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SzaLowLi Państwo!
Z satysfakcją przedstawiamy Państwu Lokalną Strategię Rozwoju przygotowaną w
ramach działań Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gmin Gminy Miłkowice,
Legnickie Pole, Kunice i Ruja. Niniejszy dokument to rezultat kilkumiesięcznej, intensywnej
pracy liderów Lokalnej Grupy Działania, przedstawicieli gmin i zespołu konsultantów
Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”.
Strategia zbudowana jest wokół trzech celów wiodących:
- Wykorzystanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych w
aktywizacji regionu
- Rozwój mikroprzedsiębiorczości i różnicowanie w kierunku nierolniczym
- Wyrównywanie szans rozwojowych między wsią i miastem
Szeroki wachlarz opracowanych działań i zadań będzie realizowało powołane w tym
celu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo, Integracja, Turystyka.
Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w realizację zapisanych w Strategii
przedsięwzięć oraz pomysłów. Tylko z udziałem mieszkańców tego obszaru Strategia ma
szansę wpłynąć na rozwój tej ziemi.

Rada i Zarząd LokalLej Grupy DziałaLia
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Wstęp
Co to jest Leader?
Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę
partnerską.
Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991r. stanowi nowe podejście
do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego i skutecznego
realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich
w proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.
W krajach Unii Europejskiej powstało ponad 1000 Lokalnych Grup Działania (LGD)
funkcjonujących na poziomie lokalnym. W Polsce działa około 200 grup. Przez swoje
działania i inicjatywy dają pole do aktywności mieszkańcom wsi, wykorzystując w sposób
innowacyjny lokalne zasoby przyrodniczo- kulturowe, przyczyniając się do tworzenia miejsc
pracy i promocji obszarów wiejskich.
LEADER kładzie silny nacisk na partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: publicznym,
społecznym i ekonomicznym oraz na tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań celem
wymiany doświadczeń, wzajemnej współpracy i realizacji wspólnych projektów.
W latach 2009- 2015 Leader będzie realizowany w Polsce w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich działania Osi 4.
WaruLki udziału w działaLiach Leader
Leader skierowany jest do obszarów wiejskich spójnych terytorialnie zamieszkałych przez
10-150 tyś mieszkańców. W Programie Leader mogą ubiegać się o dofinansowanie:
 nowoutworzone Lokalne Grupy Działania, które powinny przybrać formę stowarzyszenia
zgodnie z artykułem 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz,
 dotychczasowe Lokalne Grupy Działania, które zakwalifikowały się do inicjatyw
Leader
II
lub
Leader
+
nie
zmieniając
swojej
formy
prawnej.
Lokalna Grupa Działania jest
partnerstwem trójsektorowym składającym się z
przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. LGD powinna opracować
program wspólnych działań w formie dokumentu- Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która
powinna opisywać takie obszary tematyczne jak : poprawa jakości życia na wsi, tworzenie
pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkańców i budowanie kapitału społecznego,
wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju lokalnym. Wdrożeniu LSR
będą służyły środki Unii Europejskiej kierowane w ramach programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz aktywność mieszkańców i partnerów zaangażowanych w LGD.
Od 2009 r. mieszkańcy zamieszkali La obszarze LGD będą mogli ubiegać się o pomoc
fiLaLsową w zakresie Lastępujących działań (dalej zwaLych operacjami):
o różnicowanie kierunku działalności nierolniczej
o odnowa i rozwój wsi
o tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
o małe projekty
Zakres operacji Działań Leader
 RóżLicowaLie w kieruLku działalLości LierolLiczej
(Dz.U z 2007 r nr 200, poz.1442 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Dz.U z dnia 16 maja 2008 r.
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 )
o Beneficjenci:
O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika,
• który:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest
pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, ma miejsce zamieszkania w
miejscowości należącej do LGD,
b) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na
podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn.
zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego
rozporządzenia lub przepisów odrębnych,
c) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w
ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego
dalej "Programem",
d) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co
najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku o przyznanie pomocy,
e) nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej;
• jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do
gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez
tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.
o Zakres pomocy: pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w
zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży
hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz
instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i
wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów
rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania
towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości,
doradztwa lub usług informatycznych (pełen wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do
rozporządzenia „Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być
przyznana pomoc”)
o Wysokość pomocy:

Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji;

Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w
gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji programu, (2009- 2015) nie może
przekroczyć 100 000 zł.
 Płatności- refundacja poniesionych kosztów etapowo lub za cały projekt.
 TworzeLie i rozwój mikro przedsiębiorstw
(Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 139 poz. 883 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I
Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój
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mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
)
o Beneficjenci:
O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna:
1) która:
a) podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako
mikroprzedsiębiorca,
b) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; jest pełnoletnia i
nie ukończyła 60. roku życia; nie podlega przepisom o ubezpieczeniu
społecznym rolników w pełnym zakresie,
c) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie
przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277
z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr
1698/2005", oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego
rozporządzenia lub przepisów odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji
operacji,
d) w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące
działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw
rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do
gminy LGD,
e) w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność
gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub
leśnictwa, ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest w
miejscowości należącej do LGD;
2) której, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie
pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania "Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienie" objętego Programem Operacyjnym "Kapitał
Ludzki, 2007-2013".
o Zakres pomocy: usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usługi dla ludności;
sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; roboty i usługi
budowlane oraz instalacyjne; usługi turystyczne oraz związanych ze sportem, rekreacją i
wypoczynkiem; usługi transportowe; usługi komunalne; przetwórstwo produktów
rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowanie lub przechowywania
towarów; wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości,
doradztwa lub usług informatycznych. (Pełen zakres znajduje się w Załączniku nr 1 do
Rozporządzenia „Wykaz działalności gospodarczych, w których może być przyznana
pomoc”)
o Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:
 100 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy,
 200 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 3 do 4 miejsc pracy,
 300 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy
 Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji,
 Płatność- refundacja poniesionych kosztów etapowo za cały projekt.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji
programu (w latach 2009- 2015), nie może przekroczyć 300 000 zł. W przypadku
przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna
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wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu,
wynosi 100 000 zł.
 OdLowa i rozwój wsi
(Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 38 poz. 220 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju
Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I
Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój
wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013)
o Zakres pomocy:
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:
 remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne,
społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych;
 remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów
wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
tradycji, sztuki lub kultury; kształtowania przestrzeni publicznej;
 budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej
rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych;
 zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji
budownictwa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne;
 odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników
historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci.
o Ogólne zasady finansowania:
 refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w
wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej
miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji programu,
 wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku
operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym że kwotę tę dzieli
się proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości,
 wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa
niż 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie
pomocy.
o Beneficjent:
 gmina,
 instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu
terytorialnego,
 kościół lub związek wyznaniowy,
 organizacja pozarządowa pożytku publicznego,
 Małe projekty
(Dz.U. nr 138, poz. 868 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca
2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013)
o Beneficjentami „małych projektów” mogą być:
 osoby fizyczne: pełnoletnie, zameldowane lub prowadzące działalność na
obszarze LGD
 osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja albo
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o

stowarzyszenie z siedzibą na obszarze LSR lub prowadzą działalność na tym
obszarze
 osoby prawne i jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub
związków wyznaniowych,
Zakres pomocy:
 podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację
szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym
dla podmiotów z obszaru objętego LSR;
 podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym
poprzez:
 udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu
komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do
Internetu;
 organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na
obszarze objętym działalnością LGD;
 rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:
 promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z
wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego
oraz przyrodniczego;
 kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
 kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
 kultywowanie języka regionalnego i gwary
 rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:
 utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz
stron www, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji
informacyjnych dotyczących obszaru objętego Lokalną Strategią
Rozwoju;
 budowę/odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej,
w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i
biwakowych, tras narciarstwa biegowego, zjazdowego, szlaków
wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek
spacerowych lub dydaktycznych;
 zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego
lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego w szczególności
obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody w tym
obszarów Natura 2000
 zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym
poprzez:
 odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów
małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych
wojewódzką ewidencją zabytków
 odnawianie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych
do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków
 remont lub wyposażenie muzeów
 remont lub wyposażenie świetlic wiejskich
 inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek
oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych
zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych,
oraz tradycyjnych sektorach gospodarki.
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 Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu
poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturowej lub
gastronomicznej
o Wysokość pomocy: na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie
maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł;
przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy,
niż 100 tys. zł w okresie realizacji programu (2009-2015)
Zasady składaLia wLiosków do LGD
Wnioski powinny być zgodne z Lokalna Strategią Rozwoju. Termin naboru będzie ogłaszała
Lokalna Grupa Działania. Wnioski do finansowania będzie wybierała Rada LGD.
Leader będzie także finansować funkcjonowanie LGD:
 NabywaLie umiejętLości i aktywizacja
Pomoc przyznawana dla LGD w ramach działania może w szczególności dotyczyć:
o badań nad obszarem objętym LSR;
o informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;
o szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;
o wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD;
o szkolenia lokalnych liderów
o animowania społeczności lokalnych;
o kosztów bieżących LGD,
 WdrożeLie projektów współpracy
o Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez LGD

Więcej informacji www.minrol.gov.pl,
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1. Charakterystyka LokalLej Grupy DziałaLia (LGD) jako
jedLostki odpowiedzialLej za realizację LokalLej Strategii
Rozwoju (LSR):
1.1 Nazwa i status prawLy LokalLej Grupy DziałaLia oraz data wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego i Lumer w tym rejestrze.
1.1.1 Nazwa LokalLej Grupy DziałaLia
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Integracja Turystyka"

1.1.2 Status prawLy LokalLej Grupy DziałaLia
Stowarzyszenie, które powstało w oparciu o art. 15 ustawy z 7 marca 2007r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008r. Nr 98, poz. 634),

1.1.3 Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
22 października 2008r.

1.1.4 Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
0000316263

1.2 Opis procesu budowaLia partLerstwa.
Inicjatorem utworzenia Lokalnej Grupy Działania jest społeczność lokalna Gmin: Kunice,
Legnickie Pole, Miłkowice i Ruja. Merytorycznie w procesie budowania partnerstwa
wspierała inicjatorów od samego początku Fundacje Ekologiczna „Zielona Akcja” z Legnicy.
Inicjatywa stworzenia partnerstwa nabrała największej dynamiki wiosną 2008 roku, kiedy to
spontaniczne spotkania grupy inicjatywnej zaczęły przybierać coraz bardziej zorganizowaną
formę i przyciągały coraz szerszą grupę osób i podmiotów zainteresowanych udziałem w
tworzeniu LGD.
W celu organizacji Lokalnej Grupy Działania oraz opracowania projektu statutu zostali
powołani koordynatorzy z poszczególnych Gmin:
1. Lilla Banach – Gmina Kunice,
2. Kamil Strynkowski – Gmina Legnickie Pole,
3. Andrzej Piotrowski – Gmina Miłkowice,
4. Joanna Banasik – Gmina Ruja.
Zorganizowano następujące spotkania służące utworzeniu partnerstwa i budowaniu Lokalnej
Strategii Rozwoju:
Tabela 1 Spotkania
TermiL
Lp.
spotkaLia
1

04.2008

2

09.05.2008

3

10.06.2008

Przedmiot spotkaLia
Spotkanie wójtów w sprawie nawiązania współpracy w ramach
Lokalnej Grupy Działania
I Warsztat tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju w Kunicach
(Gmina Kunice)
II Warsztat tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju w Siedliskach

Liczba
uczestLików
6
44
38
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4

02.07.2008

5

25.06.2008

6

27.06.2008

7

30.06.2008

(Gmina Miłkowice)
III Warsztat tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju w Legnickim
Polu (Gmina Legnickie Pole)
Sesja Rady Gminy w Kunicach – podjęcie uchwały o
przystąpieniu do tworzenia LGD
Sesja Rady Gminy w Legnickim Polu – podjęcie uchwały o
przystąpieniu do tworzenia LGD
Sesja Rady Gminy w Miłkowicach – podjęcie uchwały o
przystąpieniu do tworzenia LGD

8

09.06.2008

Sesja Rady Gminy w Rui – podjęcie uchwały o przystąpieniu do
tworzenia LGD

9

30.07.2008

10

22.09.2008

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Partnerstwo Integracja
Turystyka - LGD
IV Warsztat tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju – Wągrodno
(Gmina Ruja)

49

17
26

W procesie tworzenia partnerstwa i Lokalnej Strategii Rozwoju istotną rolę odegrało
przeprowadzenie przez poszczególne gminy badań ankietowych na obszarze objętym Lokalną
Strategią Rozwoju, które zdiagnozowały oczekiwania społeczne mieszkańców. Ankieta
połączona była z akcją informacyjną, prowadzoną podczas lokalnych imprez, pozwalającą na
wzbudzenie zainteresowania inicjatywą budowania partnerstwa u szerokiego grona
społeczności lokalnej.

1.3 Charakterystyka człoLków LokalLej Grupy DziałaLia i sposób
rozszerzaLia/zmiaLy składu LokalLej Grupy DziałaLia.
1.3.1. CzłoLkowie LokalLej Grupy DziałaLia.
Tabela 2 Charakterystyka członków Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka”
Lp.

Imię i
Lazwisko

1.

Waldemar
Kwaśny

SEKTOR
PUBLICZNY
Gmina Kunice
SEKTOR
PUBLICZNY
Gmina Legnickie Pole
SEKTOR
PUBLICZNY
Gmina Miłkowice

Robert
Chruściel

SEKTOR
PUBLICZNY
Gmina Ruja

Zdzisław Tersa

2.
3.

4.

5.

6.

Sektor/ ILstytucji

Aleksander
Kostuń

Tomasz
Sokołowski

Ewa Baran

SEKTOR
SPOŁECZNY
Stowarzyszenie
Bractwo Rycerskie
Ziemi Legnickiej
SEKTOR
SPOŁECZNY

Rodzaj działalLości

FuLkcja w LGD

Wójt Gminy Kunice

Członek Rady

Wójt Gminy Legnickie Pole

Członek Rady
Członek Rady,
posiada
przedstawiciela w
Zarządzie
Członek Rady,
posiada
przedstawiciela w
Zarządzie

Wójt Gminy Miłkowice

Wójt Gminy Ruja

Prezes Zarządu

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Osoba fizyczna – gmina

Prezes Zarządu
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7.

Jacek
Stacewicz

8.

Elżbieta
Rychlik

9.

Gabriela
Garuch

10.

11.

12.

13.

Teresa Mizera
Sławomir
Skoczek
Kamil
Strynkowski

Rafał Plezia

14.

Ryszard
Sitarek

15.

Jolanta
Sokołowska

16.

17.

