie produktów
gospodarczej na Dolnym
regionalnych i ich marketing.
Śląsku.
• Wspieranie rozwoju MŚP.
• Rozszerzenie współpracy
regionalnej
i międzynarodowej.
• Wpieranie zmian postaw
mieszkańców regionu
ukierunkowanych na
przedsiębiorczość.
• Wspieranie integracji i rozbudowy
dolnośląskiego potencjału
turystycznego oraz
uzdrowiskowego.
Sfera Przestrzenna
Poprawa spójności
• Policentryczny rozwój wsi
przestrzennej regionu.
osadniczej oraz tworzenie
nowoczesnych rozwiązań
funkcjonalnych przy zachowaniu
walorów przyrodniczych,
środowiskowych
i krajobrazowych.
• Przeciwdziałanie degradacji
obszarów peryferyjnych i
zagrożonych marginalizacją.
Zrównoważony rozwój
• Podniesienie poziomu życia ludności
obszarów wiejskich.
wiejskiej.
• Rozwój pozarolniczej aktywności
mieszkańców terenów wiejskich
i wykształcenie nowych funkcji dla
tych terenów.
• Wspieranie działalności na
obszarach
o niekorzystnych warunkach
gospodarowania.
Poprawa ładu
• Kształtowanie atrakcyjnych form
przestrzennego.
różnorodnych zespołów zabudowy
w tym rewitalizacja obszarów
zdegradowanych.
• Ochrona dziedzictwa kulturowego.
Zapewnienie
• Utworzenie i ochrona obszarów o
bezpieczeństwa
wysokich walorach przyrodniczych,
ekologicznego
podniesienie różnorodności
społeczeństwa i
biologicznej i krajobrazowej.
gospodarki.
• Propagowanie wiedzy ekologicznej.
Sfera Społeczna
Integracja społeczna i
• Redukowanie zjawiska ubóstwa.
przeciwdziałanie
• Promowanie innowacyjnych metod i
wykluczeniu
technik rozwiązywania problemów z
społecznemu.
zakresu polityki i profilaktyki
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obywatelskich i
otwartych na
świat.

•

Umacnianie
społeczeństwa
obywatelskiego, rozwój
kultury.

•

•

•

•

•

Poprawa jakości i
efektywności systemu
edukacji i badań
naukowych.

•

społecznej.
Wdrażanie planów działania na
rzecz wzrostu zatrudnienia przy
wykorzystaniu partnerstwa
społecznego. Promocja zatrudnienia
socjalnego i spółdzielczości
socjalnej.
Optymalizacja infrastruktury
kulturalnej, zwiększenie aktywności
w obszarze kultury.
Ochrona dziedzictwa
cywilizacyjnego, rozwój tożsamości
regionalnej.
Wsparcie i promocja postaw
prospołecznych oraz lokalnych
inicjatyw społecznych na zasadach
pomocniczości i partnerstwa.
Aktywizacja społeczności lokalnych
w szczególności z terenów
wiejskich.
Umacnianie i rozwój współpracy
administracji publicznej i sektora
pozarządowego.
Zapewnienie powszechnego dostępu
do technologii informacyjnokomunikacyjnych.

Kolejnym ważnym dokumentem poziomu regionalnego jest Program Rozwoju
Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego opracowany w 2004 r. Program został
opracowany na lata 2004-2013. Wdrażanie założeń przyjętych w programie ma przyczynić się
do rozwoju turystyki w województwie dolnośląskim i wzrostu jego konkurencyjności oraz
wykorzystania dostępnych regionalnych środków finansowych. Działania w nim przyjęte
powinny pozytywnie wpłynąć na wzrost ekonomiczny województwa, dalszy wzrost
atrakcyjności turystycznej regionu, zwiększenie różnorodności kulturowej jego mieszkańców
oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej szczególnie z partnerami z Czech i Niemiec.
W programie wyróżniono 4 priorytety, w ramach których wypracowano cele szczegółowe.
Poniżej w tabeli wymienione zostały te cele szczegółowe, które na poziomie Dolnego Śląska
współgrają z celami i działaniami LSR „Szlakiem Granitu”.
Tabela 30. Cele szczegółowe zbieżne z Programem Rozwoju Turystyki Dolnego Śląska.
Priorytet
Markowe produkty
turystyczne.

•
•
•
•
•
•

Cele szczegółowe
Określenie i rozwój regionalnego produktu turystycznego.
Identyfikacja i wsparcie rozwoju markowych produktów
turystycznych województwa.
Kreowanie markowych produktów w oparciu o walory
regionalnych osobliwości przyrody, kultury i krajobrazu.
Uzupełnienie oferty rekreacyjnej o propozycje turystyczne,
kulturowe i sportowe.
Oferta turystyczna dla rodzin i osób starszych – wspieranie
rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.
Poszerzenie wachlarza ofert turystyki specjalistycznej
i wyczynowej.
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•

Rozwój lokalnej turystyki.

•

•

•
•
•
•
•

Markowa infrastruktura
turystyczna

•
•
•

System wsparcia sektora i
produktów turystycznych.

•
•
•
•
•
•

•

Przygraniczne imprezy kulturowe dla turystów z kraju i
zagranicy.
Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki
przyczyniających się do aktywizowania obszarów
niewykorzystywanych.
Eksponowanie i wykorzystywanie aspektu
wielonarodowości i wielostrukturowości regionu
w rozwoju oferty turystycznej.
Stworzenie systemu wsparcia sektora turystycznego,
w tym MŚP i rzemiosła.
Popularyzacja dorobku wybitnych twórców regionu.
Stymulacja endogennej aktywności obywatelskiej
i ekonomicznej.
Popularyzacja dorobku kulturalnego i naukowego
istotnego dla stymulacji ruchu turystycznego.
Rozwój turystyki w poszanowaniu środowiska
naturalnego.
Rozwój markowej infrastruktury turystycznej i
paraturystycznej.
Tworzenie odpowiednich warunków wzrostu dla ruchu
turystycznego.
Tworzenie infrastruktury turystycznej sprzyjających
rozwojowi produktów markowych regionu.
Stworzenie zintegrowanego systemu promocji i informacji
w regionie.
Stworzenie systemu badań potrzeb i oczekiwań turystów.
Stworzenie systemu wsparcia doradczo-konsultacyjnego
dla podmiotów z sektora turystycznego.
Stymulowanie rozwoju firm i instytucji otoczenia biznesu.
Stworzenie mechanizmów kształcenia profesjonalnych
kadr turystycznych w oparciu o rzetelną analizę potrzeb.
Otwarcie województwa na międzynarodowy ruch
turystyczny poprzez sprawny system informacji
turystycznej i skuteczną promocję.
Wykształcenie profesjonalnej kadry obsługi ruchu
turystycznego i zarządzania turystyką.

LSR nie jest jedynym dokumentem o charakterze strategicznym na danym terenie.
Partnerstwo „Szlakiem Granitu” oraz gminy wchodzące w jego skład objęte są już
istniejącymi dokumentami, zarówno tymi o charakterze lokalnym jak i regionalnym. Ważne
jest bowiem, by zapisy nowo powstającego dokumentu w żaden sposób nie powtarzały już
istniejących zamierzeń, a także by nie zawierały sprzecznych informacji. Dlatego też
dokonano analizy dokumentów strategicznych odnoszących się do obszaru partnerstwa, by
zadbać o jak najwyższą komplementarność tych dokumentów.
Przeanalizowano w pierwszej kolejności dokumenty strategiczne i planistyczne gmin
wchodzących w skład partnerstwa oraz powiatów na terenie, których partnerstwo się
znajduje:
 Strategia Rozwoju Gminy Żarów, październik 2004
 Strategia Rozwoju Gminy Kostomłoty na lata 2007 – 2015, październik 2007,
 Strategia Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska oraz gminna strategia wsparcia małych
i średnich przedsiębiorstw, lipiec 1999,
 Strategia Rozwoju Gminy Dobromierz, sierpień 2004,
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzegom, 2004,
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Udanin na lata 2006 – 2013,
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Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Udanin, 2008,
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Udanin, czerwiec 2004,
 Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica, maj 2004,
 Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego, wrzesień 2000,
 Strategia Rozwoju Powiatu Świdnickiego, maj 2005.
Zapisy LSR zawierają trzy cele ogólne (zawarte w poniższej tabeli), które doskonale
wpisują się w istniejące już dokumenty strategiczne. Po dokonanej analizie należy podkreślić,
że najczęściej powtarzającymi się działaniami w dokumentach planistycznych gmin
i powiatów były działania z następujących obszarów:
•
poprawa stanu infrastruktury technicznej (drogi, kanalizacja),
•
poprawa stanu budynków użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem
świetlic i boisk sportowych,
•
pozyskanie inwestorów,
•
wspieranie aktywności gospodarczej i rolniczej,
•
wzrost atrakcyjności turystycznej danego obszaru,
•
poprawa estetyki miejscowości.
W tych przypadkach zapisy LSR stanowią doskonałe uszczegółowienie powyższych
zamierzeń. W niektórych dokumentach pojawia się kwestia budowy bądź rozbudowy ścieżek
rowerowych, zapisy LSR odnoszą się do wytyczania szlaków rowerowych i tworzenia map.
Strategie gmin odnoszą się do tworzenia agroturystyki, LSR skupia się na stworzeniu miejsc
wypoczynku i rekreacji.
Inaczej rzecz ma się jedynie w przypadku celu pierwszego, odnoszącego się do
aktywności i integracji mieszkańców partnerstwa. W zasadzie tylko jeden dokument zawierał
zapisy poruszające problem niskiej aktywności społecznej na tym terenie, w związku z czym
planowano wspierać oddolne inicjatywy i aktywność mieszkańców. Jednak taki stan rzeczy
może, a w zasadzie powinien stanowić wyzwanie dla LGD i właśnie w tym obszarze
prowadzić szczególnie intensywne działania.
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Jaworzyna
Kostomłoty
Strzegom
Świdnica Udanin
Żarów
Powiat
Powiat
Śląska
Średzki
Świdnicki
1 cel ogólny: Mieszkańcy partnerstwa „Szlakiem Granitu” przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania tworzą zintegrowaną i dobrze zorganizowaną wspólnotę
społeczną, która realizuje własne inicjatywy i przedsięwzięcia.
1.1 Organizacja imprez
integrujących mieszkańców
partnerstwa.
X
X
X
1.2 Tworzenie trwałych i aktywnie
działających organizacji
społecznych partnerstwa
X
X
X
1.3 Aktywna współpraca Lokalnej
Grupy Działania z innymi
organizacjami społecznymi
X
X
X
2 cel ogólny: Własna aktywność gospodarcza mieszkańców wsi zapewnia im miejsca pracy i godziwe dochody.
2.1 Wykreowanie i wypromowanie
produktów lokalnych „Szlakiem
Granitu”.
X
X
X
X
X
2.2 Wspieranie różnych form
aktywności gospodarczej
mieszkańców partnerstwa
X
X
X
X
X
X
X
X
3 cel ogólny: Obszar Partnerstwa „Szlakiem Granitu” dzięki wykorzystaniu własnych zasobów kulturowych i naturalnych jest atrakcyjnym miejscem życia, pracy i
wypoczynku mieszkańców i naszych gości.
3.1 Informowanie o zasobach
obszaru objętego LSR i ich
promocja.
X
X
X
X
X
X
3.2 Poszerzenie i wypromowanie
oferty wypoczynkowo –
turystycznej partnerstwa.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.3 Mieszkańcy i ich organizacje
dbają o wygląd i estetykę swojego
otoczenia.
X
X
X
X
X
X
X

