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Szanowni Mieszkańcy
Wrzosowej Krainy

Przedstawiamy Państwu Lokalną Strategię Rozwoju przygotowaną w ramach
działań „Leader” i „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”,
mającą na celu rozwój obszarów wiejskich gmin Przemków, Chocianów, Gromadka,
Bolesławiec, Chojnów i Lubin – regionu Wrzosowej Krainy.
Niniejszy dokument to rezultat intensywnej pracy mieszkańców i przedstawicieli
róŜnych grup i sektorów z obszaru Wrzosowej Krainy, jak równieŜ zespołu
zewnętrznych ekspertów i konsultantów wspierających naszą grupę.
Dokument Strategii zbudowany jest w oparciu o cztery cele wiodące:
» ZrównowaŜony rozwój regionu oparty o turystykę, dbałość o dziedzictwo
przyrodniczo-kulturowe oraz wykorzystanie lokalnych walorów,
» Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o lokalne zasoby,
» Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zwiększenie samodzielności
mieszkańców, w radzeniu sobie z lokalnymi problemami i działaniami na rzecz
swojego miejsca zamieszkania,
» Konsolidacja regionu oraz jego promocja - jako wyjątkowego miejsca w Europie.
Zbiór opracowanych kierunków rozwoju oraz przedsięwzięć wspierać w realizacji
będzie, w latach 2009-2015, powołane w tym celu Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Wrzosowa Kraina”. Kontynuując tym samym wcześniejszy dorobek Grupy
Partnerskiej „Wrzosowa Kraina” działającej na rzecz aktywizacji i integracji
środowisk wiejskich tego regionu.
Zachęcamy Państwa do zaangaŜowania się w realizację zapisanych w Strategii
przedsięwzięć oraz pomysłów. Tylko z udziałem mieszkańców tego obszaru Strategia
ma szansę wpłynąć na rozwój obszarów wiejskich Wrzosowej Krainy.

Rada oraz Zarząd
Lokalnej Grupy Działania
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Współautorzy Lokalnej Strategii Rozwoju
Lp.

Imię i nazwisko

Reprezentant

1

GraŜyna Anna
Dudzińska

Gmina Chojnów

2

Bogumiła
Naruszewicz

Gmina Gromadka

3

Józef Stodółka

Gmina Chocianów

4

Bronisław Gołas

Gmina Chocianów

5

Bogusława Stando

Gmina Gromadka

BoŜena Kuchmacz

Gmina Gromadka

7

Agnieszka Król

8

Jerzy Świerszcz

9

Anna Świerszcz

6

Helena
Szczepanowska

Gmina Chojnów

61

Renata
Ostropolska

Gmina Chojnów

62

Roman Zimirski

Gmina Chojnów

63

Krystyna Wilk

Gmina Chojnów

63

Bartosz Chwałek

Gmina Chojnów

64

Zbigniew
Majewski

Gmina Chojnów

Gmina Gromadka

65

Helena Polańska

Gmina Chojnów

Gmina Gromadka

66

GraŜyna Zielińska Gmina Chojnów

Gmina Gromadka

67

Gmina Chocianów

11 Janina Bobeła

Gmina Lubin

Karol Szkutnik

13 Karol Kotliński

Gmina Lubin
Gmina Przemków

Paweł Pawłowski

Gmina Chocianów

Wanda
Chomiczewska

Gmina Chojnów

16 Agnieszka Wolska

Gmina Chojnów

14
15

Reprezentant

60

Magdalena
10
Bundziów

12

Lp. Imię i nazwisko

17

Charlotte
Berezowska

Gmina Chojnów

18

Grzegorz
Styrkowiec

Gmina Chojnów

68

Jan Kozubski

Gmina Chojnów

Mateusz Fichtel

Gmina Chojnów

69

Władysław Kościk Gmina Chojnów

70

Kazimiera
Trojniarz

Gmina Chojnów

71

Jan Wiszniowski

Gmina Chojnów

72

Mieczysław
Jasiński

Gmina Chojnów

73

Honorata
Tajchman

Gmina Chojnów

74

Lucjana Zimirska

Gmina Chojnów

Maria Psiuch

Gmina Chojnów

Maria Popiacka

Gmina Chojnów

75
76

19 Marcin Kołcz

Gmina Lubin

77

Henryk Baliński

Gmina Chojnów

20 Łukasz Nowicki

Gmina Lubin

78

Piotr Ficek

Gmina Chojnów

21 Joanna Drozd

Gmina Lubin

79

Andrzej Marzec

Gmina Lubin

22 Anna Marzec

Gmina Lubin

80

Jan Gątkowski

Gmina Lubin

81

Mariusz
Kretkowski

Gmina Lubin
Gmina Lubin

23

Krystyna Łysiak

Gmina Chocianów

24 Magdalena Tutko

Gmina Przemków

82

Maria Krycka

25 Lucjan Zawadzki

Gmina Przemków

83

Krystyna śabicka Gmina Lubin

26 Marek Brojanowski

Gmina Lubin

84

Andrzej Bartnik

Gmina Lubin

Bogumiła
Cichoszewska

Gmina Przemków

28 Anita Smoląg

Gmina Przemków

86

Anna Kuziak

Gmina Lubin

29 Janusz Cieśla

Gmina Bolesławiec

87

Urszula Kwaśna

Gmina Lubin

88

Kazimierz
Jaszowski

Gmina Lubin

89

Stanisław

Gmina Lubin

27

30

Roman Jaworski

31 Barbara Sulma

Gmina Bolesławiec
Gmina Chocianów

85

Danuta NoŜewska Gmina Lubin
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Lp.

Imię i nazwisko

Reprezentant

Lp. Imię i nazwisko

Reprezentant

Rzępowski
32 Anna Paliszkiewicz

Gmina Chocianów

90

Leszek Kozacki

Gmina Lubin

33 Edyta Rząsa

Gmina Chocianów

91

Henryk Nagaj

Gmina Lubin

34 Krzysztof Szustka

Gmina Chocianów

92

Czesław Kuźma

Gmina Lubin

Stefan
Trochanowski

Gmina Chocianów

Maria Pluta

Gmina Lubin

Marek Cieślak

Gmina Przemków

94

Zbigniew
Szymański

Gmina Lubin

Andrzej Ruszlewicz

Gmina Przemków

95

Mieczysław
Lodziński

Gmina Lubin

Łukasz śuber

Gmina Chojnów

96

Krzysztof
Szczepaniak

Gmina Lubin

Monika
Krosondowicz

Gmina Bolesławiec

Jan Ćhełpa

Gmina Lubin

Teresa Rysińska

Gmina Lubin

Angela Reichel

Gmina Chocianów

35
36
37
38
39

93

98

40 Iwona Przybylska

Gmina Bolesławiec

Czesław
41
Burdukiewicz

Gmina Bolesławiec

42 Joanna Łucka

Gmina Bolesławiec

101 Paulina PieniąŜek

Gmina Chocianów

43 Katarzyna Rzepka

Gmina Bolesławiec

102 Wioletta Klimas

Gmina Chocianów

44 ElŜbieta Buszta

Gmina Bolesławiec

103 Bernard Klimas

Gmina Chocianów

45 Urszula Grabowska

Gmina Bolesławiec

104 Jolanta Ścigajło

Gmina Chocianów

46 GraŜyna Łucka

Gmina Bolesławiec

105 Tomasz Rząsa

Gmina Chocianów

Rafał
106
Paliszkiewicz

Gmina Chocianów

47

Danuta Wiśniewska Gmina Bolesławiec

48 Zbigniew Urszulak

Gmina Chojnów

Mirosław Bandziak

Gmina Chojnów

Waldemar
Dacyszyn

Gmina Chojnów

Bogusław Więcek

Gmina Chojnów

Ryszard Dulik

Gmina Chojnów

Bogusław
Baranowski

Gmina Chojnów

Stanisław Janczak

Gmina Chojnów

55 Tadeusz Jaklowski
56 Łukaszczuk Łukasz

49
50
51
52
53
54

57
58
59

99
100

107 Izabela Jabłońska Gmina Chocianów
Bogusława
Jabłońska

Gmina Chocianów

Marcin Reichel

Gmina Chocianów

110

Małgorzata
Siemianowicz

Gmina Chocianów

111

Karol
Paliszkiewicz

Gmina Chocianów

Zbigniew Wolski

Gmina Chocianów

Sebastian
Kaszkowiak

Gmina Chojnów

Gmina Chojnów

114 Teresa Szurmak

Gmina Chojnów

Gmina Chojnów

115 Iwona Szurmak

Gmina Chojnów

Halina Łukaszczuk

Gmina Chojnów

Bronisław Wajda

Gmina Chojnów

Jolanta Ostrowska

Gmina Chojnów

108
109

112
113

116

Anna Skrzypczak- Gmina Chocianów
Mospan

117

Beata
Kokoszanek

Gmina Chocianów

118
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59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 25
tel. 076 / 818 50 06
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Łukasz śuber
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1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki
odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR)
„Wrzosowa Kraina” to partnerstwo ponad podziałami, łączące instytucje i ludzi, którzy
tylko z pozoru nie mają ze sobą nic wspólnego. RóŜnorodność partnerów korzystnie wpływa
na ilość podejmowanych na tym terenie działań, których wspólnym celem jest rozwój
lokalny, dobro mieszkańców i przyrody oraz coraz częściej pojawiających się tu turystów.
„Wrzosowa Kraina” jest trójsektorowym porozumieniem partnerów - przedstawicieli
organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych przedsiębiorców,
którym zaleŜy na tym, by poprzez ich działania i inicjatywy wschodnia część Borów
Dolnośląskich była obszarem dobrze rozpoznawalnym, pełnym efektywnych działań
i miejscem, w którym warto Ŝyć.

1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego i numer w tym rejestrze
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” zostało wpisane do
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000314560. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy w dniu 30.09.2008 r.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 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 2005r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str.1) oraz Statutu Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie swoimi działaniami obejmować będzie obszar gmin wiejskich: Gromadka,
Lubin, Chojnów, Bolesławiec oraz miejsko-wiejskich: Przemków, Chocianów.

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa
Początki Partnerstwa sięgają 2004 roku, kiedy to zawiązała się Grupa Partnerska
Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Grupa Partnerska to dobrowolna i otwarta
koalicja liderów z róŜnych sektorów Ŝycia publicznego (samorządy, przedsiębiorstwa,
organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, szkoły, uczelnie, mieszkańcy
niezorganizowani formalnie i in.), którzy wspólnie przygotowują i realizują praktyczne,
długofalowe działania na rzecz rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych
i ekologicznych oraz wspólnie monitorują ich wyniki i którzy działają na szczeblu
ponadgminnym.
Zanim jednak doszło do powstania Partnerstwa, w gminach połoŜonych na obszarze lub
w otulinie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, nie było jakichkolwiek wspólnych
inicjatyw aktywizujących mieszkańców tego terenu. W 2000 roku, z inicjatywy
8

Stowarzyszenie LGD "Wrzosowa Kraina" - Lokalna Strategia Rozwoju
przyrodników skupionych wokół Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, odbyła się w
Przemkowie impreza pn. „Święto Miodu”, która obecnie funkcjonuje jako „Dolnośląskie
Święto Miodu i Wina”. Impreza, promująca produkt lokalny, tj. miód wrzosowy z Borów
Dolnośląskich oraz wszystkie działania i produkty związane z pszczelarstwem i
winoroślarstwem, była impulsem, który przyczynił się do zawiązania wielu inicjatyw,
mających na celu realizację wspólnej wizji rozwoju regionu.
Za oficjalną datę powstania Grupy Partnerskiej Przemkowskiego Parku
Krajobrazowego uznaje się 17 września 2004, kiedy to, z inicjatywy Burmistrza Przemkowa
oraz Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, zorganizowano spotkanie dla przedstawicieli
ościennych gmin, organizacji pozarządowych oraz lokalnych przedsiębiorców. Na spotkaniu
poruszony został problem stworzenia korzystnych warunków rozwoju dla podejmowania
inicjatyw lokalnych na rzecz zrównowaŜonego rozwoju Przemkowskiego Parku
Krajobrazowego. Wszelkie działania związane z utworzeniem Grupy Partnerskiej dąŜyły więc
do stworzenia i realizacji wspólnej wizji rozwoju przy wykorzystaniu pełni moŜliwości,
zainteresowań, wiedzy i pasji mieszkańców, bogactwa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego
oraz szans wynikających ze współpracy regionalnej. W pierwszym okresie funkcjonowania
Grupy obszar partnerstwa obejmował 4 gminy, tj. Przemków, Chocianów i Radwanice z
powiatu polkowickiego oraz gminę Gromadka z powiatu bolesławieckiego.
Po roku funkcjonowania Grupa Partnerska Przemkowskiego Parku Krajobrazowego,
10 listopada 2005 zmieniła swoją nazwę na Grupa Partnerska Wrzosowa Kraina.
GP Wrzosowa Kraina, aby wzmocnić swoje działania i skorzystać z dobrych oraz
sprawdzonych wzorców budowania partnerstw lokalnych, przystąpiła do Krajowej Sieci Grup
Partnerskich na Rzecz ZrównowaŜonego Rozwoju. KSGP jest prekursorem budowania
partnerstwa trójsektorowego w Polsce. Wrzosowa Kraina otrzymała 8 sierpnia 2005 status
członka – kandydata KSGP. W dniu 24 maja 2007, podczas IV Krajowego Zjazdu Grup
Partnerskich, Wrzosową Krainę oficjalnie przyjęto w poczet pełnoprawnych członków
Krajowej Sieci Grup Partnerskich. W tym samym roku, Krajowa Sieć Grup Partnerskich,
doceniając osiągnięcia i działalność Grupy, przyznała Wrzosowej Krainie tytuł Grupy
Partnerskiej Roku 2006.
Wrzosowa Kraina funkcjonowała ponad dwa i pół roku bez pełnego sformalizowania.
Po tym czasie Partnerzy podjęli decyzję o zatwierdzeniu Regulaminu Grupy Partnerskiej
"Wrzosowa Kraina" i powołaniu pierwszego składu Prezydium. Miało to miejsce 27 marca
2007. Po niecałym miesiącu, 19 kwietnia 2007 zwołano kolejne Walne Zebranie Partnerów,
aby zatwierdzić ostateczną wersję Regulaminu GP oraz powołać nowy skład Prezydium
Partnerstwa. Prezydium powołane zostało na czteroletnią kadencję, a jego pracami kieruje
Koordynator Grupy Partnerskiej.
W skład Prezydium weszli:
1. Maria Broda - Koło Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie
2. Anna Jabłońska - Chocianowski Ośrodek Kultury
3. Włodzimierz Jaworski - PPHU "Pasja"
4. BoŜena Kuchmacz - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce
5. Wanda Kuzyszyn - Stowarzyszenie Wspierania Działań Społecznych
"INICJATYWA"
6. Bogumiła Naruszewicz - Stowarzyszenie "Agrotyrystyka szansą dla regionu"
7. Bogumiła Ornatowska-Cichoszewska - Przemkowski Ośrodek Kultury
8. Anita Smoląg - koordynator GP (Urząd Gminy i Miasta Przemków)
9. Barbara Sulma - Fundacja "Wrzosowa Kraina"
10. Krzysztof Szustka - Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"
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Na podbudowie Grupy Partnerskiej 4 kwietnia 2006 powstała, w ramach realizacji
I Schematu PilotaŜowego Programu Leader+, Lokalna Grupa Działania Fundacja
Wrzosowa Kraina. Wniosek do I Schematu PPL+ został złoŜony przez Gminę Przemków.
LGD Fundacja Wrzosowa Kraina załoŜona została przez 10 Fundatorów/ ZałoŜycieli, którzy
powołali pięcioosobowy Zarząd do realizacji celów zapisanych w Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Obszarów Wiejskich wschodniej części Borów Dolnośląskich.
Obecny skład Zarządu Fundacji:
1. Barbara Sulma – Prezes
2. Krzysztof Szustka – Wiceprezes
3. Bogumiła Ornatowska-Cichoszewska – Skarbnik
4. BoŜena Kuchmacz
5. Tomasz Kuncik.
Na etapie tworzenia LGD Fundacja Wrzosowa Kraina z Grupy Partnerskiej Wrzosowa
Kraina wystąpiła Gmina Radwanice. Obszar objęty działaniami zarówno Grupy Partnerskiej,
jak i Fundacji Wrzosowa Kraina skupiał się więc na trzech gminach: Przemków, Chocianów
i Gromadka.
Lokalna Grupa Działania Fundacja Wrzosowa Kraina z powodzeniem zrealizowała
II Schemat PilotaŜowego Programu Leader+. Pod koniec realizacji II Schematu PilotaŜowego
Programu Leader+, 24 stycznia 2008 odbyło się (pierwsze z cyklu) spotkanie przedstawicieli
Fundacji Wrzosowa Kraina, partnerów LGD oraz lokalnych władz samorządowych,
poświęcone potrzebie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Wrzosowej
Krainy, która będzie punktem wyjściowym do prowadzenia działań w nowym okresie
programowania na lata 2007-2013.
Na spotkaniu poruszono równieŜ temat rozszerzenia obszaru Lokalnej Grupy
Działania o sąsiednie gminy wiejskie, tj. Chojnów, Bolesławiec oraz Lubin. Uczestnicy
spotkania podjęli decyzję o nowej formie organizacyjnej Wrzosowej Krainy. Ustalono, Ŝe
dotychczasowy obszar Lokalnej Grupy Działania zostanie rozszerzony, a samorządy gminne
będą pełnoprawnymi członkami w strukturach LGD.
Na bazie dotychczasowej współpracy, decyzją przedstawicieli Lokalnej Grupy
Działania Fundacja „Wrzosowa Kraina” oraz sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego,
powstało nowe Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”. Zebranie
załoŜycielskie odbyło się 7 maja 2008 w Chocianowie. Obecnie Wrzosowa Kraina swoimi
działaniami obejmuje obszar gmin wiejskich i miejsko-wiejskich: Przemków, Chocianów,
Gromadka, Lubin, Chojnów i Bolesławiec.
W skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia LGD weszli:
1. Barbara Sulma – Prezes
2. Marek Brojanowski – Wiceprezes
3. BoŜena Kuchmacz – Sekretarz
4. Anna Marzec – Skarbnik
5. Janusz Cieśla
6. Anita Smoląg
7. Krzysztof Szustka
8. Agnieszka Wolska
W Polsce większość partnerstw i grup Leader pojawiło się z chwilą uruchomienia
PilotaŜowego Programu Leader+, w pierwszych latach jego wdraŜania. Wrzosowa Kraina
wyróŜnia się na tym tle - swoimi początkami sięga o wiele głębiej. Partnerstwo powstało
z „oddolnej” inicjatywy oraz potrzeby rozwiązania konkretnych problemów.
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1.3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania
lub zmiany składu LGD
Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” składa się z 26 członków załoŜycieli.
W zaleŜności od przynaleŜności do danego sektora członkowie prowadzą działalność
kulturalno-oświatową, pozarządową, gospodarczą, samorządową.
ZASADY ROZSZERZANIA I ZMIANY SKŁADU LGD – szczegółowe zapisy
w statucie stowarzyszenia stanowiącym załącznik nr 1 do LSR (rozdział III – zmiany
składu, rozdział VII zmiany obszaru LGD)
Obszar LGD moŜe ulec rozszerzaniu lub zawęŜeniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków. Członek lub kandydat na członka LGD w tym celu składa wniosek Zarządowi
LGD, a ten przekazuje go Walnemu Zebraniu Członków. Stowarzyszenie LGD moŜe się
rozwiązać uchwałą 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków. Zmiana składu LGD następuje
poprzez wstąpienie lub wystąpienie członka partnera ze Stowarzyszenia. Kandydat na członka
składa pisemną deklarację Zarządowi oraz rekomendacje od dwóch obecnych członków
stowarzyszenia. O przyjęciu w poczet członków decyduje Walne Zebranie Członków na
wniosek zarządu. Członkostwo LGD moŜe ustać w skutek: wyraŜenia pisemnej rezygnacji,
śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych, likwidacji
członka będącego osobą prawną, wykluczenia przez zarząd.
Charakterystyka członków LGD:

L.P.

Imię i Nazwisko
lub Nazwa
osoby prawnej

Funkcja, jaką
pełnią
poszczególni
członkowie
(partnerzy)

Adres siedziby

Sektor, którego
przedstawicielem jest
partner LGD/ rodzaj
prowadzonej działalności
przez członka

1.

2.

3.

4.

5.

SEKTOR PUBLICZNY
1.

2.

3.

Gmina Chocianów Franciszek
Skibicki
Franciszek
Pełnomocnik
Skibicki
Walnego
Zebrania ,
Członek Rady
Gmina Chojnów
Wanda
Chomiczewska
Barbara Jasińska
Członek Rady

Gmina Lubin

ul. Ratuszowa 10 Publiczny/burmistrz
59-140 Chocianów

ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów

Agnieszka
Wolska Członek
Zarządu
Anna Marzec
ul. Łokietka 6
Członek Zarządu 59-300 Lubin

Publiczny/wójt

Publiczny/wójt

Irena Rogowska
Barbara Tórz
Członek Rady
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4.

Gmina Przemków
Stanisław
Pępkowski

5.

6.

7.

8.

Gmina Gromadka
Dariusz
Pawliszczy
Gmina
Bolesławiec

Anita Smoląg
ul. Plac Wolności Publiczny/burmistrz
Członek Zarządu 25
59-170 Przemków
Leszek
Frąckowiak
Przewodniczący
Rady
Agnieszka Król ul. Wł.
Publiczny/wójt
Sekretarz Rady Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
Roman Jaworski ul. Teatralna 1a
Członek Rady
59-700
Bolesławiec

Kazimierz Gawron
Gminny Ośrodek BoŜena
Kultury i Sportu w Kuchmacz
Gromadce
Sekretarz
Zarządu
BoŜena Kuchmacz
Gminny Ośrodek Janusz Cieśla
Kultury i Sportu w Członek Zarządu
Bolesławcu

ul. Szkolna 9
59-706 Gromadka

Publiczny/wójt

Publiczny/dyrektor

ul. Kasztanowa 1b Publiczny/dyrektor
Kruszyn
59-700
Bolesławiec

Janusz Cieśla

SEKTOR SPOŁECZNY
1.

2.

3.

4.

5.

Fundacja
„Wrzosowa
Kraina”

Barbara Sulma
Prezes Zarządu

Barbara Sulma
Stowarzyszenie
Polska – Afryka

ul. Kasztanowa 1 Społeczny/prezes
59-140 Chocianów

Ali Jean Eric Alira
Związek
Pszczelarzy Ziemi
Legnickiej w
Legnicy
Alojzy Wacławek
OSP Rokitki
Bogdan
Styrkowiec
Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Wsi Gogołowice

ul. Kościuszki 25 Społeczny/prezes
59-140 Chocianów

Grzegorz
Styrkowiec
Członek Rady

ul. Stefana Okrzei
22
59-220 Legnica

Społeczny/prezes

Rokitki 26
59-225 Chojnów

Społeczny/członek

Gogołowice 21
59-323
Miłoradzice

Społeczny/prezes
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6.

Wanda
Dobrzyńska
Stowarzyszenie
Wiejskie Dialog,
Rozwój, Ekologia
Marek
Brojanowski

7.

8.

9.

10.

Stowarzyszenie
„Tęczowa Dolina”

Marek
Brojanowski
Wiceprezes
Zarządu
Marcin Kołcz
Członek Rady
Członek Rady

Pieszków 1a
59-323
Miłoradzice

Społeczny/prezes

Nowa Kuźnia 17

Społeczny/prezes

Bogusława Stando
Fundacja
Krzysztof
ul. Wrocławska 41 Społeczny/wiceprezes
Ekologiczna
Szustka
59-220 Legnica
„Zielona Akcja”
Członek Zarządu
Krzysztof Szustka
Andrzej
Fundacja
Ruszlewicz
Partnerstwo
Doliny Środkowej Członek Rady
Odry
Andrzej
Ruszlewicz
Stowarzyszenie
Ochrony
Krajobrazu w
Borach
Dolnośląskich

Marek Cieślak
Członek Rady

ul. Wrocławska 41 Społeczny/prezes
59-220 Legnica

ul. Kościuszki 25 Społeczny/wiceprezes
59-140 Chocianów

Marek Cieślak

SEKTOR GOSPODARCZY
1.

2.

Bank Spółdzielczy Anna Małecka
w Przemkowie
Członek Komisji
Rewizyjnej
Anna Małecka
Bank Spółdzielczy Maria
we Wschowie
Borkowska
Maria Borkowska

3.

Biuro
Rachunkowe w
Chocianowie
Anna Skrzypczak
– Mospan

ul. Głogowska 12a Gospodarczy/członek
59-170 Przemków zarządu

ul. Daszyńskiego
19
67-400 Wschowa

Gospodarczy/członek
zarządu

Członek Komisji
Rewizyjnej
Anna
ul. śeromskiego 1 Gospodarczy/przedsiębiorca
Skrzypczak –
59-140 Chocianów
Mospan
Przewodnicząca
Komisji
Rewizyjnej
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4.

5.

6.

7.

8.

Przedsiębiorstwo
Rolno – Handlowo
– Usługowe
„HODROL”

śabice 52
Gospodarczy/dyrektor
59-140 Chocianów

Ryszard
Wojtasiewicz
PPHU „Pasja” s.c. Włodzimierz
Jaworski
Włodzimierz
Członek Rady
Jaworski
Gosp.
Bogumiła
Agroturystyczne
Naruszewicz
„Gajówka
Członek Rady
Głuszec”
Bogumiła
Naruszewicz
Wytwarzanie
faszyny i palików
drewnianych
Jan Kozakowski
Agencja Rozwoju
Regionalnego
ARLEG S.A.

ul. Wesoła 12b
Gospodarczy/przedsiębiorca
59-140 Chocianów

Borówki 25
59-706 Gromadka

Gospodarczy/przedsiębiorca

ul. Lipowa 48
59-220 Legnica

Gospodarczy/przedsiębiorca

ul. Rataja 26
59-220 Legnica

Gospodarczy/prezes

Robert
Kropiwnicki

1.4. Struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości
naleŜy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005,
zwanych dalej „organem decyzyjnym"

L.P.

Imię i Nazwisko
członka organu
decyzyjnego

1.

Leszek Frąckowiak

2.

Wanda Chomiczewska

3.

Barbara Tórz

Funkcja jaką pełnią
poszczególni
członkowie organu
decyzyjnego

Sektor, który
reprezentuje
członek organu
decyzyjnego

Przewodniczący Rady Publiczny
Wiceprzewodnicząca
Rady
Wiceprzewodnicząca
Rady

Gmina, którą
reprezentuje
członek organu
decyzyjnego
Przemków

Publiczny

Chojnów

Publiczny

Lubin
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4.

Agnieszka Król

Sekretarz

Publiczny

Gromadka

5.

Roman Jaworski

Członek

Publiczny

Bolesławiec

6.

Franciszek Skibicki

Członek

Publiczny

Chocianów

7.

Andrzej Ruszlewicz

Członek

Społeczny

Przemków

8.

Marek Cieślak

Członek

Społeczny

Chocianów

9.

Bogusława Stando

Członek

Społeczny

Gromadka

10.

Marcin Kołcz

Członek

Społeczny

Lubin

11.

Grzegorz Styrkowiec

Członek

Społeczny

Chojnów

12.

Teresa Urbaniak

Członek

Gospodarczy

Przemków

13.

Włodzimierz Jaworski

Członek

Gospodarczy

Chocianów

14.