Irena
KrukowskaSzopa

Grzegorz
Kaczmarski

Osoba fizyczna
SEKTOR
SPOŁECZNY
Osoba fizyczna
SEKTOR
SPOŁECZNY
Osoba fizyczna
SEKTOR
SPOŁECZNY
Osoba fizyczna
SEKTOR
SPOŁECZNY
Osoba fizyczna
SEKTOR
SPOŁECZNY
Osoba fizyczna
SEKTOR
SPOŁECZNY
Osoba fizyczna
SEKTOR
SPOŁECZNY
Osoba fizyczna
SEKTOR
SPOŁECZNY
Osoba fizyczna
SEKTOR
SPOŁECZNY
Osoba fizyczna
SEKTOR
SPOŁECZNY
Fundacja Ekologiczna
„Zielona Akcja”
SEKTOR
GOSPODARCZY
Osoba fizyczna
prowadząca działalność
gospodarczą

Kunice
Osoba fizyczna – gmina
Kunice

Członek
Stowarzyszenia

Osoba fizyczna – gmina
Legnickie Pole

Członek Rady

Osoba fizyczna – gmina
Ruja

Członek Rady

Osoba fizyczna – gmina
Ruja

Członek Rady

Osoba fizyczna – gmina
Miłkowice

Członek Rady

Osoba fizyczna – gmina
Legnickie Pole

Wiceprezes
Zarządu

Osoba fizyczna – gmina
Legnickie Pole

Członek Zarządu

Osoba fizyczna – gmina
Miłkowice

Członek Komisji
Rewizyjnej

Osoba fizyczna gmina Ruja

Członek Komisji
Rewizyjnej

Prezes Fundacji

Członek Rady

Osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą gmina Kunice

Członek Rady

1.3.2. Zasady i sposób rozszerzaLia składu LokalLej Grupy DziałaLia.
Lokalna Grupa Działania jest organizacją otwartą. Posiada członków zwyczajnych,
wspierających i honorowych. Głos stanowiący przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym
Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby
prawne w tym jednostki samorządu terytorialnego akceptujące cele Stowarzyszenia,
działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz posiadające rekomendację zawierającą
pozytywną opinię w tym zakresie udzieloną przez działających partnerów Stowarzyszenia na
obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.
O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu w formie uchwały.
Szczegółowe postępowanie objaśnia § 13 Statutu Stowarzyszenia.
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1.4. Struktura Rady StowarzyszeLia.
Rada Stowarzyszenia liczy 8 członków. Wszyscy jej członkowie zamieszkują na terenie danej
gminy leżącej na obszarze Stowarzyszenia „Partnerstwo Integracja Turystyka” lub prowadzą
działalność na jej terytorium.
Liczba członków Rady Stowarzyszenia pochodzących z poszczególnych sektorów i ich
procentowy udział przedstawia się następująco:
 sektor publiczny 3 członków – 37,5 %
 sektor społeczny 4 członków – 50,0 %
 sektor gospodarczy 1 członków – 12,5%
Zgodnie z zapisami w § 26 ust. 12 Statutu w Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz łączenia
funkcji w Radzie z funkcją w Zarządzie Stowarzyszenia i w Komisji Rewizyjnej.
Tabela 3 Skład Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka”
Imię
Rodzaj
Lp.
Sektor/ ILstytucji
GmiLa
i Lazwisko
działalLości
1.

2.

3.

Ewa
Bużdygan

Irena
KrukowskaSzopa

Maria
Tułacz

4.

Gabriela
Garuch

5.

Elżbieta
Rychlik

6.

Grzegorz
Kaczmarski

7.

8.

Sławomir
Skoczek

Krzysztof
Duszkiewicz

SEKTOR PUBLICZNY
Gmina Kunice, 59-216
Kunice,
ul. Gwarna 1
SEKTOR
SPOŁECZNY
Fundacja Ekologiczna
„Zielona Akcja”, 59-220
Legnica, ul. Wrocławska
41
SEKTOR PUBLICZNY
Gmina Ruja, 59-243
Ruja, Ruja 23
SEKTOR
SPOŁECZNY
59-243 Ruja,
Tyniec Legnicki 41
SEKTOR
SPOŁECZNY
59-241 Legnickie Pole,
ul. Bielowskiego 3
SEKTOR
GOSPODARCZY
59-216 Kunice,
Miłogostowice 55
SEKTOR
SPOŁECZNY
59-222 Miłkowice,
Goślinów 2
SEKTOR PUBLICZNY
Gmina Legnickie Pole,
59-241 Legnickie Pole,
ul. Dientzenhofera 1

FuLkcja w
LGD „PIT”

Wójt Gminy
Kunice

Przewodnicząca
Rady

Osoba prawna

Członek Rady

Ruja

Wójt Gminy
Ruja

Członek Rady

Ruja

Osoba fizyczna

Członek Rady

Legnickie
Pole

Osoba fizyczna

Członek Rady

Kunice

Osoba fizyczna

Członek Rady

Miłkowice

Osoba fizyczna

Członek Rady

Legnickie
Pole

Wójt Gminy
Legnickie Pole

Członek Rady

Kunice

-
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1.5. Zasady i procedury fuLkcjoLowaLia LokalLej Grupy DziałaLia oraz
Rady StowarzyszeLia.
1.5.1. Rozdział fuLkcji pomiędzy poszczególLe orgaLy LokalLej Grupy DziałaLia.
Statut Lokalnej Grupy Działania zapewnia rozdział funkcji pomiędzy poszczególne jej
organy. Osoby powoływane w skład organów Stowarzyszenia mogą być członkiem
wyłącznie jednego z organów władz wybieralnych Lokalnej Grupy Działania.
Dodatkowo, członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami organu
decyzyjnego i zarządzającego.
Przewiduje się powołanie podczas Walnego Zebrania Członków komisji mandatowej, która
każdorazowo badać będzie istnienie zależności pomiędzy kandydatami do poszczególnych
organów Lokalnej Grupy Działania.
Członkowie Rady nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani członkami Zarządu.
Żaden z członków organu decyzyjnego nie będzie zatrudniony w biurze LGD.

1.5.2. RegulamiL fuLkcjoLowaLia LokalLej Grupy DziałaLia.
Regulamin funkcjonowania LGD składa się z następujących, uchwalonych odrębnie
dokumentów:
- Regulamin Walnego Zebrania Członków,
- Regulamin Rady Stowarzyszenia,
- Regulamin Zarządu,
- Regulamin Komisji Rewizyjnej,
- Regulamin Biura Zarządu.
stanowiących załączLiki do niniejszej strategii.

1.5.3. ZatrudLiaLie pracowLików.
Do obsługi Stowarzyszenia zostanie zatrudniony personel Biura. Przewiduje się konieczność
zatrudnienia pracowników Biura na następujące stanowiska:
- Dyrektor Biura – 1 osoba; 1/2 etatu.
- Księgowa/y – 1 osoba; 1/2 etatu.
Personel Biura będzie wybierany przez Zarząd Stowarzyszenia. Wyboru Dyrektora Biura
dokonuje Zarząd Stowarzyszenia. Wyboru pozostałego personelu Biura również dokonuje
Zarząd Stowarzyszenia, kierując się przy wyborze rekomendacją zatrudnionego Dyrektora
Biura.
W przypadku wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników o określonych
wymaganiach koniecznych, Zarząd może zatrudnić osobę spełniającą wymagania konieczne
jedynie w części. W celu weryfikacji kompetencji pracowników możliwe jest zatrudnienie na
okres próbny. Przewiduje się konieczność zatrudnienia na umowę o dzieło specjalistów w
następującym zakresie: - radca prawny; - informatyk.
Siedziba Biura znajduje się w Jaśkowicach Legnickich 49. Do dyspozycji Biura przeznaczony
jest lokal o powierzchni 20,90 m² oraz zaplecze sanitarne. Lokal umożliwia bezkolizyjną
obsługę beneficjentów LGD oraz prowadzenie działalności administracyjnej LGD.
Na potrzeby biura zostanie zakupiony następujący sprzęt i wyposażenie:
- sprzęt komputerowy (jeden komputer stacjonarny i jeden notebook wraz z
oprogramowaniem);
- rzutnik multimedialny i projektor;
- urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kserokopiarka, skaner);
- telefon z faksem;
- meble biurowe.
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- procedura naboru pracowników LGD załączLik do LSR
- opisy stanowisk precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na
poszczególnych stanowiskach załączLik do LSR
- opis warunków technicznych i lokalowych biura LGD załączLik do LSR

1.6. Kwalifikacje i doświadczeLie osób wchodzących w skład Rady
StowarzyszeLia
(załącznik 11)
Rada Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Integracja Turystyka” liczy ośmiu członków.
Kwalifikacje i doświadczenie reprezentantów tego organu decyzyjnego przedstawiają się
następująco:
 czterech spośród ośmiu członków Rady ukończyło kurs w zakresie podejścia Leader,
 czterech spośród ośmiu reprezentantów Rady posiada doświadczenie w zakresie
realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze
środków unijnych,
 jeden członek Rady posiada kompetencje z zakresu tworzenia wniosków
projektowych,
 jedna osoba spośród członków Rady posiada wiedzę z zakresu partnerskiego
rozwiązywania konfliktów,
 jeden członek Rady posiada wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju,
 trzech spośród ośmiu członków Rady włada językiem angielskim w stopniu
umożliwiającym komunikację,
 jeden reprezentant Rady posiada znajomość języka niemieckiego.

1.7. DoświadczeLie LGD i partLerów LGD w realizacji operacji.
Nazwa człoLka

Gmina Kunice

Gmina Kunice

Gmina
Miłkowice

RealizowaLy projekt
„Remont stropodachu i elewacji z
dobudową wejścia (ganku) w
budynku świetlicy wiejskiej (Klub
Rolnika) w Szczytnikach Małych” –
„Mała Odnowa Wsi”
Utworzenie „Centrum Kształcenia na
odległość na wsi” z siedzibą w
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Kunicach – Europejski Fundusz
Społeczny w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004-2006.

„Modernizacja i remont budynku
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Siedliskach”
w ramach programu
Sektorowy Program Operacyjny
„Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004-2006”

Czas
realizacji

Miejsce
realizacji

Koszt

2008

Gmina Kunice

Koszt całkowity
projektu 129.606,03
zł z tego
dofinansowanie
25.000 zł

2007/2008

Gmina Kunice

Ogólna wartość
34.607,99 zł wkład
gminy w realizację
projektu 6.135.63 zł

2006/2007

Gmina
Miłkowice

„Budowa świetlicy wiejskiej we wsi
Gmina Ruja

Wągrodno” – „Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego”

Wrzesień
2008

Gmina Ruja

Wioska internetowa – kształcenie na

Marzec

Gmina Ruja

383.131,81 zł
( w tym kwota
dofinansowania
ze środków UE
253.620 zł)

320 254,00 zł

100 800,00 zł
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odległość na terenach wiejskich” –
EFS
Wyposażenie świetlic wiejskich w
sprzęt gastronomiczny i zastawę
stołową” – „Mała Odnowa Wsi”

2008r.
W trakcie
realizacji

Gmina Ruja

20 000,00 zł

Gmina
Legnickie
Pole

Oczyszczalnia ścieków w
Biskupicach dla Legnickiego Pola

b.d

Gmina
Legnickie
Pole

b.d.

Gmina
Legnickie
Pole

Budowa kanalizacji ściekowej z
przyłączeniami do budynków,
przepompowni ścieków PD1,
PG2, PS-1, PS-2 i PS-3 z
zasilaniem energetycznym w m.
Biskupice i Raczkowa. Projekt
realizowany w ramach Programu
SAPARD

b.d

Gmina
Legnickie
Pole

921 498, 58 zł

Gmina
Legnickie
Pole

Przebudowa dróg gminnych na
terenie Gminy Legnickie Pole

b.d

Gmina
Legnickie
Pole

316 224,00 zł

b.d

Gmina
Legnickie
Pole

1 973 191, 38

W trakcie
realizacji

Gmina
Legnickie
Pole

b.d

Lipiec
2007listopad
2007

LGD
Wzgórza
Dalkowskie

73 305,00 zł

Gmina
Legnickie
Pole
Gmina
Legnickie
Pole
Fundacja
Ekologiczna
„Zielona
Akcja”

Budowa drogi gminnej w celu
poprawy dostępności do obszaru
Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej - Legnickie Pole
Budowa przedszkola gminnego
przy Zespole Szkół w Legnickim
Polu
Integracja Lokalnych organizacji,
samorządów, biznesu wokół
rowerowego szlaku dziedzictwa
przyrodniczo- kulturowego
Wzgórz Dalkowskich
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2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadLieLiem jego
wewLętrzLej spójLości
2.1 Wykaz gmiL wchodzących w skład LGD albo będących jej partLerami
Tabela 4 Wykaz gmin wchodzących w skład LGD
Ilość
Ilość
GmiLa
IdeLtyfikator
Typ Obszar
jedLostki
gmiLy [ km2] miejscowości mieszkańców
podziału
terytorialLego
020904 2
wiejska
93
13
5 100
KuLice

LegLickie
Pole

020905 2

wiejska

85

18

4 958

Miłkowice

020906 2

wiejska

87

16

6 071

Ruja

020908 2

wiejska

73

12

2 658

Zasięg admiListracyjLy

Bieniowice, Golanka Górna,
Grzybiany, Jaśkowice
Legnickie, Kunice,
Miłogostowice, Pątnów
Legnicki, Piotrówek,
Rosochata, Spalona,
Szczytniki nad Kaczawą,
Szczytniki Małe, Ziemnice.
Bartoszów, Biskupice,
Czarnków, Gniewomierz,
Kłębanowice, Koiszków,
Koskowice, Księginice,
Legnickie Pole, Lubień,
Mikołajowice, Nowa Wieś
Legnicka, Ogonowice,
Raczkowa, Strachowice,
Taczalin, Mąkolice.
Bobrów, Głuchowice,
Gniewomirowice, Goślinów,
Grzymalin, Jakuszów,
Jezierzany, Kochlice,
Miłkowice, Pątnówek,
Rzeszotary-Dobrzejów,
Siedliska, Studnica, UlesieLipce,
Dzierżkowice, Janowice,
Komorniki, Lasowice,
Polanka, Rogoźnik, Ruja,
Strzałkowice, Tyniec
Legnicki, Usza, Wągrodno,
Brennik.
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2. 2 UwaruLkowaLia przestrzeLLe, geograficzLe, przyrodLicze, historyczLe
i kulturowe.
2.2.1 UwaruLkowaLia przestrzeLLe i geograficzLe

PowierzchLia: 338 km2
PołożeLie: Obszar LGD sąsiaduje od północy z Gminą Lubin (powiat lubiński), od wschodu
– z gminą Prochowice (powiat legnicki), Udanin (powiat średzki), od południa z gminą
Wądroże Wielkie, Mściwojów (powiat jaworski), od zachodu z gminą Krotoszyce (powiat
legnicki), Miasto Legnica, Chojnów (powiat legnicki).
Sąsiadujące inne Lokalne Grupy Działania z terenem LGD Partnerstwo Integracja Turystyka
to: od wschodu – LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, od południa – LGD Partnerstwo
Kaczawskie, od zachodu – LGD Wrzosowa Kraina.
Obszar LGD położony jest w środkowej części historycznego Dolnego Śląska. Wszystkie 4
gminy przynależą do Powiatu Legnickiego stanowiąc swoistą „otulinę” miasta Legnica.
Geografia
Krajobraz naturalny LGD „Partnerstwo, Integracja, Turystyka” jest typowym krajobrazem
nizinnym gdzie większość obszaru zajmuje Nizina Sasko-Łużycka w części centralnej i
zachodniej. Po stronie wschodniej obszaru znajduje się Nizina Śląska. Nizina Sasko-Łużycka
pokrywa w całości obszar gminy Miłkowice dzieląc obszar gminy na 3 części z czego
największą stanowi Równina Legnicka, która zajmuje szeroką płaskodenną dolinę rzeki
Czarna Woda by następnie przejść w Dolinę Dolnej Kaczawy. Z czego Równina Legnicka z
Doliną Kaczawy zajmuje gminę Kunice, a z Dolną Czarnej Wody gminę Miłkowice. Obszar
obu w/w gmin od strony północnej zajmuje płaska i piaszczysta Wysoczyzna Lubińska w
większości pokryta lasem. Trzecią część niziny obejmuje Równina Chojnowska, która
nieznacznie pokrywa obszar od strony południowo-zachodniej.
Nizina Śląska znajduje się we wschodniej części LGD w większości pokrywając gminę Ruja i
zachodząc na gminę Kunice i Legnickie Pole. Obszar ten w tej części niziny nazywa się
Wysoczyzną Średzką i charakteryzuje się obszarami o niewielkiej lesistości i dominacji
krajobrazu rolnego z glebami brunatno ziemnymi, płowymi słabo gliniastymi i gliniastymi.
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Od strony południowej do gminy Legnickie Pole swoistym klinem pomiędzy Równinę
Chojnowską a Wysoczyznę Średzką w kierunku Równiny Legnickiej wchodzi jedyny
mezoregion górski. Są to Wzgórza Strzegomskie wchodzące w skład Przedgórza Sudeckiego.
Obszar LGD posiada wyjątkowe pojezierze w skali Polski, jest to Pojezierze Kunickie
najmniejsze w Polsce i najbardziej wysunięte na południe. Stanowi je grupa jezior
polodowcowych o pochodzeniu termokresowym. Jest to wyjątek na Dolnym Śląsku.