Dobromierz

Tabela 31. Powiązania pomiędzy celami LSR LGD „Szlakiem Granitu”, a strategiami i programami gmin i powiatów partnerstwa.

15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji
realizowanych przez LGD „Szlakiem Granitu” w ramach innych
programów wdrażanych na obszarze objętym LSR.
Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” w okresie 2009 – 2015 nie wyklucza
przygotowania projektów do innych źródeł finansowania, które będą komplementarne
i będą uzupełniały działania Leader PROW.
Byłyby to następujące źródła finansowania:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
norweski mechanizm finansowy,
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
inne krajowe i zagraniczne źródła finansowania.
Mechanizm, który zamierza stosować Lokalna Grupa Działania, zabezpieczający
przed nakładaniem się pomocy w ramach PROW i innych programów i źródeł finansowania
przedstawia się następująco:
 Każda osoba zatrudniona przez LGD będzie miała umowę zawierającą szczegółowy
wykaz obowiązków i zadań, ze wskazaniem programu, na rzecz którego te zadania
i obowiązki będą wykonywane oraz podaną kwotą wynagrodzenia pochodzącą ze
środków tego programu,
 W przypadku osób zaangażowanych jednocześnie w realizację dwóch lub więcej
programów, w umowie o pracę z tą osobą zostanie wskazany wymiar czasu pracy, jaki ta
osoba jest zobowiązana przeznaczyć na wykonanie zadań i obowiązków związanych
z realizacją poszczególnych programów. Łączny wymiar czasu pracy nie może przy tym
przekroczyć wielkości maksymalnych dopuszczonych w Kodeksie Pracy,
 Na każdym dokumencie księgowym stanowiącym dowód poniesienia kosztów, mogą być
w sposób trwały umieszczone informację o tym, ze środków jakiego programu te koszty
zostały pokryte. W przypadku kosztu współfinansowanego z dwóch lub więcej
programów musi być podana informacja o tym, jaką część tego kosztu finansują
poszczególne programy. Poza tym sposób podziału kosztu pomiędzy poszczególne
programy powinien być merytorycznie uzasadniony,
 LGD tworzy wydzielone konta bankowe (lub subkonta) do obsługi każdego programu,
 Każdy program będzie miał wyznaczonego koordynatora odpowiedzialnego za realizację
i prawidłowe wydatkowanie środków programu,
 Zarząd Lokalnej Grupy Działania zapewni dobry przepływ informacji między zespołami
realizującymi różne programy, organizując co najmniej raz w kwartale narady robocze
z udziałem wszystkich koordynatorów programów,
 Każdy wniosek o przyznanie pomocy, przygotowywany przez LGD, będzie zawierał
analizę ryzyka w zakresie nakładania się pomocy ze środków tego programu z pomocą,
którą LGD uzyskało wcześniej z PROW lub innych programów oraz propozycję
mechanizmów, które należy zastosować w celu uniemożliwienia nakładania się pomocy.
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16. Przewidywany wpływ realizacji LSR obszaru LGD „Szlakiem Granitu”
na rozwój regionu i obszarów wiejskich.
Mając na uwadze treści zawarte w misji LGD „Szlakiem Granitu”, której priorytetem
jest stowarzyszanie oraz udzielanie wsparcia aktywnym mieszkańcom partnerstwa, a także
wizję partnerstwa, prezentującą pożądany obraz regionu, zaprezentowano listę przedsięwzięć,
która wpłynie na rozwój partnerstwa „Szlakiem Granitu”, ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów wiejskich. Zapisy strategii odnoszą się do trzech podstawowych kwestii mających
przyczynić się do poprawy obszaru objętego strategią sformułowanych w postaci celów
ogólnych:
1. „Mieszkańcy partnerstwa „Szlakiem Granitu”, przy wsparciu Lokalnej Grupy
Działania, tworzą zintegrowaną i dobrze zorganizowaną wspólnotę społeczną, która
realizuje własne inicjatywy i przedsięwzięcia”.
2. „Własna aktywność gospodarcza mieszkańców wsi zapewni im miejsca pracy i
godziwe dochody”.
3. „ Obszar partnerstwa „Szlakiem Granitu” jest atrakcyjnym miejscem życia, pracy i
wypoczynku”.
PRZEDSIĘWZIĘCIE I: „Partnerstwo jako sieć współpracy animatorów i organizacji
społecznych”. W ramach tego przedsięwzięcia realizowane zostaną następujące cele
szczegółowe.
1.1. Realizacja celu szczegółowego „Organizacja imprez integrujących mieszkańców
partnerstwa” wpłynie na:
 wzrost ilości imprez budujących wizerunek regionu,
 wzrost poczucia tożsamości wśród mieszkańców partnerstwa oraz ich przynależności
do obszaru partnerstwa „Szlakiem Granitu”,
 wzrost aktywności społeczności lokalnej,
 rozwój aktywności świetlic wiejskich, ośrodków kultury i obiektów sportowych.
1.2. Realizacja celu szczegółowego „Tworzenie trwałych i aktywnie działających organizacji
społecznych partnerstwa” wpłynie na:
•
wzrost liczby organizacji pozarządowych, poprawę jakości ich funkcjonowania,
•
lepsze przygotowanie liderów do pracy ze społecznością lokalną,
•
rozwinięcie partnerskiego podejścia przy rozwiązywaniu problemów lokalnych
i regionalnych,
•
lepszą informację dotyczącą wszelkich inicjatyw odbywających się na terenie
partnerstwa zarówno odbywająca się poprzez lokalne media jak i drogą elektroniczną.
1.3. Realizacja celu szczegółowego „ Aktywna współpraca Lokalnej Grupy Działania z
innymi organizacjami społecznymi” wpłynie na:
stworzenie trwałych struktur współpracy i wymiany doświadczeń wśród organizacji
społecznych,
stworzenie sieci pomocy dla podmiotów słabszych i nowopowstających.
PRZEDSIĘWZIĘCIE II: „ Przedsiębiorczość lokalna na „szlaku Granitu”. Produkty i
usługi lokalne ważnym elementem gospodarki obszaru”. W ramach tego przedsięwzięcia
realizowane zostaną następujące cele szczegółowe.
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2.1. Realizacja celu szczegółowego „Wykreowanie i wypromowanie produktów lokalnych
„Szlakiem Granitu” wpłynie na:
•
zachowanie dawnych tradycji wytwarzania produktów poprzez odtwarzanie starych
receptur, przepisów warunków uprawy,
•
stworzenie sieci dystrybucji np. poprzez sieć sklepów z tzw. „lokalną marką”,
•
promocję obszaru partnerstwa „Szlakiem Granitu” poprzez specyficzne produkty
z tego obszaru,
•
wzrost dochodów mieszkańców wytwarzających produkty lokalne.
2.2. Realizacja celu szczegółowego „Wspieranie różnych form aktywności gospodarczej
mieszkańców partnerstwa” wpłynie na:
•
podniesienie wiedzy i umiejętności mieszkańców o zasadach prowadzenia działalności
gospodarczej,
•
promocję produktów lokalnych poprzez organizowanie imprez na terenie partnerstwa,
na których producenci będą mogli prezentować swoje wyroby,
•
zwiększanie aktywności zawodowej w sferze pozarolniczej poprzez tworzenie nowych
miejsc pracy,
•
promocję oferty mikroprzedsiębiorstw z obszaru Partnerstwa „Szlakiem Granitu”.
PRZEDSIĘWZIĘCIE III: „Znana i zadbana wieś krainy Granitu”. W ramach tego
przedsięwzięcia realizowane zostaną następujące cele szczegółowe.
3.1. Realizacja celu szczegółowego „Informowanie o zasobach objętych LSR i ich promocja”
wpłynie na:
• rozpropagowanie w różnych formach oferty wypoczynkowo-rekreacyjnej obszaru
partnerstwa (mapy, foldery, informatory),
• stworzenie wykazu atrakcji i możliwości spędzania wolnego czasu, który zostanie
zamieszczony i aktualizowany na stronie internetowej LGD.
3.2. Realizacja celu szczegółowego „Poszerzenie i wypromowanie oferty wypoczynkowoturystycznej partnerstwa” wpłynie na:
 wydłużenie szlaków turystycznych, w tym szlaków konnych, ścieżek rowerowych i
ścieżek edukacyjnych; lepsze ich oznakowanie i udostępnienie turystom,
 uporządkowanie i polepszenie stanu infrastruktury turystycznej – w tym miejsc
biwakowych, widokowych, postojowych, pól namiotowych,
 lepszą informację turystyczną (punkty i tablice informacyjne),
 wzrost miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych,
 zwiększenie liczby imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym na terenie LGD.
3.3. Realizacja celu szczegółowego „Mieszkańcy i ich organizacje dbają o wygląd i estetykę
swojego otoczenia” wpłynie na:
 modernizację obiektów użyteczności publicznej (świetlice, boiska, parki, miejsca
dostępu do zbiorników wodnych),
 polepszenie wizerunku miejscowości poprzez organizowanie konkursów na
najbardziej zadbany dom lub ogródek, odnowę centrów wsi oraz modernizację
infrastruktury technicznej.
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17. Informacja o załącznikach
Załącznik 1 Kwalifikacje i doświadczanie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego.
Załącznik 2 Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji.
Załącznik 3 Arkusz oceny kandydata w ramach naboru na stanowisko w LGD „Szlakiem
Granitu”.
Załącznik 4 Arkusz podsumowujący kandydata w naborze na stanowisko w LGD „Szlakiem
Granitu”.
Załącznik 5 Regulamin Organizacyjny Rady (OD) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Szlakiem Granitu”.
Załącznik 6 Regulamin Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
Załącznik 7 Regulamin Działania Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”.
Załącznik 8 Ogólne Zasady Naboru Pracowników Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem
Granitu”.
Załącznik 9 Raport Liderzy Lokalni LGD „Szlakiem Granitu” w świetle badań sondażowych.
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22.518,80 zł z tego:9.007,00
zł z Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego (konkurs
Mała Odnowa Wsi)
Łączna wartość
dofinansowania to 24 998 a
łączny koszt zadań ponad
120 000zł.