Bogumiła Naruszewicz

Członek

Gospodarczy

Gromadka

a) Liczba członków Rady zgodnie ze statutem nie moŜe być mniejsza niŜ 8 osób,
aktualnie jest to 14 osób.
b) śaden członek Rady nie łączy swej funkcji z funkcją w zarządzie lub komisji
rewizyjnej - zgodnie z postanowieniami statutu LGD.
c) Procentowy udział przedstawicieli poszczególnych sektorów jest zgodny z
warunkami dostępu i stanowi:
1. SEKTOR PUBLICZNY – 42,86 %
2. SEKTOR SPOŁECZNY – 35,71 %
3. SEKTOR GOSPODARCZY – 21,43 %
SEKTOR SPOŁECZNY I GOSPODARCZY – 57 %
SEKTOR PUBLICZNY – 43 %
d) Parytet płci:
W skład organu decyzyjnego wchodzi:
6 kobiet – 43 %
8 męŜczyzn – 57 %
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1.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego
1.5.1. Zasady funkcjonowania LGD:
- struktura organizacyjna LGD

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD WRZOSOWA KRAINA

RADA

PEŁNOMOCNIK
ZEBRANIA
CZŁONKÓW

KOMISJA
REWIZYJNA

ZARZĄD

DYREKTOR BIURA LGD

Referent ds.
administracyjnych
Asystent ds.
koordynacji
projektów

subsydiowane
miejsca pracy
PUP

LGD posiada opracowane zasady i procedury funkcjonowania w następujących dokumentach:
- regulaminy organów:
załącznik 2a) - regulamin zarządu
załącznik 2b) - regulamin walnego zebrania członków
załącznik 2c) - regulamin komisji rewizyjnej
- regulamin biura - załącznik nr 3
- opis warunków technicznych i lokalowych - załącznik nr 4
- opisy stanowisk pracowników biura - załącznik nr 5
- procedura naboru pracowników - załącznik nr 6
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1.5.2. Zasady funkcjonowania Rady:

Jedną z najwaŜniejszych funkcji LGD jest wybór operacji do sfinansowania ze środków
pozostających w jej dyspozycji. Decyzje te podejmuje specjalnie do tego powołany organ
decyzyjny - Rada. Kwestie związane z kompetencjami tego organu oraz wyborem jego
członków reguluje statut oraz regulamin Rady. Decyzje tego organu są ostateczne i Zarząd
LGD nie ma w tym zakresie Ŝadnych kompetencji, poza obowiązkiem przesłania uchwał
organu decyzyjnego do wiadomości samorządu województwa.
Szczegółowe kwestie dotyczące funkcjonowania organu decyzyjnego zostały zawarte w
regulaminie. Przyjęte w nim zasady, mechanizmy i procedury gwarantują przejrzystość,
demokratyczność i jawność podejmowania decyzji.
Regulamin Rady LGD – załącznik nr 7
(Deklaracja bezstronności i poufności – załącznik nr 1 do Regulaminu Rady)
NajwaŜniejsze zapisy statutowe pochodzące z paragrafu 25 dotyczące funkcjonowania Rady:
1. Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków spośród
członków tego zebrania.
2. Liczba członków Rady jest zmienna i ustalana kaŜdorazowo po uzupełnieniu jej składu
przez Walne Zebranie Członków, ale nie mniejsza niŜ 8 osób. Rada składa się, z co
najmniej 50% przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych
odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje
pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska
naturalnego, oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie równości męŜczyzn i
kobiet, działających na obszarze, którego dotyczy lokalna strategia rozwoju (parytet
równowagi sektorów), przy czym w składzie Rady nie moŜe być mniej niŜ 40% kobiet i
mniej niŜ 40% męŜczyzn (parytet równowagi płci). W skład Rady muszą wejść
przedstawiciele wszystkich gmin będących Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia,
przy czym takim przedstawicielem moŜe być osoba fizyczna zameldowana na terenie
danej gminy lub osoba prawna mająca siedzibę na terenia tej gminy.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących
i Sekretarza.
4. Kadencja Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza trwa 3 lata.
5. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin
Rady, zawierający czytelne kryteria wyboru operacji, o których mowa w ust. 8.
6. Rada składa się z co najmniej 50% członków, którzy posiadają doświadczenie w zakresie
realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze
środków unijnych.
7. Co najmniej jedna osoba spośród członków Rady powinna posiadać udokumentowaną
znajomość przynajmniej jednego języka roboczego UE (angielski, francuski lub
niemiecki) w stopniu umoŜliwiającym swobodne porozumiewanie się.
8. Co najmniej 50% członków Rady powinno zamieszkiwać obszar objęty działalnością
Lokalnej Strategii Rozwoju przez okres co najmniej 5 lat przed ich powołaniem.

17

Stowarzyszenie LGD "Wrzosowa Kraina" - Lokalna Strategia Rozwoju
9. Do wyłącznej kompetencji Rady naleŜy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4
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. Urz. UE l277 z 21.10.2005 r. str.1), które mają być realizowane
w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.
10. Wybór operacji, o których mowa w ust. 8, dokonywany jest w formie uchwały Rady,
podjętej zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
11. Od uchwały, o której mowa ust. 9 przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Walnego
Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu.
12. Członek Rady nie moŜe być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani Zarządu.
13. Członkowie Rady powinni ponadto spełniać następujące wymogi:
a) posiadać wykształcenie wyŜsze lub średnie;
b) ukończyć szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich
i podejścia Leader;
c) uczestniczyć w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
14. Członkiem Rady, nie moŜe być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
popełnione umyślnie.
15. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu, oraz członkami Komisji
Rewizyjnej w związku małŜeńskim, ani teŜ w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Członkowie Rady nie są pracownikami biura LGD i nie pełnią funkcji zarządczej i kontrolnej.
Procedura wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze operacji w razie zaistnienia
okoliczności podwaŜających bezstronność w procesie oceny oraz wzór deklaracji
poufności (zawarta w Regulaminie Rady w rozdziale X w paragrafie 32):
W przypadku, gdy członek podczas posiedzenia ma związek z ocenianym przez Radę
projektem tj., oceniać będzie własną operację, operację swego małŜonka, krewnych
i powinowatych (I stopnia) oraz podmiotów, z którymi jest powiązany jako członek
organów zarządczych ma on obowiązek poinformować radę o takiej sytuacji. Rada w
takich przypadkach wyklucza takiego członka od oceny i głosowania nad tymi
operacjami. Ponadto członkowie Rady są zobowiązani do podpisania deklaracji poufności
i bezstronności przed przystąpieniem do oceny operacji. W głosowaniu i dyskusją nad
wyborem operacji nie bierze udziału członek Rady, którego udział w dokonywaniu
wyboru operacji moŜe wywołać wątpliwości, co do jej bezstronności. W innych
przypadkach niŜ wyŜej Rada decyduje o wykluczeniu członka drogą głosowania.

Procedura wykluczenia:
•
•
•
•

stwierdzenie okoliczności zaistnienia bezstronności i nieufności wobec członka Rady,
przekazanie informacji Radzie,
wykluczenie lub głosowanie,
podpisanie deklaracji przez pozostałych członków.
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1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu
decyzyjnego
Analizując kwalifikacje organu decyzyjnego LGD Wrzosowa Kraina, które zostały
przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik nr 11 do wniosku o wybór LGD moŜna
stwierdzić, iŜ wiedza i doświadczenie członków Rady w poszczególnych sektorach jest
szeroko zróŜnicowana, co w zasadzie stanowi bardzo dobrą zaletę do wymiany poglądów,
dyskusji i właściwego oraz trafnego podejmowania decyzji przez większość rady przy ocenie
merytorycznej projektów. W składzie rady został zachowany parytet płci z 14 członków Rady
– sześć to kobiety oraz parytet sektorów, w których są przedstawicielami.
Analiza tabeli pozwala na uogólnienie kwalifikacji wszystkich członków organu
decyzyjnego i tak:
a) 1 członek Rady włada biegle językiem angielskim,
b) 1 członek Rady posiada wiedze i doświadczenie w zasiadaniu w organach - radach
nadzorczych,
c) trzech członków Rady ukończyło studia na akademii rolniczej,
d) 1 członek Rady ma kwalifikacje z zakresu prawa inwestycyjnego,
e) 1 członek Rady posiada wiedzę i doświadczenie w tematyce zamówień publicznych, co
przy ocenie projektów pozwoli na analizowanie potrzeb zastosowania, w ich realizacji
przez beneficjenta, procedur wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych,
f) ponad połowa składu Rady ma wiedzę i doświadczenie o funduszach UE i funduszach
pomostowych w tym:
» dziewięciu członków ma wiedzę i doświadczenie o PROW i programach typu
LEADER,
» dwóch ma wiedzę o funduszach pomostowych w tym jeden ma wiedze o udzielaniu
kredytów na ich realizację,
» jeden członek ma wiedzę o programie operacyjnym dla województwa
dolnośląskiego,
g) dwóch członków posiada uprawnienia instruktora edukacji ekologicznej,
h) dwóch członków jest przeszkolonych w zakresie efektywnej komunikacji i pracy
zespołowej,
i) trzech członków ma kwalifikacje z zakresu samorządu terytorialnego i gospodarki
lokalnej,
j) jeden członek organu decyzyjnego ma wiedzę i doświadczenie o funkcjonowaniu
gospodarstw agroturystycznych.
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1.7. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji
operacji
Doświadczenie członków albo partnerów LGD w zakresie realizacji projektów stanowi
załącznik nr 17 do wniosku o wybór LGD.
Załącznik przedstawia doświadczenie ponad połowy składu partnerów (14) z zakresu
realizacji projektów.
Analiza przedłoŜonych przez nich informacji, które zostały przedstawione w tabeli pozwala
na uogólnienie tego doświadczenia w poniŜszych punktach:
1.

90 % wymienionych projektów było realizowanych na terenach wiejskich

2.

Większość projektów to projekty miękkie, z czego 25 % partnerów posiada
doświadczenie w realizacji projektów typowo inwestycyjnych (twardych)

3.

Trzech partnerów posiada doświadczenie w realizacji projektów z programu LEADER,
w ramach którego zrealizowali ok. 10 projektów.

4.

Sześciu partnerów realizowało projekty z funduszy samorządu woj. Dolnośląskiego,
w tym trzech w ramach programu „Mała Odnowa Wsi”. Z tego programu zrealizowano
aŜ 6 projektów.

5.

Siedmiu partnerów pozyskało fundusze z programów i funduszy rządowych, lub grantów
ministerialnych

6.

Wszyscy partnerzy realizowali projekty na terenach wsi i korzystali z grantów UE,
programów operacyjnych lub funduszy pomostowych w tym: dwóch z programu Kapitał
Ludzki i jeden z SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

7.

Wszyscy wymienieni partnerzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów.

8.

Ponad połowa partnerów posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych
z innych funduszy niŜ wymienione dotychczas.

9.

Na terenie Grupy Partnerskiej "Wrzosowa Kraina" był realizowany od 2005 r.
PilotaŜowy Program Leader+ Schemat I i II.
Za realizację Programu odpowiedzialna była powstała w ramach I Schematu
PilotaŜowego Programu Leader+ Lokalna Grupa Działania Fundacja "Wrzosowa
Kraina". Fundację załoŜyło 10 Fundatorów/ZałoŜycieli działających na terenie
Wrzosowej Krainy. Wówczas powołany został pięcioosobowy Zarząd Fundacji do
realizacji jej celów. Działania obejmujące obecną politykę LSR są kontynuacją dla
osiągniętych rezultatów, które posłuŜą dla rozwoju LGD w nowo uformowanej
strukturze jaką jest Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”.
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2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego
wewnętrznej spójności

2.1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami
Obszar LGD zajmuje teren 6 gmin w województwie dolnośląskim, tj. 2 gminy
miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów oraz 4 gminy wiejskie – Gromadka, Lubin,
Bolesławiec i Chojnów. Obszar znajduje się w obrębie 4 powiatów: polkowickiego (gminy
Chocianów i Przemków), lubińskiego (gmina Lubin), legnickiego (gmina Chojnów),
bolesławieckiego (gmina Bolesławiec, Gromadka).

Rysunek 1. Mapa z podziałem administracyjnym LGD „Wrzosowa Kraina” (oprac. własne)
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2.2. Uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze,
historyczne i kulturowe
Powierzchnia całkowita wynosi 1405 km2. W podziale na gminy: Bolesławiec 288 km2, Chocianów - 221 km2, Chojnów - 231 km2, Gromadka - 268 km2, Lubin - 290 km2,
Przemków - 107 km2.

Rysunek 2. Lokalizacja LGD „Wrzosowa Kraina” na tle Dolnego Śląska (oprac. własne)

Obszar LGD sąsiaduje od północy z gminą Niegosławice (powiat śagański – woj.
Lubuskie) i Gaworzyce (powiat polkowicki); od wschodu – z gminą Radwanice i Polkowice
(powiat polkowicki), Rudna, Ścinawa (powiat lubiński), Prochowice (powiat legnicki);
od południa - Kunice i Miłkowice (powiat legnicki), Złotoryja i Zagrodno (powiat
złotoryjski), Warta Bolesławiecka i Nowogrodziec (powiat bolesławiecki), Lwówek Śląski
(powiat lwówecki); od zachodu – gmina Osiecznica (powiat bolesławiecki) i gmina
Szprotawa (powiat Ŝagański).
Sąsiadujące inne Lokalne Grupy Działania z terenem LGD Wrzosowa Kraina to: od
północy – LGD Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, od wschodu – LGD Kraina Łęgów
Odrzańskich, od południa – LGD Partnerstwo Integracja Turystyka, LGD Partnerstwo
Kaczawskie i LGD Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza, od zachodu – LGD Bory
Dolnośląskie.
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Geografia fizyczna
Obszar Wrzosowej Krainy znajduje się w obrębie kilku mezoregionów geograficznych
w podprowincji Niziny Sasko-ŁuŜyckiej, makroregion Nizina Śląsko–ŁuŜycka. Są to, od
północy na południe: Równina Szprotawska, Wysoczyzna Lubińska, Równina Legnicka
(mikroregion Dolina Czarnej Wody), Wysoczyzna Chojnowska oraz na zachodzie Równina
Borów Dolnośląskich (mikroregiony: Równina Nadbobrzańska, Równina Kraśnicka).
W gminie Bolesławiec przebiega granica pasa nizin i pogórzy (Pogórze Izerskie i Pogórze
Kaczawskie - mezoregiony w podprowincji Sudety z Przedgórzem Sudeckim).
Pod względem ukształtowania powierzchni obszar przynaleŜy do pasa nizin,
przylegających do pasa gór, poprzedzonego pogórzami. RównoleŜnikowe formy dolinne
przedzielone są strefami pagórków. Południe obszaru to juŜ strefa kontaktowa między pasem
nizin i pogórzy. W okolicy Bolesławca przebiega krawędź sudeckiego uskoku brzeŜnego,
która w pobliŜu Starych Jaroszowic osiąga wysokość 267 m n.p.m. (najwyŜszy punkt obszaru
LGD).
Współczesna rzeźba terenu powstała w czwartorzędzie, podczas zlodowaceń i epok
międzylodowcowych. Teren „Wrzosowej Krainy” objęty był w całości dwoma
zlodowaceniami: południowopolskim i środkowopolskim. W okresie zlodowacenia
północnopolskiego, obszar znajdował się w strefie peryglacyjnej. W holocenie procesy
denudacyjne doprowadziły do złagodzenia i zrównania ukształtowanej wcześniej rzeźby.
Najbardziej czytelne są formy zlodowacenia środkowopolskiego. Wówczas ukształtowana
została pradolina wrocławsko–magdeburska (tu: Dolina Czarnej Wody), wyŜłobiona kotlina
Równiny Szprotawskiej, naniesione zostały stoŜki napływowe Bobru. Pozostawiło ono po
sobie równieŜ głazy narzutowe pochodzenia skandynawskiego oraz zniszczone pokrywy glin,
piasków i Ŝwirów wodnolodowcowych.
Geologia
Pod północną częścią obszaru LGD przebiega granica między jednostkami geologicznostrukturalnymi: blokiem przedsudeckim i monokliną przedsudecką. Blok przedsudecki
zbudowany jest ze skał metamorficznych i magmowych. Przykryty jest częściowo skałami
osadowymi o wieku od permu do plejstocenu, których miąŜszość rośnie ku północy. PoniŜej
linii Lubin – Szprotawa skały krystaliczne zapadają się stopniowo pod utwory
młodopaleozoiczne i mezozoiczne monokliny przedsudeckiej (strefa uskokowa środkowej
Odry). W tych drugich wyróŜnia się cechsztyn - kompleks permskich skał osadowych
pochodzenia morskiego. W jego obrębie występuje w tzw. łupkach miedzionośnych złoŜe rud
miedzi, eksploatowane w rejonie Polkowic i Lubina. W nadkładzie złoŜa wstępują anhydryty
drobnokrystaliczne i brunatne dolomity oraz pokłady soli kamiennej.
Obydwie wyŜej opisane jednostki przykrywa kompleks kenozoicznych osadów
trzeciorzędowych i czwartorzędowych. W trzeciorzędzie etap starszy charakteryzowała
sedymentacja lądowa typu piaszczystego, z pokładami węgla brunatnego - wówczas
utworzyło się złoŜe Legnica- Prochowice- Ścinawa, zalegające częściowo pod terenem gminy
Lubin, na głębokości około 80-150 m.
Surowce mineralne
W oparciu o rudy miedzi rozwinęło się Dolnośląskie Zagłębie Miedziowe. Obszar złoŜowy
rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej rozciąga się od Lubina do Bytomia Odrzańskiego.
Eksploatowane na terenie LGD złoŜa znajdują się w gminie Lubin. Pokłady węgla
brunatnego, wspomniane wyŜej, są perspektywicznie głównym złoŜem tego minerału w
Polsce (największym w Europie, a przypuszczalnie równieŜ na świecie). Gliny ceramiczne
(białowypalające się i kamionkowe) występują w gminie Bolesławiec (gliny bolesławieckie).
Nie mają one obecnie większego znaczenia gospodarczego. Dolina Bobru jest obszarem
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intensywnej eksploatacji kruszywa (głównie Ŝwiru). świry i piaski eksploatowane są równieŜ
na skalę przemysłową w gminie Chojnów.
Gleby
Na Równinie Szprotawskiej gleby cechuje mozaikowość (mady, gleby hydromorficzne,
czarne ziemie, gleby brunatne). Podobny skład posiada Dolina Czarnej Wody. Na Równinie
Lubińskiej przewaŜają małowartościowe gleby bielicowe. Bory Dolnośląskie (Wzniesienia
Chocianowskie, Równina Nadbobrzańska) posiadają słabe gleby piaszczyste, torfiaste lub
iłowe, zajęte głównie przez bory sosnowe. Wysoczyzna Chojnowska posiada w przewadze
gleby dobrej jakości (płaty lessu).
Hydrografia (wody powierzchniowe)
Bory Dolnośląskie naleŜą do obszarów o niskiej gęstości sieci rzecznej, stanowią natomiast
teren źródliskowy, odgrywający duŜą rolę w retencjonowaniu. Otoczony jest on obniŜeniami,
w których płyną rzeki II i III rzędu. Są to dopływy Odry Bóbr i Kaczawa (poza obszarem),
płynące z południa na północ, oraz ich dopływy, płynące równoleŜnikowo: Szprotawa
(dopływ Bobru) i Czarna Woda (dopływ Kaczawy) ze Skorą. Gmina Lubin odwadniana jest
głównie przez Zimnicę, uchodzącą do Odry. Zasadniczo wszystkie rzeki mieściły się w
2006 r. w III klasie czystości, z wyjątkiem Szprotawy (koło Przemkowa V klasa). Zimnica
posiadała poniŜej Lubina IV klasę czystości.
Wrzosową Krainę wyróŜniają kompleksy zbiorników wód stojących. Są to, usytuowane
na wodach rzek, lub w ich otoczeniu, zbiornik sztuczne. Występują takŜe niewielkie stawy
naturalne. Największy kompleks stanowią stawy w sąsiedztwie Przemkowa (około 1000 ha),
wykorzystywane obecnie głównie jako stawy rybne. Liczne zbiorniki znajdują się w gminie
Chojnów, w Dolinie Czarnej Wody: stawy rybne (554 ha) oraz powyrobiskowe w
Rokitkach - wykorzystywane jako kąpieliska. Trzecim kompleksem są zbiorniki
powstałe w wyrobiskach Ŝwirowni w dolinie Bobru, łącznie zajmujące kilkadziesiąt ha (ich
obszar stale się powiększa wskutek eksploatacji kruszywa).
Klimat
Klimat obszaru ma cechy typowe dla Niziny Śląskiej – jednego z najcieplejszych rejonów
Polski. Jedynie południowa część, jako rejon przedgórski, jest nieco chłodniejsza. Podobnie
przedstawiają się opady: na Nizinie Śląskiej są one bardzo niskie, co wynika z cienia
opadowego Sudetów, rosną natomiast w kierunku południowym. Maksimum opadów
przypada na lipiec, minimum na luty. Na obszarze LGD ściera się powietrze oceaniczne
z kontynentalnym, z przewagą cech oceanicznych. Najczęstsze są wiatry zachodnie.
Dane dla Niziny Śląskiej: temperatury: średnia roczna - około 8,5 °C, stycznia – minus
1,1 °C, lipca - 18,8 °C. Okres wegetacyjny wynosi 225 dni i zaczyna się średnio około
25 marca. Dane dla gminy Chojnów - porównanie części północnej z południową (regiony
pluwiotermiczne: Ia nadodrzański / IV przedgórski). Temperatury: średnia roczna: 8,0–8,7 °C
/ 7,5–7,9 °C. Okres wegetacyjny wynosi: 220-227 dni (26-31 III) / 213–217 dni (1-4 IV).
Lato: 85–104 dni / 69–78 dni.
Środowisko naturalne
Środowisko naturalne zostało na obszarze LGD w zróŜnicowanym stopniu przekształcone
przez człowieka. Tam gdzie zastał on dobre gleby, wytrzebione zostały lasy, a teren został
zmieniony w typowy dla kultury rolniczej. Czynnikiem degradacji krajobrazu naturalnego
o istotnym znaczeniu, jest eksploatacja kruszyw. W gminie Lubin w silna ingerencja
przemysłu miedziowego pogłębiła zmiany środowiskowe. Mniej przekształcone jest
środowisko Borów Dolnośląskich, aczkolwiek dominują tu sztuczne monokultury leśne.
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Lasy i grunty leśne zajmują na obszarze LGD, według danych GUS z 2006 r., 64 323 ha, co
stanowi 45,78 % powierzchni. Najwięcej lasów znajduje się w gminach: Gromadka - 73%
pow. (19 534 ha) Chocianów – 52% (11 481 ha), Bolesławiec – 46,3% (13 346 ha). W
pozostałych gminach: Lubin – 39,5% (11 457), Przemków - 34%, (3 622 ha) i Chojnow – 21
% (4 881ha). Lasy znajdują się w zarządzie sześciu nadleśnictw: Bolesławiec, Chocianów,
Legnica, Lubin, Przemków, Złotoryja.
Przyroda
W podziale geobotanicznym obszar LGD naleŜy do Krainy Kotlina Śląska. W jej obrębie
graniczą tu z sobą dwa okręgi; Nizina Śląsko-ŁuŜycka i Nizina Śląska. W obrębie pierwszego
obydwa Podokręgi: Bory Dolnośląski i Równina Szprotawska, określa się łącznie jako obszar
borów. Dominują w nim zespoły borów sosnowych, wśród których przewaŜa ubogi
florystycznie suboceaniczny bór świeŜy. Inne typy to: bór chrobotkowy, bór bagienny, bór
trzęślicowy. Charakterystyczne jest takŜe występowanie Ŝyznej buczyny sudeckiej z
domieszką innych drzew liściastych, z bogactwem geofitów. Lasy liściaste poza dolinami
rzecznymi reprezentują tylko olsy i zbiorowiska zbliŜone do bagiennych łęgów olszowych.
Jedynie na tym obszarze znajdują się torfowiska wysokie i przejściowe z właściwymi im
gatunkami roślin. Cechy te właściwe są równieŜ w duŜym stopniu dla doliny Czarnej Wody,
zaliczanej juŜ do Niziny Śląskiej (podokręg Równina Chojnowsko–Legnicko-Wrocławska).
W Krainie Wał Trzebnicki Podokręg Dalkowski, określany jako obszar dąbrów, obejmuje w
przybliŜeniu teren gminy Lubin. Właściwe są dla niego kwaśne dąbrowy w otoczeniu
drzewostanów sosnowych oraz, w obniŜeniach, zbiorowiska łęgów w otoczeniu grądów.
Fauna jest typowa dla nizinnej części zoogeograficznej Krainy Śląskiej,
wykorzystywanej rolniczo. Większość gatunków znalazła ostoje w lasach. W obszarze borów
i na ich obrzeŜach tradycyjnie bytuje wiele zwierząt łownych. Bory stanowią teŜ ostoje np.
wydry, popielicy, Ŝmii zygzakowatej, gniewosza plamistego, wielu gatunków ptaków, w tym
takŜe cietrzewia. Spotyka się bielika, bociana czarnego, kanie - czarną i rudą, sóweczkę i
włochatkę. Bytują tu okazały motyl - Ŝeglarek oraz chrząszcz – jelonek rogacz. Poradzieckie
bunkry zasiedliły nietoperze – nocek duŜy, nocek Bechsteina, mopek – dla których urządzono
w bunkrach zimowisko.
Na Równinie Szprotawskiej bardzo cennym środowiskiem dla fauny – zwłaszcza
ptactwa wodno-błotnego - są stawy i bagna w sąsiedztwie Przemkowa. Rozległe szuwary
trzcinowo-turzycowe oraz zarośla wierzbowe na „Przemkowskim Bagnie”, to ostoje, jedne
z największych na Śląsku, Ŝurawia, derkacza, świerszczaka, świergotka łąkowego oraz
wąsatki. Teren ten zamieszkuje wiele gatunków ssaków: jeleń europejski, sarna, dzik, jenot,
kuna leśna, tchórz i lis.

Ochrona przyrody i krajobrazu
Bory Dolnośląskie wraz z Doliną Czarnej Wody i częścią Równiny Szprotawskiej stanowią
jeden z czterech głównych kompleksów ochrony przyrody i krajobrazu w woj. dolnośląskim.
Występują tu wszystkie główne formy ochrony z wyjątkiem parku narodowego.
Ochrona przyrody i krajobrazu w obszarze Wrzosowej Krainy ma szczególne
znaczenie, ze względu na jej bogate i róŜnorodne, w porównaniu do otaczających terenów,
zasoby. Znalazło to wyraz w ustanowieniu Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto
funkcjonuje tu 5 rezerwatów przyrody, 5 obszarów europejskiej sieci Natura 2000, 4 uŜytki
ekologiczne, 2 obszary chronionego krajobrazu, kilkadziesiąt pomników przyrody (głównie
wiekowych okazów dębu szypułkowego) oraz pomniki przyrody nieoŜywionej (głównie
eratyki, w przewadze w gminie Bolesławiec). Postulowane obszary ochrony znajdują się w
dolinie Bobru, będącej korytarzem ekologicznym.
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PoniŜej wymienione są najwaŜniejsze formy ochrony.
Przemkowski Park Krajobrazowy, 22 338 ha (otulina – 15 467 ha), w tym w
granicach obszaru LGD 20 173 ha.
Rezerwaty przyrody
• Stawy Przemkowskie (pow. 1046,25 ha, w tym 35 stawów o powierzchni 948 ha)
rezerwat ornitologiczny utworzony w 1984 r., w celu zachowania stawów i bagien
oraz otaczających je lasów w dolinie rzeki Szprotawy, będących ostoją licznych
gatunków ptaków (216 gatunków, w tym 147 lęgowych).
• Torfowisko Borówki (pow. 37,42 ha), rezerwat florystyczno-torfowiskowy
utworzony w 1994 r. Ochrona ma na celu zachowanie rzadkiego torfowiska
przejściowego i boru bagiennego z chronionymi gatunkami.
• Buczyna Piotrowicka (pow. 171,27 ha), rezerwat florystyczny utworzony w 2002
roku. Celem ochrony są stare, zbliŜone do naturalnych, lasy bukowe zaliczane do
Ŝyznych buczyn sudeckich, w formie podgórskiej oraz na siedliskach uboŜszych –
kwaśna buczyna niŜowa.
• Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa (pow. 140,22 ha), rezerwat florystyczny
utworzony w 2002 r. Chroni się nim zbiorowiska zbliŜone do naturalnych z cennymi
lasami łęgowymi, grądami i olsami, buczynami z duŜą ilością źródlisk, wysięków i
strumieni.
• Uroczysko Czarne Stawy (pow. 136,48 ha), rezerwat florystyczny utworzony w 2006
r. w celu ochrony boru bagiennego oraz roślinności torfowiskowej.
• „Zimna Woda” (pow. 60.34 ha) rezerwat florystyczny utworzony w 1987 r. w celu
ochrony fragmentu lasu grądowego z pomnikowymi drzewami.
Obszary Natura 2000 (kod obszaru; dyrektywy: SOO = specjalny obszar ochrony siedlisk,
OSO = obszar specjalnej ochrony ptaków).
• „Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka” (PLH 080007; SOO), pow. 1423,3 ha,
częściowo na terenie gminy Przemków.
• „Wrzosowiska Przemkowskie” (PLH 020015; SOO), pow. 6663,7 ha, na terenie
gmin Gromadka, Bolesławiec.
• „świrownia w Starej Olesznej” (PLH 020049; SOO), pow. 41,8 ha, na terenie gminy
Bolesławiec
• „Bory Dolnośląskie” (PLB 020005; OSO), pow. 17 2093,4 ha, częściowo na terenie
gmin Przemków, Chocianów, Gromadka, Bolesławiec, Chojnów.
• „Przemkowskie Stawy” (PLB 020003; OSO), pow. 4605,4 ha, główna część na
terenie gminy Przemków.