2.2.2 UwaruLkowaLia przyrodLicze
Klimat
Na terenie LGD „Partnerstwo, Integracja, Turystyka” panują jednolite warunki klimatyczne.
Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych są niskie i wynoszą od 500-650mm. Średnia
suma opadów za półrocze letnie (od kwietnia do września) wynosi 300-350mm, a za półrocze
zimowe (październik-marzec) wynosi 150-250mm. Średnia temperatura roczna wynosi 7,58,5°C, średnia temperatura lipca 17,5-18°C. Średnia grubość pokrywy śnieżnej wynosi 12 cm
i utrzymuje sie przez około 50 dni w roku. Wiatry przeważają z kierunku zachodniego, a ich
średnia prędkość 10m nad powierzchnią terenu wynosi 3,0-3,5 m/s. Okres wegetacji roślin
wynosi średnio 225 dni i jest najdłuższy w kraju.
Bogactwa LaturalLe
Na terenie LGD największym bogactwem naturalnym są kruszywa naturalne tj. piaski i żwiry,
które intensywnie eksploatowane są na terenie Gminy Kunice, koło Pątnowa Legnickiego,
Kunic, Spalonej i Szczytnik Małych. W miejscowości Taczalin, w gminie Legnickie Pole,
znajduje się złoże kwarcu żyłowego, natomiast w okolicach Kunic znajdują się dwa duże
złoża skał ilastych, wykorzystywane w przemyśle budowlanym.
Kolejnym zasobem LGD są pokłady węgla brunatnego, które zlokalizowane są na terenie
Gminy Miłkowice, Kunice i Legnickie Pole. Złoże podzielono na pięć pól eksploatacji z
czego dwa znajdują się na terenie LGD tj. Legnica Zachód – gmina Miłkowice, Legnica
Wschód – gmina Kunice. Planowany okres eksploatacji złoża to najbliższe 100 lat.
Eksploatacja ma być prowadzona metodą odkrywkową co znacznie wpłynie na środowisko
obszaru LGD i na infrastrukturę techniczną. Do czasu powstania strategii dzisiejszy nie
podjęto żadnej decyzji dot. rozpoczęcia prac nad eksploatacją złoża węgla.
Lesistość
Lasy na terenie LGD zajmują łącznie 2846 ha tj. 8,4 % całego obszaru LGD. Największe
obszary leśne LGD znajdują się w gminie Kunice 16,4 % i Miłkowice 10,9 %, w dolinie
Czarnej Wody i Kaczawy, najmniejsza powierzchnia w gminie Ruja (2,5%) i gminie
Legnickie Pole (2,3%). Cały obszar leśny należy do Nadleśnictwa Legnica i podzielony jest
na dwa obręby: Legnica i Prochowice. Największy udział w drzewostanie ma sosna (67 %),
następnie dąb (20 %), brzoza (5%), olsza i jesion ( po 2-3%).
Zasoby wodLe
Tereny LGD leżą w większości w dorzeczu Kaczawy. Ważniejsze dopływy Kaczawy to:
Czarna Woda (dorzecze 1804,2 km2), Wierzbiak (268,6 km2 dorzecza). Głównym dopływem
Czarnej Wody jest rzeka Skora. W obrębie dorzecza Kaczawy w granicach LGD występują
naturalne jeziora polodowcowe: Kunickie (powierzchnia 99,1 ha), Koskowickie (55,9 ha),
Jaśkowickie (27,05 ha) oraz Tatarak i Jezierzany i stawy hodowlane. Cześć
północnozachodnia LGD - tereny gminy Ruja – położone są w dorzeczu Odry i odwadniane
są przez Cichą Wodę.
Najbardziej zasobne obszary wodonośne występują we wschodniej części LGD, na terenie
Gminy Ruja. Pierwszy poziom wodonośny występuje zwykle w utworach trzeciorzędu,
rzadziej czwartorzędu. W utworach czwartorzędu występuje przeważnie na głębokości od
kilku do 30m, przy czym zwykle ograniczony jest do dolin rzecznych. Przeciętna wydajność
typowego otworu na tym terenie wynosi 70-120 m3/h.
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Gleby
Odczyn gleb na terenie LGD jest bardzo zróżnicowany:
• na terenie Gminy Kunice – od gleb silnie kwaśnych, poprzez kwaśne do obojętnych.
Ich granulacja wskazuje na obecność gleb lekkich i bardzo lekkich.
• na terenie Gminy Legnickie Pole - stosunkowo wysoka zawartość frakcji spławianych
wskazuje, że gleby można zaliczyć do lekkich i średnio ciężkich, o zmiennym
odczynie - od nielicznych silnie kwaśnych do obojętnych.
• na terenie Gminy Miłkowice dominują gleby kwaśne i lekko kwaśne. Wyższy udział
frakcji spławianych (gleby lekkie) obserwuje sie w jej części południowej, natomiast
gleby silnie piaszczyste dominują w części północnej.
• Na terenie Gminy Ruja występują lekkie i średnio ciężkie gleby o zróżnicowanej
kwasowości.
Stopień zanieczyszczenie gleb uprawnych na terenie LGD jest zróżnicowany. Do
najczystszych gleb zaliczyć można gleby w gminie Kunice i Ruja, natomiast w glebach
Gminy Miłkowice i Legnickie Pole, w pobliżu terenów przemysłowych, obserwuje się
podwyższone zawartości ołowiu i miedzi.
ZaLieczyszczeLie środowiska
Stan czystości powietrza na terenie LGD zależy głównie od emisji zanieczyszczeń do
powietrza oraz lokalnych warunków rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczeń. Duży wpływ
na stan czystości powietrza mają zlokalizowane tuż za granicami LGD emitory
zanieczyszczeń, m.in. w Legnicy i Lubinie.
Do głównych źródeł emisji zanieczyszczeń poza aglomeracją legnicką zaliczyć można Hutę
Miedzi Legnica, zlokalizowaną na terenie Miasta Legnicy w bliskim sąsiedztwie gminy
Miłkowice. Pozostałymi źródłami zanieczyszczeń jest niska emisja i zanieczyszczenia
komunikacyjne.
Jakość powietrza na terenie LGD jest zadowalająca. Stężenia średnioroczne zanieczyszczeń
nie wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych.
Na terenie LGD wpływ na uciążliwość związaną z hałasem ma głównie hałas przemysłowy i
hałas komunikacyjny. Przez teren LGD przechodzą drogi tranzytowe: autostrada A4, droga
krajowa nr 3, droga krajowa 94. Poza autostradą, która przechodzi poza zabudowaniami
mieszkalnymi i jej wpływ na emisję hałasu uciążliwego dla środowiska jest niski,
umieszczonych jest kilka ekranów akustycznych oraz nie wyprowadzono dróg poza teren
zabudowany. Ponadto duży wpływ na emisję hałasu komunikacyjnego mają samochody
transportowe, wywożące piaski i żwiry z zakładów zlokalizowanych na terenie LGD.
Jakość wód płynących na terenie LGD przedstawiał się następująco (stan na koniec 2006
roku):
•
•
•

rzeka Cicha Woda – IV klasa
rzeka Kaczawa – IV Klasa
rzeka Wierzbiak – IV Klasa

•
•

rzeka Skora – III klasa
rzeka Czarna Woda – III klasa

Na stan czystości cieków płynących przez teren LGD wpływ mają zanieczyszczenia bytowe
oraz nawozy z rolnictwa.
Stopień skanalizowania gmin LGD wygląda następująco (stan na koniec 2004 roku):
•
•

gmina Kunice – 98 %
gmina Legnickie Pole – 62 %

•
•

gmina Miłkowice – 54 %
gmina Ruja – 18 %

Zasoby przyrodLicze
Na terenie LGD ze względu na walory przyrodnicze objęto ochroną jeden obszar Natury
2000, cztery rezerwaty przyrody, dwa użytki ekologiczne, sześć zespołów przyrodniczokrajobrazowych i 80 pomników przyrody.
Obszary NATURA 2000
Specjalny Obszar Ochrony „Pątnów Legnicki” (PLH020052)- Gmina Kunice. Obszar o powierzchni 312 ha,
stanowi mozaikę lasów, łąk, zarośli, szuwarów oraz stawów hodowlanych. Omawiany teren jest ważnym
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stanowiskiem rzadkiej ćmy: barczatki kataks oraz innych rzadkich motyli. Na tym terenie znajdują się także
wilgotne zarośla tarninowe oraz lasy grądowe i łęgowe.

Rezerwaty przyrody
Rezerwat przyrody „Ponikwa”(gmina Kunice). Rezerwat ten powstał 5 stycznia 2001r. Jest to rezerwat leśny, o
powierzchni 8,32 ha. Obejmuje on ochroną fragment lasów łęgowych, grądowych oraz olsów. Rośnie wiele
leśnych gatunków roślin, w tym 7 gatunków chronionych, a wśród nich bardzo rzadki gatunek storczyka –
kruszczyk połabski. Na terenie rezerwatu znajdują się też liczne źródliska oraz dwa pomnikowe obiekty: głaz
narzutowy oraz jabłoń dzika.
Rezerwat przyrody „Błyszcz” (gmina Kunice). Teren rezerwatu został objęty ochroną 5 stycznia 2001r. Ma on
powierzchnię 54,46 ha i również jest rezerwatem leśnym, powstałym w celu ochrony lasów łęgowych,
grądowych i olsów. Rośnie tu wiele gatunków roślin chronionych, z czego 13 objętych ochroną ścisłą, w tym
kruszczyk połabski. Występują tu także 33 gatunki ptaków lęgowych, wśród których na szczególną uwagę
zasługują dzięcioły: czarny i średni oraz puszczyk.
Rezerwat przyrody „Torfowisko Kunice” (gmina Kunice). Rezerwat ten powstał 12 listopada 1996r. Jest
rezerwatem torfowiskowo – leśnym i zajmuje powierzchnię 11,83 ha. Przedmiotem ochrony są na tym terenie
zróżnicowane zbiorowiska roślinne porastające złoża torfu. Stwierdzono tu występowanie 27 zespołów
roślinnych i 558 gatunków roślin, w tym 253 gatunków roślin okrytonasiennych. Analiza złóż torfu i osadów
jeziornych przynosi cenne informacje dotyczące zmian roślinności w czasie ostatniego glacjału. Obszar ten
posiadał status rezerwatu już w latach 1923 – 45.
Rezerwat przyrody „Jezioro Koskowickie” (gmina Legnickie Pole). Powstały 13 kwietnia 2004r. rezerwat
ornitologiczny „Jezioro Koskowickie” zajmuje powierzchnię 63,79 ha. Obejmuje on Jezioro Koskowickie,
trzcinowiska oraz łąki. Celem powstania rezerwatu jest ochrona wielu gatunków ptaków wodno – błotnych,
chronionych gatunków ryb, największego na Śląsku trzcinowiska, a zarazem jedynego z pływającymi wyspami
oraz zespołu nerecznicy błotnej i oczeretu jeziornego.

Użytki ekologiczLe
„Torfowisko w okolicach Miłkowic” (gmina Miłkowice). Powstały w 1996 roku o powierzchni 1,67 ha. Chroni
ekosystem z rzadkimi gat.bagiennymi i źródło dla restytucji zbiorowisk turzycowych.
„Torfowisko Szczytniki” (gmina Kunice). Powstały 31 maja 1996r. użytek ekologiczny o powierzchni 6,73 ha
chroni obszar torfowiska z rzadkimi gatunkami roślin. Jest to także ważne miejsce dla rozrodu płazów,
zaskrońca zwyczajnego oraz żerowisko bociana czarnego.

PomLiki przyrody
Ne terenie LGD ochroną objęto 80 drzew pomnikowych: 1 w gminie Kunice, 63 w gminie Legnickie Pole, 4 w
gminie Miłkowice i 12 w gminie Ruja. W większości są to platany klonolistne, lipy drobnolistne, klony
jesionolistne, wierzby kruche, dęby szypułkowe i bezszypułkowe i inne.