68 694, 52 zł

60 000 zł
31 000 zł
7 200 zł

Koszt

Załącznik 2

Gmina
Jaworzyna

Konary
Damianowo
Udanin

Grudzień 2007-lipiec
2008
Czerwiec-grudzień
2008
Czerwiec-grudzień
2008
2008r

Miejsce
realizacji

Czas realizacji

Wykonanie placów zabaw

Remont pokrycia dachowego na
świetlicy wiejskiej

Rewitalizacja świetlic w sołectwach
gminy Jaworzyna Śląska tj.: Czechy,
Witków, Nowy Jaworów, Tomkowa,
Bagieniec, Pastuchów”
„Budowa Stref Rekreacji dziecięcej w
sołectwach Tomkowa i Milikowice”

Wioska internetowa
Modernizacja świetlicy wiejskiej
Sprzęt dla zespołu ludowego

Realizowany projekt

GMINA ŻARÓW

GMINA ŻARÓW

GMINA JAWORZYNA SLĄSKA

GMINA JAWORZYNA SLĄSKA

GMINA UDANIN

Nazwa członka

Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji.

GMINA ŚWIDNICA
GMINA ŚWIDNICA

GMINA ŚWIDNICA

GMINA ŚWIDNICA

8.
9.

10

11.

dla zespołu Kostrzanie”
Odnowa wsi Pogorzała.
Odnowa wsi Pszenno.
Mała Odnowa Wsi:
„Remont świetlicy w Krzczonowie”.
Mała Odnowa Wsi:
Zakup strojów „Krakowiaków
wschodnich”.
2008

2008

2006
2007
140 802,62 zł
29 960,00 zł

Bystrzyca
Górna

965 346,13 zł
495 684,06 zł

Krzczonów

Pogorzała
Pszenno
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Załącznik nr 3

ARKUSZ OCENY KANDYDATA
PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ W RAMACH NABORU
NA STANOWISKO …….……………… W LGD „Szlakiem Granitu”

Członek Zespołu....................

Imię i nazwisko kandydata......................................................................................................
L.p.

Kryteria

Skala ocen

1.

od 0 do 10

2.

od 0 do 10

3.

od 0 do 10

4.

od 0 do 10

5.

od 0 do 10
Ogółem

Punktacja

Maksymalnie 50 pkt

Uwagi Członka Zespołu:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Podpis
..................................................................

Udanin, dnia………………………..
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Załącznik nr 4

ARKUSZ PODSUMOWUJĄCY
W NABORZE NA STANOWISKO……………………………..
W LGD „Szlakiem Granitu”

Imię i nazwisko kandydata.....................................................................................................

Punktacja:.
Kryterium

Członek
Zespołu
Nr 1

Członek
Zespołu
Nr 2

Członek
Zespołu
Nr 3

Łącznie
liczba
punktów

Średnia rozmowy
kwalifikacyjnej
(liczba punktów/3)

Rozmowa
kwalifikacyjna

Uwagi Zespołu:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Podpisy członków Zespołu:..............................................
..............................................
................................................

Udanin, dnia ……………………………
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Załącznik 5
REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY (OD)
STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania
„Szlakiem Granitu”
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i procedury funkcjonowania Organu Decyzyjnego (OD) Rady Stowarzyszenia „Szlakiem Granitu”.
2. Rada prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Szlakiem Granitu”, Uchwały Walnego Zebrania oraz na podstawie Regulaminu.
§2
Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
1)
2)
3)

LGD – Lokalna Grupa Działania, którą jest Lokalna Grupa Działania „ Szlakiem Granitu”
RADA (OD) – oznacza Organ Decyzyjny LGD
Regulamin – oznacza Regulamin Organizacyjny Organu Decyzyjnego
Zarząd – oznacza Zarząd LGD
Biuro – oznacza Biuro LGD
Walne Zebranie Członków (WZC) – oznacza Walne Zebranie LGD
LSR – Lokalna Strategia Rozwoju
Przewodniczący – Przewodniczący OD
Zastępca Przewodniczący – Zastępca Przewodniczący Organu Decyzyjnego
Statut – Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
§3
Wyłączne kompetencje Rady określa § 22 ust. 5 Statutu.
Do pozostałych kompetencji Rady należy:
opiniowanie spraw wnioskowanych przez Zarząd,
wnioskowanie do Zarządu i Walnego Zebrania Członków w sprawach dotyczących bieżącej
działalności Stowarzyszenia oraz realizacji LSR,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ II
Członkowie Organu Decyzyjnego

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

§4
Członkowie OD wybierani są zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu.
Kadencja OD trwa 4 lata.
Skład OD stanowi 7-15 członków.
Skład Rady może zostać rozszerzony wyłącznie na WZC na wniosek Zarządu bądź OD
Skład OD określa § 22 ust. 1 Statutu.
Kandydat na członka rady musi przedstawić pisemne referencje przedstawiciela sektora
zgłaszającego kandydata lub dokument potwierdzający doświadczenie lub znajomość
problematyki i realizacji operacji o podobnym charakterze do tematyki LEADER.
Członkowie OD spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego OD
Do zadań Przewodniczącego OD należy:
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a.
b.
c.
d.

1.

1.
2.
3.

organizacja pracy OD i przewodniczenie posiedzeniom OD
współpraca z Zarządem, Biurem LGD i WZC,
zwoływanie posiedzeń,
prowadzenie posiedzeń.

§5
Członkowie OD pełnią swoje funkcje społecznie.
§6
Członkowie OD mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu OD
W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu OD, członek OD zawiadamia o tym przed
terminem posiedzenia Przewodniczącego i Biuro LGD
Za przyczyny uniemożliwiające wzięcia udziału przez członka OD w posiedzeniu OD uważa
się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,
2) podróż służbową,
3) inne prawne lub losowo uzasadnione przeszkody.
ROZDZIAŁ III
Przygotowywanie i zwoływanie posiedzeń OD

§7
Posiedzenia OD są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków
prowadzonego przez LGD, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
§8
Posiedzenie OD zwołuje Przewodniczący, uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia
z Biurem i Zarządem.

1.
2.

§9
Członkowie OD powinni być pisemnie zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku
posiedzenia OD najpóźniej 14 dni przed terminem posiedzenia.
W okresie14 dni przed terminem posiedzenia OD jej członkowie powinni mieć możliwość
zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem
posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.
ROZDZIAŁ IV
Posiedzenia Rady
§ 10

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

OD obraduje na posiedzeniach.
OD podejmuje decyzje w formie uchwał.
§ 11
Posiedzenia OD otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Zastępca Przewodniczącego.
Obsługę posiedzeń OD zapewnia Biuro LGD, w tym w szczególności przygotowuje
prezentacje poszczególnych operacji (projektów) wnioskowanych do przyznania pomocy.
OD pracuje przy obecności co najmniej 50% członków co stanowi quorum.
OD podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
Prawo głosu w głosowaniach nad podjęciem uchwały przysługuje wyłącznie członkom OD.
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6.
7.

1.
2.
3.