Historia polityczna
W ostatnich stuleciach I tysiąclecia obszar Wrzosowej Krainy zamieszkały był przez
słowiańskie plemiona śląskie, wymienione po raz pierwszy w połowie IX w. NaleŜy zakładać,
Ŝe graniczyli tu z sobą Dziadoszanie, Trzebowianie (lub ŚlęŜanie) i Bobrzanie (ich siedziby
nad Bobrem są jednak sporne w nauce). U schyłku X w. terytoria plemienne przyłączone
zostały do państwa Mieszka I. W XI i do połowy XII w. te przygraniczne ziemie często
cierpiały podczas najazdów niemieckich i czeskich. W okresie rozbicia dzielnicowego
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Piastowie śląscy prowadzili samodzielną politykę. W połowie XIII w. powstało Księstwo
Głogowskie. Południowa i wschodnia część obszaru znalazła się we władaniu ksiąŜąt
legnickich. Z ich księstwa następnie wydzieliło się księstwo świdnicko-jaworskie; w jego
zasięgu znalazł się Bolesławiec. KsiąŜęta w 1. połowie XIV w. poddali się lennemu
zwierzchnictwu królów czeskich (księstwo świdnicko-jaworskie w 2. połowie tamtego
wieku).
W ramach polityki ksiąŜąt opisywane tereny objęte zostały w XIII w. kolonizacją
niemiecką. Niemcy dominowali w lokowanych na prawie magdeburskim miastach i w nowo
zakładanych wsiach, stopniowo równieŜ wśród szlachty. Tym niemniej na terenach wiejskich
przewaŜała do XVIII wieku ludność słowiańska.
W okresie nowoŜytnym Dolny Śląsk naleŜał do państwa Habsburgów (1526-1741/63),
następnie do Prus, a wraz z nimi od 1871 r. do zjednoczonych Niemiec. W 1945 r. walki
o opanowanie Dolnego Śląska, toczone przez Armię Czerwoną przy udziale Ludowego
Wojska Polskiego, spowodowały w obszarze LGD, poza miastami, relatywnie niewielkie
zniszczenia.
Po II Wojnie Światowej cały obszar znalazł się w woj. wrocławskim (od 1950 do 1975
r. gmina Przemków naleŜała do woj. zielonogórskiego). W latach 1975-1998 naleŜał do woj.
legnickiego (gmina Bolesławiec – do jeleniogórskiego). Po wojnie nastąpiła wymiana
ludności: Niemcy zostali, z nielicznymi wyjątkami, wysiedleni. Przybyła w kilku etapach
ludność posiadała zróŜnicowane pochodzenie. Oprócz Polaków z terenów wcześniejszej
II Rzeczypospolitej, w tym z Kresów, na terenie gmin Gromadka i Bolesławiec osiedlone
zostały rodziny polskich reemigrantów z Jugosławii. Zostali tu równieŜ rozproszeni
Łemkowie, przymusowo przesiedleni w ramach Akcji „Wisła”.
W okresie powojennym pierwsze dziesięciolecie było okresem zagospodarowania przez
polskich osadników. Cieniem na tym procesie kładła się walka polityczna, a następnie
opanowanie wszystkich dziedzin Ŝycia przez struktury socjalistycznego systemu. Głównym
czynnikiem rozwoju był przemysł wydobywczy i metalurgiczny (zob. niŜej). Po transformacji
ustrojowej wzrosła rola takich czynników rozwoju, jak samorządność lokalna, współpraca
transgraniczna.
Gospodarka - historia i współczesność
W średniowieczu grody połoŜone na skrzyŜowaniu szlaków handlowych, a następnie miasta,
wzorowane na zachodnioeuropejskim ustroju prawnym, stawały się ośrodkami rzemiosła i
handlu oraz głównymi czynnikami rozwoju ich okolic. W otoczeniu obszaru LGD największe
znaczenie posiadały Legnica i Bolesławiec, a takŜe Chojnów i Lubin. W średniowieczu
rozwinięta została produkcja rolna, oparta na ulepszonych metodach. W Borach
Dolnośląskich występowały specyficzne dla terenów leśnych formy gospodarki. Na
obrzeŜach puszczy, zwłaszcza w dolinach rzek, zapoczątkowana została prymitywna jeszcze
produkcja Ŝelaza z rud darniowych. Po katastrofalnym załamaniu gospodarczym
i demograficznym, spowodowanym wojną trzydziestoletnią (1618-1648), w XVIII w.,
w południowej i wschodniej części obszaru LGD znów dobrze funkcjonowało rolnictwo,
z duŜym udziałem hodowli, a wśród rzemiosł – wyrób ceramiki i tkactwo. W Borach
Dolnośląskich była to ciągle gospodarka leśna i znacznie bardziej juŜ rozwinięta produkcja
Ŝelaza z rud darniowych.
W XIX w. nastąpił postęp gospodarczy związany z industrializacją. Sprzyjały temu
reformy państwa pruskiego i rozwój sieci kolejowej: obszar LGD przecięły linie kolejowe z
Wrocławia do Berlina i Drezna. W Borach Dolnośląskich w miejsce dawnych kuźnic
powstawały zakłady metalurgiczne. Ośrodkami przemysłu metalowego stały się Chocianów,
Przemków, Gromadka i inne miejscowości. Drugim waŜnym sektorem był przemysł leśny.
Na terenach wokół Bolesławca wykształcił się obok wydobywczego, przemysł ceramiczny.
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Gmina Chojnów posiadała silne rolnictwo, a na północy rozwiniętą hodowlę ryb w stawach.
Wraz z I Wojną Światową zaczął się, a następnie pogłębił, kryzys gospodarki. W okresie III
Rzeszy oŜywienie związane było z lokowaną na Śląsku od początku wojny produkcją
zbrojeniową
W okresie powojennym w gospodarce obszaru Wrzosowej Krainy utrzymywała się
dominacja tradycyjnych gałęzi gospodarki, z przemysłem metalurgicznym na czele. Jako
źródło utrzymania znaczenie miał przemysł miedziowy, choć usytuowany poza obrębem
obszaru. Najpierw były to kopalnie i zakłady w rejonie Bolesławca, a od lat 60. nowe zagłębie
miedziowe (LGOM). Po transformacji ustrojowej (1989/1990) nastąpił kryzys przemysłu
metalurgicznego oraz innych, ukształtowanych w okresie PRL form gospodarki – z
wyjątkiem przemysłu miedziowego. Od 2. połowy lat 90. notuje się pewne oŜywienie
gospodarcze, związane m.in. z utworzeniem Legnickiej Specjalnej Strefy Gospodarczej
(podstrefy). Czynnikiem oddziaływującym pozytywnie jest modernizacja autostrady A4.
Dla wschodniej części obszaru znaczenie posiada nadal przemysł miedziowy
i sąsiedztwo ośrodków przemysłowych (Lubin, Polkowice, Legnica). Gminy Bolesławiec
i Chojnów mają charakter rolno-przemysłowy, z udziałem przemysłu wydobywczego
(głównie kruszywa naturalne). Na terenie gminy Chojnów znajduje się największe w kraju
skoncentrowanie firm, zajmujących się sprzedaŜą i dzierŜawą maszyn oraz cięŜkiego
sprzętu specjalistycznego. Turystyka dla obszaru LGD posiada znaczenie gospodarcze
lokalnie (zob. niŜej).
Dawna kultura
Czynnikami rozwoju kultury były w średniowieczu władza ksiąŜęca, duchowieństwo i miasta.
Stopniowo znaczenia nabrały rody szlacheckie, zwłaszcza dysponujące duŜą własnością
ziemską. TakŜe zakony: cystersek z Trzebnicy (okolice Lubina), jezuitów (Przemków),
templariuszy (gmina Chojnów) oddziaływały kulturowo na tutejsze okolice. Nie do
przecenienia jest znaczenie miast, oddziaływujących kulturowo na przyległe tereny.
Dawna kultura ludności wiejskiej kształtowała się ze stopienia pierwiastków
słowiańskiego i napływowego, niemieckiego - z utrwalającą się przewagą tego ostatniego.
ZróŜnicowanie wynikło takŜe z przynaleŜności religijnej (katolicy, protestanci). Tradycyjna
kultura wiejska zanikała juŜ w XIX w. Obecnie świadczą o niej jedynie ocalałe formy
dawnego budownictwa wiejskiego i nieliczne zabytki w muzeach i izbach regionalnych, takŜe
- zasób dawnych podań.
Dzieje i dawną kulturę odzwierciedlają zabytki kultury materialnej. Podkreślić naleŜy
takŜe znaczenie miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi (panowaniem ksiąŜąt
śląskich, wojnami napoleońskimi) i określonymi postaciami, np. Kaspar Schwenckfeld
(Osiek, gm. Lubin), Jan Jonston (Składowice, gm. Lubin), cesarzowa Augusta Wiktoria
(Przemków).
Zabytki
Obiekty zabytkowe nierównomiernie pokrywają obszar: mniej jest ich oczywiście tam, gdzie
przewaŜały zwarte kompleksy leśne.
Zabytki posiadają w przewadze charakter prowincjonalny, dolnośląski. Od strony
kategorii, najliczniejsze są zabytki sakralne, często o średniowiecznej metryce. Obiekty
kultury dworskiej zachowane są nielicznie, z reguły w złym stanie. W obydwu miastach
(Przemków, Chocianów) relatywnie dobrze zachowany jest ich dawny układ przestrzenny i
zabudowa. Dotyczy to równieŜ wielu wsi.
Na terenach wiejskich największą wartość mają gotyckie kościoły oraz zespoły sakralne
związane z reformacją (Pogorzeliska, Trzmielów, Krzywa). Wśród budowli świeckich
najbardziej wartościowe są: pałace w Chocianowie, Szklarach Górnych i Chróstniku (ruina).
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Oprócz architektury, w kościołach znajdziemy cenne przykłady rzeźby i malarstwa (od
gotyckich po późnobarokowe) oraz zabytki sepulkralne, z przykładami zaliczającymi się do
najlepszych na Śląsku (Szklary Górne, Niedźwiedzice, Zamienice). Ciekawą kategorię
zabytków stanowią krzyŜe pokutne.
Stan kultury materialnej został lokalnie zmieniony działaniami II wojny światowej. Na
całym obszarze przyczyniły się do tego późniejsze zaniedbania. Największe straty poniosły
obiekty dworskie. Dokonane renowacje zabytków objęły przede wszystkim obiekty sakralne.
Niektórzy właściciele pałaców i dworów z oddaniem angaŜują się w przywrócenie obiektów
do dawnego stanu.
Układy historyczne wsi i budownictwo wiejskie
Zdecydowana większość współczesnych osiedli wiejskich wywodzi się ze wsi
średniowiecznych. W znacznym stopniu zachowały one tradycyjny układ przestrzenny,
a takŜe zabudowę. Wśród typów osiedli dominują gęsto rozmieszczone wsie zagrodnicze
o przewadze małych gospodarstw chłopskich. Są to ulicówki, przechodzące niekiedy
w widlice (np. Strupice) i wielodroŜnice (np. Osetnica, Pątnów), z domami murowanymi, w
układzie szczytowym, bądź kalenicowo-szczytowym. Na terenach, które w średniowieczu
powstały po wykarczowaniu lasu, typowe są rozciągnięte łańcuchówki o zabudowie
rozproszonej lub zwartej (np. Chocianowiec, Trzebnice). Rzadkie są owalnice. W Borach
Dolnośląskich występują równieŜ małe osiedla o charakterze rozproszonych przysiółków.
DuŜe wsie posiadają dobrze rozwiniętą infrastrukturę (urzędy i instytucje uŜyteczności
publicznej, usługi). Pozostały w nich jeszcze zabudowania dworskie i folwarczne (te, które po
likwidacji PGR-ów nie są uŜytkowane albo nie znalazły się w rękach prywatnych, popadają
w ruinę).
W zachowanym do dziś budownictwie wiejskim obiekty drewniane występują jedynie
w postaci reliktów (np. dzwonnice przykościelne). Częstsze jest budownictwo o konstrukcji
szkieletowej. Występuje ono najczęściej w gminach Bolesławiec i Gromadka. Zachowały się
teŜ okazalsze budynki – najczęściej uŜyteczności publicznej i zabudowania przemysłowe – z
XIX-XX, w których zastosowano tzw. pruski mur. Taką kombinację obserwuje się równieŜ w
budownictwie domów dla kolonistów. Interesujący przykład stanowi wieś Ostaszów, dobrze
zachowana w swojej strukturze. Pozostała zabudowa reprezentuje powszechne na Dolnym
Śląsku budownictwo murowane. Większość budynków pochodzi z końca XIX i pierwszej
połowy XX wieku.
Wśród tradycyjnych układów zagród, w gospodarstwach małorolnych przewaŜały
zagrody jednobudynkowe, lub dwubudynkowe (z osobną stodołą, na planie litery L). Dla
urodzajnych terenów charakterystyczne są tzw. zagrody frankońskie. Posiadają one zwartą
zabudowę czworoboczną, tworzącą podkowę, zamkniętą od strony drogi okazałym murem z
bramą wjazdowa i furtką. W dekoracji szczytów i fasad domów mieszkalnych wieś czerpała
wzory z miasta i dworu. Przykłady najstarszych zagród z końca XVIII w. znajdują się w
RóŜyńcu i Modłej (gm. Gromadka). W tamtym rejonie godne są uwagi karczma w Osłej
(z 1 połowy XIX w.) i kuźnia w Modłej. Szczególnie okazałe zabudowania, takŜe z uŜyciem
kamienia (piaskowiec), zdarzają się na Pogórzu w okolicy Bolesławca.
Spośród zabytków nieruchomych związanych z kulturą rolną, najbardziej widoczne w
krajobrazie wiejskim są kompleksy zabudowań folwarcznych. Rzadkie są wartościowe
zabytki przemysłu przetwórczego: młyny, gorzelnie, itp. Wiatraki, dawniej tak typowe dla
krajobrazu wiejskiego, zniknęły; wyjątkiem jest doskonałej klasy odrestaurowany okaz w
Jerzmanowicach. Dla gminy Gromadka charakterystyczne są obiekty przemysłu
metalurgicznego. Nie naleŜy takŜe zapominać o zabytkach infrastruktury kolejowej. Budynki
stacyjne i towarzyszące im obiekty z końca XIX i początków XX w., które pozbawione są
właściwych im funkcji, z reguły niszczeją (np. Wierzbowa i Studzianka, gm. Gromadka).
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Godne uwagi są dawne zajazdy i okazałe wiejskie gospody. Wzorowane one były na
budownictwie dworskim lub miejskim (Dąbrowa, gm. Bolesławiec).
Szczegółowy wykaz zabytków znajduje się w Załączniku nr 8 do niniejszej strategii.

Współczesna kultura wsi
Na terenach wiejskich kultywuje się lub odtwarza pewne elementy kultury ludowej. Są to
relikty właściwe dla poszczególnych grup ludności napływowej. W innym przypadku, lub
łącznie, jest to czerpanie z tradycji ogólnopolskich. Reasumując, mówimy więc o kulturze
folklorystycznej (świadome nawiązanie do tradycji).
Tak rozumianą kulturę wiejską reprezentują najczęściej: wyroby - tkactwo, hafty,
koronki, plastyka obrzędowa; kulinaria; tradycje obrzędowe (religijne i świeckie). Najbardziej
wyrazistym jej objawem jest działalność zespołów folklorystycznych (grup tanecznych,
wokalno-muzycznych). Zespoły takie znajdują się w kaŜdej gminie, skupione najczęściej przy
Gminnych Centrach/Ośrodkach Kultury. Zespoły wokalne i taneczne posiadają zresztą
róŜnorodny repertuar tradycyjny: od pieśni patriotycznych, religijnych po ludowe i popularne
oraz biesiadne. Na terenie gminy Chocianów działa Zespół Folklorystyczny „Echo” załoŜony
został w 1984 r. w Chocianowcu. Zespół posiada 5-cioosobową kapelę. Na terenie gminy
Chojnów działają nastepujące zespoły folklorystyczne: „Słowiki” ze wsi Stary Łom,
„Kalinki” ze wsi Rokitki , „Jaskółki” z Krzywej , Goliszowianie z Goliszowa oraz Dęta
Orkiestra Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. W gminie Lubin zespoły rozwijają się pod opieką
Gminnych Ośrodków Kultury w Księginicach i Raszówce i są to: zespoły folklorystyczne:
„Jarzębina” z Księginic, „Lubin” z Krzeczyna Wielkiego, „Koniczynki” z Miłoradzic ( zespół
działa juŜ 25 lat!) i „Zachęta” z Zimnej Wody, zespoły wokalne „Leśne Echo z Raszówki i
Klub Seniora z Miłoradzic, zespoły teatralno – muzyczne „Idzie Grześ przez Wieś” z Zimnej
Wody, „Akolada” z Bukownej oraz „Teatr dla Was” z Raszówki. Gminę Bolesławiec
reprezentują Gminny Zespół Pieśni i Tańca „Jutrzenka” (61 lat tradycji!) i zespoły śpiewacze
z śeliszowa i Ocic . W gminie Gromadka działają takie zespoły folklorystyczne jak:
„Niezapominajki”, „Wierzbowianki” ze wsi Wierzbowa, „Alebabki” ze wsi RóŜyniec,
dziecięcy zespół Baciary z Wierzbowej.
Zespoły i osoby skupione wokół nich są więc „straŜnikami tradycji” i jej animatorami:
przy okazji imprez i świąt lokalnych prezentują tradycyjne wyroby rękodzielnicze, potrawy,
wypieki itp. Zakładają stowarzyszenia. Inne inicjatywy realizowane są m.in. w ramach
Ekomuzeum Wrzosowej Krainy.
We Wrzosowej Krainie obserwuje się zainteresowanie kulturą i historią rodzinną
(„poszukiwanie korzeni”). Związane jest to m.in. ze zróŜnicowaniem etnicznym ludności.
WaŜnym przykładem jest renesans kultury łemkowskiej. Pierwsza łemkowska „Watra na
CzuŜyni” (obczyźnie) odbyła się w 1980 r. w Michałowie. Tutejsze watry stały się tradycją.
W 1989 r. zbudowana została cerkiew, o architekturze przypominającej łemkowskie
świątynie. W 2000 r. utworzony został w Przemkowie dziecięco-młodzieŜowy Zespół Pieśni i
Tańca „Łastiwoczka” (obecnie 42–osobowy). Na kanwie łemkowskich tradycji opiera się
równieŜ
twórczość
utworzonej
w
2001
r.
rodzinnej
kapeli
„Okmel”.
Wielokulturowość/wieloetniczność znajduje odbicie w „Spotkaniach Czterech Kultur”,
imprezie odbywającej się od 2003 r. w Gromadce oraz w imprezach organizowanych
w gminie Bolesławiec. W Liścu (gmina Lubin) działa Koło Stowarzyszenia Łemków, które
jest animatorem wielu ciekawych działań, np. we wrześniu 2008 r. w świetlicy wiejskiej w
Liścu odbyła się czwarta edycja imprezy „Chwila z rusińską /łemkowską kulturą”. W gminie
Chocjnów w 2006r. w Zamienicach wybudowano łemkowską cerkiew greckokatolicką
Narodzin św. Jana Chrzciciela. Odbywa się tam łemkowski Kermesz.
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Natomiast od 2003r. we wsi Biała odbywają się "Wrześniowe Kresowiana" z udziałem
zaproszonych Polaków zamieszkujących obecnie dawne polskie kresy wschodnie.

Produkty lokalne
Tradycje kultury wiejskiej stanowią główne podłoŜe dla kreowania „produktów lokalnych”.
Istotne jest, aby dany wytwór łączył się z właściwymi dla określonego terenu cechami
naturalnymi lub kulturowymi, i jako taki został wykreowany. Jeśli jest on właściwy dla
szerszego obszaru, mówimy raczej o produkcie regionalnym. Jedne i drugie wykonywane są z
reguły rękodzielniczo. RównieŜ wyroby produkowane na skalę gospodarczą, o ile w procesie
produkcji oparto się na tradycyjnych dla określonego terenu albo oryginalnych recepturach,
mogą stać się produktami traktowanymi przez konsumentów jako lokalne/regionalne.
W „Katalogu produktów i usług z Wrzosowej Krainy”, odnoszącym się do terenu trzech
gmin: Chocianów, Gromadka, Przemków, przewaŜają produkty spoŜywcze. WyróŜnia je z
jednej strony stosowanie naturalnych surowców leśnych, a z drugiej wielokulturowość, m.in.
reprezentowana jest tradycyjna kuchnia łemkowska. Sztandarowym produktem jest miód
wrzosowy z Borów Dolnośląskich, któremu w 2008 r. Unia Europejska przyznała znak
„Chronione Oznaczenie Geograficzne” (jako trzeciemu polskiemu produktowi regionalnemu).
Z terenu LGD zostały równieŜ zarejestrowane dwie potrawy łemkowskie na Liście
Produktów Tradycyjnych: „Keselica – Ŝur łemkowski” i „Juha”.
W gminach organizowane są konkursy kulinarne. Wśród nagrodzonych potraw prym
wiodą tradycyjne polskie dania oraz specjały wywodzące się z Kresów. W powiecie
bolesławieckim oryginalnym akcentem jest obecność potraw z nutą bałkańską, które
zadomowiły się tu za sprawą reemigrantów z byłej Jugosławii. W wojewódzkim konkursie
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” (2008) nagrody otrzymali uczestnicy
z Krzeczyna Małego, Krzeczyna Wielkiego, Obory (Gm. Lubin) i z Rokitek (gm. Chojnów).
W grupie wyrobów rzemieślniczych Katalog wymienia 11 pozycji. Reprezentowane są
pisanki łemkowskie, ceramika artystyczna i ozdobna, tkactwo (gobeliny), rzeźba, biŜuteria,
hafty, koronki, stroiki świąteczne, świece z wosku pszczelego i woreczki zapachowe.
Amatorską twórczość plastyczną reprezentują malarstwo i rzeźba. W odniesieniu do
pozostałych gmin (spoza Katalogu), autor nie dysponuje pełnym rozpoznaniem. Znane
przykłady dotyczą rękodzieła tradycyjnego (hafty, koronki, pisanki, stroiki, itp.), plastyki
obrzędowej oraz amatorskiej twórczości plastycznej. Reasumując, naleŜy stwierdzić, Ŝe
wyroby rękodzielnicze mają związek z dawniejszą sztuką ludową, przy czym ujawnia się w
nich zróŜnicowanie etniczne. Inne wyroby stanowią raczej galanterię ozdobną, z reguły bez
waloru regionalnego. Dotyczy to równieŜ amatorskiej twórczości plastycznej. Wyroby łączy
to, Ŝe wykonano je w określonym obszarze, co wpłynęło takŜe na wybór motywów.
Turystyka i rekreacja
Obszar LGD nie posiada, poza wybranymi miejscami, znaczących tradycji turystycznych.
Obecnie znajduje się w fazie rozwojowej, ukierunkowanej głównie na agroturystykę,
turystykę aktywną i wypoczynek świąteczny. Formy te występują głównie na obrzeŜach
Borów Dolnośląskich. WyróŜnia się strefa Doliny Czarnej Wody oraz, w mniejszym stopniu,
okolice Przemkowa i Chocianowa (dla których te miasta stanowią ośrodki) i dolina Bobru.
Perspektywy rozwoju wymienionych form turystyki i wypoczynku świątecznego wydają się
dobre. Bory Dolnośląskie zyskują na atrakcyjności, głównie dzięki aktywności środowisk
lokalnych (rozwój bazy, promocja obszaru). W porównaniu z zachodnią częścią Borów,
wschodnia posiada jednak lepszą dostępność od wnętrza kraju. Sąsiedztwo ma dobre
oprzyrządowanie komunikacyjne i jest gęściej zaludnione (ponadto tereny połoŜone za
Bobrem w pewnej części są niedostępne – poligony wojskowe). Posiada teŜ większe
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nasycenie walorami krajobrazowo-przyrodniczymi. Problemem jest lokalnie niedostateczna
baza turystyczna i pobytowa, której rozwój uzaleŜniony będzie od zainteresowania
inwestorów.
W kompleksie Borów Dolnośląskich najbardziej popularną formą turystyki są
wycieczki, zorganizowane bądź indywidualne, poznawcze - np. w oparciu o ścieŜki
edukacyjne, Ekomuzeum Wrzosowej Krainy, określone atrakcje Przemkowskiego Parku
Krajobrazowego) bądź rekreacyjne i sportowe (np. w oparciu o dobrze rozwiniętą sieć
szlaków turystycznych). Główną udzielającą się grupą jest młodzieŜ szkolna. Wypoczynek
weekendowy i turystyka pobytowa posiadają tradycje w Dolinie Czarnej Wody (ośrodki
wypoczynkowe w Rokitkach i Ośrodek Rekreacyjny w Jaroszówce). Rokitki stanowią
ośrodek wypoczynku weekendowego i letniskowego o znaczeniu ponadlokalnym.
W północnej części obszaru funkcjonuje w Przemkowie Dom Wczasów Dziecięcych.
Formą, która łączy moŜliwości turystyki i wypoczynku weekendowego z właściwą
turystyką pobytową są gospodarstwa agroturystyczne. Wykazują one rozwój; najwięcej ich
znajduje się w gminach Chojnów i Bolesławiec. Cykliczny ruch przyjazdowy generują
doroczne imprezy i święta lokalne. Ich wykreowanie i promowanie sprawia, Ŝe corocznie
odwiedza je coraz więcej osób. WaŜną grupą jest równieŜ publiczność zawodów sportowych;
np. zawodów jeździeckich w Jaroszówce.
Pobyty, mierzone noclegami, nie pozostają w ścisłym związku z opisanymi wyŜej
formami turystyki i rekreacji. WaŜne miejsce zajmują w nich noclegi w obiektach typu
hotelowego usytuowanych przy głównych drogach (dot. to głównie gminy Lubin). Według
danych GUS dla XII 2006 noclegi przedstawiają się następująco (gmina - ilość obiektów,
ilość osób/ilość noclegów): Bolesławiec – brak danych; Chocianów - 1, 1 563/6 016;
Chojnów – 7, 3 323/16 719; Gromadka - brak danych; Przemków – 1, 2 721/9 626; Lubin – 1,
6 438/7 848. Osób zagranicznych najwięcej zatrzymało się w gminach Lubin – 921
i Chojnów – 444. Dane potwierdzają supremację gminy Chojnów, równieŜ jeśli chodzi
o średnią długość pobytu (ww. ośrodki wczasowo-wypoczynkowe).
Baza turystyczna
Jako bazę turystyczną traktuje się tu bazę noclegową oraz ośrodki i inne podmioty zajmujące
się obsługą ruchu turystycznego, rekreacji itp.
Podane wyŜej dane GUS są niepełne i nieaktualne, jeśli chodzi o stan bazy noclegowej,
jak dowodzi tego Załącznik nr 9 do niniejszej strategii. Ponadto dla obszaru LGD bardzo
istotna jest baza noclegowa znajdująca się w miastach, będących centrami dla otaczających je
gmin wiejskich: Bolesławiec, Chojnów, Lubin, a równieŜ w miastach oddalonych o ok. 10 km
od granic obszaru: Polkowice, Szprotawa, Legnica.
W oparciu o zbiorcze dane stan ilościowy obiektów zakwaterowania w gminach
przedstawia się następująco, w podziale: obiekty hotelowe, motele i zajazdy, noclegi („pokoje
gościnne”) / obiekty turystyczne (wypoczynkowe), agroturystyczne i pokrewne: Bolesławiec
7/7, Chocianów 1/3, Chojnów 1/14, Gromadka 0/4, Lubin 2/1, Przemków 1/3.
Zestawienie dowodzi, Ŝe występuje przewaga obiektów turystycznych,
agroturystycznych i pokrewnych. Istnieje w nich bezpośrednie skojarzenie bazy noclegowej z
infrastrukturą słuŜącą turystyce i rekreacji oraz skojarzenie z lokalnymi atrakcjami. Są to:
wyznaczone miejsca biwakowe i piknikowe, moŜliwość korzystania z jazdy konnej
i przejaŜdŜek po terenie, celowa hodowla zwierząt, obiekty Ekomuzeum Wrzosowej Krainy,
kąpieliska, wędkarstwo, ścieŜki edukacyjne, sąsiedztwo atrakcji przyrodniczych i/lub
kulturowych. Oferuje się z reguły moŜliwość wyŜywienia, często z dbałością o oryginalność
kuchni (w oparciu o tradycje powojennych osadników lub o specyficzną lokalną „kulturę
lasu”). Wykorzystuje się elementy wielokulturowe.
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Organizacja i promocja ruchu turystyczno-rekreacyjnego
Turystyką i rekreacją zajmują się, w róŜnych zakresach działania: władze samorządowe
i podlegle im jednostki budŜetowe, organizacje samorządowe (czynniki społeczne), podmioty
prywatne. Oprócz administracji terenowej, istotne znaczenie w obszarze LGD posiadają:
Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Związek
Gmin „Zagłębia Miedziowego”, Przemkowski Park Krajobrazowy. Na nich teŜ spoczywa
główny cięŜar promocji obszaru. Organizacją zajmującą się stricte turystyką czynną jest
PTTK; obszar znajduje się w zasięgu działalności oddziałów w Legnicy, Lubinie, Bolesławcu
i koła w Przemkowie. Informację turystyczną świadczą punkty w Legnicy, Lubinie,
Bolesławcu. ZauwaŜyć naleŜy, Ŝe rola stacjonarnych biur informacji zmniejsza się na korzyść
informacji internetowej.
Szlaki turystyczne
Cały obszar jest obecnie dobrze wyposaŜony w oznakowane szlaki turystyczne. Mają one
równieŜ dobre powiązania z sąsiednimi obszarami. PrzewaŜają szlaki rowerowe, utworzone
niedawno i nadal rozwijane, jako Ŝe cieszą się one duŜym powodzeniem. Zdarzają się szlaki
lokalne nie posiadające standardowego oznakowania.
Wśród tras rowerowych zdecydowanie przewaŜają szlaki lokalne, o kształcie pętli. Są
one wykreowane przez władze samorządowe i stowarzyszenia, jak równieŜ przez zarząd
Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Szlaki rowerowe wokół Bolesławca, łącznie ok.
200 km, powstały jako element magistrali rowerowej Drezno-Wrocław ER 4 (dofinansowanie
Phare).
Szlaki piesze zostały w przewadze wytyczone przez PTTK. Osobnym zjawiskiem jest
Szlak św. Jakuba – szlak pątniczy (Jakubów – Zgorzelec). Na terenie Wrzosowej Krainy
przebiega przez gminę Chocianów, Gromadkę i Bolesławiec.
Szczegółowy wykaz szlaków turystycznych znajduje się w Załączniku nr 10.
ŚcieŜki edukacyjne
Formą, łączącą turystykę i edukację, są oznakowane w sposób znormalizowany ścieŜki po
wybranych kompleksach. W obszarze LGD są to jak dotąd ścieŜki przyrodnicze (z wyjątkiem
ścieŜki historyczno-przyrodniczej w Przemkowie). Na większości ścieŜek prowadzone są
zajęcia dydaktyczne przez instruktorów. ŚcieŜki posiadają tablice z opisem
stanowisk/obiektów. Przy ścieŜkach przyrodniczych wyznaczone są miejsca odpoczynku,
niekiedy z moŜliwością rozpalenia ogniska.
W 2008 roku na terenie LGD Wrzosowa Kraina rozpoczęto tworzenie „Wypraw
Odkrywców” - ścieŜek spacerowych prezentujących atrakcyjne miejsca we Wrzosowej
Krainie m.in. „Śladami władców Przemkowa” w Przemkowie i „Barwy Chocianowa” w
Chocianowie. Kolejne Wyprawy są w trakcie opracowywania przez nauczycieli z placówek
szkolnych zajmujących się edukacją regionalną i lokalnych pasjonatów.
Szczegółowy wykaz ścieŜek dydaktycznych znajduje się w Załączniku nr 10.