Zespoły przyrodLiczo-krajobrazowe
Na terenie LGD w celu zachowania wyjątkowych walorów przyrodniczych i kulturowych
utworzono aż sześć Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych na terenie Gminy Legnickie
Pole (na cały Dolnym Śląsku utworzono 10 Zespołów P-K):
•
•
•
•
•
•

„Złoty Las” – 90 hektarowy obszar leśny położony pomiędzy Legnickim Polem a Mikołajowicami
„Łąki Książęce” – o powierzchni 166,20 ha obszary położone pomiędzy Lubieniem a Strachowicami
„Dolina Uszewicy” – o powierzchni 45,8 ha, obejmuje lasy i łąki pocięte wąwozami położone na
wschód od Czarnkowa
„Mokradła Gniewomierskie” – o powierzchni 20,2 ha, położony na zachód od Gniewomierza
„Wysoczyzna Taczalińska” – o powierzchni 13,8 ha, chroni lasy i pastwiska położonych na północ od
Taczalina
„Dębowa Dolina Koiszkówki” - o powierzchni 23,6 ha, obejmuje lasy, łąki, pastwiska i stawy rybne
położone we wsi Koiszków

2.2.3 UwaruLkowaLia historyczLe i kulturowe
Rozwój osadnictwa na terenie objętym LGD PIT sięga głęboko w czasy przedhistoryczne.
Trzebowianie – jedno ze słowiańskich plemion, miało swoje siedziby nad Kaczawą, a ich
naczelnym grodem była dzisiejsza Legnica. W miejscowości Grzybiany w wyniku badań
wykopaliskowych odsłonięta została znaczna część osiedla otwartego kultury łużyckiej z VII
i VI wieku p.n.e., położonego na półwyspie Jeziora Koskowickiego. Dotychczasowe wyniki
badań wskazują na wyjątkowy charakter zespołu osadniczego w Grzybianach w pierwszej
połowie i tysiąclecia p.n.e., co najmniej w skali ziem i osadnictwa w dorzeczu Wisły i Odry.
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Gdy w drugiej połowie X w ukształtowało się państwo polskie nasz region przyłączony został
do monarchii piastowskiej i dzielił historyczne losy Śląska. Po bitwie z Tatarami „pod
Legnicą” (Legnickim Polem), zaobserwować można spowolnienie rozwoju ziem wiejskich i
osadnictwa wokół Legnicy. Od 1248 roku ziemie te weszły w obszar administracyjny
księstwa Brzesko - legnickiego ze stolicą w Legnicy. O tej pory Księstwo istniało do 1675
roku, a jako jednostka administracyjna Cesarstwa do roku 1742. W połowie XVIII wieku na
naszym terenie miały miejsce, nadzwyczaj krwawe, zacięte i wyniszczające wojny toczone
pomiędzy Austrią i Prusami. Najbardziej znanym epizodem tych batalii na naszym terenie
była bitwa stoczona w okolicach Pątnowa i Piątnicy, nazwana "bitwą legnicką".
Po śmierci cesarza Karola VII Śląsk był terenem długoletnich zmagań między Austrią i
Prusami. Prawnie przynależał do królestwa czeskiego, którego spadkobierczynią była córka
cesarza Maria Teresa. Po śmierci cesarza, Fryderyk II - wbrew wcześniejszym
zobowiązaniom - zajął te ziemie i mimo długotrwałych kolejnych wojen, nie wróciły już one
pod panowanie austriackie. Odtąd możemy mówić o pruskim okresie w historii naszego
terenu, który praktycznie zakończył się w roku 1945. Po 1945 roku obszar gmin wchodzących
w LGD PIT funkcjonowały najpierw jako część województwa wrocławskiego, następnie 0d
1975 roku jako część województwa legnickiego. Od 1 stycznia 1999 r, gminy weszły w skład
powiatu legnickiego. Ważnym elementem krajobrazu historycznego obszaru LGD są dwie
bitwy. Bitwa rycerstwa chrześcijańskiego z Tatarami na polach pod Legnickim Polem z 1241
r. oraz Bitwa pod Legnicą, w literaturze zwaną również „Bitwą Legnicką”, która miała
miejsce pod dzisiejszym Pątnowem w 1760 r.
Bitwa pod LegLicą – LegLickie Pole
Do starcia doszło 9 kwietnia 1241 roku. Książę ustawił swoją armię w jednej linii, podzielonej na cztery hufce
opierając się o okoliczne strumienie: Białą Strugę i Strumień Księgnicki. Mongołowie zostali ustawieni w szyku
dwurzutowym, z silnym odwodem złożonym z najbardziej doświadczonych i najlepiej uzbrojonych
wojowników. Walkę rozpoczęli Polacy z prawego skrzydła. Pod ich naporem Mongołowie cofnęli się, lecz
zasypali rycerzy gradem strzał i w większości zniszczyli polski hufiec. Na pomoc przyszły pozostałe trzy
oddziały polskie. Zepchnęły one Mongołów na całej linii. Wtedy do ataku ruszył odwód tatarski, który zaczął
okrążać Polaków. Książę Śląska próbował uratować sytuację i zaatakował wraz ze swoim doborowym hufcem.
Mongołowie znów zaczęli się cofać. Wydawało się, że rycerstwo wygra bitwę, kiedy z trzymanych przez
Mongołów na kijach „smoczych głów” – być może latawców – zaczął wydobywać się gryzący dym. Rycerze
przestraszyli się i rozluźnili szyk. Konie spłoszyły się. Tymczasem Tatarzy ruszyli do decydującego natarcia.
Książę Henryk został otoczony wraz ze swym wojskiem. Poległ on i prawie wszyscy jego żołnierze. Tylko
nielicznym udało się wydostać z pola walki. Bitwa odbiła się szerokim echem w całym chrześcijańskim świecie.
Jeszcze bardziej obawiano się Mongołów. Jednak wkrótce po bitwie siły mongolskie ruszyły na Węgry aby
dołączyć do sił Batu–chana. Jednak na wieść o śmierci wielkiego chana – Ugedeja – powrócili do Azji i na jakiś
czas ustały ich najazdy na Europę.

Muzeum bitwy pod LegLickim Polem
Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu jest pomnikiem bitwy, która rozegrała się pod Legnicą 9 kwietnia
1241 roku. Starły się tutaj wówczas wojska najeźdźczych Mongołów z wojownikami dowodzonymi przez ks.
Henryka Pobożnego. Muzeum Bitwy Legnickiej, oddział Muzeum Okręgowego w Legnicy, mieści się (od 1961
r.), w kościele p.w. św. Trójcy i Najświętszej Marii Panny. Ta budowla związana jest legendą z miejscem
znalezienia zwłok ks. Henryka. Była swego czasu ośrodkiem kultywowania pamięci bitwy i jej bohaterów.
Wystawa ulokowana w tym szczególnym miejscu, podporządkowana została funkcjom wnętrza, uwzględniając
jego sacrum. Stąd, na przykład, pozostawienie wolnej przestrzeni nawy, którą w każdej chwili wypełnić może
tłum wiernych. Stąd też umieszczenie w prezbiterium pośmiertnego pomnika księcia Henryka II, oraz krzyża. Na
dziedzińcu zamku w Legnicy eksponowane są relikty romańskiej kaplicy św. Benedykta i Wawrzyńca.

Bitwa pod LegLicą – pod PątLowem
Bitwa pod Legnicą (niem. Liegnitz; właściwie bitwa pod Pątnowem Legnickim) odbyła się 15 sierpnia 1760 w
czasie wojny siedmioletniej, pomiędzy wojskami pruskimi pod dowództwem króla Fryderyka II a wojskami
austriackimi dowodzonymi przez feldmarszałka Leopolda von Dauna. Ok. godziny 4 rano 15 sierpnia czoło
korpusu generała austriackiego Ernesta Laudona przeprawiło się przez Kaczawę pod Bienowicami i Pątnowem i
natknęło się na siły pruskie. Doszło do walk kawalerii, w których przewagę uzyskali Prusacy, zyskując tym czas
niezbędny dla uszykowania piechoty. Niemal połowa pruskiej armii pod dowództwem H.J. von Zeitena
rozwinęła się na południe od Dobrzejewa jako osłona przed głównymi siłami von Dauna. Natarcie piechoty
Laudona na centrum pruskiego szyku załamało się w ogniu piechoty i artylerii, zaś uderzenie kawalerii prawego
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skrzydła zostało odparte przez kawalerię pruską. Laudon miał zamiar obejść lewe skrzydło pruskie częścią
swojej piechoty - lecz akcja ta nie dałą rezultatu. Po krótkich, lecz zaciętych walkach prawe skrzydło Laudona,
któremu nie udało się zsynchronizować działań piechoty i kawalerii zostało odrzucone na wschód, zaś lewe
skrzydło musiało wycofać się na południe. W tym czasie główne siły austriackie dowodzone przez von Dauna
zbliżyły się do Czarnej Wody, lecz z powodu zagrożenia ze strony wojsk von Zeitena austriacki dowódca nie
zdecydował się na przeprawę. Mimo rozbicia korpusu Laudona Prusacy nie ruszyli do pościgu za nim, gdyż
Fryderyk obawiał się osaczenia swych sił, przez mających wciąż dużą przewagę liczebną Austriaków.

Gospodarka
Gospodarka, poza nielicznymi istotnymi wyjątkami, przez stulecia opierała się przede
wszystkim na rolnictwie. Dzięki usytuowaniu na skrzyżowaniu szlaków handlowych z
Niemiec, poprzez Wrocław i Kraków do Kijowa oraz z Wielkopolski na Południe nastąpił
rozwój handlu i rzemiosła. W czasach średniowiecza ważnym ośrodkiem były Mikołajowice,
w których odkryto bogate złoża piasków złotonośnych. W 1345 r Mikołajowice otrzymały
miejskie prawa górnicze. Jest to jedyna miejscowość na terenie LGD PIT, posiadająca prawa
miejskie. Struktura władania ziemią, jaka się ukształtowała, odzwierciedlała w dużym stopniu
wcześniejszą: tam gdzie dominowała duża własność ziemska (przy charakterystycznej
strukturze osadniczej – folwarki), zastąpiły ją Państwowe Gospodarstwa Rolne. Po ich
upadku (po r. 1990), stopniowo większość areału wykupiona lub wydzierżawiona została od
Agencji Rolnej przez prywatne gospodarstwa wielkotowarowe.
Architektura przemysłowa
Zabytkowe obiekty architektury przemysłowej stanowią najmniejszą grupę cennych obiektów
na terenie LGD PIT. Na uwagę jednak zasługują dziewiętnastowieczny zespół dworcowy
kolejowego w Miłkowicach, interesujących także niezwykle interesujące fragmenty wiatraka
koźlaka z końca XVIII wieku w Taczalinie ( gmina Legnickie Pole).
Kultura MaterialLa
Część Dolnego Śląska, objęta granicami LGD Partnerstwo Integracja Turystyka, nie jest
obszarem historycznie wydzielającym się, i z tego powodu trudno o jakieś daleko idące
uogólnienia. Jedyne historyczne miasteczko Mikołajowice (gm. Legnickie Pole), pomimo
historycznie występujących praw miejskich, w ogólne nie posiada układu urbanistycznego.
Występujące na terenie objętym działaniem LGD PIT zabytki sztuki reprezentują interesujący
i stosunkowo bogaty zespół przykładów, szczególnie w sferze historycznego budownictwa
sakralnego. Przedstawione w dalszej części niniejszego opracowania, zabytki odzwierciedlają
część historii Dolnego Śląska, zagospodarowaną przez Piastów, których wszechstronna
działalność aż do drugiej połowy XVII w. reprezentuje m. in. przedstawione tu świadectwa
kultury materialnej. Mogły one powstać i utrzymać się tylko w oparciu o ciągłość tradycji,
bogactwo i wysoki stopień rozwoju stosunków politycznych, gospodarczych, technicznych i
kulturalnych - nie zależnie od działalności bezpośrednich fundatorów. Rozwój interesującego
nas obszaru historycznej części Śląska, jest w wysokim stopniu efektem rządów piastowskich
książąt, zwłaszcza Henryka I Brodatego i Henrykowi II Pobożnego, a także książąt legnicko –
brzeskich, władających tą ziemią aż do śmierci ostatniego z nich – ks. Jerzego Wilhelma w
1675 r.
Zabytki kultury dworskiej
Jedną z cech charakterystycznych pejzażu architektonicznego obszaru objętego działalnością
LGD PIT jest stosunkowo duża liczba dawnych rezydencji i siedzib szlacheckich oraz
związanych z nimi zabudowań służebnych. Na interesującym nas terenie możemy wyróżnić
dziewiętnastowieczne pałace w Lipcach, Pątnówku, Jakuszowie, Polance, a także pałac w
Rogoźniku z XVII w. Na uwagę zasługują również pałac podworski z XIX w. w
Dzierżkowicach, zespół pałacowy w Uszy z XIX w., zespół dworski w Rosochatej i w
Strzałkowicach z XIX wieku, dwór w Laskowicach. Do najokazalszych należy, zespół
pałacowo-parkowy w Brenniku z XIX w (opisany poniżej).
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Przy pałacach i dworach zakładano ogrody gospodarcze, a następnie powstawały ogrody
ozdobne i parki powiązane z siedzibami i tworzące spójną kompozycję przestrzenną. Niestety
w przypadku tej grupy zabytków brak jest systematycznej opieki i w większości ich stan jest
niezadowalający
Zespół Pałacowy w BreLLiku „PrząśLik”
Zespół pałacowy w Brenniku należy do najpiękniej zachowanych zabytków na terenie powiatu legnickiego.
Pierwsze informacje na temat wsi Brennik pojawiają się w zapiskach z roku1360.
Posiadłość Zeidlitzów w Brenniku swymi początkami sięga połowy XVIII wieku jednak do chwili obecnej
zachowało się niewiele elementów, które można w sposób jednoznaczny związać ze starszym układem. Swój
obecny kształt posiadłość otrzymała u schyłku XIX wieku, czyli w okresie, gdy pozostawała ona we władaniu
generała Adolfa von Zeidlitza i jego żony Helen z domu von Rothomb. Wówczas to wzniesiono nowy okazały
pałac, rozbudowano folwark oraz przeobrażono otoczenie rezydencji. Data umieszczona na jednej ze ścian
obecnego pałacu wskazuje na to, że powstał on w roku 1899, prawdopodobnie na miejscu starszej rezydencji,
przy czym w latach dwudziestych naszego stulecia (1928 r.) poddano go modernizacji. Monumentalny pałac
wraz z zabudowaniami dla służby łączy w sobie kilka stylów architektonicznych. Obecnie jest to monumentalna
trzy -, a partiami czterokondygnacyjna budowla założona na planie zbliżonym do litery L, z licznymi tarasami,
ryzalitami i wykuszami po bokach. Pałacowi, który kryje wielospadowy dach, nadano eklektyczną formę,
złożoną z elementów neorenesansu, neobaroku i neorokoka. W tym stylu utrzymane są wnętrza, między innymi
okazała sala rycerska o sklepieniu wspartym na granitowych kolumnach, ozdobny kominek oraz
pseudorokokowa kaplica. Neobarokowe formy zdecydowanie dominują na zewnątrz budynku, w elewacjach
przybranych pilastrami wielkiego porządku i w monumentalnym portalu głównym z herbem Zeidlitzów i datą
1928 w zwieńczeniu. Na szczególną uwagę zasługuje też XX-wieczny wystrój rzeźbiarski zdobiący pałac z
wizerunkami św. Jerzego i Henryka Pobożnego.
Obecnie w pałacu mieszkają pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej, a w dwóch zaadoptowanych budynkach
folwarcznych mieści się administracja i niewielki hotel. Na przełomie lat 80 - tych i 90 - tych obecnego stulecia
przeprowadzono restaurację parku, stawów wraz z budynkami gospodarczymi i pałacem.
Pozostałe zabytki tego typu:
Goślinów- pałac w zespole dworskim datowany na koniec XVIII wieku.
Jakuszów- pałac i park w zespole pałacowo- parkowym datowane na koniec XIX wieku.
Kochlice- park w zespole pałacowo- parkowym datowany na 1801r.
Lipce- pałac w zespole pałacowym- koniec XIX wieku.
Pątnówek- pałac w zespole pałacowym z końca XIX wieku.