W posiedzeniu OD może uczestniczyć Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek.
Zarządu oraz Przedstawiciel Biura, którym przysługuje głos doradczy.
Przewodniczący OD może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie, w szczególności
ekspertów.
§ 12
Prawomocność posiedzenia (quorum) stwierdza Przewodniczący na podstawie podpisanej listy
obecności stanowiącej załącznik do protokołu.
W razie braku quorum Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy
termin posiedzenia, co zostaje odnotowane w protokole.
Po stwierdzeniu quorum przyjmuje się porządek obrad, który obejmuje
w szczególności:
a) prezentację wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru
prowadzonego przez LGD.
b) dyskusję oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy.
c) informację Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem
wcześniejszych posiedzeń OD.
d) wolne głosy, wnioski i zapytania.
ROZDZIAŁ V
Głosowanie
§ 13
Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący zarządza głosowanie.

1.
2.

1.
2.

§ 14
Wszystkie głosowania OD są jawne i odnotowane w protokole.
Głosowania OD mogą odbywać się w następujących formach:
1) przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego
2) przez wypełnienie i oddanie przewodniczącemu posiedzenia kart do oceny operacji,
stanowiących załączniki nr.. do niniejszego regulaminu.
§ 15
W głosowaniu przez podniesienie ręki sekretarz oblicza głosy „za”, głosy „przeciw” i głosy
„wstrzymuję się od głosu”.
Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.

4.

§ 16
Głosowanie w sprawie wyboru operacji odbywa się wyłącznie przez wypełnienie kart oceny
operacji, i obejmuje:
1) głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR
2) głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.
Każda strona karty oceny operacji musi być opieczętowana pieczęcią LGD.
Głos oddany przez członka OD w formie wypełnionej karty oceny operacji jest nieważny,
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) na karcie brakuje imienia i nazwiska lub podpisu członka OD
2) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy
ocena (numeru wniosku, nazwy wnioskodawcy, nazwy projektu).
Wybór odpowiedzi powinien być oznaczony w sposób trwały i nie budzący wątpliwości.

1.

§ 17
Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oddaje się przez wybranie jednej z opcji:

1.

2.
3.
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2.

3.
4.

5.

1.

2

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

1.

- „głosuję za uznaniem / nie uznaniem operacji za zgodną z LSR” . Pozostawienie lub
skreślenie obu opcji uważa się za głos nieważny.
W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełniania karty oceny zgodności
operacji z LSR Przewodniczący / Sekretarz wzywa członka OD, który wypełnił tę kartę do
złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek OD może na oddanej
przez siebie karcie dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej
korekty w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój
podpis.
Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełniania,
zostaje uznana za głos nieważny
Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny, jeśli
bezwzględna większość głosów ( 50% + 1) została oddana na opcję, że operacja jest zgodna z
LSR.
Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.
§ 18
Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD polega na
wypełnieniu tabeli „ Karty oceny operacji według lokalnych 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.
W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełniania karty oceny operacji
według lokalnych kryteriów LGD Przewodniczący wzywa członka OD, który wypełnił tę kartę
do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek OD 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.
Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia,
zostaje uznana za głos nieważny.
Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów
LGD sporządza się listę operacji wybranych do przyznania pomocy.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji
Przewodniczący wzywa członków OD, do ponownego oddania głosu w sprawie oceny
operacji oceniając operację według uzupełniających lokalnych kryteriów LGD (kryterium
dodatkowe).
Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według uzupełniających lokalnych kryteriów
LGD uzyskuje się sumując oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane
ważne w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów.
Sekretarz jest zobowiązany sprawdzić, czy łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji
„ SUMA PUNKTÓW” została obliczona poprawnie.
Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD uzyskuje się
sumując oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane ważne w pozycji
„SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów.
Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.
§ 19
W stosunku do operacji będących przedmiotem posiedzenia OD podejmowana jest przez OD
decyzja w formie uchwały o wybraniu i nie wybraniu operacji do finansowania, której treść
musi uwzględniać:
1) wyniki głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR
2) wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD
i sporządzoną na tej podstawie listę rankingową wniosków
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3) dostępność środków LGD na poszczególne typy operacji
2. Przewodniczący odczytuje uchwałę dotyczącą wyboru operacji rozpatrywanych w trakcie
posiedzenia, bez potrzeby jej przegłosowania
3. Każda uchwała powinna zawierać:
1) informację o wnioskodawcy operacji (numer wniosku, imię i nazwisko lub nazwę
wnioskodawcy)
2) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym na wniosku,
3) kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku,
4) informację o decyzji OD w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji z LSR,
5) informację o finansowaniu lub nie finansowaniu realizacji operacji.
Rozdział VII
Dokumentacja z posiedzeń OD
§ 20
Z każdego posiedzenia OD sporządzany jest protokół, przez wybranego w drodze głosowania
protokolanta.
2. Protokół, o którym mowa w ust.2 podpisuje Przewodniczący Obrad.
3. Protokół z posiedzenia, powinien zawierać, w szczególności:
- liczbę obecnych członków OD,
- przyjęty przez OD porządek posiedzenia,
- przedmiot posiedzenie i poszczególnych głosowań,
- treść uchwał stanowiących załącznik,
- wyniki głosowań.
3. Każde głosowanie dokonywane przez wypełnienie kart oceny operacji odnotowuje się
w protokole. Karty oceny operacji, złożone w trakcie danego głosowania stanowią załącznik do
protokołu.

1.

1.
2.
3.
4.

§ 21
Uchwałom OD nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał
proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.
Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem.
Uchwałę podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego po jej podjęciu
Uchwały podjęte przez OD, nie później niż 7 dni od ich uchwalenia Przewodniczący OD
przekazuje Zarządowi.
§ 22
1.Protokół z posiedzenia OD sporządza się w terminie do 7 dni po odbyciu posiedzenia.
2. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń OD jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGD.

ROZDZIAŁ VIII
Procedura wyłączenia członka OD od udziału w dokonywaniu wyboru operacji.

1.
2.
3.

§ 23
Przed dyskusją i głosowaniem nad wyborem operacji członkowie OD podpisują deklarację
poufności i bezstronności. Deklaracja stanowi załącznik nr… do regulaminu.
W głosowaniu i dyskusji nad wyborem operacji nie bierze udziału członek OD, którego udział
w dokonywaniu wyboru operacji może wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
Z mocy prawa wykluczeniu podlegają:
a. osoby składające wniosek,
b. osoby spokrewnione w pierwszej linii z wnioskodawcą,
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c.
4.

osoby zasiadające w organach lub będące przedstawicielami osób prawnych składających
wniosek,
W przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 o wykluczeniu decyduje głosowanie OD.
ROZDZIAŁ X
inne postanowienia

1.

§ 24
Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez WZC.
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Załącznik 6

Regulamin Biura Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”

§1.Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania
»Szlakiem Granitu«”.
§2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Biurze, należy przez to rozumieć: Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania
»Szlakiem Granitu«”.
2) Zarządzie, należy przez to rozumieć: Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania
»Szlakiem Granitu«”.
3) Walnym Zebraniu, należ przez to rozumieć: Walne Zebranie Stowarzyszenia „Lokalna
Grupa Działania »Szlakiem Granitu«”.
4) Stowarzyszeniu, należy przez to rozumieć: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania
»Szlakiem Granitu«”.
5) Radzie, należy przez to rozumieć: Radę Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania
»Szlakiem Granitu«”.
§2.1. Biuro prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut Stowarzyszenia; uchwały Walnego
Zebrania, Zarządu i Rady.
§3. Biuro prowadzi sprawy Stowarzyszenia między innymi poprzez inspirowanie i podejmowanie
działań na rzecz Stowarzyszenia oraz pełną obsługę Stowarzyszenia w zakresie spraw
administracyjnych, finansowych i organizacyjnych a w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, Zarządu oraz Rady,
realizacja zadań określonych przez Zarząd,
prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,
prowadzenie działalności wydawniczej,
wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych,
ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne dla podmiotów z terenu
działania LGD w zakresie przygotowywania wniosków i rozliczania projektów w oparciu
o własny bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne,
8) przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie, zebrania Zarządu oraz Rady,
9) opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych,
10) obsługa Walnego Zebrania, Zarządu oraz Rady,
11) prowadzenie dokumentacji, sporządzanie protokołów oraz prowadzenie rejestru uchwał
Walnego Zebrania, Zarządu oraz Rady,
12) sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania, Zarządu oraz rady i wydawanie ich
uprawnionym organom,
13) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
14) opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych,
15) udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych
z działalnością Stowarzyszenia,
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16) utrzymywanie stałego kontaktu z członkami wspierającymi i honorowymi Stowarzyszenia,
17) prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia,
§4.1. Biurem kieruje Dyrektor Biura zatrudniony przez Zarząd.
2. Na wniosek Dyrektora Biura Zarząd zatrudnia pozostałych pracowników.
3. Zarząd udziela pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Zarządu do prowadzenia spraw bieżących
Stowarzyszenia w zakresie zwykłego zarządu.
4. Dyrektor Biura sprawuje pieczę nad majątkiem i sprawami Stowarzyszenia w ramach jego
umocowania oraz spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczofinansowym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał
Walnego Zebrania i uchwał Zarządu.
5. Do obowiązków Dyrektora Biura należy wykonywanie zaleceń pokontrolnych organu
przeprowadzającego kontrole oraz udzielanie kontrolującemu i władzom Stowarzyszenia
wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów
dotyczących przedmiotu kontroli.
6. Dyrektor Biura Zarządu jest upoważniony do:
1) prowadzenia zwykłego zarządu sprawami Stowarzyszenia, w tym reprezentowania
Stowarzyszenia w granicach umocowania,
2) dokonywania samodzielnych zakupów bieżących, zawierania umów: zleceń i o dzieło –
jednorazowo do wysokości 5.000 (pięciu tysięcy złotych), w oparciu o plan finansowy
zatwierdzony przez Zarząd i przyjęty przez Walne Zebranie.
3) podpisywania bieżącej korespondencji, składania oświadczeń woli w granicach
umocowania, podpisywanie dokumentów o charakterze finansowo-rozliczeniowym (łącznie
z księgowym Biura),
4) organizowania konferencji prasowej, współdziałania z przedstawicielami środków
masowego przekazu oraz informowania ich o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia,
5) koordynowania prac zespołów problemowych,
6) podejmowania decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie
zastrzeżonym dla innych organów.
§ 5.1. Księgowy podlega służbowo Dyrektorowi Biura i jest zobowiązany do prowadzenia
księgowości Stowarzyszenia według zasad określonych w stosownych przepisach o gospodarce
finansowej i rachunkowości, w zakresie podatków, ubezpieczeń i sprawozdawczości – przyjmując
na siebie pełną odpowiedzialność w tym zakresie.
2. Księgowy Biura jest odpowiedzialny za:
1) prawidłowe i bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej i na
potrzeby GUS,
2) terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, sporządzanie w obowiązującym terminie
deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS,
3) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych,
sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,
4) tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej
Stowarzyszenia,
5) udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez
uprawnione organa kontrolne,
6) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, prowadzenie tabel
amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,
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7) prowadzenie kartotek wynagrodzeń, sporządzanie list płac, regulowanie zaliczek na podatek
dochodowy od osób prawnych i fizycznych, odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia
z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych,
8) wypłatę wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących
zatrudnienia i funduszu płac,
9) regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań, oraz wystawianie rachunków,
10) prowadzenie gospodarki kasowej, prowadzenie rachunku bankowego,
11) prowadzenie dokumentacji składek członków zwyczajnych i wspierających,
12) opracowywanie projektu preliminarza budżetowego, czuwanie nad prawidłowym
przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia, wnioskowanie wraz z uzasadnieniem
o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym,
13) prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
14) prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych,
15) sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową
Stowarzyszenia.
§ 6. Pracownicy Biura wykonują swoje zadania zgodnie z zakresem czynności tj. w przedmiocie
zadań, odpowiedzialności i uprawnień określonych przez Zarząd.
§ 7. Biuro używa pieczątki podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia oraz pieczątek imiennych.
§ 8. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się
obowiązującymi przepisami prawa, statutem, uchwałami Walnego Zebrania i Rady.
§ 9. Regulamin został przez Zarząd zaakceptowany w dniu …… 2009 r.
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Załącznik 7
Regulamin Działania
Zarządu
Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”
I. Postanowienia Ogólne