Muzea i inne obiekty udostępnione do zwiedzania
Na obszarze LGD brak jest placówek muzealnych w rozumieniu ustawy z 21 XI 1996 roku
o muzeach. Eksponaty z terenu znajdują się w zasobach muzeów: Muzeum Regionalne
w Chojnowie, Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Dzieje
przemysłu miedziowego poznamy w Muzeum Ziemi Lubińskiej w Lubinie (szyb
„Bolesław”), takŜe w Izbie Regionalnej im. Jana WyŜykowskiego w Sieroszowicach.
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Oryginalną forma spotkań z dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym wschodniej części
Borów Dolnośląskich jest Ekomuzeum Wrzosowej Krainy. Przyroda, kultura, historia
i teraźniejszość prezentowane są wspólnie, tworząc „Ŝywą” kolekcję w miejscu ich
występowania. Na Ekomuzeum Wrzosowej Krainy składają się następujące elementy:
1. Pasieka „Maja” w Krępie. Pasieka posiada ekspozycję, obrazującą tradycje
pszczelarskie. W sklepiku moŜna zakupić miody. Organizowane są warsztaty z odlewania
świeczek z wosku pszczelego.
2. Dom Leśnika w Duninowie. Eksponaty obrazują głównie historię łowiectwa w Borach
Dolnośląskich. MoŜna tu zakosztować specjałów i przetworów z chocianowskich lasów
3. „Wrzosowa Chata’” w Borówkach. Prowadzone są warsztaty zielarskie. W sąsiedztwie
znajduje się „ŚcieŜka Zmysłów”.
4. Lekcje w przyrodzie. Zajęcia terenowe z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczoregionalnej.
Cykliczne imprezy i święta lokalne
KaŜda z gmin we Wrzosowej Krainie posiada własny cykl imprez dorocznych. W większości
z nich odbijają się tradycje regionalne, subregionalne i lokalne. W ich obrębie znajdują wyraz
komponenty etniczne (wyraŜają one zróŜnicowane pochodzenie ludności) oraz naturalne:
tereny leśne – tereny rolnicze. Specyfika obszaru (leśne otoczenie, elementy
wielokulturowości) sprzyja wyrazistości tematycznej kreowanych imprez i świąt lokalnych.
Ich podział na kategorie jest do pewnego stopnia płynny. W uproszczeniu byłyby to: 1. święta
lokalne (festyny, bloki imprez pod hasłem „Dni …”, takŜe święta obrzędowe, np. doŜynki),
2. imprezy o profilu kulturalnym, 3. imprezy sportowe, turystyczne i rekreacyjne.
Organizatorami imprez są (najczęściej zbiorczo): władze samorządowe, Ośrodki Kultury
i Sportu, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, Rady Parafialne, stowarzyszenia, szkoły,
kluby sportowe, PTTK, Fundacja „Wrzosowa Kraina”, Przemkowski Park Krajobrazowy.
NajwaŜniejsze z imprez, choć posiadają z reguły krótką tradycję, cechuje dynamika
rozwojowa. Przykładem jest Dolnośląskie Święto Wina i Miodu w Przemkowie, które
z imprezy lokalnej awansowało do rangi regionalnej, z udziałem wystawców z całej Polski.
Wśród imprez sportowych wyróŜniają się znaczeniem zawody jeździeckie, organizowane
przez Stadninę Koni Jaroszówka.
Szczegółowy wykaz cyklicznych imprez i świąt lokalnych znajduje się w Załączniku nr 11.
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2.3. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego
i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej
2.3.1. Charakterystyka ludności obszaru LGD
» Struktura ludności
Gminy Wrzosowej Krainy zamieszkuje 60 934 mieszkańców przy czym najwięcej osób
zamieszkuje gminę Chocianów (12859) i Bolesławiec (12667), a najmniej gminę Gromadka
(5683). Analiza rozwoju potencjału demograficznego obszaru wskazuje, iŜ potencjał ten ulega
korzystnym zmianom. Na przestrzeni ostatnich kilku lat zwiększyła się ludność gminy
Bolesławiec, Chojnów, Gromadka, Lubin, przy czym największy wzrost nastąpił w gminie
Lubin (+1237). Spadek ludności nastąpił jedynie w gminie Chocianów (-326) i Przemków
(-727).
Tabela 1. Struktura ludności w latach 2002-2006 (wg GUS 2002-2006)
Ludność na obszarach gmin w latach 2002 – 2006
Lata

Bolesławiec Chocianów Chojnów Gromadka

2002
2003
2004
2005
2006
2002
2006

Lubin

Przemków

Ogółem

12093
12241
12339
12453
12667

13171
13162
12864
12845
12859

9334
9378
9433
9385
9385

5616
5716
5689
5663
5638

10211
10417
10737
11086
11448

9664
9040
9013
8975
8937

60089
59954
60075
60407
60934

+ 574

- 326

+ 51

+ 22

+ 1237

- 727

+845

Obszar Wrzosowej Krainy charakteryzuje się niską gęstością zaludnienia, która wynosi
średnio 47 osoby / km2. NajniŜszą gęstość zaludnienia ma gmina Gromadka (21 osób/km2),
natomiast najwyŜszą ma gmina Przemków (82 osoby / km2) przy średniej dla województwa
dolnośląskiego 145 osoby / km2 i Polski – 122 osoby / km2 .
Tabela 2. Struktura ludności i gęstość zaludnienia – stan na koniec 2006 r. (wg GUS 2006)
Ludność
Gminy

Bolesławiec

Chocianów

Chojnów

Gromadka

Lubin

Przemków

Ogółem

ogółem

12667

12859

9385

5638

11448

8937

60934

męŜczyzn

6262

6384

4704

2824

5747

4373

30294

kobiet

6405

6475

4681

2814

5701

4564

30640

43

82

47

Gęstość zaludnienia
na km2

43

58

40

21
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Na stan ludności ma takŜe wpływ saldo migracji i przyrost naturalny. Dodatnie saldo migracji
w ruchu wewnętrznym występuje we wszystkich gminach za wyjątkiem gminy Gromadka
i gminy Przemków. NajwyŜsze dodatnie saldo migracji odnotowała gmina Lubin
i Bolesławiec. Saldo migracji w ruchu zagranicznym jest ujemne we wszystkich opisywanych
gminach. (dane za 2006 r.).
Tabela 3. Saldo migracji obszaru LGD w latach 2002-2006 (wg GUS 2002-2006)
W ruchu wewnętrznym
W ruchu zagranicznym
Gmina
2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
Bolesławiec

131

136

108

99

212

0

-8

-11

8

- 21

Chocianów

11

- 15

- 22

- 57

11

1

1

- 10

-4

-24

Chojnów

18

31

43

- 28

4

-3

-1

0

1

- 15

Gromadka

- 10

0

-2

-1

- 10

0

-4

-6

- 15

- 15

Lubin

-2

209

305

326

357

14

-2

1

-4

-9

Przemków

- 49

- 13

- 26

- 53

-8

1

4

2

1

- 31

Tabela 4. Przyrost naturalny na terenie LGD w latach 2002-2006 (wg GUS 2002 - 2006)
Przyrost naturalny

Gmina
2002

2003

2004

2005

2006

Bolesławiec

28

20

1

7

23

Chocianów

26

23

26

0

27

Chojnów

13

14

12

- 21

11

Gromadka

-5

4

- 19

- 10

0

Lubin

7

-1

14

27

-4

Przemków

- 14

- 15

-3

14

1

Dodatni przyrost naturalny odnotowano we wszystkich gminach na terenie LGD za
wyjątkiem gminy Lubin i Gromadka, gdzie przyrost wyniósł odpowiednio - 4 i 0 (stan na
2006 r.) JednakŜe na przestrzeni ostatnich kilku lat ujemny przyrost naturalny staje się
niepokojącą prawidłowością i nie pozostaje bez wpływu na obecną ilość mieszkańców gmin,
szczególnie w wieku przedprodukcyjnym. Średni procentowy udział tej grupy wiekowej w
strukturze wiekowej ogółu mieszkańców gmin LGD w 2006 r. wyniósł 20,7 %. NajwyŜszy
odsetek tej grupy ludności występuje w gminie Bolesławiec (23,5 %), a najniŜszy w gminie
Chocianów (12,9 %).
W strukturze wiekowej analizowanego obszaru dominuje ludność w wieku produkcyjnym co
świadczy o korzystnym i rozwojowym potencjale demograficznym. NajwyŜszy udział tej
grupy występuje w gminie Bolesławiec, a najniŜszy w gminie Chojnów. Ludność w wieku
poprodukcyjnym kształtuje się w przedziale 10 – 22 %, przy czym najwyŜszy odsetek
występuje w gminie Bolesławiec, a najniŜszy w gminie Chocianów.
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Gminy

Bolesławiec

Chocianów

Chojnów

Gromadka

Lubin

Przemków

Tabela 5. Struktura wieku ludności (wg GUS 2006)

Ogółem

12542

12793

9 340

5565

11442

8800

%

100

100

100

100

100

100

W wieku
produkcyjnym

8240

8308

5889

3541

7367

5627

%

65,6

64,9

63,1

63,6

64,3

63,9

W wieku
poprodukcyjnym

1369

1654

1421

799

1505

1251

%

10,9

12,0

15,2

14,3

13,1

14.2

W wieku
przedprodukcyjnym

2933

2831

2030

1225

2570

1922

%

23,5

22,1

21,7

22,1

22,6

21,9

Reasumując na przestrzeni ostatnich lat gminy Wrzosowej Krainy wykazywały w miarę
stabilną sytuację demograficzną charakteryzującą się powolnym wzrostem liczby
mieszkańców (za wyjątkiem gminy Chocianów i Przemków i przyrostu naturalnego oraz
dodatnim saldem migracji).

2.3.2. Poziom zatrudnienia i lokalny rynek pracy
Na obszarze LGD w ostatnich latach obserwuje się stały spadek poziomu bezrobocia.
Największy spadek odnotowano pomiędzy rokiem 2006 i 2007 kiedy to bezrobocie w
powiecie bolesławieckim spadło z poziomu 17,5 % do 13,8 %, w powiecie legnickim
z 17, 3 % do 16, 7 %, w powiecie lubińskim z 14,2 % do 10,7 % i podobnie w powiecie
polkowickim z 11,5 % do 8,7 %.
Tabela 6. Stopa bezrobocia na terenie LGD wg powiatów
powiatu %

powiat bolesławiecki
powiat legnicki
powiat lubiński
powiat polkowicki

woj. dolnośląskie %

krajowa %

2006

2007

2006

2007

2006

2007

17,5
17,3
14,2
11,5

13,8
16,7
10,7
8,7

16,6

14,6

14,5

12,00
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Bezrobocie obniŜa się zgodnie z tendencjami krajowymi, takŜe w liczbach bezwzględnych.
I tak pomiędzy 2004 a 2006 rokiem liczba osób bezrobotnych spadła o 2 043 osoby,
najliczniej w gminie Chojnów aŜ o 665 osoby, oraz gminie Bolesławiec (386) i Lubin (353).
JeŜeli chodzi o udział kobiet w grupie osób bezrobotnych to w gminach LGD kształtuje się on
na podobnym poziomie jak w grupie męŜczyzn. Wyjątkiem są gmina Chocianów, Chojnów
i Przemków, gdzie bezrobotnych kobiet jest znacznie więcej niŜ męŜczyzn
Tabela 7. Wielkość bezrobocia w latach 2004-2006 (wg GUS 2004-2006)
Ogółem

MęŜczyźni

Kobiety

2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

2004
2006

694
967
879
437
501
859

- 386
- 225
- 665
- 203
- 353
- 211

Gmina
2004
Bolesławiec
Chocianów
Chojnów
Gromadka
Lubin
Przemków

2005

1 080 992
1 192 1 074
1 218 1 160
640
557
854
700
1 070 1 050

552
492
553
284
383
468

509
414
526
252
290
484

330
351
343
190
183
335

528
700
665
356
471
602

483
660
634
305
410
566

364
616
536
247
318
524

Według danych statystycznych na obszarze LGD w 2006r. zatrudnionych było ogółem 5 761
osób przy czym pracowało więcej męŜczyzn aniŜeli kobiet.
Tabela 8. Pracujący w latach 2004-2006 (wg GUS 2004-2006)
Ogółem

MęŜczyźni

Kobiety

Gmina
Bolesławiec
Chocianów
Chojnów
Gromadka
Lubin
Przemków

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

1 319
1 964
679
473
774
746

1 278
1 969
680
563
779
837

1 231
1 776
630
591
704
829

783
1 106
487
302
471
358

759
1 135
493
357
469
403

740
991
444
419
396
396

536
858
192
171
303
388

519
834
187
206
310
434

491
785
186
172
308
433

Zdecydowana większość mieszkańców LGD zatrudniona jest w sektorze prywatnym. Sektor
prywatny i publiczny ogółem reprezentuje 3 604 podmioty z tego 3 594 to podmioty
gospodarcze sektora prywatnego. Najwięcej podmiotów funkcjonuje na terenie gminy Lubin,
Bolesławiec i Chocianów, najmniej w Gromadce i Przemkowie. PrzewaŜają podmioty
prowadzone przez osoby fizyczne zatrudniające do 9 osób.
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Tabela 9. Podmioty gospodarcze (wg GUS 2006)
Gmina

Bolesławiec Chocianów Chojnów Gromadka Lubin Przemków

Ogółem
Sektor Publiczny
Ogółem
Sektor Prywatny
- spółki handlowe + spółki
handlowe z udziałem
kapitału zagranicznego
- spółdzielnie
- osoby fizyczne
prowadzące działalność
gospodarczą

10

20

13

14

24

22

758

756

523

268

857

432

68

23

21

21

37

12

5

4

5

3

3

4

625

608

438

219

726

351

Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych rośnie we wszystkich omawianych
gminach, i tak w 2006 r. ogółem było 3 715 a 2007 – 3 899 zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych.
W strukturze branŜ dominują firmy handlowe, przemysłowe, usługowe. Funkcje wiodącą w
gospodarce regionu pełnią gminy Chojnów, Chocianów i Lubin, na terenie których
funkcjonują duŜe przedsiębiorstwa zatrudniające większą liczbę osób : Fabryka Urządzeń
Mechanicznych CHOFUM S.A oraz Blast Expol w Chocianowie, Zielonogórskie Kopalnie
Surowców Mineralnych S.A Kopalnia Kruszywa Okmiany, Kopalnia Kruszyw Rokitki,
KGHM Polska Miedź S.A. zs. w Lubinie.

2.3.3. Rolnictwo
Na terenie gmin LGD występuje znaczny areał gruntów rolnych, w tym 3905, 86 ha to grunty
orne, a 25292,67 ha to uŜytki zielone. DuŜą część, bo aŜ 53650,76 ha, stanowią grunty leśne.
Największą powierzchnię gruntów rolnych ma gmina Chojnów, Lubin.
Jakość gleb Wrzosowej Krainy jest niska i w większości są to gleby lekkie. Dominują grunty
klasy IV – V. I JednakŜe dzięki korzystnym warunkom klimatycznym większość gmin
zachowała rolniczy charakter.
Tabela 10. Struktura gruntów (wg GUS 2006)
Gmina/
UŜytki Rolne

Bolesławiec

Powierzchnia
uŜytków
rolnych

11 917

-

Grunty orne

-

- w tym łąki

1 118

Chocianów Chojnów

Gromadka

Lubin

Przemków

16 803

-

-

-

5 998

12 916

3 815

11 626

4 703,86

2 797

1 555

1 149

1 672

1 722,23
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- w tym
pastwiska

1 332

-

1 112

321

1 259

331,44

- w tym sady

-

760

92

17

55

-

Grunty leśne

14 113

28

5 025

19 594

11 259

3 631,76

-

-

1 264

631

3 293

-

pozostałe
grunty

Na obszarze LGD funkcjonuje 7 282 gospodarstw rolnych. PrzewaŜają gospodarstwa do 5 ha,
których jest 5 230 oraz od 5 do 10 ha – 1 364. Jedynie 141 gospodarstw to gospodarstwa
rolne o rozbudowanej strukturze obszarowej powyŜej 100 ha. Najwięcej gospodarstw rolnych
jest w gminie Chocianów (3200), a najmniej w gminie Przemków (458).
Obserwuje się zjawisko ograniczania produkcji rolnej w gospodarstwach zlokalizowanych
wokół ośrodków miejskich (Bolesławiec, Chojnów, Lubin) ze względu na coraz łatwiej
dostępną pracę i postępujący proces urbanizacji.
Tabela 11. Struktura gospodarstw rolnych (wg GUS 2006)
Gmina

1-5 ha

5-10 ha

10-20 ha

20 -50 ha

50 –100
ha

PowyŜej
100 ha

Suma

Bolesławiec

1142

320

162

61

8

7

1700

Chocianów

2797

192

140

51

16

4

3200

Chojnów

624

342

226

115

36

15

1358

Gromadka

551

132

34

31

6

-

754

Lubin
Przemków

845
413

296
82

90
16

14

9

111
4

1342
458

2.3.4. Poziom wykształcenia i dostęp do edukacji
Struktura wykształcenia ludności obszaru LGD na podstawie danych ze spisu powszechnego
z 2002 r. przedstawia się podobnie jak na terenie innych gmin wiejskich. Średnio od 3 % do
7 % stanowią osoby z wykształceniem wyŜszym (najwięcej w gminie Chocianów 575).
Dominują osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym – 72,4 % ( w kraju 56%),
szczególnie w grupie wiekowej 45 +. Dane te ulegają korzystnym zmianom, dzięki
aspiracjom młodego pokolenia. Coraz więcej osób z wykształceniem średnim, kontynuuje
naukę na uczelniach wyŜszych w Bolesławcu i Lubinie lub w szkołach policealnych
w wymienionych miastach i Chojnowie. Wykształcenie średnie młodzieŜ moŜe uzyskać w
Liceum Ogólnokształcącym i w Zespole Szkół w Bolesławcu, Lubinie, Chojnowie,(LO,
Technikum, Zasadnicze Szkoła Zawodowa) oraz w Liceum Ogólnokształcącym, Liceum
Profilowanym i Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Chocianowie
oraz w Zespole Szkół w Przemkowie i Gromadce. Oferta kształcenia zawodowego nie zawsze
dostosowana jest do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.
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Tabela 12.Wykształcenie ludności (wg GUS 2006)
Gmina/
wykształcenie

Bolesławiec Chocianów Chojnów Gromadka Lubin Przemków

WyŜsze

358

575

243

130

463

273

Policealne

178

235

137

73

156

185

Średnie
zawodowe

1 610

2 129

1 312

746

1 390

1 242

353

592

217

145

356

311

Zawodowe

3 253

3 205

2 223

1 448

2 442

2 263

Podstawowe,
gimnazjalne
i niepełne
podstawowe

3 962

4 053

3 519

2 129

3 628

3 178

Ogólna

9 714

10 789

7 651

4 671

8 435

7 452

Średnie
ogólnokształcące

2.3.5. Aktywność organizacji pozarządowych
Na terenie LGD Wrzosowa Kraina zarejestrowanych jest ponad 150 organizacji
pozarządowych. PrzewaŜają organizacje sportowe (kluby sportowe), ochotnicze straŜe
poŜarne i koła gospodyń wiejskich. Organizacje głównie bazują na dotacjach urzędów gmin.
Z roku na rok powiększa się liczba organizacji działających na rzecz rozwoju danej
miejscowości, ochrony przyrody czy teŜ na rzecz osób niepełnosprawnych. Do bardziej
aktywnych, pozyskujących środki pozabudŜetowe, wymienić moŜna Stowarzyszenie
„Ochrony Krajobrazu w Borach Dolnośląskich” z Chocianowa, Stowarzyszenie
„Pro Humanitatis” ze Szklar Górnych, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice,
„Stowarzyszenie Wiejskie Dialog, Rozwój, Ekologia”, Stowarzyszenie Wspierania Działań
Społecznych „Inicjatywa” z Przemkowa. Na szczególną uwagę zasługuje Fundacja
„Wrzosowa Kraina” z Chocianowa, która wdraŜała w poprzednich okresach programowania
PilotaŜowy Program Leader + oraz inicjowała zakładanie wiejskich stowarzyszeń w regionie.
Na terenie LGD działają teŜ organizacje zarejestrowane poza obszarem LGD. Do najbardziej
aktywnych zaliczyć moŜna Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”.
Szczegółowy wykaz organizacji pozarządowych wraz z zakresem ich działalności znajduje
się w Załączniku nr 12.
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2.4. Specyfika obszaru
Specyfika geograficzna i przyrodnicza
Obszar LGD połoŜony jest w północno-zachodniej części woj. Dolnośląskiego i składa się
z sześciu gmin z terenu czterech powiatów. Wspólną cechą obszaru jest połoŜenie we
wschodniej części Borów Dolnośląskich, największego kompleksu leśnego Europy
Środkowej. Średnia lesistość tego terenu wynosi aŜ 44 % co w porównaniu ze średnią
krajową (ok. 27 %) jest bardzo wysokim współczynnikiem. Główne rzeki przepływające
przez obszar LGD to Bóbr, Szprotawa, Skora, Czarna Woda i Zimnica. Obszar LGD posiada
bardzo wysokie walory przyrodnicze: Przemkowski Park Krajobrazowy, sześć rezerwatów
przyrody, pięć obszarów Natura 2000 oraz liczne uŜytki ekologiczne i pomniki przyrody.
Walory przyrodnicze tego obszaru
i połoŜenie w
Borach Dolnośląskich będzie
wykorzystywane prawie we wszystkich przedsięwzięciach zaplanowanych w LSR. Twórcy
Strategii uznali, Ŝe właśnie lokalizacja i walory przyrodnicze są głównymi walorami, które
mają być atutem i wyróŜnikiem Wrzosowej Kraina w regionie jako obszar gdzie mieszkańcy
Ŝyją „w zgodzie z naturą”.

Specyfika historyczna i kulturowa
Historia obszaru Wrzosowej Krainy związana jest ściśle z historią Śląska. W ramach polityki
ksiąŜąt opisywane tereny objęte zostały w XIII w. kolonizacją niemiecką. Niemcy
dominowali w lokowanych na prawie magdeburskim miastach i w nowo zakładanych wsiach,
stopniowo równieŜ wśród szlachty. Tym niemniej na terenach wiejskich przewaŜała do XVIII
wieku ludność słowiańska. W okresie nowoŜytnym Dolny Śląsk naleŜał do państwa
Habsburgów (1526-1741/63), następnie do Prus, a wraz z nimi od 1871 r. do zjednoczonych
Niemiec. W 1945 r. walki o opanowanie Dolnego Śląska, toczone przez Armię Czerwoną
przy udziale Ludowego Wojska Polskiego, spowodowały w obszarze LGD, poza miastami,
relatywnie niewielkie zniszczenia. Po wojnie, podczas „Akcji Wisła” na te tereny
przesiedlono mieszkańców głównie zza Buga oraz z Europy. We Wrzosowej społeczności
lokalne kultywują tradycję swoich rodziców, m.in. łemkowie czy jugosłowianie. W sierpniu
w Michałowie (gmina Chocianów), od ponad dwudziestu lat, odbywa się „Watra na
obczyźnie” spotkanie mniejszości łemkowskiej z całego kraju. Na lokalnych imprezach
moŜna spotkać zespoły ludowe prezentujące swoją kulturę np. łemkowski zespół „OKMEL”
i „Łastiwoczka” czy teŜ jugosłowiański zespół ludowy z gminy Gromadka. Rozpoczęte we
Wrzosowej przez Grupę Partnerską działania związane ze wsparciem i promocją produktów
lokalnych zaowocowały zaistnieniem na rynku „Produktów lokalnych z Wrzosowej Krainy”.
Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich został zarejestrowany w Brukseli jako Produkt
Regionalny i otrzymał znak „Chronione Oznaczenie Geograficzne”. Dwa produkty zostały
wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych – Keselica i Juha, a kolejne są w trakcie
opracowywania wniosków. We Wrzosowej organizowane są imprezy promujące produkty
lokalne i dary Borów Dolnośląskich, m.in. Święto Miodu i Wina w Przemkowie i Święto
Jagody w Chocianowie.
Wielokulturowość i produkty lokalne są kolejnym atutem Wrzosowej Krainy, na którym będą
opierały się działania zaplanowane w LSR.
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Specyfika społeczna i gospodarcza
Obszar Wrzosowej Krainy zamieszkuje prawie 61 tyś. ludności. Na przestrzeni lat 2002-2006
obserwuje się wzrost liczby mieszkańców aŜ o 845 osób. Gęstość zaludnienia jest niska
i wynosi tylko 47 osób na km2 – a w woj. Dolnośląskim aŜ 145 osób. W strukturze wiekowej
dominuje ludność w wieku produkcyjnym. Struktura wykształcenia ludności Wrzosowej
Krainy jest typowa dla obszarów wiejskich: wykształcenie wyŜsze 4,5 % a zawodowe
i podstawowe – 72 %. Na obszarze LGD w ostatnich latach obserwuje się spadek bezrobocia,
który związany jest z rozwijającymi się Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,
w Polkowicach i Krzywej, oraz z działającym w pobliŜu przemysłem miedziowym. Rośnie
liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które głównie świadczą usługi dla
mieszkańców. Na terenie LGD działa kilkanaście gospodarstw agroturystycznych oraz barów
i zajazdów. Z uwagi na rozwijającą się infrastrukturę turystyczną (szlaki rowerowe, ścieŜki
dydaktyczne) oraz promocję Wrzosowej Krainy, obserwuje się coraz większy ruch
turystyczny. Na terenie LGD działa ponad 150 organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych. Głównie są to organizacje sportowe oraz lokalne organizacje działające na
rzecz swojej miejscowości. Dobra współpraca w ramach LGD i Grup Partenrskiej powoduje
większą aktywność organizacji pozarządowych i pozyskiwanie przez nie środków z róŜnych
źródeł pozabudŜetowych.
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3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające
z przeprowadzonej analizy
Analiza SWOT jest techniką analizy strategicznej, związaną z badaniem silnych i słabych
stron obszaru objętego LSR, a z drugiej strony - szans i zagroŜeń pojawiających się w jego
otoczeniu.
Analiza słabych i silnych stron dotyczy teraźniejszości (stanu obecnego) wewnątrz regionu:
• silne strony to zasoby, które wyróŜniają region w sposób pozytywny w otoczeniu;
• słabe strony to te aspekty funkcjonowania regionu, które ograniczają sprawność i
mogą blokować jego rozwój w przyszłości.
Analiza szans i zagroŜeń dotyczy teraźniejszości i przyszłości. Analizujemy nie tylko region,
ale i jego otoczenie. Określamy szanse i zagroŜenia, które mogą wystąpić w otoczeniu
regionu i w nim samym. Analiza ukazuje, więc moŜliwości i motywację:
• stawiania na mocne strony i przezwycięŜanie słabości;
• wykorzystywania szans i odpieranie zagroŜeń.
Uczestnicy warsztatów wykorzystali przeprowadzoną analizę SWOT do
sformułowania wizji rozwoju obszaru Wrzosowej Krainy oraz określenia celów
ogólnych i szczegółowych LSR.
Mocne strony
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Bory Dolnośląskie, duŜa powierzchnia lasów i
stawów
Cieki i zbiorniki wodne – atrakcyjne
krajobrazowo, o walorach rekreacyjnych
Czyste powietrze w znacznej części regionu
DuŜa powierzchnia obszarów, gdzie chroniona
jest przyroda i krajobraz (Przemkowski Park
Krajobrazowy, obszary Natura 2000, rezerwaty
przyrody)
Mozaika krajobrazowa – lasy, łąki, bagna,
torfowiska, wydmy, wrzosowiska, stawy
Wyjątkowa fauna i flora
Rolnictwo ekstensywne i proekologiczne
Realizacja projektów czynnej ochrony przyrody
Dobre warunki osadnicze ze względu na walory
przyrodnicze
Aktualne plany zagospodarowania
przestrzennego dla części regionu
Wielokulturowość ludności napływowej zachowane tradycje i obyczaje, znane święta i
festiwale lokalne, kultura
Działania Grupy Partnerskiej Wrzosowa Kraina
Wykształceni młodzi mieszkańcy
Tradycje metalurgiczne – odlewnie Ŝeliwa,
kuźnie (Przemków, Gromadka, Chocianów)
Leśnictwo oraz aktywne koła łowickie i
wędkarskie
Aktywność zespołów muzycznofolklorystycznych (w tym szkolne koła)

Słabe strony
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Nierozwiązane problemy ścieków i odpadów (w
tym azbest) na większości obszaru
Niezadowalająca estetyka wsi
Niska świadomość obywatelska, ekologiczna i
przyrodnicza mieszkańców
Niewłaściwa gospodarka przestrzenna w części
regionu
Powolny rozwój rolnictwa proekologicznego, słaba
kondycja rolnictwa i problemy ze zbytem płodów
rolnych
Zbyt małe efekty w ochronie przyrody, krajobrazu,
dziedzictwa kulturowego
Słaba promocja regionu (zwłaszcza walorów
przyrodniczych)
Degradacja powierzchni ziemi przez eksploatację
kruszywa i kopalin
Gospodarka wodą w regionie sprawia problemy:
retencja, melioracja, susza
Ujemne saldo migracji w części regionu, z
odpływem osób młodych i wykształconych
Trudny dostęp do szkół i kształcenia się,
niedostosowanie umiejętności do rynku pracy
Zbyt niska aktywność społeczna i obywatelska oraz
małe zainteresowania sprawami regionu
miejscowych intelektualistów
Niepełne rozpoznanie dziedzictwa historycznego,
kulturowego i przyrodniczego
Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura w tym
społeczna i kulturalna
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17. Potencjał tkwiący lokalnej społeczności
18. Osiedlanie się ludności miejskiej
19. Miód Wrzosowy z Borów Dolnośląskich i inne
znane produkty lokalne i regionalne
20. Zasoby leśne wykorzystywane gospodarczo
21. Dobre połoŜenie regionu przy waŜnych szlakach
komunikacyjnych i granicy
22. Sieć szlaków turystycznych
23. Dostępne miejsca pracy w regionie
24. Doświadczenia w wykorzystywaniu biomasy alternatywnych źródeł energii
25. Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej
26. Funkcjonowanie Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego
27. Rozwijająca się turystyka przyrodnicza
28. DuŜe zasoby surowców mineralnych, kruszywa
naturalnego i glin biało-wypalających się
29. Obecność KGHM w regionie
30. DuŜa liczba obszarów pod budownictwo
inwestycyjne i mieszkaniowe
31. Lokalne hodowle zwierząt
32. Święto Miodu i Wina w Przemkowie
33. Ciekawa architektura niektórych miejscowości

15. Występowanie patologii społecznych
16. Izolacja części nowych mieszkańców
17. Nieodpowiedni przepływ informacji pomiędzy
poszczególnymi sektorami społecznymi
18. Mała ilość dostępnych produktów lokalnych
19. Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna
utrudniająca poruszanie się wewnątrz regionu
20. Niski poziom przedsiębiorczości
21. Niewiara społeczności lokalnej w rozwój regionu
na bazie zasobów naturalnych
22. Niezadowalająco rozwinięta baza turystycznorekreacyjna, usługowa
23. Zbyt niski stopień wykorzystania dostępnych
środków na rozwój regionu

Szanse
1.
2.