CmeLtarze
Istotnym elementem w krajobrazie gmin z obszaru LGD PIT są zakładane najczęściej w
pobliżu kościołów cmentarze. Wśród nich należy wymienić m. in. cmentarz przykościelny
przy obecnym Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu, cmentarz w Rui, Wągrodnie,
Lasowicach, Polance, Tyńcu Legnickim (gmina Ruja). Czternastowieczne cmentarze
odnajdujemy również w Koskowicach i Nowej Wsi Legnickiej (gmina Legnickie Pole) oraz
w Grzybianach i Rosochatej ( gmina Kunice). Do szesnastowiecznych należą: cmentarz w
Kłębanowicach, Koskowicach (gmina Legnickie Pole). Na terenie gminy Miłkowice znajdują
się dwa cmentarze w Grzymalinie (XIV w. i ok. 1882 r.), cmentarz przykościelny w
Siedliskach z końca XIX wieku, a także cmentarz komunalny z 1899 roku w Ulesiu.
Obiekty sakralLe
Większość historycznie cechy budowli zlokalizowanych na obszarze stanowią budowle
sakralne – kościoły – o stosunkowo niewielkich kubaturach, na ogół bardzo podobne do
siebie (poza wyjątkami w Ulesiu, Miłgostowicach czy Legnickim Polu). Jako regułę należy
traktować występowanie renesansowego lub częściej barokowego wystroju wnętrz w
gotyckich kościołach z obszaru objętego działaniem LGD PIT. Wystrój ten (ołtarze, empory,
ambony, prospekt organowe) w sposób oczywisty zacierają pierwotny charakter wnętrz,
nieraz z resztą w sposób wysoce artystyczny. Kolejną wspólną cechą charakteryzującą
zabytkowe budowle sakralne, jest wprowadzenie zmian funkcjonalnych w okresie
przejmowania tych obiektów przez ewangelików. Chodzi tu przede wszystkim o
wprowadzaniem balkonów, empor – czasem z przesunięciem ambony. Należy również
zwrócić uwagę na założoną pierwotnie obronność tych budowli, będących w momencie ich
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powstawania jedynym murowanym obiektem w miejscowości, o czym świadczą zachowane
do dziś formy niektórych wież.
Do typowych i występujących w wielu kościołach cennych zabytków sztuki należą liczne, w
wielu przypadkach kamienne, figuralne płyty nagrobne, wyobrażające zmarłych – w zbrojach,
ubiorach renesansowych i barokowych z herbami i innymi motywami. Bardzo wiele
nagrobków posiada również piękne liternictwo ryte w piaskowców lub marmurze.
PobeLedyktyński Zespół w LegLickim Polu
Pierwszy dokument świadczący o obecności zakonników w Legnickim Polu pochodzi z 1418 roku. W roku
1535, na skutek reformacji, mnisi utracili prepozyturę w Legnickim Polu i dopiero w roku 1703 udało im się
odkupić utracone dobra. Kamień węgielny pod budowę zespołu klasztornego został położony dopiero w 1723
roku przez opata Othmara Linke, zaś w 1727 roku wmurowano kamień pod budowę kościoła. Klasztor
wzniesiono w latach 1723-1725, a kościół na eliptycznym planie wklęsło-wypukłym z dwuwiekową fasadą
powstał w latach 1727-1731.
Budowla zawdzięcza swą świetność przede wszystkim znanemu architektowi czeskich benedyktynów Kilianowi
Ignacemu Dientzenhoferowi, który wykonał projekty i nadzorował prace.
Działalność benedyktynów na terenie Legnickiego Pola zakończyła się wraz z sekularyzacją dóbr zakonnych w
Prusach. W 1810 roku klasztor przejęła armia pruska i stacjonował w nim korpus kadetów, którego
wychowankiem był m.in. marszałek von Hindenburg czy znany z dziejów I Wojny światowej Czerwony Baron.
W XIX wieku w klasztorze mieścił się niemiecki zakład wychowawczy, później hitlerowska szkoła polityczna, a
w czasie wojny obóz jeniecki Oflag VIII F. Działania wojenne doprowadziły do niemal całkowitej degradacji
części ogrodowej. Ocalał jedynie dwukondygnacyjny ośmioboczny pawilon tzw. „Okrąglak”. Po zakończeniu
wojny w budynkach poklasztornych swoją siedzibę miała wojskowa jednostka karna. W marcu 1957 roku
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu przejęło od wojska kompleks obiektów z
przeznaczeniem na dom pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu remontów, w czerwcu 1958 roku utworzony
został Państwowy Zakład Specjalny z przeznaczeniem dla kobiet. Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu użytkownik pomnika historii jest największą placówką tego typu w kraju.

ZestawieLie pozostałych zabytków sakralLych
GLiewomierz – kościół - wzniesiony w XV w., gruntownie przebudowany trzy wieki później. Charakteryzuje
się wysoką, kamienną średniowieczną wieżą, świadczącą o pełniącej przez obiekt funkcji obronnej. Na uwagę w
gniewomierskim kościele zasługuje malowany na desce obraz hołdu pasterzy z XVI w, oraz renesansowe
epitafium, Klębanowice także podwójny kamienny nagrobek Sonnersów z krucyfiksem, medalionami
wyobrażającymi popiersia oraz puttami podtrzymującymi rozchyloną kurtynę.
GrzybiaLy – kościół - wzniesiony pod koniec XV w, przebudowany w XVIII wieku. Wieża kościoła nie miała
połączenia funkcjonalnego z nawą co świadczy o jej obronnym charakterze. W kisiele zachowały się trzy
interesujące kamienne konsole z XV wieku, z wyobrażeniami Św. Katarzyny i dwóch proroków.
KlębaLowice – kościół - wzniesiony w XIV w., następnie rozbudowany w XVI w. oraz przebudowany w XVIII
w. Charakter wieży, murowane ogrodzenie cmentarza mogą świadczyć o pierwotnie obronnym charakterze
obiektu. Zwieńczenie wieży wyraźnie nawiązuje tradycji wiejskich kościółków śląskich z okresu średniowiecza.
KuLice – kościół – wzmiankowany już 1318 r. W obecnej formie budowla składa się ze średniowiecznej
kamiennej, czworobocznej wieży, przyległej do niej partii łącznikowej, wzniesionej w XVII lub XVIII wieku na
fundamentach gotyckiego kościoła bądź nawet przy wykorzystaniu murów wcześniejszej budowli i barokowego
korpusu z ok. 1755 r. W murach kościoła zachowały się kamienne epitafia z XVII w, natomiast w ścianach
kościoła szereg kamiennych płyt nagrobnych, m. in.:
- podwójny nagrobek dwojga dzieci z 1738 r. z wyobrażeniem zmarłych w powijakach;
- nagrobek z płaskorzeźbą figuralną dziecka z przełomu XVI/XVII w.;
- płyta nagrobna rodziny Baurisch z 1669 r., z wyobrażeniem zmarłych czworga dzieci przed krucyfiksem.
LegLickie Pole – kościół Św. Trójcy – w obecnej formie pochodzi z końca XIII w.. Wg tradycji wzniesiony na
miejscu odnalezienia zwłok księcia Henryka II. Obecnie mieści się tu Muzeum (opisane wyżej)
Mikołajowice – kościół – wzniesiony w XV w i znacznie przebudowany w XIX w. Wewnątrz budowli
zachowało się interesujące kamienne gotyckie sakramentarium z XV w., renesansowe i barkowe nagrobki oraz
uszkodzona kamienna postać rycerza w zbroi ze zniszczonego renesansowego nagrobka.
Miłogostowice – kościół – wzniesiony w XV w., parokrotnie przebudowywany, m. in. w XVIII wieku.
Interesującym architektonicznym elementem tej sakralnej budowli jest wieża. Górna cześć wieży drewniana,
szalowana deskami, kryta jest interesującym w proporcjach, typowym śląskim dachem z kaletniczką. Zachowało
się tu również gotyckie ostrołukowe kamienne sakramentarium.
Rosochata – kościół – wzniesiony w XIV w później kilkakrotnie modyfikowany. Wnętrze kościoła posiada
bardzo bogaty wystrój zabytkowy. Niezwykle bogato reprezentowane są także liczne płyty nagrobne i epitafia.
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Ruja – kościół – wzniesiony w XIV w. rozbudowany i przebudowany w XVIII i XIX wieku. Wieżyczka tego
obiektu sakralnego udane kontynuuje tradycje wiejskiej ciesiółki w budownictwie sakralnym Śląska, mimo, że
wykonała została dopiero w 1898 r.
SpaloLa – kościół - wzniesiony w XV w. rozbudowany i przebudowany w XVIII i XIX wieku. Wewnątrz kosiła
zachowało się sporo zabytkowych elementów wyposażenia z okresu renesansu i baroku. Oprócz tego w obiekcie
zachowały się liczne nagrobki, epitafia i płyty barokowe, rokokowe i klasycystyczne – niektóre z nich z
portretowymi wyobrażeniami zmarłych, herbami i dekoracjami o motywach roślinnych, wykonanie głownie z
piaskowca rzadziej z marmuru.
Ulesie – kościół – zbudowaLy około 1500 r. W szczycie ściany wschodniej tego obiektu znajduje się
interesujący ceglany wykurz usytuowany na trzech kamiennych konsolach. Natomiast w ścianie północnej
renesansowy prostokątny profilowany portal z 1623 r. Ponadto w ścianach kościoła zachowało się kilka
kamiennych barokowych tablic nagrobnych z XVIII w. oraz dwie kamienne kropielnice z XVI w. Wewnątrz
kościoła zachowało się sporo zabytkowych elementów wyposażenia.
- „Kolumna łez” – to kolejny miejscowy zabytek, wzniesiony przy drodze do Lipiec przez ks. Jerzego III
Brzesko – Legnickiego na pamiątkę rozstania z córką Dorotą – Elżbietą w 1664 r.
StudLica- kościół filialny pw. Św Kazimierza i Matki Boskiej Ostrobramskiej datowany na 1817r.

Turystyka
Agroturystyka i rekreacja koLLa
Agroturystyka jest w obszarze LGD rozwinięta słabo, pomimo doskonałych warunków
pobytowych. Szczególnie taką możliwość powinni wykorzystać mieszkańcy miejscowości
otoczonej lasami – Miłogostowice. Doskonałe warunki do rozwoju agro kwater posiadają
miejscowości Goślinów, Szczytniki nad Kaczawą, Jezierzany, Lubień, Czarnków, Tyniec
Legnicki, Dzierzkowice. Rozwój agroturystyki na obszarze LGD może być hamowany
bliskością dużego miasta Legnicy.
Na terenie LGD turystyka konna jest mało popularna i słabo rozwiniętą. W tym przypadku
obecność miasta Legnicy powinna działać mobilizująco na rozwój działalności związanych z
turystyką konną. Na terenie LGD oficjalnie znajduje się jedna szkółka jeździecka. Poza tym z
usług konnych można skorzystać w miejscowości Nowa Wieś Legnicka. Do jazdy konnej w
terenie najbardziej nadaje się północna część obszaru wraz z doliną Kaczawy i lasami gęsto
pokrywającymi wysoczyznę lubińską.
Gospodarstwa agroturystyczLe w gmiLach
Gmina Miłkowice - Pensjonat pod kasztanami, Kochlice 19, 59-222 Miłkowice
Gmina Kunice - AGROTURYSTYKA , Szkółka jazdy konnej Ami ul. Słoneczna 28, 59-216 Kunice telefon,
0603 401692, e-mail : konieami@interia.pl.

PuLkty widokowe
Obszar LGD posiada kilka punktów widokowych wartych uwzględnienia przy projektowaniu
ruchu turystycznego. Najciekawszym punktem widokowym jest część drogi Via Regia tkz.
(Wysoka Droga) na odcinku Zimnice - Grzybiany. Jest to naturalne wzniesienie skąd rozciąga
się doskonała panorama na wysoczyznę średzką od strony południowej wraz z j.
Koskowickim na pierwszym planie. W związku z przeznaczeniem obu stron drogi pod
zabudowę mieszkaniową punkt ten może stracić swoje walory widokowe.
Kolejnym ciekawym miejscem jest wzniesienie na drodze Gniewomierz – Legnickie Pole
przy autostradzie A4. Z tego miejsca rozciąga się panorama na miasto Legnicę i po części
ukazuje pole Bitwy pod Legnicą. Miejsce doskonale nadaje się na taras widokowy z miejscem
biwakowym dla turystów zmotoryzowanych.
Szlaki turystyczLe
Obszar LGD posada dobrze rozwiniętą sieć szlaków pieszych z czego najdłuższym szlakiem
o charakterze regionalnym jest Szlak Polskiej Miedzi pokazujący Zagłębie Miedziowe wraz z
jego historyczną lokalizacją. Zdecydowanie ważniejszymi szlakami dla obszaru będzie szlak
Tatarów i Bitwy Pod Legnicą. Oba te szlaki doskonale pokazują znaczenie i wartości
związane z bitwą pod Legnicą (1241). Szlakiem do wykorzystania jest szlak wygasłych
wulkanów, który rozpoczyna się w Legnickim Polu i przychodzi do Partnerstwa Gór i
Pogórza Kaczawskiego. Zdecydowanie najważniejszą dla obszaru trasą pieszą jest szlak
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dookoła Legnicy. Może to być oś działań związanych z turystyką obszaru ponieważ szlak ten
ukazuje najważniejsze miejsca oraz istotne obiekty historyczne i wartościowe obszary
przyrodnicze. Do komplementarnego planowania rozwoju szlaku dla obszaru może brakować
jedynie gminy Krotoszyce (LGD Kaczawskie), która zamyka koło dopełniając tym samym
obszar. Szlak ten jest również istotny ze względu na rozwój sieci szlaków rowerowych
dlatego istnieje potrzeba przystosowania trasy to tej formy turystyki kwalifikowanej. Szlaki
rowerowe na obszarze LGD zostały stworzone tylko w części wschodniej obszaru tworząc
połączenie z krajowym Szlakiem Odry. W części zachodniej szlaki rowerowe zostały
zaprojektowane i są przygotowanie do wyznakowania. Wszystkie szlaki rowerowe na terenie
LGD wymagają dostosowania oznakowania i nawierzchni do standardów europejskich.
Na terenie LGD znajduje się również szlak pielgrzymkowy Droga Św. Jakuba mylnie
nazwanym Drogą św. Jakuba Via Regia, ponieważ trasa Via Regia nie pokrywa się z trasą
szlaku Św. Jakuba.
Szlak pielgrzymkowy
Droga Św. Jakuba Via Regia - 9 km

Szlak motorowy
Szlak Cysterski – na terenie LGD jest to trasa Legnica – Prochowice szlak motorowy ukazujący obiekty
związane z obecnością cystersów w Polsce

Szlaki piesze
Żółty- dookoła Legnicy – znaki żółte , 72 km
Szlak Polskiej Miedzi - znaki niebieskie dłg. około 112 km
Szlak Wygasłych WulkaLów - znaki żółte dłg. około 50 km
Szlak Bitwy Pod LegLicą 1241r LegLica - Legnica-osiedle Piekary - Bartoszów – Legnickie Pole Szlak znaki
czerwone dłg. Około 12 km
Szlak Tatarów Szlak zielony Legnickie Pole - Jeż. Koskowickie - Rosochata - Prochowice 20 km Szlak
rozpoczyna się w Legnickim Polu, gdzie w 1241 r. wojsko pod wodzą Henryka II Pobożnego stoczyło wielką
bitwę z Tatarami, która zahamowała pochód Tatarów na zachód, mimo klęski Polaków. Koniecznie trzeba
zobaczyć jeden z najwspanialszych zabytków późnego baroku w Polsce, zespół opactwa Benedyktynów (172131). Kościół klasztorny z dwuwieżową fasadą, o malowniczym jednolitym wnętrzu z bogatą dekoracją. Budynki
klasztoru i prałatówki symetrycznie rozmieszczone po bokach kościoła (XVIII w.). W rynku dawny kościół
parfialny z XV w., w którym mieści się Muzeum Bitwy Legnickiej.