1.
2.
3.
4.
5.

§ 1.
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” (LGD) zwany dalej Zarządem, działa na
podstawie ustaw, statutu, uchwał WZC oraz niniejszego Regulaminu.
Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia działającym w oparciu o obowiązujący
statut Stowarzyszenia.
Siedzibą Zarządu jest biuro LGD.
Zarząd prowadzi sprawy LGD, zarządza jej majątkiem i interesami, reprezentuje LGD wobec
osób trzecich.
Członkowie Zarządu wykonują swoje czynności bez wynagrodzenia, jednak zgodnie
z obowiązującym prawem mogą wykonywać inne zadania w LGD jako jego pracownicy.

II. Zadania Zarządu
§ 2.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków, niniejszym statutem oraz przepisami prawa, reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją prace przed Walnym Zebraniem Członków.
2.
Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i od 2 do 5 innych
członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie spośród członków
zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób wskazanych jako reprezentanci osób prawnych zgodnie
z § 13 ust. 3 pkt. 2 Statutu.
3. Osoby sprawujące funkcję Prezesa i Skarbnika wskazuje w uchwale Walne Zgromadzenie
Członków, a osoby sprawujące pozostałe funkcje wyłania Zarząd z własnego grona na
pierwszym posiedzeniu w drodze uchwały Zarządu.
5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu.
1.

§ 3.
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
5) ustalanie wysokości składek członkowskich;
6) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie
Pracowników Biura
7) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.
8) ustalanie rocznych i kończących kadencję sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
9) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
10) wydawanie wewnętrznych przepisów i zasad regulujących działalność Stowarzyszenia, o ile
nie leżą one w kompetencjach Walnego Zebrania Członków,
11) opracowywanie i koordynowanie realizacji LSR oraz innych wymaganych przepisami
dokumentów.
12) przygotowanie projektów do realizacji zaopiniowanych przez Radę, które zostaną objęte
wnioskiem o dofinansowanie składanym na podstawie przepisów PROW,
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13) pozyskiwanie środków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji PROW i innych
źródeł.
14) sporządzanie sprawozdań finansowych - samodzielnie lub w drodze zlecenia.
15) opracowanie regulaminu prac Zarządu
16) składanie wniosku do Walnego Zebrania Członków o odwołanie poszczególnych członków
Rady lub całego organu decyzyjnego
17) Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do rozporządzenia prawem lub zaciągania
zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes jednoosobowo bądź dwóch innych
członków Zarządu łącznie.
18) Zarząd nie ma prawa odmowy przygotowania projektów do realizacji pozytywnie
zaopiniowanych przez Radę.
1. Zobowiązania lub rozporządzenia prawem o których mowa w ust. 17 nie mogą przekroczyć
kwoty 10 000,00 zł.
2. W przypadku, gdy zobowiązania lub rozporządzenia prawem przekraczają kwotę określoną
w ust. 17, decyzja o zaciągnięciu zobowiązań podejmowana jest przez Zarząd w drodze
uchwały, a gdy wysokość przekracza 100 000 zł wymagana jest zgoda Walnego Zebrania
Członków
3. W przypadkach, o których mowa w ust 5 i 6 wymagana jest kontrasygnata Skarbnika.
III. Organizacja Pracy Zarządu

1.
2.

§ 3.
Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach i innych pracach Zarządu
W razie przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu, członek
Zarządu zobowiązany jest do pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności.

§4
Zarząd podejmuje decyzje w sprawach LGD na posiedzeniach w formie uchwał.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

1.

2.
3.

§6
Posiedzenia Zarządu odbywają się okresowo, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniona przez niego osoba.
Posiedzenie Zarządu zwoływane jest także na pisemny wniosek co najmniej trzech członków
Zarządu, w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
Prezes Zarządu przedstawia porządek obrad. Z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku
obrad może wystąpić każdy Członek Zarządu. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą
większością głosów.
W razie nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go upoważniony przez Prezesa Wiceprezes,
lub wskazany przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu Wiceprezes.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
Zarząd głosuje jawnie. Wyniki głosowania odnotowane są w protokole.
W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie Komisji
Rewizyjnej oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd. Osoby te nie mają prawa głosowania.
Do ważności obrad Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków
Zarządu.
§7
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zarządu powinno dotrzeć do członka Zarządu nie
później niż na 2 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno obejmować
porządek obrad posiedzenia.
Zawiadomienia dokonuje się na piśmie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Członkowie Zarządu obowiązani są udostępnić pozostałym członkom Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej możliwość kontaktu z nimi za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej.
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1.
2.

§ 8.
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków.
Każdy członek Zarządu w przypadku sprzeciwu w stosunku do podjętej uchwały ma prawo
żądania zaprotokołowania swojego stanowiska w protokole.

§ 9.
Prezes Stowarzyszenia:
1) kieruje pracą Zarządu,
2) zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy,
3) przygotowuje propozycje porządku obrad Zarządu,
4) reprezentuje LGD na zewnątrz,
5) jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy wobec zatrudnionych pracowników.
IV. Inne postanowienia
§ 10
W razie sprzeczności interesów LGD z osobistym lub majątkowym interesem członka Zarządu,
jego małżonka i powinowatych do II stopnia, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału
w głosowaniu nad taką uchwałą i żądać zaznaczenia tego w protokole.

1.
2.

§ 11
W sporach pomiędzy członkiem Zarządu a LGD, w imieniu LGD działa pełnomocnik
wybrany przez Walne Zebranie Członków.
Powyższe odnosi się także do czynności prawnych pomiędzy LGD a członkiem Zarządu,
a także do reprezentowania LGD w sporze z członkiem Zarządu.

§ 12
Niniejszy regulamin stanowi część wewnętrznej normatywnej dokumentacji LGD.
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Załącznik 8
OGÓLNE ZASADY NABORU PRACOWNIKÓW
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „Szlakiem Granitu”

PRZEPISY OGÓLNE
1. Pracownikiem LGD „”Szlakiem Granitu może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym
stanowisku,
3) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,
4) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6) nie jest członkiem władz LGD „Szlakiem Granitu”.
2. Pracownicy LGD Szlakiem Granitu są zatrudniani na podstawie umowy o pracę.

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW LGD „Szlakiem Granitu”
I.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Ogólne zasady naboru pracowników.
Procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w LGD „Szlakiem Granitu”
przeprowadza Zarząd.
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy w LGD, w tym na stanowiska kierownicze, jest
otwarty i konkurencyjny.
Ogłoszenie o stanowisku oraz naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się na stronie
internetowej LGD Szlakiem Granitu oraz gmin – członków LGD Szlakiem Granitu i na
tablicy informacyjnej w siedzibie LGD.
Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż
14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej LGD Szlakiem Granitu oraz
gmin – członków LGD Szlakiem Granitu i na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD
Szlakiem Granitu
W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na wolne stanowisko pracy, Prezes LGD „Szlakiem
Granitu” może podjąć decyzję o ponownym zamieszczeniu ogłoszenia o naborze.
Dokumenty kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stanowisko składane są
w siedzibie LGD „Szlakiem Granitu”, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska,
na które odbywa się nabór. Biuro LGD nie otwierając koperty, dokonuje rejestracji przesyłki
w dzienniku podawczym i potwierdza pieczęcią na kopercie datę i godzinę otrzymania
przesyłki. Zamknięta koperta przekazywana jest Prezesowi Zarządu, a w razie jego
nieobecności Zastępcy. W przypadku ofert przesyłanych pocztą, za datę złożenia oferty
przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do biura LGD „Szlakiem Granitu”. Oferty złożone po
terminie odsyłane są do nadawcy.
Wszystkie złożone koperty z dokumentacją kandydatów na stanowisko otwierane są przez
Zarząd w trakcie rozpoczęcia procedury naboru na stanowisko.
Wszystkie dokumenty związane z procesem rekrutacji przechowuje się w biurze LGD
„Szlakiem Granitu ”.
W przypadku nie wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy, ponawia się procedurę
naboru na wolne stanowisko pracy.
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10. W przypadku braku ofert spełniających wymagania konieczne w dwóch kolejnych konkursach
Zarząd LGD może obniżyć wymagania konieczne i ogłosić kolejny konkurs, o krótszym
terminie naboru i weryfikacji ofert.
II.