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

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Rozwój regionu oparty o walory przyrodniczokulturowe w tym Natura 2000.
Rozwój turystyki weekendowej, agroturystyki a
takŜe turystyki specjalistycznej: przyrodniczej,
ekoturystyki
Współpraca regionalna w ochronie środowiska
Rozwój rolnictwa ekologicznego i
rolnośrodowiskowego
Wzrost zapotrzebowania na kontakt z przyrodą
Skuteczniejsza promocja walorów
przyrodniczych regionu.
Efektywniejsze wykorzystanie środków
unijnych
Poprawa jakości środowiska w tym
wykorzystywanie proekologicznych źródeł
energii
Wzrost aktywności i integracja społeczności
lokalnej, rozwój Grupy Partnerskiej Wrzosowa
Kraina
Ciekawsza oferta spędzania wolnego czasu
Rozwój produktów lokalnych i usług
oferujących zdrową i smaczną Ŝywność
Rozwój makroregionu
Zagospodarowania infrastruktury poradzieckiej
Współpraca transgraniczna

ZagroŜenia
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Planowane uruchomienie odkrywkowego
wydobycia węgla brunatnego we wschodniej części
LGD
Spadek wsparcia ze strony samorządów
Pogorszenie jakości środowiska i degradacja
przyrody, krajobrazu, zabytków, zmniejszenie
powierzchni lasów
Utrudnienia w dostępie do środków wspierających
rozwój
Skomplikowanie procedur przy realizacji
przedsięwzięć na obszarze Natura 2000
Intensywne oddziaływanie zakładów
wydobywczych (szkody górnicze)
Dalsze obniŜanie się zasobów wody pitnej
Wzrost apatii społecznej i spadek angaŜowania się
mieszkańców w Ŝycie społeczne
UboŜenie mieszkańców, patologie społeczne
Starzenie się społeczności
Niestabilność prawa i niespójność działań na
wszystkich szczeblach planowania
MoŜliwe zagroŜenia w pozostawionych a obecnie
nieznanych odpadach na poligonach
Zanik przetwórstwa runa leśnego
Niekorzystne dla środowiska melioracje i regulacje
rzek i cieków wodnych
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Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy SWOT
Analizując powyŜsze zapisy widać, iŜ wyróŜnikiem i mocną stroną tego obszaru jest
duŜy potencjał przyrodniczy reprezentowany przez zróŜnicowane i bogate środowiska leśne,
łąkowe, wodno-bagienne oraz wydmowe. Ta róŜnorodność środowiska jest siedliskiem
bytowania wielu waŜnych i bardzo rzadkich gatunków roślin i zwierząt, dla których
utworzono rezerwaty, uŜytki ekologiczne, obszary chronionego krajobrazu oraz wyróŜniający
się w skali regionalnej Przemkowski Park Krajobrazowy. Zasoby przyrodnicze mają
niewątpliwy wpływ na rozwijające się obszary aktywności gospodarczej: usługi turystyczne,
pozyskiwanie runa leśnego, pszczelarstwo, rolnictwo ekologiczne i lokalne hodowle. W
przyszłości odpowiednie wykorzystanie tych zasobów i rozwijanie związanej z nimi oferty,
stworzy szansę na zwiększenie ruchu turystycznego i dodatkowe dochody ludności.
Wyjątkową cechą obszaru jest równieŜ realizacja projektów czynnej ochrony przyrody
(wykaszanie obszarów chronionych, pozyskiwanie biomasy), które dają moŜliwości
zatrudniania osób bezrobotnych i z niskimi kwalifikacjami. To równieŜ obiecujący kierunek
rozwoju tego obszaru, czyli tzw. tworzenie zielonych miejsc pracy i energetyczne
wykorzystanie biomasy.
Słabością tego terenu w obszarze środowiska jest nadal występujące zanieczyszczenie rzek,
słaby system małej retencji, wysypiska śmieci oraz niska świadomość ekologiczna
mieszkańców. Te problemy wymagają podjęcia działań, które będą miały takŜe wpływ na
wzrost jakości środowiska i Ŝycia mieszkańców.
W obszarze społecznym niewątpliwymi atutami jest wielokulturowość ludności napływowej
(kresowiacy, Łemkowie, Jugosławianie), która w okresie powojennym zasiedlała te tereny.
Kultywują oni swoje tradycje zachowując ciekawą specyfikę prezentowaną w czasie
organizowanych świąt, festiwali, poprzez aktywne zespoły folklorystyczne i kulinaria.
Mocną stroną jest równieŜ rodząca się od kilku lat aktywność lokalnych organizacji
pozarządowych i liderów. Grupy współpracują w ramach Partnerstwa „Wrzosowa Kraina”
pisząc ciekawe projekty społeczne otrzymujące dotacje z róŜnych źródeł finansowania.
Ta aktywność dotyczy jednak niewielkiej grupy mieszkańców. Obszar ten charakteryzuje
podobnie jak wiele innych terenów wiejskich niski poziom zaangaŜowania obywatelskiego i
społecznego.
Bliskość ośrodków kształcenia ponadgimnazjalnego i wyŜszego (Polkowice, Głogów,
Bolesławiec, Chojnów, Lubin) stwarza szanse na podniesienie poziomu wykształcenia
młodych mieszkańców. Szansą jest takŜe kształcenie ustawiczne osób dorosłych oraz
podniesienie kwalifikacji osób obsługujących ruch turystyczny. Wykształceni mieszkańcy
mają szanse na zatrudnienie w blisko połoŜonej strefie ekonomicznej.
Atrakcyjność tego obszaru moŜe zostać podniesiona poprzez rewitalizację wielu cennych
zabytków, starych układów osadniczych i zabytków sakralnych.
W obszarze gospodarki słabością jest niski poziom przedsiębiorczości, który znaczenie
odbiega od średniej wojewódzkiej.
Wrzosowa Kraina pomimo swoich atutów w postaci korzystnego połoŜenia
komunikacyjnego, duŜych zasobów leśnych, ogromnych powierzchni stawowych oraz
tradycji starych zawodów (pszczelarstwo, kuśnierstwo historycznie związane z
przetwarzaniem rud darniowych) nie wykorzystuje tego swoistego potencjału.
Zaplanowanie działań i kierunków rozwoju w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
wykorzystanie wsparcia jakie daje oś 4 PROW oraz korzyści płynących z bycia grupą Leader,
z pewnością umoŜliwi wykorzystanie waŜnych szans i atutów Wrzosowej Krainy oraz
zniweluje wpływ problemów – słabych stron utrudniających rozwój tego obszaru.
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– WIZJA ROZWOJU WRZOSOWEJ KRAINY –
Wizja to poŜądany obraz danego obszaru, który próbuje się osiągnąć w określonej
perspektywie czasu. Wizja w Lokalnej Strategii Rozwoju tworzy podstawy do wyznaczenia
celów strategicznych, pełni równieŜ funkcję integrującą procesy rozwojowe z marzeniami
mieszkańców.
Uczestnicy warsztatów określili ramy czasowe Strategii na lata 2009-2015, stąd teŜ zapisana
przez nich wizja dla obszaru Wrzosowej Krainy opisuje jej stan w 2015 roku.

Wrzosowa Kraina jest regionem znanym głównie z rozległych naturalnych
lasów z wydmami, wrzosowiskami, stawami rybnymi oraz smacznej kuchni
z tradycjami, opartej na runie leśnym i płodach rolnych.
Wyjątkowy charakter dolnośląskiej wsi, wielokulturowość, bogactwo
przyrodniczo-krajobrazowe
oraz
wysokiej jakości produkty, usługi
i infrastruktura sprawiają, Ŝe wiele osób spędza tu czas wolny, jak równieŜ
osiedla się. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w Ŝyciu i rozwoju regionu,
współpracując ze sobą, samorządami, przedsiębiorcami i organizacjami
pozarządowymi – czerpiąc inspiracje z natury.
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4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie
planowanych przedsięwzięć słuŜących osiągnięciu poszczególnych
celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane
operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami"
1 Cel ogólny - ZrównowaŜony rozwój regionu oparty o turystykę, dbałość o dziedzictwo
przyrodniczo-kulturowe oraz wykorzystanie lokalnych walorów.
Cele szczegółowe:
1.1. Efektywna ochrona zasobów naturalnych i zachowanie dziedzictwa historycznokulturowego regionu
1.2. Budowa spójnego systemu oznakowania i rozbudowa infrastruktury turystycznej
1.3. Poprawa estetyki i zagospodarowanie miejsc przestrzeni publicznej wsi oraz wzrost
bezpieczeństwa mieszkańców
2 Cel ogólny - Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o lokalne zasoby.
Cele szczegółowe:
2.1. Wsparcie rozwoju rolnictwa proekologicznego i agroturystyki
2.2. Tworzenie dodatkowych źródeł dochodów na obszarach wiejskich
2.3. Rozwój usług i produktów lokalnych Wrzosowej Krainy
3 Cel ogólny - Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zwiększenie samodzielności
mieszkańców, w radzeniu sobie z lokalnymi problemami i działaniami na rzecz swojego
miejsca zamieszkania.
Cele szczegółowe:
3.1. Wsparcie róŜnych form aktywności społecznej na obszarach wiejskich
3.2. Wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców Wrzosowej Krainy
3.3. Wyłonienie liderów i grup aktywnych społecznie oraz wspieranie procesu
zrzeszania się
3.4. Tworzenie miejsc i warunków do spotkań, nawiązywania kontaktów oraz
pobudzania aktywności lokalnej społeczności
4 Cel ogólny - Konsolidacja regionu oraz jego promocja - jako wyjątkowego miejsca w
Europie.
Cele szczegółowe:
4.1. Wspieranie działań integrujących społeczność lokalną regionu, umoŜliwiających
nabywanie i wymianę doświadczeń
4.2. Rozwój partnerskiej współpracy w regionie
4.3. Promocja obszaru i jego walorów, w tym tworzenie atrakcyjnych ofert dla róŜnych
odbiorców
4.4. Zastosowanie technologii informatycznych w stymulowaniu rozwoju Wrzosowej
Krainy i jej mieszkańców
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Planowane przedsięwzięcia:
1 Cel ogólny - ZrównowaŜony rozwój regionu oparty o turystykę, dbałość o dziedzictwo
przyrodniczo-kulturowe oraz wykorzystanie lokalnych walorów.

Cele szczegółowe
1.1. Efektywna ochrona zasobów
naturalnych i zachowanie dziedzictwa
historyczno-kulturowego regionu
1.2. Budowa spójnego systemu
oznakowania i rozbudowa infrastruktury
turystycznej

Przedsięwzięcia
I „Turystyka i wypoczynek w regionie”
a) Waloryzacja, remonty i zabezpieczenie
obiektów zabytkowych, małej architektury
i pomników przyrody (min. kościoły,
pałace, kapliczki, krzyŜe pokutne,
pomniki, stare cmentarze, parki, mury,
grobowce) oraz ich oznakowanie

1.3. Poprawa estetyki i zagospodarowanie b) Opracowanie dokumentacji, badań, analiz
etc., niezbędnych do odtworzenia lub
miejsc przestrzeni publicznej wsi oraz wzrost
objęcia ochroną wybranych obiektów
bezpieczeństwa mieszkańców
(zabytki, pomniki przyrody, tereny cenne
przyrodniczo)
c) Turystyczne szlaki rowerowe, piesze,
konne itp. – utrzymanie i konserwacja
istniejących szlaków oraz tworzenie
nowych
d) Znakowanie szlaków komunikacyjnych,
miejsc i obiektów, szlaków turystycznych
wspólnym i ujednoliconym
oznakowaniem graficznym
e) Rozbudowa małej infrastruktury
turystycznej przy szlakach (w tym wiaty,
miejsca odpoczynku, wieŜe, pomosty,
stanice, miejsca postoju parkingi, kubły na
śmieci etc.)
f) Utworzenie sieci punktów informacji
turystycznej oraz sieci punktów
dostępności i sprzedaŜy produktów
lokalnych
II „Zadbane, funkcjonalne i bezpieczne
obszary wiejskie Wrzosowej Krainy”
a) Tworzenie i realizacja programów
edukacyjnych w zakresie gospodarki
odpadami, ekologii i czynnej ochrony
przyrody
b) Nasadzenie drzew i krzewów – tworzenie
i pielęgnacja miejsc zielonych
c) Modernizacja i budowa bezpiecznych
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placów zabaw dla dzieci
d) Tworzenie, modernizacja i wyposaŜenie
miejsc rekreacji i aktywności sportowej
e) Akcje sprzątania okolicy (funkcje
integrujące na poziomie miejscowości i
pomiędzy sołectwami)
f) Rozbudowa infrastruktury słuŜącej
poprawie bezpieczeństwa społeczności
lokalnych
2 Cel ogólny – Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o lokalne zasoby.

Cele szczegółowe
2.1. Wsparcie rozwoju rolnictwa
proekologicznego i agroturystyki
2.2. Tworzenie dodatkowych źródeł
dochodów na obszarach wiejskich
2.3. Rozwój usług i produktów lokalnych
Wrzosowej Krainy

Przedsięwzięcia
III „Przedsiębiorczy mieszkańcy”
a) Szkolenia i warsztaty podnoszące
kwalifikacje zawodowe i umiejętności
mieszkańców
b) Wsparcie dla usług około turystycznych i
rozwoju oferty turystycznej (np.
gospodarstwa agroturystyczne, pola
namiotowe, wypoŜyczalnie sprzętu, mała
gastronomia etc.)
c) Wsparcie dla usług związanych ze
sportem i rekreacją
d) Stała inwentaryzacja i aktualizacja bazy
danych zasobów, produktów i usług
Wrzosowej Krainy
e) Badania rynku i konsumentów w regionie
i poza nim
f) Rozwijanie oferty produktów i usług w
regionie
g) Wsparcie hodowców, w tym np. rzadkich
ras gospodarskich i domowych, zwierząt
wykorzystywanych do funkcji
turystyczno-rekreacyjnych
h) Tworzenie biur rachunkowych
i) Usługi związane z projektowaniem i
prowadzeniem stron internetowych
j) Tworzenie i wsparcie grup producenckich
k) Wsparcie osób wytwarzających produkty
energetyczne z biomasy
l) Projektowanie rozwiązań i dystrybucja

50

Stowarzyszenie LGD "Wrzosowa Kraina" - Lokalna Strategia Rozwoju
sprzętu z zakresu odnawialnych źródeł
energii
m) Podnoszenie jakości produktów i usług –
dbanie o wysokie standardy
n) Działania zmierzające ku opracowaniu i
wdroŜeniu systemu certyfikacji
produktów i usług
o) Pomoc w składaniu wniosków o wpis na
listę produktów tradycyjnych
p) Wsparcie powstawania i rozwoju firm
działających w oparciu o lokalne zasoby
q) Oznakowanie w terenie certyfikowanych
producentów i usługodawców (np. tablice,
szyldy etc.) oraz znakowanie produktów
r) Działania promocyjne usługi i produkty z
regionu (ulotki, foldery i inne)
3 Cel ogólny – Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zwiększenie samodzielności
mieszkańców, w radzeniu sobie z lokalnymi problemami i działaniami na rzecz swojego
miejsca zamieszkania.

Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

3.1. Wsparcie róŜnych form aktywności
społecznej na obszarach wiejskich

IV „Rozwinięte społeczeństwo
obywatelskie”

3.2. Wzrost wiedzy i umiejętności
mieszkańców Wrzosowej Krainy

a) Szkolenia i warsztaty ogólnorozwojowe,
odpowiadające na potrzeby mieszkańców
(podnoszące ich wiedzę i umiejętności)

3.3. Wyłonienie liderów i grup aktywnych
społecznie oraz wspieranie procesu
zrzeszania się
3.4. Tworzenie miejsc i warunków do
spotkań, nawiązywania kontaktów oraz
pobudzania aktywności lokalnej społeczności

b) Kursy języków obcych (przydatne np.
przy obsłudze ruchu turystycznego)
c) Przekazywanie informacji o
moŜliwościach jakie stwarza program
Leader i LGD (ulotki, ogłoszenia,
szkolenia i spotkania z mieszkańcami)
d) Wyłonienie liderów i grup aktywnych
społecznie – szkolenia interpersonalne
oraz nt umiejętności liderskich
(ogólnorozwojowe)
e) Wymiana doświadczeń z innymi
aktywnymi grupami (wizyty studyjne)
f) Kursy i szkolenia dot. tworzenie
lokalnych stowarzyszeń oraz
pozyskiwania grantów, realizowania
działań i rozliczania środków
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g) Tworzenie oferty edukacyjnej bazującej
na walorach kulturowo – przyrodniczych i
tworzonej infrastrukturze rekreacyjno –
turystycznej
h) Edukacja ukierunkowana na poznawanie
regionu i tworzenie toŜsamości lokalnej
zgodnej z kierunkami strategii (np.
turystyka, produktu lokalne),
i) Publikacje edukacyjne
j) Akcje i kampanie nt profilaktyki
zdrowotnej
k) Wsparcie rozwoju placówek kulturalnooświatowych i opiekuńczowychowawczych
l) Organizacja kursów obsługi komputera i
podstawowych aplikacji oraz szkolenia nt.
wyszukiwania informacji z internetu
m) DoposaŜenie organizacji i placówek
kulturalno-oświatowych i opiekuńczowychowawczych oraz osób fizycznych
zajmujących się rozwojem i aktywizacją
społeczności
n) Działania aktywizujące Koła Gospodyń
Wiejskich i inne grupy zorganizowane na
wsiach
o) Budowa, remont, przebudowa i
doposaŜenie publicznej infrastruktury
związanej z rozwojem funkcji
turystycznych, sportowych i społecznokulturalnych, aby umoŜliwić działanie
aktywnym mieszkańcom
p) Tworzenie Planów Odnowy Miejscowości
q) Działania wspierające lokalne talenty (np.
zespoły folklorystyczne, teatralne itp.)
r) Podejmowanie działań wspierających
rozwój Lokalnej Grupy Działania
4 Cel ogólny - Konsolidacja regionu oraz jego promocja - jako wyjątkowego miejsca w
Europie.

Cele szczegółowe
4.1. Wspieranie działań integrujących
społeczność lokalną regionu,
umoŜliwiających nabywanie i wymianę

Przedsięwzięcia
V „Integracja regionu”
a) Organizowanie imprez kulturalnych i
sportowo-rekreacyjnych, jarmarków,
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doświadczeń
4.2. Rozwój partnerskiej współpracy w
regionie
4.3. Promocja obszaru i jego walorów w
tym tworzenie atrakcyjnych ofert dla róŜnych
odbiorców
4.4. Zastosowanie technologii
informatycznych w stymulowaniu rozwoju
Wrzosowej Krainy i jej mieszkańców

sportowo-rekreacyjnych, jarmarków,
świąt, koncertów, konkursów i wystaw
b) Krajowe i zagraniczne wyjazdy studyjne –
nabywanie doświadczeń, kontaktów i
wewnętrzna integracji uczestników
c) Organizacja wizyt studyjnych grupom
realizującym projekty typu LEADER
celem wymiany doświadczeń
d) Tworzenie nowych i aktualizacja
istniejących stron internetowych (platform
wymiany informacji umoŜliwiających
szeroką promocję regionu, pełniących
funkcje edukacyjne i integrujące
mieszkańców)
e) Rozbudowa infrastruktury informatycznej
oraz tworzenie miejsc dostępu do
internetu
VI „Promocja Wrzosowej Krainy”
a) Opracowanie pakietu promocyjnego
Wrzosowej Krainy
b) Ogłaszanie i zapraszanie gości oraz
turystów na organizowane imprezy i
wydarzenia
c) Działalność wydawnicza i kolportaŜ
materiałów promocyjnych (ulotki, mapy,
foldery i inne)
d) Zakup wyposaŜenia niezbędnego do
prowadzenia działań promocyjnych (np.
stoiska, banery)
e) ReportaŜe, ogłoszenia i reklama w
mediach lokalnych i ponadlokalnych –
kampanie promocyjne
f) Udział w targach - krajowych i
zagranicznych
g) Organizacja study-tour dla mediów
h) Przekazywanie informacji o ofercie
turystycznej do krajowych i
zagranicznych biur turystycznych
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5. Określenie misji LGD

Misja Lokalnej Grupy Działania określa jej rolę oraz system wartości, jakimi się
kieruje. WyraŜa ona deklarację sposobu działania grupy i łączy partnerów LGD dąŜących do
osiągnięcia wspólnej wizji i wytyczonych celów rozwojowych.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina” reprezentuje
oraz wspiera społeczności lokalne regionu w dąŜeniach do rozwoju obszarów
wiejskich oraz zaspokajania wszechstronnych potrzeb.
Jesteśmy grupą partnerów, którzy swoje działania opierają o trójsektorową
partnerską współpracę wszystkich zainteresowanych przedstawicieli obszaru,
których wspólnym celem jest zrównowaŜony rozwój regionu Wrzosowej Krainy.
Partnerstwo nasze budujemy na wzajemnym zaufaniu, poszanowaniu,
równouprawnieniu i otwartości.
Cechuje nas dbałość o zachowanie i poszanowanie takich wartości,
jak nasza przyroda, historia, tradycje i obyczaje oraz kultura.