Szlaki rowerowe
Szlak Krajowy „Szlak Odry” – ponadregionalny – niebieski, długość całkowita 1064 km, na obszarze Krainy
Łęgów Odrzańskich 256 km, Trasa: Chałupki – Opole – Wrocław – (Lubiąż – Ścinawa – Chobienia – Głogów –
Nowa Sól) - Krosno Odrzańskie - Kostrzyń
Szlak Rowerowy „KlasztorLy” - zielony, ok. 41km Trasa: 0,0 km Winnica – 1,5 km Słup – 6,0km
Przybyłowice – 1,0 km Małuszów – 3,1 km Czerszków – 1,8 km Lubień – 6,6 km Legnickie Pole – 2,8
Grzybiany – 3,0 km Rosochata – 1,5 km Jaśkowice – 3,0 km Motyczyn – 4,0 km Prochowice – 2,5 km
Kwiatkowice, Rogów – 4,0 km Lubiąż
Szlak Rowerowy „Nad Lubiatówką” (szlak łącznikowy) –projekt, ok. 11km Trasa: 0,0 km Czerwony Kościół
– 3,8 km Lubiatów – 2,2 km Goślinów – 2,5 km Gniewomierowice – 1,2 km Jeziorzany(PKP) – 0,8 km OWS
„Jezierzany”
Szlak Rowerowy „Pojezierzy” - czerwony, ok. 18 km
Trasa: 0,0 km Grzybiany – 3,5 km Kunice – 4,0 km Dobrzejów – 6,0 km Miłogostowice – 4,0 km Raszówka
Szlak Rowerowy „ Wysoka Droga” - niebieski, ok. 19 km
Trasa: 0,0 km Legnica – 3,0 km Ziemnice – 1,5 km Grzybiany – 10,6 km Ruja – 3,9 km Kwietno
Szlak Rowerowy „Bitwy Nad Kaczawą”- czerwony, ok. 20 km

Ścieżki dydaktyczLe i spacerowe
Atrakcyjną formą edukacji i promocji regionu jest tworzenie ścieżek dydaktycznych i
spacerowych. Na terenie obszaru LSR występuje tylko jedna ścieżka o charakterze
dydaktycznym i znajduje się w miejscowości Legnickie Pole. Wskazuje to wyraźnie na to że
zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe nie zostały w pełni wykorzystane poprzez
zastosowanie ścieżek jako formy edukacji i promocji. Możliwości takie daje duży kompleks
leśny w miejscowości Kochlice, Miłogostowice, Bieniowie wraz z rez. przyrody Błyszcz,
Ponikwa oraz dwa jeziora J. Kunickie i J. Koskowickie. Do wykorzystania pozostają również
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historyczne wydarzenia z obszaru np. Bitwa pod Legnicą 1241. W miejscowościach Ulesie,
Brennik i Koskowice istnieje potencjał do wyznaczania kolejnych ścieżek przyrodniczych.
Baza turystyczLa
Baza turystyczna najlepiej rozwinięta jest na Pojezierzu Legnickim w miejscowości Kunice.
Słabiej rozwinięta baza turystyczna w miejscowości Jezierzany i Legnickie Pole, są to
jednak trzy wiodące ośrodki turystyczne obszaru LGD.
Na pozostałych terenach wiejskich obiekty bazy turystycznej występują pojedynczo jako
kwatery agroturystyczne.
Obiekty zbiorowego zakwaterowaLia w gmiLach, dane GUS z 2006 r. :
• Miłkowice – 1 obiekt
• Kunice – 1 obiekt
• Legnickie Pole – 5 obiektów
• Ruja – 0 obiektów
Łącznie zgodnie z danymi GUS z 2006r obszar liczy 7 obiektów z 239 miejscami noclegowymi.

Produkty lokalLe, tradycje, zwyczaje
Na obszarze LGD nie stwierdzono znaczących i wyróżniających produktów lokalnych oraz
kultywowania niektórych tradycji lub zwyczajów. Wymaga to jednak pogłębionych prac
badawczych. Ludność przesiedlona na te tereny zachowała tradycję kuchni kresowej,
wspólnych śpiewów, zwyczajów Bożonarodzeniowych, Wielkanocnych,
Kilka Kół Gospodyń Wiejskich organizuje wspólne śpiewanie, gotowanie, organizację
dożynek.

2.3 OceLa społeczLo – gospodarcza obszaru, w tym poteLcjału
demograficzLego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywLości
społeczLej
2.3.1 PoteLcjał demograficzLy obszaru
Gminy regionu zamieszkuje 18 787 mieszkańców, najwięcej mieszkańców mieszka na terenie
Miłkowic (6071) najmniej na terenie gminy Ruja (2658).
Na przestrzeni ostatnich lat zwiększyła się znacznie ludność gminy Kunice (+ 332 osoby); w
pozostałych gminach ilość mieszkańców uległa zmniejszeniu. Najbardziej zmniejszyła się
populacja gminy Miłkowice (- 98 osoby). Obszar charakteryzuje się niską gęstością
zaludnienia, która średnio wynosi 61 osób/km2. Najwyższa jest w gminie Miłkowice
(70 osób/km2) i najniższa w gminie Ruja (36 osób /km2) przy średniej dla województwa
dolnośląskiego 145 osób/km2 i Polski wynoszące 122 osoby/km2 . Zwraca uwagę przewaga
ilości kobiet nad mężczyznami za wyjątkiem gminy Ruja gdzie mieszka więcej mężczyzn niż
kobiet.
Tabela 5 StaL ludLości 2002 – 20061
GmiLa
2002

1

2003

2004

2005

2006

KuLice

4 778

4 869

4 974

5 025

5 100

2002
- 2006
+ 322

LegLickie Pole

4 979

4 958

4 951

4 944

4 958

- 21

Miłkowice

6 167

6 132

6 118

6 119

6 071

- 96

Ruja

2 680

2 692

2 667

2 653

2 658

- 39

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS /www.start.gov.pl/bdr_n/, 2006
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Suma

18604

18651

18710

18741

18787

+ 183

Tabela 6 LudLość i gęstość zaludLieLia2
LudLość
GmiLy

KuLice

ogółem

5 100

mężczyzL

LegLickie Pole

Miłkowice

Ruja

Ogółem
4 958

6 071

2 658

2 477

2 238

2 967

1 350

kobiet

2 623

2 720

3 104

1 308

La km2

55

70

36

Gęstość zaludLieLia
58

Na stan ludności ma wpływ saldo migracji i przyrost naturalny. Saldo migracji w ruchu
wewnętrznym jest dodatnie w gminie Kunice (+68), Legnickie Pole (+50) i Ruja (+39) a
ujemne w gminie Miłkowice (-7). Niepokój budzą ujemne wskaźniki przyrostu naturalnego
najwyższy w gminie Legnickie Pole (- 34), w gminie Ruja (-13), w gminie Kunice (-4) i w
gminie Miłkowice (-1) co świadczy o spadku zastępowalności międzypokoleniowej. Jest to
tendencja ogólnopolska, gdzie od kilku lat odnotowuje się znaczny spadek urodzeń.
W strukturze wiekowej analizowanego obszaru dominuje ludność w wieku produkcyjnym
utrzymująca się na poziomi 64,7 % w gminie Kunice, 65,3 % w gminie Legnickie Pole, 68,8
% w gminie Miłkowice. Zwraca uwagę stanowczo duża grupa w wieku poprodukcyjnym w
gminie Ruja (17%) i niższy odsetek osób w wieku produkcyjnym 60,3 % co powoduje
wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego (stosunek liczby osób w wieku
poprodukcyjnym na 1000 osób w wieku produkcyjnym). Zdecydowanie rozwojowy potencjał
demograficzny charakteryzuje gminy Kunice i Ruja (wysoki odsetek osób w wieku
przedprodukcyjnym).
Tabela 7 Saldo migracji3
W ruchu wewLętrzLym

ZagraLica

GmiLa
2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

KuLice

87

89

109

86

68

0

0

1

1

-5

LegLickie Pole

18

4

26

15

50

0

0

0

Miłkowice

11

-10

19

-2

-7

1

3

1

0

-8

63

20

13

39

0

0

0

-2

8

14

Ruja

Tabela 7 Struktura wiekowa ludności4
Wiek przedprodukcyjLy
GmiLa
2002
2003
2004
2005
2006

Wiek produkcyjLy

0

-2

Wiek poprodukcyjLy

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

KuLice

1199
25,1%

1182
24,2%

1146
23%

1133
22,5%

1107
21,7%

2923
61,1%

3004
61,6%

3137
63%

3218
64%

3300
64,7%

681
13,8%

683
14,1%

691
14%

674
13,5%

693
13,6%

LegLickie

1053
21,1%

1000
20,1%

950
19,1%

937
18,9%

909
18,3%

3114
63,2%

3146
63,4%

3185
64,3%

3212
64,9%

3240
65,3%

799
15,7%

792
16,5%

809
16,6%

802
16,2%

809
16,4%

2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS /www.start.gov.pl/bdr_n/, 2006
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS /www.start.gov.pl/bdr_n/, 2006
4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS /www.start.gov.pl/bdr_n/, 2006
3
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Pole
Miłkowice

1350
21,8%

1307
21,3%

1262
20,6%

1219
19,9%

971
15,9%

3811
61,7%

3851
62,8%

3891
63,5%

3959
64,7%

4181
68,8%

1003
16,5%

974
15,9%

965
15,8%

941
15,4%

919
15,3%

Ruja

616
22,9%

627
23,2%

598
22,4%

594
22,3%

605
22,7%

1536
57,3%

1561
57,9%

1593
59,7%

1614
60,8%

1604
60,3%

512
19,8%

504
18,9%

476
17,9%

445
16,9%

449
17%

Podsumowując powyższe dane na przestrzeni ostatnich lat gmina Miłkowice, Legnickie Pole i
Ruja charakteryzują się w miarę stabilną sytuacją ludnościową z powolnym spadkiem ilości
mieszkańców i przyrostu naturalnego, ale również dodatnim saldem migracji ( za wyjątkiem
Miłkowic), które równoważy spadkowe tendencje populacji. Bardzo dobre wskaźniki
demograficzne dotyczą gminy Kunice, gdzie w ostatnich latach odnotowano wzrost ludności
głównie spowodowany osiedlaniem się mieszkańców Legnicy oraz młodą struktura wiekową
z korzystnym wskaźnikiem obciążenia demograficznego.

2.3.2 Poziom zatrudLieLia i lokalLy ryLek pracy
Na obszarze LGD od 2000 roku obserwuje się stały spadek poziomu bezrobocia. Największa
dynamikę spadku poziomu bezrobocia odnotowano w ostatnich latach i tak w roku 2006 stopa
bezrobocia w powiecie legnickim wynosiła 17,3 a w roku 2007 – 16,7 % przy średniej dla
województwa dolnośląskiego 16,6 % (2006 r.) i 14,6 % (2007 r.). Bezrobocie obniża się
zgodnie z tendencjami krajowymi także w liczbach bezwzględnych . W 2006 r. w porównaniu
z rokiem 2004 liczba bezrobotnych spadła o 556 osób najwięcej w gminie Kunice i
Miłkowice (162 osoby). Niezmiennie wyższy udział wśród osób bezrobotnych mają kobiety
w gminie Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja a w gminie Kunice mężczyźni. Wśród
bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem zasadniczym, gimnazjalnym i niższym oraz
osoby w wieku 25 – 34 lata i 45 – 54 oraz długotrwale bezrobotni.
Tabela 8 Wielkość bezrobocia5

GmiLa
KuLice
LegLickie Pole
Miłkowice
Ruja

2004

Ogółem
2005

2006

2004

450
342
530
259

405
274
493
222

269
206
388
162

222
172
249
143

Tabela 9 Stopa bezrobocia w powiatach6
Powiat
powiatu %

MężczyźLi
2005
2006

188
136
236
109

113
109
188
78

2004

Kobiety
2005

2006

228
170
281
116

217
138
258
113

156
97
200
84

woj. dolLośląskiego %

2004
2006
- 181
- 136
- 142
- 97

krajowa %

Rok

2006

2007

2006

2007

2006

2007

LegLicki

17,3

16,7

16,6

14,6

14,5

12

Według danych statystycznych na obszarze LGD zatrudnionych było ogółem 2280 osób przy
czym pracowało więcej mężczyzn niż kobiet. Większość osób zatrudniona jest w przemyśle i
budownictwie (1012 osób) i usługach nierynkowych (799 osób). Zdecydowana większość
osób zatrudniona jest w sektorze prywatnym. Sektor prywatny i publiczny reprezentują
ogółem 1204 podmioty z tego 1165 to podmioty gospodarcze sektora prywatnego. Najwięcej
podmiotów prywatnych funkcjonuje na terenie Miłkowic (413) oraz Kunic (398) najmniej na
terenie Ruj (80). Przeważają podmioty prowadzone przez osoby fizyczne zatrudniające po
5
6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS /www.start.gov.pl/bdr_n/, 2006
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS /www.start.gov.pl/bdr_n/, 2006
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kilka osób. Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych rośnie we wszystkich
omawianych gminach na przestrzeni ostatnich lat.
Tabela 10 Zarejestrowane podmioty gospodarcze7
Gmina
Ogółem
Sektor Publiczny
Ogółem
Sektor Prywatny
- spółki handlowe (+ spółki
handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego)
- spółdzielnie
- fundacje, stowarzyszenia,
organizacje
- osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą
Ogólna liczba podmiotów na
1000 mieszkańców

Kunice

Legnickie
Pole

Miłkowice

Ruja

11

11

9

8

423

310

452

87

34

21

20

1

2

2

1

2

10

13

12

10

352

238

380

67

85

64,7

75,9

36,9

W strukturze branż dominują firmy handlowe, przemysłowe, budowlane i otoczenia
rolnictwa. Na terenie regionu nie ma dużych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej
100 osób. Dominują małe firmy zatrudniające do 10 osób. Spośród pozostałych
zatrudniających powyżej 10 osób należy wymienić:
 gmina Kunice - Koramic Pokrycia Dachowe sp. z.o.o w Kunicach, Zielonogórskie
Kopalnie Surowców Mineralnych SA Kopalnia Kruszywa w Szczytnikach Małych,
„STALMET” PPHU Zakład Pracy Chronionej w Kunicach, Moda Skór sp. z.o.o w
Ziemnicach, „TOREAD CHEMICAL” Sp.z o.o. producent farb i tynków w
Jaśkowicach Legnickich, „ABM POL-DRÓG” Sp. z o.o. w Kunicach
 gmina Miłkowice - Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Miłkowicach,
gmina Legnickie Pole - firma Marten (zakład ogrzewany kotłami na biomasę ) w
Bartoszowie, Metalpol w Koskowicach, Kopalnia Bazaltu Lafarge – Lubień
 Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Na terenie LGD funkcjonują również podmioty rolnicze i otoczenia rolnictwa :
 gmina Ruja - Lanpol sp z.o.o w Ruj, Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne
Gospodarstwo Rolne w Dzierżkowicach
 gmina Kunice- SOLIDEX” Sp z o.o. Gospodarstwo Rolne w Rosochatej,
„AGROMADEX” Sp z o.o. Gospodarstwo Rolne w Kunicach, „ROL–MI-GO” Sp z
o.o. PPHU gorzelnia w Jaśkowicach Legnickich
 gmina Miłkowice - Ubojnia Trzody i Bydła w Miłkowicach, Ubojnia i Masarnia w
Ulesiu
 gmina Legnickie Pole - Zakład Przetwórstwa Mięsa w Legnickim Polu
Duże znaczenie jeśli chodzi o rynek pracy i zatrudnienie mieszkańców gmin LGD ma
 Legnicka Strefa Ekonomiczna zlokalizowana w Legnicy na granicy miasta i gminy
Legnickie Pole przy autostradzie A4 o powierzchni 414,79 ha. Strefa rozpoczęła
swoje działanie w 1997 r. Dzięki zwolnieniom podatkowym i dogodnemu położeniu
7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS /www.start.gov.pl/bdr_n/, 2006
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na jej terenie zlokalizowano m. in Winkelman, Uzin Polska Produkty Budowlane,
Gruca S.C., Viessmann Technika Grzewcza, Brugman Fabryka Grzejników, Faurecia
Legnica
 W Legnickiej Strefie uruchomiono podstrefę w Legnickim Polu uzbrojoną o
powierzchni 48,77 ha, w której rozpoczynają swoja działalność VOSS Automative
Polska, Apinex Technika Tworzyw Sztucznych, Sov Iberca Polska. Dobre położenia i
brak wolnej powierzchni w strefie Legnickiej daje nadzieje na lokalizację kolejnych
firm.
Na obszarze gmin LGD obserwuje się powolne zjawisko odchodzenia mieszkańców od
rolnictwa. Bliskość dwóch dużych aglomeracji Legnicy i Lubina umożliwia wielu osobom
zatrudnienie w przemyśle i usługach , jak również w KGHM Polska Miedź S. A.