Etapy naboru na stanowisko pracy.

1. Zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stanowisko na stronie internetowej LGD Szlakiem
Granitu oraz gmin – członków LGD Szlakiem Granitu i na tablicy informacyjnej w siedzibie
LGD Szlakiem Granitu.
2. Przeprowadzenie weryfikacji formalnej dokumentów złożonych przez kandydatów na
stanowisko.
3. Zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Dokonanie naboru na stanowisko.
5. Upowszechnienie informacji o wyniku naboru na stanowisko.
III.

Forma i treść ogłoszenia o naborze pracowników.

1. Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko powinno zawierać:
1) nazwę i adres LGD Szlakiem Granitu
2) określenie stanowiska,
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego stanowiska, ze
wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe,
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
2. Treść ogłoszenia o naborze na stanowisko zamieszczonego na stronie internetowej musi być
zgodna z treścią ogłoszenia zamieszczanego na tablicy informacyjnej.
IV. Zasady weryfikacji dokumentów składanych przez kandydatów.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów na stanowisko dokonuje Zarząd
w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zakończenia terminu złożenia dokumentów,
wskazanego w ogłoszeniu o naborze.
Weryfikacja dokumentów polega na sprawdzeniu spełnienia wymagań formalnych
określonych w ogłoszeniu o naborze.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostają uszeregowani według spełnienia przez nich
poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.
Z przeprowadzonej weryfikacji Sekretarz Zarządu sporządza protokół.
Protokół z naboru kandydatów na stanowisko powinien zawierać:
1) określenie stanowiska, na które jest prowadzony nabór,
2) liczbę kandydatów,
3) wykaz wszystkich kandydatów, którzy złożyli dokumenty na stanowisko określone
w ogłoszeniu o naborze, z podaniem ich imion, nazwisk i adresów, uszeregowanych wg
spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze oraz wykaz
kandydatów nie spełniających wymogów formalnych,
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
5) uzasadnienie dokonanego wyboru.
Listę kandydatów, którzy spełnili lub nie spełnili wymagań formalnych określonych
w ogłoszeniu o naborze (o których mowa w pkt. III) upowszechnia się na stronie internetowej
LGD „Szlakiem Granitu ” z podaniem:
1) imion i nazwisk kandydatów,
2) miejsca zamieszkania kandydatów w rozumieniu przepisów art. 25 kodeksu cywilnego, tj.
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7.
8.

miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Wyłonieni kandydaci na jedno stanowisko przechodzą do kolejnego etapu naboru jakim jest
rozmowa kwalifikacyjna.
Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu procesu rekrutacji zostają
zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Likwidacji dokumentów
dokonuje Zarząd, a z czynności tych sporządza protokół.

V. Tryb prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko pracy.
1.
2.

Drugim etapem naboru na stanowisko jest rozmowa kwalifikacyjna.
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest dokonanie ostatecznego wyboru kandydata na
stanowisko.
3. Kandydatów należy poinformować o ich dopuszczeniu do dalszej części procesu naboru
i zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną wyznaczając dzień, godzinę i miejsce rozmowy.
4. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza trzyosobowy Zespół powołany uchwałą Zarządu.
W skład Zespołu wchodzą członkowie Zarządu.
5. Przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych, Zarząd ustala:
1) porządek i formę prowadzenia rozmowy,
2) przewidywany czas rozmowy z każdym kandydatem,
3) tematy pytań do kandydata.
6. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko przebiega według następujących
etapów:
1) Etap I – wprowadzenie do rozmowy:
a) przywitanie kandydata,
b) prezentacja kandydata,
c) przedstawienie kandydatowi opisu stanowiska i zakresu obowiązków na stanowisku,
o które się ubiega;
2) Etap II – skierowanie do kandydata pytań dotyczących:
a) doświadczenia zawodowego kandydata,
b) nabytych przez kandydata umiejętności i uprawnień zawodowych,
c) innych pytań dotyczących informacji przedstawionych przez kandydata w złożonych
aplikacjach,
3) Etap III – zakończenie rozmowy:
a) podsumowanie rozmowy;
b) udzielenie kandydatowi informacji o dalszym przebiegu procesu rekrutacji,
4) Etap IV – dokonanie oceny kandydatów na arkuszu rozmowy kwalifikacyjnej.
7. Sekretarz Zespołu protokołuje przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.
8. Wybór najlepszego kandydata następuje w oparciu o nadesłane przez kandydatów dokumenty
oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
9. Rozmowa kwalifikacyjna podlega odrębnej ocenie przez każdego z członków Zespołu. Oceny
dokonuje się na arkuszu oceny kandydata, którego wzór stanowi Załącznik nr 3A do
niniejszych Zasad. Każdy z członków Komisji może przyznać maksymalnie 50 punktów
poszczególnym kandydatom.
10. Na podstawie arkuszy oceny Kandydata sporządza się arkusz podsumowujący, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3B do niniejszych Zasad.
11. Punktację za rozmowę kwalifikacyjną przyznaną przez poszczególnych członków Zespołu
sumuje się, a następnie dzieli się przez liczbę członków, uzyskując w ten sposób średni wynik
rozmowy kwalifikacyjnej.
12. Po zatwierdzeniu protokołu z przebiegu naboru Prezes LGD podejmuje decyzję w sprawie
zatrudnienia wybranego kandydata.
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VI. Zasady postępowania po zakończeniu naboru.
1. Po zakończeniu procesu naboru na stanowisko Zespół sporządza informację.
Informacja, zawiera:
1) pełną nazwę i adres LGD „Szlakiem Granitu”,
2) określenie stanowiska pracy,
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego
kandydata na stanowisko.
2. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia
wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku
nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się na stronie internetowej LGD „Szlakiem
Granitu”.
4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia
nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej
osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.
Przepisy określone w pkt.: I-V stosuje się odpowiednio.
VII. Informacje dodatkowe.
Prosi się o nie składanie i nie przesyłanie do LGD Szlakiem Granitu „” swoich ofert pracy
w innych przypadkach, aniżeli związanych z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko.
Oferty nie złożone w związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko nie będą
wykorzystywane w procesie naboru pracowników i będą podlegały zwrotowi.
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Załącznik 9

RAPORT
LIDERZY LOKALNI
LGD „Szlakiem Granitu” w świetle badań sondażowych
Informacje prezentowane w tym raporcie stanowią uzupełnienie strategii, szczególnie jej
części diagnostycznej. Dane pochodzą z badań, przeprowadzonych z lokalnymi liderami, którzy
uczestniczyli w warsztatach, organizowanych na terenach gmin, należących do LGD „Szlakiem
Granitu”.
Przeprowadzony sondaż ma dość specyficzny charakter z uwagi na celowy dobór próby –
przebadano tylko uczestników warsztatów. Jego zadaniem jest zasygnalizowanie spraw, które
z perspektywy osób najbardziej interesujących się życiem lokalnym, są warte podkreślenia oraz
uzyskaniem informacji, które nie figurują w żadnych oficjalnych statystykach.
Pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety odnoszą się do czterech obszarów:
1) poziom zadowolenia respondentów z życia w danej miejscowości,
2) chęć do działania na rzecz własnej miejscowości,
3) najbardziej palące problemy do rozwiązania,
4) oraz próba wyłonienia lokalnych liderów.
Ankietę wypełniło 98 respondentów. Tu dodać należy, że samodzielne wypełnianie
kwestionariuszy zwykle wiąże się z ryzykiem, że niektóre egzemplarze kwestionariuszy zostają
wypełnione jedynie do połowy lub respondenci pomijają pewne pytania. Taki stan rzeczy można
uznać za dość charakterystyczny dla tej grupy badanych przede wszystkim z dwóch powodów. Po
pierwsze osoby badane, to mieszkańcy małych miejscowości (tereny wiejskie), które doskonale się
znają. Dlatego też pewnych odpowiedzi prawdopodobnie nie udzielono celowo, z powodu strachu
przed identyfikacją, mimo zapewnień o anonimowości badań. Drugi powód wiąże się z wiekiem
badanych, około 10% liderów to osoby starsze, co mogło mieć wpływ na jakość wypełniania
kwestionariusza.
Wśród badanych znaleźli się mieszkańcy wszystkich gmin należących do partnerstwa,
z tymże najliczniej reprezentowane były następujące gminy:
•
Strzegom – 23 osoby,
•
Kostomłoty – 16,
•
Świdnica (gmina wiejska) – 16,
•
Udanin – 15,
•
Dobromierz – 14.
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Przebadano 47 kobiet i 41 mężczyzn (dziesięciu respondentów nie wskazało odpowiedzi na
pytanie o płeć). Osoby badane to przeważnie pięćdziesięcio- i sześćdziesięciolatkowie. W tej grupie
wiekowej znalazły się 43 osoby. Stąd wniosek, że wśród liderów mamy w większości osoby
w wieku dojrzałym i średnim. Korzystając jeszcze z podziału wiekowego GUS na osoby mobilne
zawodowo, tj. te do 44 roku życia i niemobilne zawodowo (powyżej 44 roku życia) – można
wskazać, że respondenci w większości reprezentowali tę drugą grupę: 56 osób – powyżej 44 roku
życia i 27 do 44 roku życia. Szczegółowy rozkład wieku prezentuje się następująco:
wiek badanych