54

Stowarzyszenie LGD "Wrzosowa Kraina" - Lokalna Strategia Rozwoju

6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR
Określona w podsumowaniu diagnozy specyfika obszaru LGD dotyczyła:
• uwarunkowań geograficznych i przyrodniczych,
• historyczno - kulturowych,
• oraz społeczno - gospodarczych.
Omówiona specyfika obszaru, związane z nią atuty i szanse oraz problemy i bariery
rozwojowe zidentyfikowane w analizie SWOT, jak równieŜ opisane w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich cele dla Programu Leader stanowiły punkt wyjścia do pracy nad celami
dla LSR.
Cel ogólny 1 „ZrównowaŜony rozwój regionu oparty o turystykę, dbałość o dziedzictwo
przyrodniczo-kulturowe oraz wykorzystanie lokalnych walorów” oraz cele szczegółowe 1.1
„Efektywna ochrona zasobów naturalnych i zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego
regionu”, 1.2 „Budowa spójnego systemu oznakowania i rozbudowa infrastruktury
turystycznej” i 1.3 „Poprawa estetyki i zagospodarowanie miejsc przestrzeni publicznej wsi
oraz wzrost bezpieczeństwa mieszkańców” realizowane będą w oparciu o specyfikę
geograficzno-przyrodniczą i historyczno-kulturową obszaru. Realizacja tych celów
przyczyni się do zachowania i pielęgnacji walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru,
rozwoju niezbędnej infrastruktury turystycznej i narzędzi do obsługi ruchu turystycznego oraz
wzrostu atrakcyjności, poprawy estetyki i wizerunku obszarów wiejskich Wrzosowej Krainy.
Cel ogólny 2 „Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o lokalne zasoby” oraz cele
szczegółowe 2.1 „Wsparcie rozwoju rolnictwa proekologicznego i agroturystyki”, 2.2
„Tworzenie dodatkowych źródeł dochodów na obszarach wiejskich” i 2.3 „Rozwój usług i
produktów lokalnych Wrzosowej Krainy” realizowane będą w oparciu o specyfikę
geograficzno-przyrodniczą, historyczno-kulturową oraz społeczno-gospodarczą obszaru.
Realizacja tych celów przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości wśród mieszkańców,
rozwoju oferty turystycznej - integrującej usługi i produkty lokalne, tworzenia nowych
mikroprzedsiębiorstw i miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz do wzrostu dochodów
gospodarstw rolnych.
Cel ogólny 3 „Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zwiększenie samodzielności
mieszkańców, w radzeniu sobie z lokalnymi problemami i działaniami na rzecz swojego
miejsca zamieszkania” oraz cele szczegółowe 3.1 „Wsparcie róŜnych form aktywności
społecznej na obszarach wiejskich”, 3.2 „Wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców
Wrzosowej Krainy”, 3.3 „Wyłonienie liderów i grup aktywnych społecznie oraz wspieranie
procesu zrzeszania się” i 3.4 „Tworzenie miejsc i warunków do spotkań, nawiązywania
kontaktów oraz pobudzania aktywności lokalnej społeczności” realizowane będą w oparciu
o specyfikę społeczno-gospodarczą obszaru. Realizacja tych celów przyczyni się do
podniesienie poziomu aktywności i samodzielności mieszkańców, zwiększenia ilości
organizacji pozarządowych, wzrostu świadomości obywatelskiej i większej skuteczności w
podejmowanych działaniach.
Cel ogólny 4 „Konsolidacja regionu oraz jego promocja - jako wyjątkowego miejsca w
Europie” oraz cele szczegółowe 4.1 „Wspieranie działań integrujących społeczność lokalną
regionu, umoŜliwiających nabywanie i wymianę doświadczeń”, 4.2 „Rozwój partnerskiej
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współpracy w regionie”, 4.3 „Promocja obszaru i jego walorów, w tym tworzenie
atrakcyjnych ofert dla róŜnych odbiorców” i 4.4 „Zastosowanie technologii informatycznych
w stymulowaniu rozwoju Wrzosowej Krainy i jej mieszkańców” realizowane będą w
oparciu o specyfikę geograficzno-przyrodniczą, historyczno-kulturową oraz społecznogospodarczą obszaru. Realizacja tych celów przyczyni się do rozwoju sfery gospodarczej i
turystyki w regionie przyczyniając się tym samym do ochrony zasobów i walorów obszaru na
skutek aktywnie prowadzonej promocji, zintegruje społeczności lokalne tworząc nowe
warunki do rozwijania aktywności i róŜnorodności podejmowanych inicjatyw w partnerstwie,
wpłynie pozytywnie na rozwój lokalnej toŜsamości mieszkańców, zwiększy moŜliwości
nabywania przez nich nowych doświadczeń i usprawni dostępu do wiedzy (m.in. poprzez
internet oraz wspólne imprezy i święta).
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7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć
planowanych w ramach LSR
Podejście zintegrowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Wrzosowej Krainy”
rozpatrywać moŜna na trzech poziomach:
 zintegrowania celów, przedsięwzięć i operacji tak aby wzajemnie się uzupełniały i na
siebie oddziaływały dając efekt synergii,
 związków między róŜnymi podmiotami i aktorami lokalnymi w realizacji przedsięwzięć
tak aby przedstawiciele z wszystkich sektorów byli zaangaŜowani w realizację operacji w
ramach przedsięwzięć,
 oparcie realizacji przedsięwzięć o lokalne zasoby, toŜsamość, wartości i specyfikę
obszaru.
Mówiąc o zintegrowanym podejściu w ramach celów, przedsięwzięć i operacji zwrócić
uwagę naleŜy na proces planowania strategicznego przeprowadzony podczas przygotowania
LSR dla obszaru Wrzosowej Krainy. Planowanie to, opierało się na przeprowadzonej
diagnozie obszaru, określonej specyfice oraz pracy warsztatowej (zgodnej z zasadami
planowania strategicznego) z przedstawicielami społeczności lokalnej reprezentującej sektor
publiczny, gospodarczy i społeczny. Takie przeprowadzenie procesu zapewnia, Ŝe w jego
ramach uwzględnione zostały najwaŜniejsze cele dla lokalnej społeczności. Zaplanowane w
ramach LSR przedsięwzięcia mają charakter zintegrowany poniewaŜ zakładają,
rozwiązywanie głównych zdefiniowanych dla obszaru problemów i zaspakajanie potrzeb w
sferze: zrównowaŜonego rozwoju regionu, turystyki, aktywizacji gospodarczej, kapitału i
potencjału społecznego oraz poszanowania i zachowania wyjątkowego dziedzictwa
przyrodniczo – kulturowego obszaru. Przedsięwzięcia powinny wzajemnie się uzupełniać w
trakcie realizacji, np. rozwój turystyki w regionie ma generować powstawanie nowych miejsc
pracy, rozwój systemu certyfikacji zwiększyć dochody rolników ale równieŜ stanowić
element oferty promocyjnej, turystycznej i integrującej, podnoszenie poziomu wiedzy i
aktywności mieszkańców obszaru przyczyni się równieŜ do tworzenia nowych miejsc pracy
ale takŜe czynnej i skutecznej ochrony zasobów i walorów Wrzosowej Krainy. Przy
planowaniu zakresu operacji w ramach przedsięwzięć równieŜ kierowano się ich
zintegrowaniem i wzajemnym oddziaływaniem.
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach LSR dla Wrzosowej Krainy przewidują
zaangaŜowanie podmiotów reprezentujących sektor publiczny, gospodarczy i społeczny.
Przykładowo przedsięwzięcia związane z rozwojem turystycznym regionu angaŜują
jednocześnie gminy (budowa małej infrastruktury turystycznej), rolników (gospodarstwa
agroturystyczne), mikroprzedsiebiorców i osoby myślące o załoŜeniu działalności
gospodarczej (usługi turystyczne, baza noclegowa i gastronomiczna) oraz organizacje
pozarządowe (organizacja imprez promujących ofertę i walory regionu). Podobna zasada
wzajemnego uzupełniania się przedstawicieli trzech sektorów w realizacji zadań przewidziana
została w pozostałych przedsięwzięciach.
Realizacja przewidzianych w strategii przedsięwzięć oparta będzie o lokalne zasoby,
toŜsamość, wartości i specyfikę obszaru. Dotyczy to przede wszystkim zadań w ramach
rozwoju turystyki oraz usług i produktów, które szczególnie oparte będą o lokalne walory
przyrodnicze, historyczno-kulturowe, czy tradycji kulinarnej. O lokalne walory oparte będą
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równieŜ działania związane z promocją Wrzosowej Krainy, jak i przedsięwzięcia integrujące
mieszkańców, które opierać się będą na lokalnej i regionalnej toŜsamości, wspólnych
wartościach i specyfice.
Realizowane w ramach przedsięwzięć podejście zintegrowane skierowane będzie przede
wszystkim do podmiotów z sektorów: rolnictwa, hotelarstwa i gastronomii, edukacji oraz
wypoczynku i rekreacji.
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8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć
planowanych w ramach LSR
W pierwszej połowie 2008 roku do pierwotnej struktury LGD i Grupy Partnerskiej
obejmującej swoimi działaniami obszar gmin Przemków, Chocianów i Gromadka, przyłączyli
się nowi partnerzy samorządowi w wyniku czego, Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa
Kraina” poszerzyła teren swojego działania o obszary wiejskie gmin Bolesławiec, Chojnów
oraz Lubin. Gminy te do tej pory nie działały w ramach struktury stowarzyszeniowej łączącej
trzy sektory. Innowacją jest więc dla tych gmin zainicjowanie współpracy, znalezienie
wspólnych celów i cech integrujących je regionalnie. NaleŜy przypuszczać, iŜ kontynuacja i
rozwijanie wcześniej podejmowanych działań przez partnerstwo Wrzosowej Krainy
np. z zakresu edukacji regionalne oraz wspólnej promocji i kreowania wspólnej oferty
turystycznej, będzie miało innowacyjny charakter dla większości mieszkańców z terenu
nowych gmin.
Obecnie, jako przedsięwzięcia innowacyjne w ramach LSR wymienić naleŜy równieŜ:
- Działania zmierzające ku opracowaniu i wdroŜeniu systemu certyfikacji „Produktów i
usług z Wrzosowej Krainy” System kreowania marki ma charakter innowacyjny na
tym obszarze. Z chwilą wdroŜenia stanie się on takŜe działaniem innowacyjnym na
poziomie województwa i kraju.
- Podkreślić naleŜy nowe obszarowe podejście do promocji regionu.
- Znakowanie szlaków komunikacyjnych, miejsc i obiektów, tras turystycznych
wspólnym i ujednoliconym oznakowaniem graficznym. KaŜda osoba wjeŜdŜająca w
na teren funkcjonowania LGD dowie się gdzie aktualnie przebywa, i z jakich
moŜliwości i atrakcji moŜe skorzystać. Przedsięwzięcie to wpłynie równieŜ na wzrost
poczucia toŜsamości lokalnej wśród mieszkańców Wrzosowej Krainy.
- Utworzenie sieci punktów informacji turystycznej oraz sieci punktów dostępności i
sprzedaŜy produktów lokalnych.
- Nowym sposobem zaangaŜowania lokalnej społeczności w procesy rozwojowe będzie
systematyczne doradztwo, szkolenia oraz wsparcie zakładania lokalnych
Stowarzyszeń.
- Wyłonienie liderów i grup aktywnych społecznie – szkolenia interpersonalne oraz
nt. umiejętności liderskich (ogólnorozwojowe).
- Nowa jakość działań promocyjnych poprzez reportaŜe, ogłoszenia i reklamę w
mediach lokalnych i ponadlokalnych – kampanie promocyjne, organizacja study-tour
dla mediów.
- Rozbudowa infrastruktury informatycznej oraz tworzenie miejsc dostępu do internetu.

Ponadto, innowacyjność stanowić będzie jedno z kryterium wyboru operacji do realizacji w
ramach przedsięwzięć.
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9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR,
procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od
rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w
ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z
dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których
jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru
operacji, a takŜe procedury zmiany tych kryteriów
Ogólna procedura wyboru operacji - wersja opisowa
Na poziomie LGD
1. LGD Wrzosowa Kraina w porozumieniu z Samorządem Województwa Dolnośląskiego
ustala termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji (projektów) oraz
przygotowuje informację nt. moŜliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów
za pośrednictwem LGD do odpowiedniej Instytucji WdraŜającej, tj. Urzędu
Marszałkowskiego (w przypadku odnowy wsi i małych projektów) lub Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w przypadku róŜnicowania działalności oraz
mikroprzedsiębiorstw), zawierającą między innymi lokalne kryteria wyboru projektów do
dofinansowania.
2. IW na wniosek LGD Wrzosowa Kraina podaje do publicznej wiadomości w swojej
siedzibie oraz na stronie internetowej oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar
działania tej LGD, informację o moŜliwości składania za pośrednictwem danej LGD
wniosków o przyznanie pomocy.
3. Uprawnieni, zgodnie z zapisami PROW oraz wytycznymi LGD w danym działaniu,
wnioskodawcy z terenu LGD Wrzosowa Kraina składają wnioski o dofinansowanie
operacji do właściwej Instytucji WdraŜającej za pośrednictwem Biura LGD. Pracownicy
Biura LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu wniosków.
4. Biuro LGD włącza wnioski o dofinansowanie projektów na listę propozycji projektów w
ramach danych działań lub przewidzianych w LSR przedsięwzięć, w ramach których
uruchomiony jest nabór wniosków. Listy przekazywane są Radzie Stowarzyszenia.
5. Rada Stowarzyszenia dokonuje oceny zgodności projektów z LSR oraz oceny projektów
na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, a następnie podejmuje decyzje o wybraniu lub
nie wybraniu konkretnych projektów do objęcia dofinansowaniem, w ramach
przewidzianego w LSR budŜetu.
Na poziomie Instytucji WdraŜającej
6. Następnie LGD przesyła do właściwej IW listę wybranych oraz nie wybranych operacji
wraz z wnioskami o ich dofinansowanie.
7. IW rozpatrują wnioski o dofinansowanie projektów pod kątem spełnienia przez wnioski
/wnioskodawców niezbędnych wymogów formalnych.
8. Po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie pomocy właściwy organ samorządu
województwa sporządza i zatwierdza listę operacji wybranych przez LGD, które spełniają
warunki przyznania pomocy, a umowy są zawierane w kolejności wynikającej z tej listy.
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9. Wypłata pomocy na rzecz beneficjenta (wnioskodawcy) następuje po pozytywnej
weryfikacji wniosku o płatność przez Agencję Płatniczą (po zrealizowaniu operacji).

Schemat procedury ogłaszania naboru i oceny wniosków na realizację operacji
(wersja graficzna)

Ustalenie informacji przez LGD i IW o moŜliwości składania
wniosków o dofinansowanie operacji

Ogłoszenie przez IW i LGD terminu naboru wniosków
wraz z listą lokalnych kryteriów wyboru
Pomoc w przygotowywaniu wniosków
oraz nabór wniosków przez LGD

Przygotowanie list
wszystkich wniosków dofinansowanie
Ocena wniosków
pod kątem zgodności z LSR

OCENA NEGATYWNA

OCENA POZYTYWNA

Lista wniosków ocenionych
negatywnie

Lista wniosków
zgodnych z LSR

Zwrot wniosku,
ewentualne
dopracowanie i złoŜenie
w nowym naborze

Ocena wniosków
wg lokalnych kryteriów wyboru

Uchwały Rady - lista wniosków nie
wybranych do dofinansowania

Uchwały Rady - lista wniosków
wybranych do dofinansowania

Przesłanie list rankingowych wraz z
wszystkimi wnioskami oraz uchwałami
Rady do właściwej IW
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Wersja tabelaryczna procedury przyjmowania i oceny wniosków
Data:
Miejsce na pieczątkę

OGÓLNA PROCEDURA:
Przyjmowanie i obsługa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach
wdraŜania LSR w biurze LGD

Godzina:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
PROCEDURĘ:

Dyrektor Biura LGD

ZAKRES STOSOWANIA:

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

KROK
1
2
3
4

CZYNNOŚĆ

OSOBA ODP.

Ustalenie przez LGD wspólnie z IW treści wezwania do składania wniosków w
biurze LGD
Ogłoszenie w porozumieniu z IW terminu naboru wniosków o dofinansowanie
operacji w ramach przewidzianych działań, zawierającego listę lokalnych
kryteriów wyboru
Pomoc w opracowywaniu oraz przyjmowanie wniosków o dofinansowanie
operacji w biurze LGD
Zestawienie złoŜonych wniosków w zbiorczą listę wniosków o dofinansowanie
operacji dla konkretnych działań przewidzianych w LSR

Dyrektor Biura

Treść informacji o moŜliwości składania wniosków

Dyrektor Biura

Informacja o naborze wniosków

Pracownik Biura
Pracownik Biura

Zbiorcze listy złoŜonych wniosków
Lista wniosków zgodnych z LSR
Lista wniosków odrzuconych z powodu braku zgodności z LSR
Uchwała Rady zawierająca listę wniosków wybranych do
dofinansowania
Lista wniosków nie wybranych do dofinansowania
Uchwała Rady zawierająca listę wniosków wybranych do
dofinansowania

5

Ocena wniosków o dofinansowanie operacji pod kątem zgodności z LSR

Przewodniczący
Rady

6

Ocena wniosków o dofinansowanie operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru

Przewodniczący
Rady

7

8

WYJŚCIE

ZAPISY:

Przewodniczący
Rady
Przewodniczący
Przesłanie listy wniosków wybranych do dofinansowania oraz nie wybranych i
Rady za
uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania do IW
pośrednictwem
Dyrektora Biura
Lista wniosków wybranych do dofinansowania
Lista wniosków nie wybranych do dofinansowania
Uchwała Rady zawierająca listę wniosków wybranych do dofinansowania
Odwołanie wnioskodawcy od decyzji Rady

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCED.

Regulaminy Biura, Zarządu, Rady LGD

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:
Dyrektor Biura LGD

ZATWIERDZIŁ:
Przewodniczący Rady LGD

Data:

Data:

Data:
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Odpowiedzialna
komórka

Proces

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

Biuro LGD

Przyjęcie wniosku

Wykonanie i przekazanie Wnioskodawcy kopii pierwszej strony przyjętego wniosku.
Rejestracja i nadanie znaku sprawy
Otwarcie kopert i podział wniosków wg działań:
 RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Przewodniczący Rady,
przedstawiciel Zarządu
LGD i Biuro LGD

 Odnowa i rozwój wsi
Otwarcie kopert i przekazanie pod

 Małe projekty

ocenę Radzie
Sporządzenie listy prezentujących poszczególne wnioski na posiedzeniu Rady i
przekazanie wniosków Przewodniczącemu Rady i pozostałym członkom Rady w
formie elektronicznej, w celu zapoznania się z ich treścią merytoryczną.
Podpisanie pism do Wnioskodawców, których wnioski wpłynęły po terminie.
Zwołanie posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady i
Biuro LGD

Przygotowanie posiedzenia Rady

Zebranie podpisanych deklaracji bezstronności od wszystkich członków Rady i
ewentualna korekta /zmiana prezentujących poszczególne wnioski .
Weryfikacja operacji pod katem spełnienia warunków udzielenia wsparcia w ramach
LSR przez wypełnienie listy sprawdzającej

Rada

Ocena zgodności operacji z LSR

Ocena zgodności operacji z LSR przez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z
LSR
Podjęcie uchwały o zgodności/niezgodności operacji z LSR
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Ocena operacji przez wypełnienie kart oceny pod kątem spełnienia lokalnych
kryteriów wyboru operacji z LSR
Ocena operacji pod kątem spełnienia

Rada

lokalnych kryteriów wyboru operacji i
zatwierdzenie wyników oceny

Podjęcie uchwały o wynikach oceny punktowej
Przygotowani protokołu zawierającego wyniki oceny operacji przez Radę
Zatwierdzenie wyników oceny i przygotowanie projektu listy rankingowej operacji

Biuro LGD

Poinformowanie Wnioskodawców o
wynikach oceny

Wysyłka do Wnioskodawców pisma z wynikami oceny z informacją o moŜliwości
odwołania się od wyników oceny
Analiza złoŜonych odwołań od wyników oceny

Rada

Rozpatrzenie odwołań

W przypadku uznania zasadności odwołania - przekazanie wniosków do ponownej
oceny przez Radę
Ponowna ocena operacji przez Radę
Zatwierdzenie wyników ponownej oceny operacji
Podjęcie uchwał:
a. uchwałę zawierającą listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR.

Rada

Ostateczny wybór operacji do
dofinansowania w ramach LSR

b. uchwałę zawierającą listę operacji niewybranych do dofinansowania w ramach
LSR.
Przekazanie dokumentacji do Biura LGD

Biuro LGD

Poinformowanie IW i

Wysyłka do Wnioskodawców pism informujących o ostatecznej decyzji Rady

Wnioskodawców o decyzji Rady

Wysyłka wniosków i uchwał Rady do IW
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Procedura oceny zgodności operacji z LSR
Kryteria zgodności operacji z LSR
Ocena zgodności z LSR następuje pod kątem spełnienia kryteriów zgodności z celem ogólnym, szczegółowym i przedsięwzięciem zapisanymi
w LSR.
Ocena ta jest dokonywana przez członków Rady poprzez wypełnienie imiennej karty oceny zgodności.
Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. Operacja, która nie
zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie i zostaje zwrócona wnioskodawcy bez moŜliwości odwołania się od decyzji Rady.
Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeŜeli spełniania warunki uzyskania wsparcia w ramach LSR i wpisuje się w co najmniej jeden cel
ogólny, co najmniej jeden cel szczegółowy oraz co najmniej jedno przedsięwzięcie zapisane w LSR.
Wybór operacji dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu
członków uprawnionych do głosowania.

KARTA OCENY
zgodności operacji z celami i przedsięwzięciem

Miejsce na pieczątkę

NUMER WNIOSKU:

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEGO PROJEKTU:
DZIAŁANIE PROW 2007-2013
W RAMACH WDRAśANIA LSR
(właściwe zaznaczyć znakiem X lub V)

•
•
•
•

RóŜnicowanie 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?
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1. ZrównowaŜony rozwój regionu oparty o turystykę, dbałość o dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe oraz wykorzystanie lokalnych
walorów.
2. Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o lokalne zasoby.
3. Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zwiększenie samodzielności mieszkańców, w radzeniu sobie z lokalnymi problemami i
działaniami na rzecz swojego miejsca zamieszkania.
4. Konsolidacja regionu oraz jego promocja - jako wyjątkowego miejsca w Europie.
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?
1.1. Efektywna ochrona zasobów naturalnych i zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego regionu
1.2. Budowa spójnego systemu oznakowania i rozbudowa infrastruktury turystycznej
1.3. Poprawa estetyki i zagospodarowanie miejsc przestrzeni publicznej wsi oraz wzrost bezpieczeństwa mieszkańców
2.1. Wsparcie rozwoju rolnictwa proekologicznego i agroturystyki
2.2. Tworzenie dodatkowych źródeł dochodów na obszarach wiejskich
2.3. Rozwój usług i produktów lokalnych Wrzosowej Krainy
3.1. Wsparcie róŜnych form aktywności społecznej na obszarach wiejskich
3.2. Wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców Wrzosowej Krainy
3.3. Wyłonienie liderów i grup aktywnych społecznie oraz wspieranie procesu zrzeszania się
3.4. Tworzenie miejsc i warunków do spotkań, nawiązywania kontaktów oraz pobudzania aktywności lokalnej społeczności
4.1. Wspieranie działań integrujących społeczność lokalną regionu, umoŜliwiających nabywanie i wymianę doświadczeń
4.2. Rozwój partnerskiej współpracy w regionie
4.3. Promocja obszaru i jego walorów w tym tworzenie atrakcyjnych ofert dla róŜnych odbiorców
4.4. Zastosowanie technologii informatycznych w stymulowaniu rozwoju Wrzosowej Krainy i jej mieszkańców
3. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR?
I „Turystyka i wypoczynek w regionie”
II „Zadbane, funkcjonalne i bezpieczne obszary wiejskie Wrzosowej Krainy”
III „Przedsiębiorczy mieszkańcy”
IV „Rozwinięte społeczeństwo obywatelskie”
V „Integracja regionu”
VI „Promocja Wrzosowej Krainy”
UZASADNIENIE ZGODNOŚCI PROJEKTU/OPERACJI Z ZAZNACZONYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI W LSR:

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY:
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Głosuję za uznaniem, Ŝe operacja jest/nie jest* zgodna z celami i przedsięwzięciem zawartymi w LSR
(niepotrzebne skreślić)
MIEJSCE:

CZYTELNY PODPIS:

PODPISY SEKRETARZY POSIEDZENIA RADY

DATA:
1.

2.

Instrukcja wypełnienia karty:
Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny
Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności
a. Kartę naleŜy wypełnić piórem lub długopisem
b. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy kaŜdym celu / przedsięwzięciu, z którym dana operacja
jest zgodna. Zgodność operacji z LSR moŜe występować w więcej niŜ jednym punkcie (moŜna zaznaczyć więcej kwadracików) Operacja
na tym etapie oceny zostanie uznana za zgodną z LSR jeŜeli 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 oraz informacji pozwalającej zidentyfikować operację ( np. nr
wniosku lub nazwę projektu) skutkuje niewaŜnością karty

Procedury wyboru operacji wg 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 załoŜenia LSR.
Ze względu na róŜne cele i charakter poszczególnych działań (odnowa wsi, róŜnicowanie, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe projekty) stosowane
będą róŜne zestawy lokalnych kryteriów wyboru.
Ocena dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady na imiennych kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Miejsce
operacji na liście rankingowej określi średnia arytmetyczna wszystkich indywidualnych ocen.
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Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdraŜania LSR
Małe projekty
L.p.

Kryteria

Opis

Punkty

1

Doświadczenie
wnioskodawcy

Preferuje wnioskodawców, którzy
nie realizowali dotąd projektów ze
środków UE lub środków
krajowych

2 – nie realizowali
1 - realizowali

2

Członkostwo w
LGD

Preferowane są operacje, w
których wnioskodawca jest
członkiem LGD

1 - wnioskodawca jest członkiem
LGD
0 - wnioskodawca nie jest
członkiem LGD

Przykładowe odniesienie
do analizy SWOT
wykorzystanie Szans
- wzrost aktywności lokalnej
- efektywniejsze wykorzystanie środków
unijnych
- rozwój regionu i makroregionu
wykorzystanie Mocnych Strony
- uaktywnienie potencjału tkwiącego w
lokalnej społeczności
niwelowanie Słabych Stron
- niska aktywność społeczna i
obywatelska
- niski stopień wykorzystania
dostępnych środków na rozwój regionu
przeciwdziałanie ZagroŜeniom
- spadek wsparcia ze strony
samorządów
- spadek angaŜowania się mieszkańców
w Ŝycie społeczne
wykorzystanie Szans
- rozwój Grupy Partnerskiej
- efektywniejsza współpraca
transgraniczna w ramach LGD
wykorzystanie Mocnych Strony
- wsparcie i wzbogacenie róŜnorodności
działań Grupy Partnerskiej
niwelowanie Słabych Stron
- małego zainteresowania sprawami

68

Stowarzyszenie LGD "Wrzosowa Kraina" - Lokalna Strategia Rozwoju

3

Zasięg
oddziaływania
operacji

Preferuje operacje mające wpływ
na ilość miejscowości

4

Innowacyjność
operacji

Preferuje operacje innowacyjne,
niespotykane w skali lokalnej - tj.
wykorzystujące niepraktykowane
dotąd zastosowania zasobów i
rozwiązań

5

Trwałość
operacji po

Preferuje się operacje, których
działanie będzie kontynuowane po

regionu miejscowych intelektualistów
- izolacji części nowych mieszkańców
- nieodpowiedniego przepływ informacji
pomiędzy poszczególnymi sektorami
społecznymi
3 - wpływa na całe LGD
wykorzystanie Szans
- Rozwój regionu oparty o walory
2 – wpływa na gminę
przyrodniczo-kulturowe w tym Natura
1 - wpływa na nie mniej niŜ 2
miejscowości
2000
0 – wpływa na 1 miejscowość
- Rozwój turystyki
- Wzrost aktywności i integracja
społeczności
wykorzystanie Mocnych Strony
- Wielokulturowość ludności napływowej
- zachowane tradycje i obyczaje, znane
święta i festiwale lokalne, kultura
- Sieć szlaków turystycznych
niwelowanie Słabych Stron
- Niska świadomość obywatelska,
ekologiczna i przyrodnicza mieszkańców
- małe efekty w ochronie przyrody,
krajobrazu, dziedzictwa kulturowego
- Słaba promocja regionu zwłaszcza
walorów przyrodniczych
przeciwdziałanie ZagroŜeniom
- UboŜenie mieszkańców, patologie
społeczne
- Starzenie się społeczności
2 - ma charakter innowacyjny w
wykorzystanie Szans
danym środowisku lokalnym
- wykorzystywanie proekologicznych
0 – nie ma charakteru
źródeł energii
innowacyjnego
- Rozwój rolnictwa ekologicznego i
rolnośrodowiskowego
- Zagospodarowania infrastruktury
poradzieckiej
1 - operacja zapewnia kontynuację wykorzystanie Szans
0 – operacja nie zapewnia
- Rozwój produktów lokalnych i usług
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zakończeniu

zakończeniu finansowania z Leader kontynuacji
PROW

6

Wykorzystanie
lokalnych
zasobów

Preferuje operacje, które
wykorzystują potencjał
przyrodniczo-kulturowy oraz
aktywność mieszkańców

2 – wykorzystuje potencjał
przyrodniczo-kulturowy i
aktywność mieszkańców
1 - wykorzystuje potencjał
przyrodniczo-kulturowy lub
aktywność mieszkańców
0 – nie wykorzystuje potencjału
przyrodniczo-kulturowego oraz
aktywności mieszkańców

7

Promocja
obszaru

Preferuje operacje, które
wpływają na promocję jak
największego obszaru LGD

3
2
1
0

– promocja całego obszaru LGD
- promocja 1 gminy
– promocja jednej miejscowości
– brak wpływu na promocję

oferujących zdrową i smaczną Ŝywność
wykorzystanie Mocnych Strony
- Wielokulturowość ludności napływowej
- zachowane tradycje i obyczaje, znane
święta i festiwale lokalne, kultura
- Rozwijająca się turystyka przyrodnicza
- Realizacja projektów czynnej ochrony
przyrody
wykorzystanie Mocnych Strony
- Bory Dolnośląskie, duŜa powierzchnia
lasów i stawów
- Cieki i zbiorniki wodne – atrakcyjne
krajobrazowo, o walorach rekreacyjnych
- Mozaika krajobrazowa – lasy, łąki,
bagna, torfowiska, wydmy,
wrzosowiska, stawy
- Wyjątkowa fauna i flora
- Wielokulturowość ludności napływowej
- zachowane tradycje i obyczaje, znane
święta i festiwale lokalne, kultura
- Tradycje metalurgiczne – odlewnie
Ŝeliwa, kuźnie (Przemków, Gromadka,
Chocianów)
- Aktywność zespołów muzycznofolklorystycznych (w tym szkolne koła)
- Leśnictwo oraz aktywne koła łowickie i
wędkarskie
niwelowanie Słabych Stron
- Słaba promocja regionu (zwłaszcza
walorów przyrodniczych)

Maksymalnie

14 punktów
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Odnowa i rozwój wsi
L.p.