2.3.3 RolLictwo
Dzięki bardzo korzystnym warunkom klimatycznym i glebowym oraz niskim wskaźniku
lesistości gminy LGD nadal mają rolniczy charakter. Na obszarze LGD funkcjonuje 5450
gospodarstw rolnych. Dominują gospodarstwa do 1 ha, których jest 3350 oraz od 1 do 5 ha
jest ich 1216. Największa średnia powierzchnia gospodarstw występuje w gminie Kunice
19,3 ha, najmniejsza w gminie Miłkowice 11,3 ha przy średniej powierzchni na Dolnym
Śląsku 9,6 ha; gospodarstw powyżej 50 ha funkcjonuje 32 z tego 17 na terenie gminy Ruja.
Przeważają gleby średnie i dobre czyli przede wszystkim III i IV klasa bonitacji. Największą
powierzchnię upraw stanowi w kolejności pszenica, jęczmień, rzepak, buraki, żyto, ziemniaki.
W działalności rolniczej znaczącą pozycję zajmuje produkcja zwierzęca głównie hodowla
bydła mlecznego i trzody chlewnej. Rynek mleka obsługują duże firmy skupujące m.in
Danon. Gospodarstwa wielkotowarowe funkcjonują w oparciu o produkcję roślinną i
zwierzęcą prowadzoną na wysokim poziomie. Powstały w oparciu o ziemie po byłych
PGRach. Gospodarstwa małe, które zdecydowanie dominują w strukturze gruntów produkują
głownie na własne potrzeby. Brak jest specjalistycznych działów produkcji rolnej. Skup na
terenie gmin prowadzi 5 dużych podmiotów oraz szereg drobnych. Jeśli chodzi o
przetwórstwo rolno – spożywcze to funkcjonuje kilka ubojni i masarni prowadzących skup i
przerób produktów zwierzęcych.
W gminie Kunice funkcjonuje punkt konsultacyjny Ośrodka Doradztwa Rolniczego z
siedzibą w Chojnowie. Obserwuje się zjawisko odchodzenia od produkcji rolnej jako
głównego źródła otrzymania. Łatwo dostępna praca w Legnicy, Lubinie zmienia sytuacje
ekonomiczną mieszkańców wsi, zmienia się również charakter wielu wsi bardziej
podmiejskich.
Tabela 11 Użytki rolne8
Użytki Rolne
Powierzchnia użytków rolnych
Grunty orne
w tym łąki
w tym pastwiska
w tym sady
Grunty leśne
pozostałe grunty

8

KuLice
6 338
5160
824
421
16
1 593
1 334

LegLickie Pole
7 730
6310,99
405,69
617,82
20
185,22
615

Miłkowice
6 663
4912
1131
488
45
946
1391

Ruja
7 330
5 958
165
631
10
188
3 88

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS /www.start.gov.pl/bdr_n/, 2006
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Tabela 12 Struktura gospodarstw rolnych9
Struktura
gospodarstw
KuLice
rolLych

Miłkowice

LegLickie Pole

Ruja

do 1 ha

1 568

1 129

224

429

od 1 ha do 5 ha
od 5 ha do 10 ha
od 10 ha 20 ha
od 20 ha do 50 ha
od 50 ha do 100 ha
powyżej 100 ha

270
110
105
12
5
5

642
143
17
6
0
5

182
139
96
48
11
4

122
74
54
33
10
7

2.3.4 Poziom wykształceLia i dostęp do edukacji
Struktura wykształcenia ludności z obszaru LGD na podstawie danych ze spisu
powszechnego z 2002 r. przedstawia się podobnie jak na terenie innych gmin wiejskich w
kraju. Dominują osoby z wykształceniem zawodowym, podstawowym i gimnazjalnym
( 70 % w kraju 56%) szczególnie w grupie wiekowej 45 +. Dane te ulegają korzystnym
zmianom coraz więcej młodych mieszkańców kontynuuje naukę na uczelniach legnickich,
szczególnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy i we Wrocławiu oraz
dokształca się w szkołach policealnych i na kursach zawodowych w Legnicy. Obecnie osób z
wykształceniem wyższym jest 4 % w stosunku do ogółu mieszkańców gmin LGD.
Na terenie gmin LGD istnieje dobrze rozwinięta sieć szkół podstawowych i gimnazjalnych :
 gmina Kunice 4 (poziom podstawowy + gimnazjalny)
 gmina Legnickie Pole 3 (poziom podstawowy + gimnazjalny)
 gmina Miłkowice 3 (poziom podstawowy + gimnazjalny)
 gmina Ruja 2 (poziom podstawowy + gimnazjalny)
Sieć jest zmodernizowana i dostosowana do aktualnej i prognozowanej sytuacji
demograficznej. Jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne to młodzież korzysta z różnorodnej
oferty szkół średnich w Legnicy.
Na terenie LGD tylko w Gminie Legnickie Pole funkcjonuje opieka przedszkolna.

2.3.5 Dostęp do Kultury
Na terenie gmin Kunice, Miłkowice, Legnickie Pole funkcjonują ośrodki Kultury prowadzące
szeroką działalność w zakresie rozwoju kultury, czytelnictwa, kultywowania tradycji,
rekreacji i sportu:
 W gminie Kunice funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach, w skład
którego wchodzą 3 biblioteki i 11 świetlic wiejskich, ogniska artystyczne i teatralne
oraz Centrum Kształcenia na Odległość. Ośrodek organizuje szereg imprez w tym
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żeglarskiej, Ogólnopolskie Zawody Kulturystyczne,
wspiera zespoły folklorystyczne Jaśkowiczanki i Familia. Organizuje dla
mieszkańców imprezy sportowe, kulturalne, plenerowe, turnieje, zajęcia plastyczne,
konkursy, koncerty, odczyty, spotkania autorskie, wycieczki turystycznokrajoznawcze, wypoczynek letni i zimowy dla dzieci młodzieży.
 W gminie Legnickie Pole działa Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu
a w jego strukturach 2 Biblioteki i 10 świetlic. Ośrodek organizuje Dni Legnickiego
Pola- Henrykolia, imprezy plenerowe dla mieszkańców, święta branżowe, imprezy
turystyczne, imprezy kultywujące tradycje wsi polskiej

9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS /www.start.gov.pl/bdr_n/, 2006
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W gminie Miłkowice działa Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach oraz 3
Biblioteki i wiejskie świetlice środowiskowe, działalność uzupełniającą prowadzi
Edukacyjne Centrum Informacji w Miłkowicach. Ośrodek organizuje imprezy
okolicznościowe, festyny, turnieje sportowe, konkursy np. na najładniejsza posesję,
wspiera działania zespołu folklorystycznego „Ulesianki”
W gminie Ruja działają 2 Biblioteki, Centrum Kształcenia oraz świetlice wiejskie

Działalność ośrodków wymaga wsparcia w zakresie doposażenia w sprzęt komputerowy,
sportowy, muzyczny, wykonania remontów i pomocy w rozwoju aktywności świetlic
wiejskich.
ZLaczące imprezy kulturalLe i rekreacyjLe realizowaLe w gmiLach:
GmiLa KuLice
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żeglarskiej „SZANTY” – najatrakcyjniejsza impreza
kulturalna gminy, na którą przybywają miłośnicy piosenki żeglarskiej z całej Polski.
Impreza odbywa corocznie od 1988 roku w czerwcu nad Jeziorem Kunickim
- Zawody Kulturystyczne „HERKULES”- impreza o zasięgu ogólnopolskim
- imprezy sportowe: Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kunice,
rozgrywki ligowe zespołów piłkarskich, zajęcia szachowe, tenisa stołowego
- imprezy kulturalne: konkurs recytatorski, konkursy ortograficzne
- Imprezy podtrzymujące ludowe tradycje i obrzędy: majówki, konkursy i spotkania
Wielkanocne,
- imprezy plenerowe dla mieszkańców gminy: konkurs grillowania, konkurs budujemy
z piasku
GmiLa LegLickie Pole
- Henrykalia odbywają się w połowie czerwca jako dni Legnickiego Pola oraz Jarmark
św. Bartłomieja w Nowej Wsi Legnickiej
- Piknik cysterski
- Bitwa pod Legnicą 1241 – impreza zamknięta
GmiLa Miłkowice
- coroczna impreza sportowa „Międzynarodowe Zawody w Triatlonie” organizowane w
ośrodku wypoczynkowym w Jeziorzanach.
- festyny rodzinne, imprezy z okazji Dnia Dziecka, dożynki, festyn Strong Man,
- konkursy wielkanocne i bożonarodzeniowe, plastyczne, czytelnicze o zasięgu
powiatowym,
- turnieje brydża sportowego o zasięgu powiatowym,
- turnieje piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Miłkowice,
- konkursy na najładniejszą posesję w gminie Miłkowice
GmiLa Ruja
- Biegi przełajowe „Wiosna”
- Dolnośląski Turniej Łuczniczy
- Turniej gry w piłkę nożną o „Puchar Wójta”
- Integracyjny Festyn Gminny
- Coroczna impreza „BIESIADA” organizowana przez Stowarzyszenie „Prząśnik”
- Biegi Przełajowe Jesień
- Gminny Konkurs Plastyczny „Wielkanocna pisanka, wielkanocny stroik”
- Turniej warcabowy
- konkursy literackie, plastyczne, czytelnicze, karaoke
- eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy pożarniczej
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-

eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego: „112 w trudnej sprawienie używaj przy zabawie”

2.3.6 AktywLość orgaLizacji pozarządowych
Na terenie gmin LGD funkcjonuje 36 organizacji pozarządowych najwięcej w gminie Kunice
(10) i Legnickie Pole (10). Są to głównie Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Zespoły
Sportowe i Kluby Sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich, 2 Stowarzyszenia branżowe
i 1 stowarzyszenie kultywujące tradycje polskiej wsi. Dużą aktywność wykazują kluby lub
zespoły sportowe oraz Ochotnicze Straże Pożarne, które integrują większe grupy osób
zorganizowane w działania sportowe lub przeciwpożarnicze.
Zdecydowanie brakuje organizacji działających na rzecz rozwoju miejscowości, wspólnot
lokalnych czy stowarzyszeń branżowych. Nie ma organizacji realizujących projekty lub
programy ze środków UE.
Główne źródła zasilania organizacji to dotacje ze strony Urzędów Gmin. Liderzy i osoby
zaangażowane potrzebują wsparcia szkoleniowego i merytorycznego.
Tabela 13 Organizacje pozarządowe
GmiLa KuLice
Ochotnicza Straż Pożarna w Kunicach
Ochotnicza StrażPożarna w Miłogostowicach
Klub Sportowy Ikar w Miłogostowicach
Klub Sportowy Mewa w Kunicach
Klub Sportowy Kaczawa w Bieniowicach
Klub Sportowy Unia w Rosochatej
Klub Caravaningu Piast w Kunicach
Klub Sportowy Albatros w Jaśkowicach Legnickich
Stowarzyszenie "EKO - DOM" w Kunicach
GmiLa Miłkowice
- Ochotnicza Straż Pożarna w Grzymalinie
- Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkowicach
- Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszotarach
- Ochotnicza Straż Pożarna w Ulesiu
- Stowarzyszenie Uczestników Kompleksowej
Przebudowy Wsi Siedliska
- Klub Sportowy "Iskra" Kochlice
- Klub Sportowy "Kolejarz" Miłkowice
- Klub Sportowy "Victoria" w Rzeszotarach
- Ludowy Zespół Sportowy "Dąb- Stowarzyszenie"
Siedliska
-

GmiLa LegLickie Pole
- Klub Sportowy Legnickie Pole
-.Klub Sportowy Zryw Kłębanowice
- Ludowy klub sportowy Orzeł Mikołajowice
- Stowarzyszenie Tenisa Stołowego
- Klub sportowy Błękitni Koskowice
- OSP w Legnickim Polu
- OSP w Raczkowej
- OSP w Taczalinie
- Koło Gospodyń Wiejskich w Lubieniu
- Stowarzyszenie Wierzbianki

-

GmiLa Ruja
Stowarzyszenie „Prząśnik”
„LKS – Cicha Woda
„UKS – GROT”
Klub Sportowy „PLON KOMORNIKI”
OSP RP Tyniec Legnicki
OSP RP Ruja
OSP RP Strzałkowice

2.4 Specyfika obszaru
2.4.1 Specyfika geograficzLa i środowiskowa
Obszar LGD jest obszarem typowo nizinnym o polodowcowym charakterze. Od północy
obszar położony jest na Równinie Lubińskiej pokrytej lasami ciągnącymi się od Szczytnik
nad Kaczawą po Kochlice, od południowego zachodu rozciąga się Równina Chojnowska a od
wschodu Wysoczyzna Średzka, oba obszary o niewielkiej lesistości. Cechą specyficzną tego
obszaru są związki z dolinami dwóch rzek z dorzecza Odry, Kaczawy i Czarnej Wody na
terenie których położone są stawy hodowlane. Trzecim ciekiem jest dolina Cichej Wody
zlokalizowana na terenie gminy Ruja.
LGD posiada wyjątkowe pojezierze w skali Polski – najmniejsze i najbardziej na południe
wysunięte Pojezierze Kunickie. Ciekawostką są również zbiorniki powyrobiskowe
w Spalonej i Szczytnikach nad Kaczawą.
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Dostępność wody w bliskim sąsiedztwie miasta spowodowała rozwój rekreacyjny
J. Kunickiego, J. Tatarak i zbiornika w Jezierzanach oraz dzikie niezorganizowane
użytkowanie rekreacyjne zbiorników powyrobiskowych.
Pomimo niskiej lesistości i typowo rolniczego użytkowania gruntów na terenie gmin dla
ochrony cennych walorów przyrodniczych powołano 3 leśne rezerwaty przyrody (Ponikwa,
Błyszcz, Torfowisko Kunice), jeden rezerwat ornitologiczny (Jezioro Koskowickie), jeden
obszar Natury 2000 Pątnów Legnicki, dwa torfowiskowe użytki ekologiczne (Torfowisko
w okolicach Miłkowic i Torfowisko Szczytniki), sześć zespołów przyrodniczo –
krajobrazowych chroniących łąki, mokradła i lasy w gminie Legnickie Pole.
Walory przyrodnicze do tej pory nie były wykorzystywane jako atrakcje godne promocji
i propagowania, w przyszłości LGD ”Partnerstwo, Integracja, Turystyka” może wykorzystać
je przy tworzeniu sieci ścieżek dydaktycznych, spacerowych prezentujących ważne
ekosystemy torfowiskowe, wodne, łąkowe, leśne a rozwijającą się rekreację wokół
zbiorników wzbogacić o ciekawy kalendarz imprez przyciągających gości (tradycyjny
Festiwal Szanty nad J. Kunickim, zawody kulturystyczne, turnieje sportowe, festyny
rodzinne).