liczba wskazań

do 20 roku życia

5

od 21 lat do 30 lat

8

od 31 lat do 40 lat

14

od 41 lat do 50 lat

20

od 51 lat do 60 lat

23

od 61 roku życia

12

brak odpowiedzi

15
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Poziom wykształcenia badanych
podstawowe

zasadnicze zawodowe
odsetek
wskazań
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niepełne wyższe

wyższe
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Badani w większości (67%) to osoby żyjące w związkach małżeńskich, co dziesiąty żyje
w stanie wolnym, 5 osób żyje w związkach partnerskich. Poziom wykształcenia prezentuje się
następująco: prawie 40% deklaruje wykształcenie średnie; 23,5% posiada wykształcenie
zawodowe, co można uznać za charakterystyczne dla obszarów wiejskich i 20,4% to osoby
z wykształceniem wyższym – dość wysoki wskaźnik jak na mieszkańców wsi, natomiast
w przypadku liderów takie zjawisko ma zdecydowanie wydźwięk pozytywny. Wykształcenie
niepełne wyższe zadeklarowało 5% badanych, a podstawowe jedynie 4%. To zdecydowanie
wysokie wskazania dla mieszkańców wsi, co można zaznaczyć jako atut dla przyszłego
funkcjonowania partnerstwa.
Połowa badanych to osoby mieszkające od urodzenia w swoich miejscowościach, do tego
prawie 32% mieszka dłużej niż 10 lat. Oznacza to, co zresztą zupełnie normalne dla obszarów
wiejskich znajdujących się z dala od dużych ośrodków miejskich, że terytorialna mobilność
mieszkańców w tym obszarze jest bardzo niska. Zaledwie 6 osób spośród badanych mieszka na tym
terenie nie dłużej niż dziesięć lat. To może też oznaczać, choć nie musi, że obszar partnerstwa
odznacza się stosunkowo dużymi więziami sąsiedzkimi, chociażby z tego tytułu, że mieszkańcy
dobrze się znają i mogą mieć silne poczucie tożsamości i przynależności do danego środowiska,
o co w dniu dzisiejszym coraz trudniej, nawet na terenach wiejskich.
Prawie 57% badanych pracuje na terenie gminy, w której mieszka, w tym 32,65%
podkreśla, że pracuje w swojej własnej miejscowości. Jedynie (jak na mieszkańców obszarów
wiejskich) 10% dojeżdża do pracy poza obszar swojej gminy. Głównym źródłem dochodu
gospodarstw domowych respondentów jest praca etatowa – 37,8%, następnie praca na roli – 23,5%,
renta lub emerytura – 17,35%, działalność gospodarcza – 9,2%. Prace dorywcze jako główne źródło
dochodu podały jedynie 4 osoby. Warto tu podkreślić, że żadna z tych osób nie utrzymuje się
z zasiłku.
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Główne źródła dochodów
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Przedziały dochodów prezentują się następująco:
Średni miesięczny dochód netto odsetek
na jedną osobę w rodzinie
(%)
do 400 zł

10,2

pow. 400 zł do 1000 zł

29,6

pow. 1000 zł do 1500 zł

20,4

pow. 1500 zł do 2000 zł

10,2

pow. 2000 zł

13,3

Najliczniej reprezentowaną grupą są osoby, których dochód na jedną osobę w rodzinie
kształtuje się w przedziale drugim, tj. od 400 zł do 1000zł (prawie 30%), następnie mamy także
dość liczną grupę, w której dochód mieści się pomiędzy 1000 zł a 1500. Osoby najbardziej
zamożne stanowią 13, 3%, porównywalnie co dziesiąty badany zadeklarował dochód najniższy, nie
przekraczający 400 złotych, co można powiązać tutaj z osobami przebywającymi na rencie lub
emeryturze.
Ostatnim pytaniem zadanym w metryczce, było pytanie o przynależność do organizacji
społecznych. Niestety 38% badanych odpowiedziało, że nie należy do żadnej organizacji.
Najliczniej reprezentowane były stowarzyszenia lokalne i ochotnicze straże pożarne – po 14,3%,
w kolejności – partie polityczne (10,2%), kluby sportowe (8,2%) i koła gospodyń wiejskich (6,1%).
Taki rozkład jest typowy dla mieszkańców wsi. Jedyne, co może zwrócić uwagę w tym przypadku,
to wskaźnik przynależności do partii politycznych – dość wysoki, co niekoniecznie może dziwić,
skoro badano liderów lokalnych. Przynależność do partii politycznych można tłumaczyć także tym,
że wśród badanych liczną grupę stanowili sołtysi, którzy często sympatyzują z ugrupowaniami
politycznymi. Pozytywnym aspektem partycypacji społecznej mieszkańców partnerstwa jest
relatywnie wysoki poziom przynależności do stowarzyszeń o charakterze lokalnym. Ten obszar
aktywności powinien być szczególnie wzmacniany przez działania Lokalnej Grupy Działania
„Szlakiem Granitu”.
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1. Poziom zadowolenia respondentów z życia w danej miejscowości.
Oceniając zadowolenie z mieszkania w danej miejscowości ankietowani wskazywali
w przeważającej większości odpowiedzi „dobrze” (64 wskazania) i „bardzo dobrze” (17 wskazań),
co w sumie daje 88% oddanych głosów. Taki stan rzeczy wydaje się szczególnie interesujący przy
dość częstym podkreślaniu spraw, które wymagają koniecznej naprawy bądź zmiany. Badani pytani
byli także o to, co ich zdaniem może zachęcać do mieszkania w ich miejscowości i czy są jakieś
elementy, które mogą zniechęcać. Tu konsekwentnie, co zresztą ilustruje poniższa tabela znacznie
więcej wskazań pojawiło się w odniesieniu do podkreślania atutów miejscowości niż prezentowania
jej negatywnych stron.
Tabela 1. Co może zachęcić lub zniechęcić do zamieszkania w miejscowości respondenta?
Co
zachęca
zamieszkania?
spokojna
okolica

i

do Liczba
Odsetek
wskazań

bezpieczna 80

Co zniechęca?

Liczba
wskazań

Odsetek

81,63

brak własnego poczucia 13
bezpieczeństwa

13,27

ze 19

19,39

problemy ze znalezieniem 37
pracy

37,76

dobry dostęp do służby 29
zdrowia

29,59

zły dostęp
zdrowia

32,65

atrakcyjne ceny mieszkań

8,16

wysokie ceny mieszkań

16

16,33

dobra baza edukacyjna dla 38
dzieci i młodzieży

38,78

zły dostęp do ośrodków 21
edukacyjnych

21,43

dobre
połączenia 40
komunikacyjne
z
okolicznymi
miejscowościami

40,82

brak
połączeń 45
komunikacyjnych
z
okolicznymi
miejscowościami

45,92

inne

11,22

inne

14,29

brak
problemów
znalezieniem pracy

8

11

do

służby 32

14

Źródło. Dane z badań własnych. Obliczenia własne.