Kryteria

1

Oddziaływanie
operacji

2

Trwałość operacji

Przykładowe odniesienie
do analizy SWOT
2 – operacja wpływa na więcej niŜ wykorzystanie Szans
Preferuje się operacje, które
1 obszar oddziaływania
- Rozwój regionu oparty o walory
wpływać będą na: poprawę
jakości Ŝycia mieszkańców, wzrost 1 – operacja wpływa na 1 z
przyrodniczo-kulturowe w tym Natura
2000
ich aktywności, integracji, rozwój obszarów
- Rozwój turystyki weekendowej,
funkcji turystycznych wsi,
0 – operacja nie mieści się w
agroturystyki a takŜe turystyki
preferowanych obszarach
zachowanie dziedzictwa
specjalistycznej: przyrodniczej,
oddziaływania
kulturowego i przyrodniczego
ekoturystyki
- Wzrost aktywności i integracja
społeczności lokalnej, rozwój Grupy
Partnerskiej Wrzosowa Kraina
niwelowanie Słabych Stron
- Nierozwiązane problemy ścieków i
odpadów (w tym azbest) na większości
obszaru
- Niezadowalająca estetyka wsi
- Niedostatecznie rozwinięta
infrastruktura w tym społeczna i
kulturalna
przeciwdziałanie ZagroŜeniom
- Pogorszenie jakości środowiska i
degradacja przyrody, krajobrazu,
zabytków, zmniejszenie powierzchni
lasów
- Wzrost apatii społecznej i spadek
angaŜowania się mieszkańców w Ŝycie
społeczne
Preferuje się operacje
1 – operacja trwała
wykorzystanie Szans
zapewniające trwałe
0 – operacja nie zapewnia
- Ciekawsza oferta spędzania wolnego
wykorzystanie po zakończeniu
trwałości
czasu
inwestycji
- Wzrost aktywności i integracja
Opis

Punkty
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3

Wpływ na
środowisko
naturalne

Preferowane są operacje mające
pozytywny wpływ na środowisko
naturalne

4

Wykorzystanie
Preferuje operacje, które
lokalnych zasobów wykorzystując potencjał
przyrodniczo-kulturowy oraz
aktywność mieszkańców

2 – operacja jest przyjazna dla
środowiska naturalnego
1 – operacja jest neutralna

2 – wykorzystuje potencjał
przyrodniczo-kulturowy i
aktywność mieszkańców
1 - wykorzystuje potencjał
przyrodniczo-kulturowy lub
aktywność mieszkańców
0 – nie wykorzystuje potencjału
przyrodniczo-kulturowego oraz
aktywności mieszkańców

społeczności lokalnej
niwelowanie Słabych Stron
- Niedostatecznie rozwinięta
infrastruktura w tym społeczna i
kulturalna
- Niezadowalająco rozwinięta baza
turystyczno-rekreacyjna, usługowa
wykorzystanie Szans
- Cieki i zbiorniki wodne – atrakcyjne
krajobrazowo, o walorach
rekreacyjnych
niwelowanie Słabych Stron
- Nierozwiązane problemy ścieków i
odpadów (w tym azbest) na większości
obszaru
- Niezadowalająca estetyka wsi
- Zbyt małe efekty w ochronie
przyrody, krajobrazu, dziedzictwa
kulturowego
- Niewłaściwa gospodarka przestrzenna
w części regionu
wykorzystanie Mocnych Strony
- Bory Dolnośląskie, duŜa powierzchnia
lasów i stawów
- Cieki i zbiorniki wodne – atrakcyjne
krajobrazowo, o walorach
rekreacyjnych
- Mozaika krajobrazowa – lasy, łąki,
bagna, torfowiska, wydmy,
wrzosowiska, stawy
- Wyjątkowa fauna i flora
- Wielokulturowość ludności
napływowej - zachowane tradycje i
obyczaje, znane święta i festiwale
lokalne, kultura
- Tradycje metalurgiczne – odlewnie
Ŝeliwa, kuźnie (Przemków, Gromadka,
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5

Promocja obszaru

Preferuje operacje, które
wpływają na promocję jak
największego obszaru LGD

3
2
1
0

– promocja całego obszaru LGD
- promocja 1 gminy
– promocja jednej miejscowości
– brak wpływu na promocję

Chocianów)
- Aktywność zespołów muzycznofolklorystycznych (w tym szkolne koła)
- Leśnictwo oraz aktywne koła łowickie
i wędkarskie
wykorzystanie Mocnych Strony
- Cieki i zbiorniki wodne – atrakcyjne
krajobrazowo, o walorach
rekreacyjnych
niwelowanie Słabych Stron
- Słaba promocja regionu (zwłaszcza
walorów przyrodniczych)
- Niedostatecznie rozwinięta
infrastruktura w tym społeczna i
kulturalna

Maksymalnie
10 punktów

RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
oraz
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
L.p.
1

Kryteria
Realizacja celów
LSR-u

Opis

Punkty

Preferuje operacje realizujące kilka 3 – więcej niŜ 2 cele szczegółowe
celów szczegółowych
2 - 2 cele szczegółowe
1 – 1 cel szczegółowy

Przykładowe odniesienie
do analizy SWOT
wykorzystanie Szans
- Rozwój turystyki weekendowej,
agroturystyki a takŜe turystyki
specjalistycznej: przyrodniczej,
ekoturystyki
wykorzystanie Mocnych Strony
- Rolnictwo ekstensywne i
proekologiczne
niwelowanie Słabych Stron
- Niski poziom przedsiębiorczości
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2

Członkostwo w
LGD

Preferowane są operacje, w
których wnioskodawca jest
członkiem LGD

1 - wnioskodawca jest członkiem
LGD
0 - wnioskodawca nie jest
członkiem LGD

3

Doświadczenie
wnioskodawcy

Preferuje wnioskodawców, którzy
nie realizowali dotąd projektów ze
środków UE lub środków
krajowych

2 – nie realizowali
1 - realizowali

4

Wpływ na
środowisko
naturalne

Preferowane są operacje mające
pozytywny wpływ na środowisko
naturalne

2 – operacja jest przyjazna dla
środowiska naturalnego
1 – operacja jest neutralna

- Mała ilość dostępnych produktów
lokalnych
- Niezadowalająco rozwinięta baza
turystyczno-rekreacyjna, usługowa
przeciwdziałanie ZagroŜeniom
- Zanik przetwórstwa runa leśnego
wykorzystanie Szans
- rozwój Grupy Partnerskiej
- efektywniejsza współpraca
transgraniczna w ramach LGD
niwelowanie Słabych Stron
- Nieodpowiedni przepływ informacji
pomiędzy poszczególnymi sektorami
społecznymi
wykorzystanie Szans
- efektywniejsze wykorzystanie środków
unijnych
- rozwój regionu i makroregionu
niwelowanie Słabych Stron
- Niski poziom przedsiębiorczości
- niski stopień wykorzystania
dostępnych środków na rozwój regionu
wykorzystanie Mocnych Strony
- Doświadczenia w wykorzystywaniu
biomasy - alternatywnych źródeł energii
- Zasoby leśne wykorzystywane
gospodarczo
- Rozwijająca się turystyka przyrodnicza
- Lokalne hodowle zwierząt
niwelowanie Słabych Stron
- Niewiara społeczności lokalnej w
rozwój regionu na bazie zasobów
naturalnych

Maksymalnie
8 punktów
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KARTA OCENY
operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

Miejsce na pieczęć LGD
NUMER WNIOSKU:

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:
DZIAŁANIE PROW 2007-2013
W RAMACH WDRAśANIA LSR

Małe projekty

1

1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU
Doświadczenie wnioskodawcy

2

Członkostwo w LGD

3

Zasięg oddziaływania operacji

4

Innowacyjność operacji

5

Trwałość operacji po zakończeniu

6

Wykorzystanie lokalnych zasobów

7

Promocja obszaru

OCENA

SUMA PUNKTÓW
IMIĘ i NAZWISKO wypełniającego członka Rady:
MIEJSCE:
PODPIS SEKRETARZA POSIEDZENIA
RADY

DATA:

CZYTELNY PODPIS:
PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Instrukcja wypełnienia kart
Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający
Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych kryteriów wyboru
• Kartę naleŜy wypełnić piórem lub długopisem lub cienkopisem.
• Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.
• W punktach od 1 do 7 naleŜy wpisać przyznaną liczbę punktów
Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje niewaŜnością karty.
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KARTA OCENY
operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

Miejsce na pieczęć LGD
NUMER WNIOSKU:

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:
DZIAŁANIE PROW 2007-2013
W RAMACH WDRAśANIA LSR

Odnowa i rozwój wsi
1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU

1

Oddziaływanie operacji

2

Trwałość operacji

3

Wpływ na środowisko naturalne

4

Wykorzystanie lokalnych zasobów

5

Promocja obszaru

OCENA

SUMA PUNKTÓW
IMIĘ i NAZWISKO wypełniającego członka Rady:
MIEJSCE:
PODPIS SEKRETARZA POSIEDZENIA RADY

DATA:

CZYTELNY PODPIS:
PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Instrukcja wypełnienia kart
Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający
Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych kryteriów wyboru
• Kartę naleŜy wypełnić piórem lub długopisem lub cienkopisem.
• Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.
• W punktach od 1 do 5 naleŜy wpisać przyznaną liczbę punktów
Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje niewaŜnością karty.
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KARTA OCENY
operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

Miejsce na pieczęć LGD
NUMER WNIOSKU:

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:
DZIAŁANIE PROW 2007-2013
W RAMACH WDRAśANIA LSR
( właściwe zaznaczyć X lub V )

 Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

 RóŜnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej

1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU
1

Realizacja celów LSR-u

2

Członkostwo w LGD

3

Doświadczenie wnioskodawcy

4

Wpływ na środowisko naturalne

OCENA

SUMA PUNKTÓW
IMIĘ i NAZWISKO wypełniającego członka Rady:
MIEJSCE:
PODPIS SEKRETARZA POSIEDZENIA
RADY

DATA:

CZYTELNY PODPIS:
PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Instrukcja wypełnienia kart
Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający
Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych kryteriów wyboru
• Kartę naleŜy wypełnić piórem lub długopisem lub cienkopisem.
• Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.
• W punktach od 1 do 4 naleŜy wpisać przyznaną liczbę punktów
Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje niewaŜnością karty.
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Procedura zmiany kryteriów
Lokalne kryteria wyboru, podobnie jak sama LSR, będą ewoluowały w czasie, co będzie
mogło powodować potrzebę ich zmiany lub pewnej modyfikacji do zmieniających się
uwarunkowań i potrzeb.
Procedura zmiany lokalnych kryteriów została sformułowana juŜ na etapie opracowania LSR,
stwarzając gwarancję ewentualnego uruchomienia w przyszłości swoistego mechanizmu
naprawczego w sytuacji, gdyby np. zaproponowane początkowo zestawy kryteriów selekcji
nie przynosiły oczekiwanych rezultatów lub wręcz w niekorzystny sposób realizowały
politykę wsparcia LGD zapisaną w LSR.
Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru jest uregulowana w regulaminie Rady
(załącznik nr 7) w paragrafie 28.
Uprawnieni na podstawie regulaminu do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru
zgłaszają pisemną propozycje zmian wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Zmiany
kryteriów uchwałą dokonuje Walne Zebranie Członków.
W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla konkursów
ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian.

Uproszczony schemat
wprowadzenia zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji:

Przygotowanie zmian w lokalnych kryteriach wyboru
przez uprawniony organ zgodnie z regulaminem Rady

ZłoŜenie wniosku na Walnym Zebraniu Członków

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

Przygotowanie przez biuro nowych kart oceny w oparciu
o wprowadzone zmiany
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Procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego
1. KaŜdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady, podjętej na etapie
oceny zgodności wniosku z lokalnymi kryteriami wyboru.
2. Odwołanie ma postać formularza skierowanego do Zarządu za pośrednictwem biura LGD,
o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji, wg wzoru udostępnionego
przez Biuro LGD. Jedynym organem uprawnionym do rozpatrywania odwołań jest Rada.
3. Wnioskodawca po otrzymaniu pisma informującego o nie zakwalifikowaniu operacji do
dofinansowania ma prawo w terminie 4 dni kalendarzowych złoŜyć pisemny formularz
ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie operacji. W tym samym terminie
wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny w siedzibie Biura LGD.
4. Odwołanie podlega ponownemu rozpatrzeniu przez Radę na specjalnie zwołanym
posiedzeniu Rady.
5. Formularz ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie operacji pozostaje bez
rozpatrzenia w przypadku gdy:
a) został wniesiony po upływie terminu określonego w pkt 3
b) został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą,
którego wniosek o dofinansowanie operacji podlegał ocenie
c) nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku
o ponowne rozpatrzenie.
6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji musi zostać
szczegółowo uzasadniony.
7. W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o dofinansowanie operacji członkowie
Rady rozpatrują wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących w danym konkursie i
tylko w tych jego elementach, których dotyczy 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 moŜe
zostać złoŜony tylko jeden raz.
10. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany w
terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym wniosek był rozpatrywany.
11. PowyŜsza procedura odwoławcza zostaje przedstawiona do zapoznania się i podpisu
kaŜdemu składającemu wniosek o dofinansowanie operacji w dniu składania tego
wniosku i podpisana zostaje dołączona do wniosku.
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FORMULARZ O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU
o dofinansowanie operacji

Miejsce na pieczęć LGD

NUMER WNIOSKU:

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:
DZIAŁANIE PROW 2007-2013
W RAMACH WDRAśANIA LSR
(właściwe zaznaczyć znakiem X lub V )
DECYZJA RADY O NIEWYBRANIU PROJKETU
ZAPADŁA NA ETAPIE:

•
•
•
•
•
•

RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Oceny zgodności z LSR
Oceny projektów wg. lokalnych kryteriów wyboru

UZASADNIENIE DLA WSZCZĘCIA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ:
IMIĘ i NAZWISKO / NAZWA WNIOSKODAWCY:
ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WNIOSKODAWCY
ADRES KORESPONDENCYJNY (jeŜeli inny niŜ wskazany
powyŜej)
TELEFON KONTAKTOWY WNIOSKODAWCY:
ADRES E-MAIL WNIOSKODAWCY:
WNOSZĘ O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OPERACJI PRZEZ ORGAN DECYZYJNY LGD
MIEJSCE:

DATA:

CZYTELNY
PODPIS:

POTWIERDZENIE ZŁOśENIA WNIOSKU W BIURZE
LGD PRZEZ PERSONEL LGD

DATA:

CZYTELNY
PODPIS:

Instrukcja wypełnienia formularza
1. Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD
2. Pola białe wypełnia wnioskodawca
Wniosek będzie uznany za poprawnie złoŜony, tylko w sytuacji wypełnienia wszystkich białych pól, w tym w szczególności uzasadnienia dla wszczęcia
procedury odwoławczej.

81

Stowarzyszenie LGD "Wrzosowa Kraina" - Lokalna Strategia Rozwoju

Ostateczny wybór operacji do dofinansowania w ramach LSR
Po zakończeniu procedury odwoławczej i zatwierdzeniu oceny wszystkich operacji przez
Radę, przygotowuje się:
1. uchwałę zawierającą listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR,
2. uchwałę zawierającą listę operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR.
Podstawą do umieszczenia operacji na liście wybranych jest ostateczna lista rankingowa
przygotowana po uwzględnieniu odwołań.
Na liście rankingowej umieszcza się operacje wybrane do dofinansowania wpisując w tabelę
wnioski od największej do najmniejszej liczby punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej.
UWAGA - jeśli kilka wniosków uzyska taką samą liczbę punktów o miejscu na liście
rankingowej decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura LGD.
Operacje nie wybrane do dofinansowania są wpisywane pod operacjami wybranymi do
dofinansowania po oddzieleniu tabeli linią poziomą i zaznaczeniu, Ŝe są to operacje
odrzucone w ocenie merytorycznej.
Informację o ostatecznej decyzji Rady przesyła się do Wnioskodawców oraz do IW oraz
podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej LGD.

Przykład:
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Lista rankingowa wniosków wskazanych do dofinansowania w ramach działania PROW 2007-2013 w
ramach wdraŜania LSR :
- MAŁE PROJEKTY
- ODNOWA WSI
- RÓśNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
- TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Lp.

Numer
wniosku

( właściwe działanie zaznaczyć znakiem X lub V )

Tytuł

Pkt.
Uzyskane
w wyniku
oceny

Podmiot wnioskujący

Wnioskowana
kwota

Wkład
własny

1
2
3
8
Lista wniosków rezerwowych
9
10
15
16
Lista wniosków odrzuconych
17
18
19
0

0

Bezwzględne minimum punktów do
otrzymania dofinansownia
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Limit dostępnych środków finansowych w
ramach konkursu do działania PROW 20072013 w ramach wdraŜania LSR

Suma przyznanych środków
finansowych w ramach
konkursu do działania
PROW 2007-2013 w ramach
wdraŜania LSR

0

Suma wniosków wskazanych do podpisania
umowy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego w ramach
konkursu do działania PROW 2007-2013 w
ramach wdraŜania LSR

Suma wniosków wskazanych jako
rezerwowe do podpisaniu Umowy z UMWD

Suma wniosków odrzuconych pod względem
merytorycznym

Data i podpis Sekretarza Rady

Data i podpis Przewodniczącego Rady LGD

Data i podpis Prezesa LGD

Pieczęć LGD
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10. Określenie budŜetu LSR dla kaŜdego roku jej realizacji
Całkowity budŜet, jakim dysponuje Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina w ramach
realizacji Osi 4 LEADER – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 9 018 232,00 zł.
Wielkość budŜetu wynika z iloczynu liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, na
obszarze objętym LSR, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. (wg GUS) i określonych dla
poszczególnych komponentów kwot.

Tabela pokazuje szczegółowy podział środków w ramach poszczególnych komponentów:
Komponent i jego kod
wg PROW 2007-13

Przewidziana
kwota (zł)

Liczba
mieszkańców

Wartość
budŜetu (zł)

116

60 934

7 068 344

3

60 934

182 802

29

60 934

1 767 086

WdraŜanie lokalnych strategii
rozwoju (kod 4.1/413)
WdraŜanie projektów współpracy
(kod 4.21)
Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja (kod 4.31)
Razem

9 018 232

PoniŜsza tabela przedstawia podział środków LGD Wrzosowa Kraina w ramach działania
„WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” (kod 4.1/413) z uwzględnieniem minimalnej
alokacji środków na poziomie 10% dla kaŜdej z operacji:
Kwota
alokacji (zł)

Średnia wartość
pomocy (zł)

Planowana
liczba operacji

RóŜnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej

800 000,00

50 000,00

16

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

800 000,00

100 000,00

8

Odnowa i rozwój wsi

3 000 000,00

500 000,00

6

Małe projekty

2 468 344,00

24 683,44

100

Kod 4.1/413

Wysokość środków łącznie

7 068 344,00
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ZałoŜenia budŜetowe
Koszty całkowite operacji stanowią sumę kwoty refundowanej (dofinansowania) i wkładu
własnego zgodnego z rodzajem operacji – wg wytycznych PROW 2007-2013, tj.:
» dla operacji „RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” maksymalnie 50%
dofinansowania (czyli minimum 50% wkładu własnego beneficjenta);
» dla operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” maksymalnie 50%
dofinansowania (czyli minimum 50% wkładu własnego beneficjenta);
» dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” maksymalnie 75% dofinansowania (czyli
minimum 25% wkładu własnego beneficjenta);
» dla operacji „Małe projekty” maksymalnie 70% dofinansowania (czyli minimum 30%
wkładu własnego beneficjenta);
» dla operacji w ramach komponentów „WdraŜanie projektów współpracy” i
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” 100% dofinansowania (nie wymagany jest wkład własny)
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20092015

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Rok

Działania osi 4 przeprowadzane przez LGD

Kategoria
kosztu

4.1/413 - WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju
RóŜnicowanie
w kierunku
działalności
nierolniczej

Tworzenie i
rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Odnowa i
rozwój wsi

Małe projekty

Razem
4.1/413

całkowite

400 000,00

600 000,00

2 000 000,00

352 621,00

3 352 621,00

kwalifikowane

400 000,00

600 000,00

2 000 000,00

352 621,00

3 352 621,00

do refundacji

200 000,00

300 000,00

1 500 000,00

246 834,40

całkowite

400 000,00

400 000,00

1 333 334,00

kwalifikowane

400 000,00

400 000,00

1 333 334,00

do refundacji

200 000,00

200 000,00

całkowite

400 000,00

kwalifikowane

400 000,00

do refundacji

4.21
WdraŜanie
projektów
współpracy

4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie
umiejętności i aktywizacja
Funkcjonowanie
LGD (koszty
bieŜące)

Nabywanie
umiejętności
i aktywizacja

Razem 4.31

Razem oś 4

30 000,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

3 655 621,00

30 000,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

3 655 621,00

2 246 834,40

30 000,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

2 549 834,40

705 242,00

2 838 576,00

30 000,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

3 141 576,00

705 242,00

2 838 576,00

30 000,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

3 141 576,00

1 000 000,00

493 668,80

1 893 668,80

30 000,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

2 196 668,80

200 000,00

666 667,00

705 242,00

1 971 909,00

42 802,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

2 287 711,00

200 000,00

666 667,00

705 242,00

1 971 909,00

42 802,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

2 287 711,00

200 000,00

100 000,00

500 000,00

493 668,80

1 293 668,80

42 802,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

1 609 470,80

całkowite

200 000,00

200 000,00

0,00

705 242,00

1 105 242,00

40 000,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

1 418 242,00

kwalifikowane

200 000,00

200 000,00

0,00

705 242,00

1 105 242,00

40 000,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

1 418 242,00

do refundacji

100 000,00

100 000,00

0,00

493 668,80

693 668,80

40 000,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

1 006 668,80

całkowite

200 000,00

200 000,00

0,00

705 242,00

1 105 242,00

40 000,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

1 418 242,00

kwalifikowane

200 000,00

200 000,00

0,00

705 242,00

1 105 242,00

40 000,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

1 418 242,00

do refundacji

100 000,00

100 000,00

0,00

493 668,80

693 668,80

40 000,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

1 006 668,80

całkowite

0,00

0,00

0,00

352 621,00

352 621,00

0,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

625 621,00

kwalifikowane

0,00

0,00

0,00

352 621,00

352 621,00

0,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

625 621,00

do refundacji

0,00

0,00

0,00

246 834,40

246 834,40

0,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

519 834,40

całkowite

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 552,48

36 533,52

129 086,00

129 086,00

kwalifikowane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 552,48

36 533,52

129 086,00

129 086,00

do refundacji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 552,48

36 533,52

129 086,00

129 086,00

całkowite

1 600 000,00

1 600 000,00

4 000 001,00

3 526 210,00

10 726 211,00

182 802,00

1 262 552,48

504 533,52

1 767 086,00

12 676 099,00

kwalifikowane

1 600 000,00

1 600 000,00

4 000 001,00

3 526 210,00

10 726 211,00

182 802,00

1 262 552,48

504 533,52

1 767 086,00

12 676 099,00

do refundacji

800 000,00

800 000,00

3 000 000,00

2 468 344,00

7 068 344,00

182 802,00

1 262 552,48

504 533,52

1 767 086,00

9 018 232,00
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Tabela pomocnicza budŜetu
Działania osi 4 przeprowadzane przez LGD

Rok
realizacji
LSR

4.1/413 - WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju
RóŜnicowanie
w kierunku
działalności
nierolniczej

Tworzenie i
rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Odnowa i
rozwój wsi

Małe
projekty

Razem
4.1/413

1

2

3

4

5

6

2009

2 oper.
200 000,00

2 oper.
300 000,00

3 oper.
1 500 000,00

10 oper.
246 834,40

2010

4 oper.
200 000,00

2 oper.
200 000,00

2 oper.
1 000 000,00

2011

4 oper.
200 000,00

2 oper.
100 000,00

2012

3 oper.
100 000,00

2013

4.21
WdraŜanie
projektów
współpracy

4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, nabywanie umiejętności i
aktywizacja
Razem oś 4

Funkcjonowanie
LGD (koszty
bieŜące)

Nabywanie
umiejętności
i
aktywizacja

Razem 4.31

7

8

9

10

11

17 oper.
2 246 834,40

30 000,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

2 549 834,40

20 oper.
493 668,80

28 oper.
1 893 668,80

30 000,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

2 196 668,80

1 oper.
500 000,00

20 oper.
493 668,80

27 oper.
1 293 668,80

42 802,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

1 609 470,80

1 oper.
100 000,00

0,00

20 oper.
493 668,80

24 oper.
693 668,80

40 000,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

1 006 668,80

3 oper.
100 000,00

1 oper.
100 000,00

0,00

20 oper.
493 668,80

24 oper.
693 668,80

40 000,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

1 006 668,80

2014

0,00

0,00

0,00

10 oper.
246 834,40

10 oper.
246 834,40

0,00

195 000,00

78 000,00

273 000,00

519 834,40

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 552,48

36 533,52

129 086,00

129 086,00

20092015

16 oper.
800 000,00

8 oper.
800 000,00

6 oper.
3 000 000,00

100 oper
2 468 344,00

130 oper.
7 068 344,00

182 802,00

1 262 552,48

504 533,52

1 767 086,00

9 018 232,00
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Harmonogram realizacji przedsięwzięć w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Przedsięwzięcia i typ
operacji
zgodnie z LSR

Okres realizacji LSR (z dokładnością do pół roku)
2009
I

2009
II

2010
I

2010
II

2011
I

2011
II

2012
I

2012
II

2013
I

2013
II

2014
I

2014
II

2015
I

2015
II

I „Turystyka i wypoczynek w
regionie”
II „Zadbane, funkcjonalne i
bezpieczne obszary wiejskie
Wrzosowej Krainy”
III „Przedsiębiorczy
mieszkańcy”
IV „Rozwinięte
społeczeństwo
obywatelskie”
V „Integracja regionu”
VI „Promocja Wrzosowej
Krainy”
Projekt współpracy
Funkcjonowanie LGD,
nabywanie umiejętności i
aktywizacja
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Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o moŜliwości składania
wniosków na realizację działań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

2009
Lp.

2010

2011

2012

2013

2014

Wyszczególnienie
I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

1

RóŜnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej

X

X

X

X

X

2

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

X

X

X

X

X

3

Odnowa i rozwój wsi

X

4

Małe projekty

X

X
X

II

III

IV

I

II

III

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR
Proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju „Wrzosowej Krainy” prowadzony był
metodą uspołecznioną przy udziale szerokiego grona przedstawicieli regionu - samorządów,
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów oraz instytucji.
Prace przebiegały zgodnie ze standardami procesu planowania strategicznego, czyli od etapu
diagnozy poprzez analizę SWOT, uzgodnienie celów, działań i oczekiwanych rezultatów.
Po odbyciu szeregu spotkań informacyjnych w pierwszej połowie 2008 roku
z mieszkańcami i partnerami LGD, po zrealizowaniu 3 szkoleń dla mieszkańców gmin
Chojnów, Lubin i Bolesławiec, tj. obszarów nowo przyłączonych do Wrzosowej Krainy
nt. zasad współpracy partnerskiej, funkcjonowania LGD i szans rozwoju jakie stwarza
w najbliŜszej przyszłości – przeprowadzono analizę lokalnych i regionalnych aktorów
istotnych z punktu widzenia zasad Leadera, interesów społeczności lokalnych i środowisk
opiniotwórczych. W wyniku tejŜe analizy wytypowano grupę lokalnych przedstawicieli
i liderów, których zaproszono do prac nad dokumentem.
Podstawową metodą wykorzystaną do tworzenia strategii były spotkania warsztatowe
prowadzone w okresie od czerwca do września 2008 roku. Łącznie odbyło się 5 spotkań, w
Konradówce, Raszówce, Łaziskach i dwa warsztaty w Chocianowie, na których pracowała
grupa od 12 do 40 osób. Uczestnicy pracowali na sesjach plenerowych oraz w grupach
roboczych na kaŜdym etapie opracowania strategii. Warsztaty prowadzone były metodami
interaktywnymi przez zaproszonych w tym celu specjalistów i moderatorów, którzy
prowadzili proces. Spotkania te wymagały aktywnego uczestnictwa, sprzyjały wymianie
poglądów i wiedzy pomiędzy uczestnikami procesu. W ramach tych prac wypracowane
zostały: opis i diagnoza obszaru, analiza SWOT, wizja i misja, cele oraz przedsięwzięcia do
realizacji w ramach LSR. Dzięki wypracowanym na warsztatach zapisom, uzgodnieniom
uczestników i konsultacjami ze społecznością lokalną powstała ostateczna wersja strategii.
Na podstawie prac warsztatowych, konsultacji społecznych i po uzgodnieniach z Zarządem
LGD przygotowane zostały zasady wdraŜania i aktualizacji strategii, wszystkie niezbędne
procedury, lokalne kryteria wyboru operacji oraz budŜet LSR.
Na potrzeby prac nad strategią pośród mieszkańców obszaru przeprowadzone zostały
badania ankietowe. Dotyczyły one zapotrzebowania związanego z planowanymi do
realizacji przedsięwzięciami oraz moŜliwymi do sfinansowania w ramach nich operacjami
(róŜnicowanie działalności, mikroprzedsiębiorczość, odnowa wsi oraz „małe projekty”).
Wyniki tych badań wykorzystano do planowania podziału środków w ramach budŜetu na
wdraŜanie LSR.
Za pośrednictwem informatorów – gazet gminnych oraz stron internetowych
samorządów, jak równieŜ strony www.WrzosowaKraina.pl - przekazywane były informacje o
spotkaniach warsztatowych oraz stanie prac nad dokumentem.
W kaŜdej gminie działał
punkt informacyjno - konsultacyjny,
jak i osoba, która była łącznikiem z
pracownikami biura LGD przekazując
materiały i informacje.
Prace nad LSR zostały zakończone
wraz z przyjęciem strategii do
realizacji uchwałą Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”
w dniu 12.01.2009 r.
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warsztaty w gminie Lubin