Głównym atutem zdaniem ankietowanych, aż 80 osób wskazało taką odpowiedź, jest to, że
okolica, w której mieszkają, uznawana jest przez nich za spokojną i bezpieczną. Mieszkańcy
(liderzy) gminy Strzegom oraz Dobromierza podkreślali dodatkowo dobre połączenia
komunikacyjne – prawie 41% uznało ten aspekt za mogący zachęcać do zamieszkania. Tego
absolutnie nie podzielają respondenci reprezentujący gminę Kostomłoty czy gminę Udanin. Tutaj
komunikacja stanowi tę sferę, która może zniechęcać potencjalnego mieszkańca. Zresztą
w kategorii wad właśnie komunikacja zdobyła najwięcej wskazań (prawie 46%). Można to
tłumaczyć bardzo zróżnicowaną ofertą usług komunikacyjnych na terenie partnerstwa.
Zdecydowana część osób zamieszkująca gminę Strzegom nie jest zmuszona do pokonywania takich
dystansów, jak to ma miejsce właśnie chociażby w przypadku Udanina czy Kostomłotów.
Warto jeszcze dodać, że w ocenie 40% badanych dobra baza edukacyjna dla dzieci
i młodzieży może być czynnikiem zachęcającym do zamieszkania w ich miejscowości. Także
niemalże co trzeci respondent (29,59%) zachwala dobry dostęp do służby zdrowia. Tu pojawia się
podobna sytuacja jak w przypadku oceny stanu połączeń komunikacyjnych, co ponownie należy
uzasadnić dużym zróżnicowaniem wśród gmin. Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli na zły dostęp
do opieki medycznej uskarża się 32,65% badanych. Tu dla odmiany osobami krytykującymi
oferowaną opiekę lekarską są w większości liderzy reprezentujący gminę Strzegom. Można
powiedzieć, że brak zadowolenia z dostępu do podstawowej opieki medycznej jest rzeczą zupełnie
powszechną wśród mieszkańców wsi. W tym przypadku badani jednak, jak można wnioskować, nie
są zainteresowani dostępem do lekarzy mających swoją siedzibę w mieście, skoro wcześniej
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właśnie ta grupa respondentów wskazywała jako atut własnych miejscowości dobre połączenia
komunikacyjne, a one przecież mogą umożliwić łatwiejszy dostęp do punktów opieki medycznej.
Badani wskazywali jeszcze na trudności związane z dostępem do pracy. Problemy z jej
znalezieniem, zdaniem prawie 38% badanych mogą być czynnikiem zniechęcającym do
zamieszkania na terenie ich miejscowości.
Respondenci zostali także zapytani o gotowość do zmiany miejsca zamieszkania.
Wiadomym czynnikiem jest sprawa znikomej mobilności przestrzennej, szczególnie wśród osób
starszych i szczególnie wśród osób zamieszkujących tereny wiejskie. Jednak odpowiedzi udzielone
na to pytanie mogą wskazywać na obiektywne poczucie zadowolenia z własnego miejsca
zamieszkania. Spośród osób, które odpowiedziały na to pytanie, aż 40,23% wskazało, że nigdy nie
wyprowadziłoby się ze swojej miejscowości. Dla prawie co czwartego badanego argumentem na
rzecz zmiany miejsca zamieszkania byłoby jedynie znalezienie lepszej pracy (19,54%) lub ważne
powody rodzinne (18,39%). Dla porównania, zmiana miejsca zamieszkania ze względu na
polepszenie warunków mieszkaniowych, byłaby możliwa jedynie w przypadku 5,75%
respondentów.
2. Deklarowana aktywność, chęć do działania na rzecz własnej miejscowości.
Od liderów lokalnych oczekuje się zwykle dużego zaangażowania w życie społeczności
lokalnej. Szczególnie oczekuje się takich działań, które przynoszą danej miejscowości i jej
mieszkańcom wymierne korzyści. Nie jest to zadanie łatwe, ale też głównie przez prowadzenie
takiej właśnie działalności dana osoba może być postrzegana jako lider. Dlatego też badanym
postawiono pytanie o to, czy gdyby w ich miejscowości pojawiła się organizacja pomagająca
w rozwiązywaniu problemów lokalnych, to czy zaangażowaliby się w jej działalność. Ponad
połowa respondentów (54,94%) udzieliła odpowiedzi twierdzącej. 41% wskazało odpowiedź
„trudno powiedzieć”. Tak liczny deklarowany brak zdania w tej sprawie, nawet jeżeli postawy
postulowane i realne działania to nie to samo, powinien być sygnałem ostrzegawczym przed
stosunkowo niską aktywnością ze strony osób uznawanych przecież za liderów.
Tabela 2. Działania na rzecz miejscowości.
Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zrobić coś dla Liczba wskazań
własnej miejscowości lub jej mieszkańców?
tak

47

nie

15

trudno powiedzieć

12

brak odpowiedzi

24

Źródło. Dane z badań własnych. Obliczenia własne.

Badani zostali także zapytani o dotychczasowe działania na rzecz własnej miejscowości. Jak
pokazuje powyższa tabela, mimo licznych braków odpowiedzi, które raczej można przypisać nie
podejmowaniu działań, to jak w przypadku poprzedniego pytania prawie połowa badanych
podkreśla, że działa na rzecz własnej miejscowości i jej mieszkańców. Do najczęściej
podejmowanych działań należą:
organizowanie lokalnych imprez okolicznościowych (dożynki, Dzień Dziecka, festyny),
pomoc w pracach remontowych dróg, przystanków, kościołów czy świetlic lub ich
inicjowanie,
tworzenie placów zabaw i boisk sportowych.

142

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”
3. Lokalne problemy w opinii liderów
W opinii badanych sprawy lokalne, uznawane za najpilniejsze do rozwiązania to przede
wszystkim remonty dróg, budowa chodników oraz kanalizacja. Niski standard dróg przekłada się
na stosunkowo niskie poczucie bezpieczeństwa badanych, szczególnie przy wzmożonym ruchu
drogowym, który odnotowuje się na tym terenie.
Hierarchię lokalnych potrzeb liderów ilustruje tabela 3. Poza niedostateczną infrastrukturą
techniczną sygnalizowano także brak dostępu do lekarzy specjalistów (43,88%) oraz brak
dostosowania budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych (40,82%). Tu także
na uwagę zasługuje wysoka liczba wskazań odnosząca się do spraw związanych z estetyką
miejscowości (36,73%) i dbaniem o środowisko naturalne (prawie co trzeci badany), w tym budowa
oczyszczalni ścieków (36,73%). Prawie 30% badanych wskazało jeszcze utrudniony dostęp do
przedszkoli i żłobków oraz słabe zaplecze mieszkaniowe.
Tabela 3. Potrzeby mieszkańców w opinii liderów.
Jakie znaczenie dla Pana/Pani miejscowości mają Ocena ważności wybranego zadania
poniższe działania:
(%)
•

modernizacja dróg, ulic i mostów

67,35

•

modernizacja kanalizacji

57,14

•

dostęp do lekarzy specjalistów

43,88

•

dostosowanie budynków użyteczności publicznej 40,82
dla osób niepełnosprawnych

•

budowa oczyszczalni ścieków

•

dbanie o estetykę miejscowości (remonty fasad 36,73
budynków itp.)

•

większa troska o środowisko naturalne

31,63

•

budowa/ utworzenie przedszkoli

30,61

•

dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców

30,61

•

dostęp do podstawowej opieki lekarskiej

27,55

•

budowa/ utworzenie żłobków

26,53

•

budowa mieszkań

26,53

36,73

Źródło. Dane z badań własnych. Obliczenia własne.

Respondenci zostali także poproszeni o wskazanie, jakich zmian należałoby dokonać w ich
miejscowości. 60,2% wskazywało obszary bardzo zbliżone do zaprezentowanych w tabeli 3. Za
najważniejsze uznawano przede wszystkim remonty dróg, chodników i budowę kanalizacji. Sprawą
kolejną był remont lub budowa świetlic, boisk sportowych oraz placów zabaw. W jednostkowych
przypadkach pojawiały się uwagi dotyczące konieczności utworzenia ścieżek rowerowych, a także
zmiany nastawienia, szczególnie młodych mieszkańców, do działań na rzecz własnej społeczności.
Co czwarty badany (22, 45%) nie dostrzega konieczności zmian.
Respondenci zostali także poproszeni o to, by wskazać podmioty (instytucje, organizacje),
które ich zdaniem pomagają mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów oraz by wyrazili swoją
opinię na temat tego, które podmioty (instytucje, organizacje) powinny takiej pomocy udzielać.
Prawie 44% respondentów deklaruje brak wiedzy co do instytucji, które mogłyby pomagać
mieszkańcom, ponieważ nigdy takiej pomocy nie potrzebowali. 13,79% uznaje, że takich instytucji
po prostu nie ma. Natomiast prawie 38% badanych do takich instytucji zaliczyło przede wszystkim
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (19 wskazań) i kolejno: urząd gminy (7), komisje alkoholowe
i kluby AA (5) oraz lokalne stowarzyszenia (5).
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W przypadku podmiotów, które winny nieść pomoc mieszkańcom wymieniano
w kolejności:
1. samorząd gminny – 68,9%
2. jednostki organizacyjne samorządu (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – 56,38%
3. lokalne grupy działania – 28,72%
4. kościół (proboszcz, parafia) – 23,4%
5. lokalne organizacje społeczne – 17,02%
4. Lokalni liderzy
Odpowiedzi na to, kto w opinii badanych pełni rolę lidera szukaliśmy zadając dwa pytania.
Pierwsze odnoszące się do tego, kto zdaniem badanych ma najwięcej do powiedzenia w gminie.
I drugie pytanie o to, komu dana miejscowość najwięcej zawdzięcza. Chcieliśmy nie tylko
w sposób najprostszy zebrać informacje o tym kto jest uznawany za lidera, ale także by znaleźć
osoby ważne i zarazem aktywne w działaniach na rzecz własnego obszaru.
Wskazania osób mających najwięcej do powiedzenia ilustruje tabela 4.
Tabela 4 Najważniejsze osoby w gminie.
Kto ma najwięcej do powiedzenia

Odsetek (respondenci wskazywali więcej niż jedną
odpowiedź)

1. wójt/ burmistrz

51,95

2. sołtys

49,35

3. radni gminni

32,47

4. proboszcz

18,18

Źródło. Dane z badań własnych. Obliczenia własne.

Bardzo podobnie, jeżeli nie tak samo, wygląda sytuacja, kiedy badani wskazywali te osoby,
którym ich miejscowość najwięcej zawdzięcza. Na pierwszym miejscu wskazywano najczęściej
wójta/burmistrza (22 wskazania), sołtysa (14) oraz radnych gminy (7), do tego dodać należy
6 wskazań na urząd gminy. Na drugim miejscu najczęściej wymieniano sołtysa (10), radnych
i wójta/ burmistrza (po 6 wskazań). Trzecie miejsce ze szczątkową liczbą wskazań zajęła rada
sołecka (3) oraz proboszcz (2). Taki rozkład odpowiedzi pokazuje wyraźnie, że za liderów uznano
jednogłośnie przedstawicieli władz lokalnych. W związku z tym nasuwają się dwa pytania. Po
pierwsze, czy przedstawiciele administracji samorządowej są istotnie najważniejszymi lokalnymi
działaczami, czy też rozkład odpowiedzi odzwierciedla raczej stan mentalności badanych: ich wiarę
w urząd, przekonanie, że gdzie urząd, tam władza? Po drugie, dlaczego wśród odpowiedzi brakuje
wskazań na lokalnych społeczników – działaczy organizacji pozarządowych? To przecież takie
właśnie organizacje mogłyby mieć znaczny udział w zaspokajaniu potrzeb społecznych,
wskazanych przez respondentów.
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