warsztaty w gminie Bolesławiec

warsztaty w gminie Chojnów

Schemat prac nad Lokalną Strategią Rozwoju
Przygotowanie procesu – kwiecień /maj 2008
•
Konferencja informująca o nowym okresie programowania i LSR
•
Informowanie społeczności lokalnej (indywidualne spotkania z lokalnymi
liderami i partnerami)
Opracowanie dokumentu strategii – czerwiec /listopad 2008
•
3 spotkania szkoleniowe
» Przekazanie informacji mieszkańcom z terenu nowych gmin
nt. LGD Wrzosowa Kraina, podejścia Leader, osi 3 i 4 PROW oraz LSR
•
Warsztaty z mieszkańcami (5 spotkań)
» Diagnoza obszaru i analiza uczestników
» Analiza SWOT
Listę osób biorących udział
» Identyfikacja problemów
w pracach nad strategią
zamieszczono na str. 3 LSR
» Wizja, cele, misja LGD
» Cele główne i szczegółowe
» Przedsięwzięcia do realizacji wraz z budŜetem
•
Badania ankietowe
•
Konsultacje ze społecznością lokalną
» Punkty konsultacyjne w gminach, strony internetowe, informatory gminne
Zakończenie procesu – grudzień 2008 /styczeń 2009
•
Konsultacje z lokalnymi liderami i partnerami
•
Przyjęcie na Walnym Zebraniu Członków – końcowego dokumentu LSR
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12. Opis procesu wdraŜania i aktualizacji LSR
Lokalna Grupa Działania odpowiedzialna będzie za proces wdraŜania i aktualizacji
LSR. Z jednej strony Rada odpowiedzialna będzie za wybór operacji do realizacji, a z drugiej
Zarząd realizować będzie działania związane z wdraŜaniem LSR – promocją i informacją,
aktywizacją i motywowaniem społeczności lokalnej do zaangaŜowania się w realizację
Leadera, jak równieŜ odpowiedzialny on będzie za aktualizację Strategii.
Rada realizując swoje podstawowe zadanie, jakim jest wybór projektów powinna kierować
się zasadami bezstronności, jawności i przejrzystości w podejmowaniu decyzji. Zasady
i procedury dotyczące wyboru projektów dokładniej opisane zostały w rozdziale 9 Strategii.
Szersza i nie mniej odpowiedzialna będzie rola Zarządu LGD. Jego zadania w procesie
wdraŜania LSR podzielić moŜna na działania związane z promocją i informacją,
aktywizacją i motywowaniem oraz monitorowaniem realizacji Strategii.
W ramach promocji i informacji LGD w pierwszym okresie wdraŜania powinno skupić się
na działaniach zapewniających szeroką informację i promocję załoŜeń Lokalnej Strategii
Rozwoju oraz przybliŜającą zasady i harmonogram ogłaszania konkursów na finansowanie
konkretnych operacji. W tym celu wykorzystane mogą zostać tradycyjne oraz bardziej
nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej. PoniewaŜ Program Leader proponuje
wsparcie głównie dla mieszkańców obszarów wiejskich nie naleŜy pomijać narzędzi, które są
dla nich bezpośrednio dostępne, tj. tablice ogłoszeniowe w wioskach, informacje na tablicach
przy urzędach gmin i parafiach, druki informacyjne wykładane w sklepach i innych często
odwiedzanych przez mieszkańców miejscach. Warto równieŜ współpracować z lokalnymi
mediami w realizacji działań promocyjnych. Do realizacji tych działań zaangaŜować moŜna
równieŜ lokalną prasę, radio i telewizję. Obecnie standardowym narzędziem komunikacji
staje się Internet. Niezbędne jest, aby na stronie internetowej www.wrzosowakraina.pl
dostępna była Lokalna Strategia Rozwoju, harmonogram konkursów, informacja o aktualnych
wydarzeniach, wzory wniosków, protokoły z posiedzeń Rady, etc. Dodatkowo w kolejnych
latach wdraŜania LSR pomyśleć moŜna o lokalnej bazie „dobrych praktyk” projektów
sfinansowanych juŜ w ramach środków Leadera. Dobrym narzędziem komunikacji pomiędzy
LGD a mieszkańcami obszaru będzie funkcjonujące juŜ przy stronie internetowej forum
dyskusyjne.
Za bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną odpowiedzialne będzie działające przy
zarządzie LGD biuro. W jego godzinach pracy przynajmniej jeden pracownik powinien być
obecny i dysponować aktualną informacją o działaniach LGD, konkursach oraz udostępniać
wzory wniosków i instrukcję ich wypełniania. Biuro odpowiedzialne będzie za
zorganizowanie bezpłatnej pomocy doradczej dla podmiotów z obszaru zainteresowanych
złoŜeniem wniosków w ramach ogłaszanych konkursów oraz przyjmować składane wnioski.
Widać więc, Ŝe w działaniach informacyjnych i promocyjnych najistotniejsza będzie rola
biura, które koordynować będzie realizację tych działań i dbać o ich aktualność i
systematyczność.
WaŜną rolą LGD we wdraŜaniu LSR powinno być aktywizowanie i motywowanie
mieszkańców do zaangaŜowania się we wdraŜanie Strategii. Na tym polu LGD moŜe
pochwalić się juŜ osiągnięciami związanymi z duŜym zaangaŜowaniem lokalnych liderów
reprezentujących sektory publiczny, społeczny i gospodarczy w prace warsztatowe i
przygotowanie dokumentu LSR. ZaangaŜowanie to zaowocowało równieŜ wejściem tych
osób w skład Rady i Zarządu LGD. MoŜna więc domniemać, Ŝe kompetencje przedstawicieli
tych organów są wystarczające do podjęcia działań aktywizacyjnych i motywacyjnych
skierowanych do pozostałych mieszkańców obszaru. W tym zakresie szczególna rola
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organów LGD związana będzie z pomocą dla beneficjentów w przygotowaniu wniosków o
przyznanie pomocy w ramach LSR. Obecnie na obszarze niewiele podmiotów ma
doświadczenie w tworzeniu aplikacji konkursowych i pozyskiwaniu w ten sposób środków na
swoją działalność. Zadaniem LGD będzie zorganizowanie szkoleń i warsztatów,
skierowanych do organizacji pozarządowych i osób fizycznych, pozwalających potencjalnym
beneficjentom na nabycie niezbędnych umiejętności i kwalifikacji. Drugim waŜnym
zadaniem będzie, aktywizacja mieszkańców do wspólnych działań społecznych i realizowanie
ich poprzez zakładanie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, spółdzielni
socjalnych etc.
W następnym rozdziale opisany zostanie system monitorowania będący elementem
ewaluacji własnej LGD.
System aktualizacji Strategii bezpośrednio związany będzie z wnioskami płynącymi z
monitorowania wdraŜania LSR oraz dokonanej ewaluacji własnej LGD. Monitorowanie oraz
ewaluacja własna w sposób systematyczny będzie przeprowadzana na zakończenie kaŜdego
roku wdraŜania LSR. Druga naczelna zasada prac nad aktualizacją LSR dotyczy, podobnie
jak na etapie tworzenia dokumentu, zaangaŜowania w ten proces szerokiej reprezentacji
społeczności lokalnej. Na podstawie realizowanego na bieŜąco procesu monitorowania
realizacji LSR, LGD dwukrotnie (przełom 2011/2012 oraz 2013/2014) dokona całościowej
analizy zaawansowania we wdraŜaniu LSR a w szczególności osiągania zamierzonych celów
i realizacji przedsięwzięć. Wnioski z tej analizy posłuŜą do eliminacji ewentualnych błędów i
barier we wdraŜaniu LSR. A w przypadku szczególnie negatywnej oceny wypływającej z
wyciągniętych wniosków zakończą się rekomendacją uruchomienia procesu aktualizacji LSR.
Proces aktualizacji wykorzystywać będzie narzędzia planowania strategicznego zastosowane
juŜ podczas prac nad LSR, tj. spotkania i warsztaty z liderami lokalnymi, badania ankietowe,
punkty konsultacyjne w gminach, konsultacje za pośrednictwem Internetu etc.
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13. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej
Monitorowanie słuŜy dostarczeniu informacji na podstawie, których Zarząd, Rada
i członkowie LGD mogą systematycznie dowiadywać się o występowaniu rozbieŜności
w realizacji planów i osiąganiu celów.
Monitorowaniu będą podlegać następujące aspekty działań LGD:
» monitorowanie realizacji LSRu,
» monitorowanie wydatkowania środków na poszczególne zamierzenia – operacje,
działania własne LGD.
Dzięki temu LGD dba o swoją stabilną sytuację finansową i podejmuje działania
interwencyjne w przypadku rozbieŜności lub niepowodzeń w realizacji LSR.
System monitorowania będzie polegać na:
» gromadzeniu danych na podstawie formularzy, wniosków, informacji uzyskanych od
podmiotów wdraŜających (UM, ARiMR) o zawartych umowach i wysokości środków
wypłacanych beneficjentom na realizację operacji,
» monitorowaniu operacyjnym na podstawie bezpośrednich rozmów z beneficjentami i
wizji lokalnych na miejscu realizacji operacji,
» weryfikacji osiągnięcia rzeczywistych rezultatów na podstawie gromadzenia danych
dotyczących wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania dla poszczególnych
przedsięwzięć,
» dokonywania przeglądu procedur wewnętrznych wdroŜenia poszczególnych działań
LSR,
» gromadzeniu danych dotyczących wydatkowania środków na funkcjonowanie LGD
zgodnie z procedurą określoną w umowie z podmiotem wdraŜającym.
Sposoby raportowania:
» raporty pisemne i sprawozdania dotyczące realizacji operacji i funkcjonowania LGD,
» analiza dokumentów merytorycznych i finansowych dostępnych w biurze,
» sprawozdania z wywiadów z beneficjentami.
Organem odpowiedzialnym za prowadzenie monitoringu jest Zarząd LGD. Zarząd moŜe
zlecić wykonanie niektórych zadań ekspertom zewnętrznym.
Ewaluacja słuŜy cenie ocenie sukcesu LGD i LSR.
W ramach ewaluacji dokonuje się oceny odpowiedzialności, skuteczności, efektywności
i oddziaływania projektu w stosunku do załoŜeń.
Ewaluacja będzie realizowana:
» ex ante dotyczy operacji i działań które są w fazie planowania i podejmowania decyzji
o ich realizacji. Ocena będzie polegała na analizie spodziewanych efektów pod kątem
wpływu na osiąganie celów w LSR, podobna ocena będzie dotyczyć analiz efektów
działań realizowanych w ramach funkcjonowania LGD i projektów współpracy;
» ex post dotyczy oceny działań w minionym okresie z perspektywy realizacji latach
2009 – 2015. Ewaluacja zostanie wykonana po 3 latach i po 6 latach od rozpoczęcia
realizacji LSR oraz w okresach rocznych po zakończeniu kaŜdego roku
kalendarzowego w zakresie oceny operacji i działań pod kątem efektów i osiągnięcia
celów zakładanych w LSR;
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» ocena jakości partnerstwa i sprawności funkcjonowania LGD. Ewaluacja będzie
dotyczyć funkcjonowania biura, funkcjonowania organów LGD, efektywności
stosowanych procedur, przepływu informacji, sprawności podejmowania decyzji.
Organem odpowiedzialnym za prowadzenie ewaluacji będzie Komisja Rewizyjna. Komisja
moŜe zlecić wykonanie niektórych zadań Zarządowi LGD (w tym pracownikom Biura) i
ekspertom zewnętrznym.
Komisja sporządzi przed kaŜdym Walnym Zebraniem Członków, na którym udziela się
absolutorium Zarządowi, raport za miniony rok.
Powinien on zawierać:
» wykaz zrealizowanych operacji oraz działań dotyczących Funkcjonowania
LGD i Projektów Współpracy wraz z informacją o efektach i finansach,
» opis uzyskanych efektów w porównaniu z załoŜeniami,
» analizę dotyczącą wpływu przedsięwzięć na osiąganie celów LSR,
» wnioski w formie uwag i rekomendacji które zapewnią lepsze osiągnięcie celów LSR
i wyŜszą efektywność LGD.
Raport powinien być podawany do wiadomości publicznej zgodnie z zasadą jawności.
Informacje uzyskane w trakcie monitoringu i ewaluaci będą słuŜyły aktualizacji LSRu.
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14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami
planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR
LSR a strategie lokalne:
Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju komplementarne są ze „strategiami
rozwoju” wszystkich gmin wchodzących w skład LGD „Wrzosowa Kraina”:
-

Strategią Rozwoju Gminy i Miasta Przemków, 2008
Strategią Rozwoju Gminy Chocianów, 2001
Strategią ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Gromadka, 2002
Strategią Rozwoju Gminy Bolesławiec, 2001
Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Chojnów, 2000
Strategią Rozwoju Gminy Lubin, 2001

Zapisy tych dokumentów wykorzystane zostały do prac nad diagnozą obszaru oraz na etapie
planowania strategicznego w ramach niniejszego dokumentu. Monitorowana była ich
zgodność z proponowanymi do realizacji celami i przedsięwzięciami Lokalnej Strategii
Rozwoju dla Wrzosowej Krainy.
Realizacja zapisanych celów i przedsięwzięć w LSR wobec uzupełniających się
i komplementarnych zapisów lokalnych dokumentów strategicznych gmin przyczynią się do
zrównowaŜonego rozwoju regionu.
Na etapie prac diagnostycznych oraz w planowaniu strategicznym wykorzystane zostały
równieŜ zapisy Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Lokalna Strategia Rozwoju dla Wrzosowej Krainy komplementarna jest równieŜ z
dokumentami poziomu powiatowego a mianowicie:
-

Strategią Rozwoju Powiatu Bolesławieckiego, 2000
Strategią Rozwoju Powiatu Polkowickiego, 2008
Strategią Rozwoju Powiatu Legnickiego, 2002

LSR a strategie regionalne:
W ramach procesu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Wrzosowej Krainy zbadano
jej spójność z regionalnymi strategiami a mianowicie:
- Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego przyjętą w 2005 r.
- Programem Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego opracowanego w
2004 r.
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. została uchwalona w 2005 r. i
jest zaktualizowana i gruntownie przebudowaną wersją strategii z 2000 r. juŜ pod potrzeby
NPR i polityki rozwoju regionalnego kraju.
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Wizja regionu określona w nowej strategii to: "Dolny Śląsk europejskim regionem
węzłowym".
Cel nadrzędny: "Podniesienie poziomu Ŝycia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa
konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównowaŜonego rozwoju".
Cel nadrzędny zostanie zrealizowany poprzez realizację priorytetów i działań w sferze
gospodarczej, przestrzennej i społecznej.
NiŜej wymienione cele, priorytety i działania Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego są komplementarne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Wrzosowa
Kraina.

Sfera Gospodarcza:
Cel „gospodarczy”: Zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Dolnego
Śląska”.
Priorytety:
Wspieranie aktywności gospodarczej na Dolnym
Śląsku

Działania w ramach priorytetów:
- Wspieranie rozwoju MŚP
- Promowanie produktów regionalnych i ich
marketing
- Współpraca gospodarcza w regionie
- Rozszerzenie współpracy regionalnej i
międzynarodowej
- Wspieranie zmian postaw mieszkańców regionu
ukierunkowanych na przedsiębiorczość

Sfera przestrzenna:
Cel „przestrzenny”: Zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej regionu i jego
integracja z europejskimi obszarami wzrostu.
Priorytety:

Działania w ramach priorytetów:

Poprawa spójności przestrzennej regionu.

- Policentryczny rozwój wsi osadniczej oraz
tworzenie nowoczesnych rozwiązań
funkcjonalnych przy zachowaniu walorów
przyrodniczych, środowiskowych i
krajobrazowych
- Przeciwdziałanie degradacji obszarów
peryferyjnych i zagroŜonych marginalizacją
ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich.
- Podniesienie poziomu Ŝycia ludności wiejskiej
- Rozwój pozarolniczej aktywności mieszkańców
terenów wiejskich i wykształcenie nowych funkcji
dla tych terenów
- Wspieranie działalności na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania
- Modernizacja i rozwój infrastruktury
technicznej wychodząca naprzeciw wymogom
funkcji gospodarczych oraz edukacyjnych
Poprawa ładu przestrzennego, harmonijności - Kształtowanie atrakcyjnych form róŜnorodnych
struktur przestrzennych.
zespołów zabudowy w tym rewitalizacja
obszarów zdegradowanych.
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Zapewnienie
bezpieczeństwa
społeczeństwa i gospodarki.

- Ochrona dziedzictwa kulturowego
ekologicznego - Ograniczenie negatywnego oddziaływania
odpadów komunalnych i przemysłowych na
środowisko
- Ochrona zasobów naturalnych poprzez ich
racjonalne wykorzystanie
- Utworzenie i ochrona obszarów o wysokich
walorach przyrodniczych, podniesienie
róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej
- Propagowanie wiedzy ekologicznej

.
Sfera społeczna
Cel „społeczny”: Rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich i otwartych
na świat.
Priorytety:

Działania w ramach priorytetów:

Integracja społeczna i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu.

- Redukowanie zjawiska ubóstwa.
- Promowanie innowacyjnych metod i technik
rozwiązywania problemów z zakresu polityki i
profilaktyki społecznej.
- WdraŜanie planów działania na rzecz wzrostu
zatrudnienia przy wykorzystaniu
partnerstwa społecznego. Promocja zatrudnienia
socjalnego i spółdzielczości socjalnej.
Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego,
- Optymalizacja infrastruktury kulturalnej,
rozwój kultury.
zwiększenie aktywności w obszarze
kultury.
- Ochrona dziedzictwa cywilizacyjnego, rozwój
toŜsamości 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.
Poprawa jakości i efektywności systemu edukacji - Zapewnienie powszechnego dostępu do
i badań naukowych.
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
- Rozwijanie kompetencji i umiejętności
potrzebnych dla społeczeństwa wiedzy oraz
postaw innowacyjnych.
- Rozwijanie przedsiębiorczości poprzez
promowanie inicjatywy i kreatywności w procesie
kształcenia.
Stałe podnoszenie stanu bezpieczeństwa i
zdrowia mieszkańców województwa

- Zwiększanie aktywności samorządów,
organizacji i stowarzyszeń w rozwoju i
promowaniu sportu, rekreacji i aktywnego trybu
Ŝycia. Szkolenie kadr.
- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
- Zwiększenie skuteczności zapobiegania,
wczesnego wykrywania i leczenia chorób oraz
zapobieganie i leczenie uzaleŜnień.
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Kolejnym waŜnym dokumentem poziomu regionalnego jest Program Rozwoju Turystyki
dla Województwa Dolnośląskiego, który opracowano w 2004 roku.
Program został opracowany na lata 2004-2013. WdraŜanie załoŜeń 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 róŜnorodności
kulturowej jego mieszkańców oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej szczególnie z
partnerami z Czech i Niemiec.
W programie tym wyróŜniono 4 priorytety, w ramach których wypracowano cele
szczegółowe.
PoniŜej wymienione zostały te cele szczegółowe Programu, które na poziomie
Dolnego Śląska w pełni współgrają z celami i przedsięwzięciami Lokalnej Strategii
Rozwoju Wrzosowej Krainy.
Priorytety
1. Markowe produkty turystyczne

2. Rozwój lokalny turystyki.

3. Markowa infrastruktura turystyczna.

Cele szczegółowe
- Określenie i rozwój regionalnego produktu
turystycznego.
- Identyfikacja i wsparcie rozwoju markowych
produktów turystycznych województwa
(turystyka aktywna, uzdrowiskowa, kulturowa).
- Modernizacja bazy i formuły usług
klimatycznych.
- Kreowanie markowych produktów
turystycznych w oparciu o walory regionalnych
osobliwości przyrody, kultury i krajobrazu.
- Uzupełnienie oferty rekreacyjnej o propozycje
turystyczne, kulturalne i sportowe.
- Oferta turystyczna dla rodzin i osób starszych
– wspieranie rozwoju turystyki na obszarach
wiejskich.
- Poszerzenie wachlarza ofert turystyki
specjalistycznej i wyczynowej.
- Przygraniczne imprezy kulturalne dla turystów
z kraju i zagranicy.
- Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki,
przyczyniających się do aktywizowania obszarów
niewykorzystanych.
- Eksponowanie i wykorzystanie aspektu
wielonarodowości i wielokulturowości regionu w
rozwoju oferty turystycznej.
- Stworzenie systemu wsparcia dla 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 dla wzrostu
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4. System wsparcia sektora i produktów
turystycznych.

ruchu turystycznego.
- Tworzenie infrastruktury turystycznej
sprzyjającej rozwojowi produktów markowych
regionu.
- Stworzenie zintegrowanego systemu promocji i
informacji w regionie.
- Stworzenie systemu badań potrzeb i oczekiwań
turystów
- Stworzenie systemu wsparcia doradczo –
konsultingowego 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 skuteczna promocję.
- Wykształcenie profesjonalnej kadry obsługi
ruchu turystycznego i zarządzania turystyką.

Podsumowując opisane wyŜej dokumenty poziomu regionalnego naleŜy zaznaczyć, iŜ
realizacja celów i przedsięwzięć zapisanych w LSR wpłynie na zrównowaŜony rozwój
województwa dolnośląskiego.

LSR a dokumenty poziomu krajowego:
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015:
LSR dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wrzosowa Kraina” wpisuje się w nadrzędny dla
Polski wieloletni dokument strategiczny rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. Strategię
Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK), stanowiący odniesienie dla innych strategii i programów
rządowych, jak i innych dokumentów opracowywanych na szczeblu regionalnym i lokalnym.
Dokument ten określa cele i priorytety rozwoju Polski oraz warunki, które powinny ten
rozwój zapewnić, uwzględniając przy tym najwaŜniejsze trendy rozwoju gospodarki
światowej oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w odnowionej Strategii Lizbońskiej.
Zapisana w LSR polityka rozwoju obszaru partnerstwa, będzie przyczyniać się do
realizacji zapisanej w Strategii Rozwoju Kraju wizji, która zakłada, Ŝe Polska w roku 2015
będzie krajem o wysokim poziomie i jakości Ŝycia mieszkańców oraz silnej i konkurencyjnej
gospodarce, zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy. Wizja ta ma zostać osiągnięta
poprzez działania realizowane w 6 priorytetach, wśród których 2, tj. Priorytet 5. Rozwój
obszarów wiejskich (bezpośrednio) oraz Priorytet 6. Rozwój regionalny i podniesienie
spójności terytorialnej (pośrednio) stanowić będą główne obszary korelacji priorytetów i
kierunków rozwoju zapisanych w LSR. W szczególności poprzez cele zapisane w LSR
realizowane będą działania: a) „Rozwój przedsiębiorczości i aktywności pozarolniczej” oraz
d) „Wzrost jakości kapitału ludzkiego oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi” w
Priorytecie 5 SRK, z kolei w Priorytecie 6 w sposób pośredni realizowane będą dwa zapisane
działania, tj. a) „Podniesienie konkurencyjności polskich regionów” oraz b) „Wyrównywanie
szans rozwojowych obszarów problemowych”.
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Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia Spójności):
Drugim istotnym dokumentem planistycznym w jaki wpisuje się LSR dla obszaru Lokalnej
Grupy Działania „Wrzosowa Kraina” są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
(Narodowa Strategia Spójności) 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
Dokument ten reguluje w szczególności realizację tzw. polityki spójności w Polsce, a tym
samym wydatkowanie największej puli środków pomocowych, pochodzących z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności. Nie dotyczy on wprost rozwoju obszarów wiejskich, jednak sporo uwagi
poświęca koordynacji polityki spójności z innymi politykami wspólnotowymi, w tym w
szczególności Wspólna Polityką Rolną i realizowana ramach niej polityką rozwoju obszarów
wiejskich. Działania w ramach LSR będą spójne zarówno z głównym celem
strategicznym NSRO, tj. tworzeniem warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki
opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost
poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej, jak i jednym z 6 głównych
celów horyzontalnych, tj. Wyrównywaniem szans rozwojowych i wspomaganiem zmian
strukturalnych na obszarach wiejskich. Realizacja LSR będzie powiązana pośrednio
równieŜ z innymi celami NSRO, w tym w szczególności z celem 1. Poprawa jakości
funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa oraz celem
2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej.
Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Dokumentem strategicznym o charakterze krajowym, z którym poprzez branŜowy charakter
w największym stopniu powiązana musi być LSR dla obszaru naszego LGD jest Krajowy
Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (KPSROW). Zawiera on
priorytety rozwoju obszarów wiejskich na okres 7 lat, uwzględniające zarówno regulacje
wspólnotowe (Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Rozwoju Obszarów Wiejskich), jak i
spójność z dokumentami krajowymi (KPS, NSRO oraz Krajowy Program Reform).
KPSROW jest tym samym podstawowym dokumentem ramowym, na podstawie którego
został przygotowany główny instrument wdraŜania Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce, w
części dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich, tj. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Podstawę realizacji KPSROW stanowi koncepcja wielofunkcyjności
rolnictwa i obszarów wiejskich. Zakłada ona wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych
i wzrost konkurencyjności sektora rolno-spoŜywczego, przy jednoczesnym zapewnienieu
instrumentów na rzecz róŜnicowania działalności gospodarczej w kierunku pozyskania i
stworzenia alternatywnych źródeł dochodów mieszkańców wsi. Równie waŜnym aspektem
obszarów wiejskich w Polsce, poza funkcjami ekonomicznymi i dobrymi warunkami dla
rozwoju społecznego, jest ich rola w zachowaniu i odtwarzaniu walorów krajobrazowych oraz
zasobów przyrody, tj. zachowanie dobrego stanu ekologicznego wód i gleb, bogactwa siedlisk
i róŜnorodności biologicznej, a takŜe dziedzictwa kulturowego wsi. PowyŜsze istotne kwestie
znajdują swój wyraz w głównych kierunkach / priorytetach rozwoju dla obszaru LGD,
przewidzianych do realizacji w ramach LSR. Ze względu na wynikowy charakter tych
dokumentów, tj. Strategia Rozwoju Kraju → Krajowy Plan Strategiczny dla Rozwoju
Obszarów Wiejskich → Program Rozwoju Obszarów Wiejskich → Lokalna Strategia
Rozwoju największe związki pomiędzy celami, priorytetami i działaniami występują w
obszarze tzw. osi priorytetowych rozwoju 3 i 4, tj. jakości Ŝycia na obszarach wiejskich i
róŜnicowania gospodarki wiejskiej oraz LEADER, stanowiących jednocześnie obszary
interwencji potencjalnego wsparcia udzielanego przez Lokalne Grupy Działania w ramach
realizacji LSR.
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15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji
realizowanych przez LGD w ramach innych programów
wdraŜanych na obszarze objętym LSR
Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” w kolejnych latach funkcjonowania
planuje aktywnie wypełniać swoją misję i urzeczywistniać wizję rozwoju obszaru – realizując
w tym celu dodatkowe projekty finansowane z innych źródeł. Będą to projekty uzupełniające
działania realizowane w ramach osi 4 PROW i realizujące cele zapisane w LSR.
Przewidywane źródła finansowania:
» Regionalny Program Operacyjny dla woj. dolnośląskiego,
» Europejski Fundusz Społeczny, w szczególności Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
» Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ),
» Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG),
» Norweski Mechanizm Finansowy,
» Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
» Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
» inne krajowe i zagraniczne źródła finansowania.
W celu wyeliminowania ewentualnych zagroŜeń polegających na nakładaniu się
pomocy finansowej uzyskanej w ramach PROW oraz innych programów realizowanych
z budŜetu Unii Europejskiej - LGD Wrzosowa Kraina posiada następujące mechanizmy
zabezpieczeń:
» Z kaŜdą zatrudnioną osobą przez LGD będzie podpisywana umowa zawierająca
szczegółowy zakres 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 zaangaŜowanych 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 moŜe przy tym
przekroczyć wielkości maksymalnych dopuszczonych w Kodeksie Pracy.
» Tworzone będą wydzielone konta bankowe (lub subkonta) do obsługi poszczególnych
programów,
» Na dokumentach księgowych stanowiących dowody 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,
» KaŜdy program będzie miał wyznaczonego koordynatora odpowiedzialnego za realizację
i prawidłowe wydatkowanie środków projektu,
» KaŜdy wniosek o przyznanie pomocy, przygotowywany przez LGD, poprzedzony będzie
analizą 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 naleŜy zastosować w celu uniemoŜliwienia nakładania się pomocy.
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16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i
obszarów wiejskich
Zgodnie z załoŜeniami Programu Leader realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju ma
przyczynić się do zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich regionu. Oznacza to
podniesienie jakości kapitału społecznego oraz rozwój gospodarczy przy jednoczesnej
ochronie i zachowaniu lokalnych zasobów naturalnych i kulturowych. Przewidziane w
ramach LSR dla obszaru Wrzosowej Krainy cele oraz przedsięwzięcia w sposób
bezpośredni przyczyniają się do osiągnięcia wyŜej wymienionych efektów.
Z punktu widzenia obecnych uwarunkowań niezwykle istotne jest wsparcie podnoszenia
jakości kapitału społecznego. Przyczynią się do tego zaplanowane w LSR działania
aktywizujące mieszkańców, pobudzające ich do zaangaŜowania społecznego, budujące
toŜsamość regionalną i wzmacniające więzi społeczne oraz poczucie odpowiedzialności za
miejsce swojego zamieszkania - rozwój najbliŜszej okolicy i regionu. Zaplanowane w LSR
przedsięwzięcia edukacyjne powinny podnieść jakość kapitału społecznego poprzez wzrost
kwalifikacji zawodowych, wiedzy i umiejętności mieszkańców obszarów wiejskich
Wrzosowej Krainy.
Tworzenie nowych miejsc pracy i mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich oraz
wsparcie dla rolników, w rozwoju działalności pozarolniczej przyczyni się do wzrostu
dochodów mieszkańców i rozwoju gospodarczego regionu.
Dbałość o dobre standardy i warunki Ŝycia mieszkańców spowoduje wzrost atrakcyjności
obszarów wiejskich Wrzosowej Krainy, jako idealnego miejsca do Ŝycia i zamieszkania.
Działania integrujące wzmocnią poczucie regionalnej wspólnoty i przyczynią się do jeszcze
większego rozkwitu Ŝycia kulturalnego i gospodarczego na tym obszarze – rozwijając przy
tym postawy obywatelskie i patriotyzm lokalny wśród tutejszej społeczności.
Promocja regionu oraz rozwijanie oferty turystycznej opartej o walory przyrodniczo –
kulturowe spowoduje większą dbałość o ich stan i zachowanie tych walorów dla przyszłych
pokoleń. Rozwój i promocja oferty wpłynie na zwiększenie ilości turystów odwiedzających
region, a takŜe pośrednio na wzrost dochodów mieszkańców i gmin regionu.
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17. Informacja o dołączanych do LSR załącznikach
Załącznik nr 1 – Statut LGD
Załączniki:
załącznik 2a) - regulamin zarządu
załącznik 2b) - regulamin walnego zebrania członków
załącznik 2c) - regulamin komisji rewizyjnej
Załącznik nr 3 – regulamin biura
Załącznik nr 4 – warunki techniczne i lokalowe biura
Załącznik nr 5 – opisy stanowisk pracy z zakresem obowiązków i wymaganych kwalifikacji
Załącznik nr 6 – procedura naboru pracowników
Załącznik nr 7 – regulamin rady (z deklaracją bezstronności i poufności)
Załącznik nr 8 – Wybrane obiekty zabytkowe z terenu LGD
Załącznik nr 9 – Zestawienie obiektów bazy turystycznej z terenu LGD
Załącznik nr 10 – Zestawienie szlaków turystycznych (według kategorii)
Załącznik nr 11 – Kalendarz waŜniejszych cyklicznych imprez i świąt lokalnych
(według gmin)
Załącznik 12 – Wykaz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na terenie LGD
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