2.4.2 Specyfika historyczLa i kulturowa
Teren obejmujący LGD ma silnie zaznaczony rodowód przedhistoryczny. Pozostałością po
kulturze łużyckiej są cmentarzyska kurhanowe położone we wsi Ostrówek i osiedle otwarte
niegdyś położone na półwyspie J. Koskowickiego. Po epoce wczesnośredniowiecznej
pozostały ślady grodzisk we wsi Czarnków i Dobrzejów. Początkowo region dzielił
historyczne losy Śląska z kształtującym się osadnictwem wokół Legnicy. Po bitwie z
Tatarami pod Legnicą (1241r.) nastąpiło spowolnienie rozwoju tego obszaru. Drugim
ważnym wydarzeniem była bitwa legnicka stoczona w okolicach Pątnowa i Piątnicy
pomiędzy Austrią i Prusami w 1760r.
Prawdziwym wyróżnikiem LGD nawet w skali europejskiej jest barokowy, pobenedyktyński
zespół klasztorny w Legnickim Polu uznawany za pomnik historii oraz mający XIX wieczny
rodowód najlepiej zachowany w powiecie legnickim zespół pałacowo – parkowy w Brenniku.
W Legnickim Polu znanym na mapie zabytków Dolnego Śląska funkcjonuje Muzeum Bitwy
Legnickiej zlokalizowane w Kościele Św. Trójcy i Najświętszej Marii Panny. Ta budowla
związana jest z legendą znalezienia zwłok ks. Henryka i przez wiele lat była ośrodkiem
kultywowania pamięci bitwy z Tatarami.
Interesujące są również dawne szlacheckie siedziby rodowe wraz z zespołami parkowymi,
m.in. pałac w Lipcach, Pątnówku, Jakuszowie, Polance, Rogoźniku oraz obiekty sakralne
w wielu przypadkach z dobrze zachowanymi płytami nagrobnymi wyobrażającymi zmarłych
w ubiorach renesansowych i barokowych, m.in. w Gniewomierzu, Grzybianach,
Kłębanowicach, Kunicach, Mikołajowie, Miłogostowicach, Rosochatej, Ruj, Spalonej
i Ulesiu.
Wiele kościołów miało pierwotnie założone funkcje obronne; w momencie powstawania były
to jedyne murowane obiekty w miejscowościach – świadczą o tym do dziś zachowane formy
niektórych wież.
Należy także zwrócić uwagę na interesujące przykłady architektury przemysłowej, fragmenty
wiatraka typu koźlak z końca XVIII wieku w Taczalinie oraz zespół dworca kolejowego
w Miłkowicach, który w XIX i XX wieku pełnił funkcje węzła transportowego w regionie.
Istniejące atrakcje historyczno – kulturalne są zdecydowanie zbyt słabo wykorzystane.
Istniejące szlaki prezentujące specyfikę dziedzictwa: szlak Tatarów, szlak Bitwy pod Legnicą,
czy też regionalne przebiegi szlaku cysterskiego, Drogi św. Jakuba, szlaku rowerowego
klasztornego obecnie słabo użytkowane; w przyszłości w ramach produktu turystycznego PIT

38

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Integracja Turystyka”

mogą stanowić ważne osie ruchu turystycznego na obszarze LGD. Podobnie zabytki
i wydarzenia historyczne które bez wielkich nakładów są gotowymi atrakcjami.

2.4.3 Specyfika społeczLo - gospodarcza
Obszar LGD jest historycznie i obecnie mocno powiązany z miastem Legnica. Legnica
stanowi ważny ośrodek gospodarczy, społeczny i edukacyjny. Wiele osób mieszkających na
obszarze gmin LGD zatrudnionych jest w legnickich przedsiębiorstwach, korzysta z oferty
usługowej dużego miasta a młodzież kontynuuje naukę w szkołach średnich i wyższych. Od
początku lat 90-tych XX wieku obserwuje się również napływ nowych mieszkańców którzy
osiedlają się w najbliższym sąsiedztwie Legnicy zmieniając charakter wsi w podmiejskie
miejscowości, tj.: Kunice, Koskowice, Nowa Wieś Legnicka, Legnickie Pole, Bartoszów,
Bobrów. Funkcjonują tu również miejscowości zdecydowanie wiejskie, zaniedbane i daleko
od głównych dróg.
Mieszkańcy tego obszaru mają aspiracje awansu cywilizacyjnego okolicznych wsi przy
zachowaniu ich wiejskiego charakteru i odrębności. Chcą poprawy infrastruktury technicznej,
poprawy estetyki miejscowości i rozwoju funkcji usługowych i społecznych, co będzie można
zrealizować przy wsparciu środków UE w latach 2009 – 2015.
Jednak ten kierunek wymaga nie tylko zaangażowania samorządów lokalnych ale również
wspólnot wiejskich. Stopień zorganizowania społecznego na terenie LGD jest słaby
i niewystarczający. Działające OSP, KGW, LKS są aktywne ale zwykle skoncentrowane na
realizacji własnych celów i zadań. Nowe wyzwania powodują konieczność większego
zaangażowania wspólnot lokalnych w planowanie rozwoju miejscowości i realizację tych
wizji. Szansą jest współpraca i zoorganizowanie w ramach Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Działania, które za jeden z celów postawiło sobie integrację i aktywizację społeczności oraz
konsolidację regionalną.

3. ALaliza SWOT dla obszaru objętego LSR; wLioski wyLikające
z przeprowadzoLej aLalizy
SWOT to angielki skrót pochodzący od nazw: strenght – siły, weaknessses – słabości,
opprtunities – szanse, threats – zagrożenia. Analiza SWOT umożliwia przeprowadzenie
analizy zasobów zasobów wewnętrznych (teraz obecnie). Stawiając na mocne strony i
wykorzystując szanse skutecznie można niwelować słabości i unikać zagrożeń. Analiza
SWOT jest techniką porządkującą informacje dotyczące zasobów tego obszaru. Została
wykonana na podstawie informacji uzyskanych w diagnozie. Uczestnicy warsztatów
wykorzystali przeprowadzoną analizę SWOT do sformułowania celów i przedsięwzięć i
strategii.
Tabela 14 Analiza SWOT

MocLe
 Bliskość Legnicy
 Różnorodność przyrodnicza i
krajobrazowa (Pojezierze Legnickie,
lasy, torfowiska, obszary chronione w
tym Natura 2000)
 Korzystny klimat i dobre gleby
 Zabytki kultury materialnej kościoły,
klasztor, pałace, dwory, zabudowania

Słabe
 Niski poziom lesistości w gminie
Legnickie Pole i Ruja
 Zła kondycja zabytków i problemy
własnościowe
 Niska estetyka miejscowości.
 Niedostateczna komunikacja publiczna
i zły stan dróg
 Niepełna infrastruktura techniczna w
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folwarczne, parki, krzyże pokutne
 Znane wydarzenia historyczne – Bitwa
pod Legnicą, Bitwa pod Pątnowem
 Napływ ludności do gmin Kunice,
Legnickie Pole, Ruja i Miłkowice
 Rozwój budownictwa mieszkaniowego
z towarzyszącą infrastrukturą
techniczną
 Zatrudnienie w strefie ekonomicznej i
przedsiębiorstwach Legnicy i Zagłębia
Miedziowego
 Wysoki poziom wykształcenia
młodszego pokolenia
 Położenie przy autostradzie A4 i węźle
komunikacyjnym Legnicy
 Bogactwa naturalne (piaski i gliny)
 Lokalne imprezy gminne
 Miejsca do rekreacji – zbiorniki wodne
i lasy

SzaLse
 Utworzenie infrastruktury turystycznej
 Lepsze wykorzystanie zbiorników
wodnych
 Rozwój agroturystyki i usług
turystycznych
 Identyfikacja i promocja produktów
lokalnych
 Wykorzystanie elementów
historycznych w promocji LGD
 Poprawa wizerunku miejscowości
 Promocja aktywnego stylu życia
 Współpraca pomiędzy gminami,
organizacjami pozarządowymi,
biznesem w ramach LGD
 Wykorzystanie położenia przy
autostradzie A4
 Wykorzystanie różnych źródeł
finansowania do aktywizacji obszarów
wiejskich

gminach Legnickie Pole, Miłkowice,
Ruja,
 Niewystarczająca infrastruktura
turystyczna i rekreacyjna, brak tradycji
turystycznych.
 Słabo rozwinięta
mikroprzedsiębiorczość.
 Słabo rozwinięty sektor organizacji
pozarządowych.
 Mała liczba liderów lokalnych o
społecznikowskich umiejętnościach
 Małozróżnicowana propozycja
spędzania wolnego czasu oferowana
przez ośrodki kultury i świetlice
 Niewielkie zaangażowanie
mieszkańców w sprawy wsi
 Brak zorganizowania edukacji
przedszkolnej
 Niska świadomość ekologiczna
mieszkańców, dzikie wysypiska
 Niewystarczająca promocja gmin
 Lokalny charakter przedsięwzięć
społecznych
ZagrożeLia
 Nadmierna urbanizacja i zabudowa
 Rozpoczęcie eksploatacji złóż węgla
brunatnego
 Zanikanie tradycji lokalnych
 Starzenie się mieszkańców migracja
młodych , niski przyrost naturalny.
 Problemy z asymilacją ludności
napływowej z miast
 Trudności w dostępie do środków UE.
 Brak preferencyjnych warunków dla
rozwoju przedsiębiorczości.
 Niestabilność prawa polskiego.
 Problemy z podtrzymywaniem
inicjatyw po zakończeniu finansowania

WLioski z przeprowadzoLej aLalizy SWOT
Na podstawie analizy SWOT określono mocne strony obszaru wyróżniające go na tle innych
oraz słabości, które są obecnie problemami i barierami rozwoju. Zdecydowanie mocna strona
to położenie w bezpośrednim sąsiedztwie dużej aglomeracji Legnicy. Gminy LGD otaczają
Legnicę przylegając do granic miasta. Przez obszar przebiegają ważne połączenia
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komunikacyjne o charakterze tranzytowym, czyli autostrada A4 wraz z przylegającym
węzłem komunikacyjnym Legnicy, droga S3 w kierunku Lubina
i zielonej Góry, droga
94 biegnąca ze Zgorzelca, Bolesławca w kierunku na Wrocław. Bliskość Legnicy to także
rozwijające się zjawisko osiedlenia Legniczan na terenie gminy Kunice, Legnickie Pole oraz
w wolniejszym tempie na terenie Rui, Miłkowic. Spowodowało to szybszy rozwój
budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury technicznej (woda, ścieki, drogi, uzbrojenie
terenu) szczególnie w miejscowościach typowo wiejskich.
Obszar LGD wyróżnia się również różnorodnością krajobrazową i przyrodniczą, której
najciekawszymi składnikami są zbiorniki wodne Pojezierza Legnickiego (Jezioro Kunickie,
Koskowickie, Jaśkowickie ), Jezioro Tatarak w Jezierzanach, stawy hodowlane w okolicach
Bieniowic, oraz malownicze doliny rzek Kaczawy, Czarnej Wody, Wierzbiaka, a na północy
w stronę Lubina zwarta powierzchnia leśna w okolicach Miłogostowic i Kochlic.
Wykorzystanie tych walorów w połączeniu z ciekawymi wydarzeniami historycznymi tych
ziem (najsłynniejsza bitwa z Tatarami pod Legnicą 1241 r.) oraz zabytkami kultury
materialnej, której perłami jest zespół klasztorny w Legnickim Polu, zespół pałacowy w
Brenniku oraz liczne zabytkowe kościoły, zabudowania i parki dworskie to niewątpliwa
szansa dla tego obszaru, jeśli zostaną one odpowiednio wypromowane, wyeksponowane i
udostępnione. Wygodna infrastruktura turystyczna, która mogłaby w przyszłości zapraszać
legniczan na wypoczynek sobotnio – niedzielny obecnie jest w formie szczątkowej i
punktowej nie tworząc dobrze zorganizowanego systemu usług noclegowogastronomicznych, tras i atrakcji z ofertą pod potrzeby mieszkańców aglomeracji. Słabość,
która powoduje, że obszar nie jest postrzegany jako potencjalne miejsce do wypoczynku to
również zła kondycja zabytków i problemy z ich udostępnieniem, uboga oferta spędzania
wolnego czasu dla miejscowych i odwiedzających i oczywiście niska estetyka wielu
miejscowości, które pomimo malowniczego położenia mają zdecydowanie zaniedbane
zabudowania i centra miejscowości. Zbiorniki wodne te naturalne i sztuczne (wyrobiska)
stanowiące magnes w lecie, bez dobrze przygotowanej infrastruktury rekreacyjnej, która
umożliwi zrównoważone wykorzystanie brzegów i okolicy stracą niepowtarzalne szanse
zagospodarowania.
Słabością tego obszaru jest również niewielki potencjał mikroprzedsiębiorczości. Na
obszarze dominują małe podmioty zatrudniające kilka osób a mieszkańcy wsi pracują głównie
w przedsiębiorstwach Legnicy. Osoby prowadzące gospodarstwa rolne zainteresowane są
dodatkowymi dochodami i z pewnością umożliwią im to usługi agroturystyczne, turystyczne,
wytwarzanie produktów lokalnych. Wydaje się, że obecnie ważna jest świadomość
mieszkańców dotycząca szans rozwojowych dla tego obszaru i zadbanie o utrzymanie
wiejskiego charakteru zabudowy i przeciwdziałanie nadmiernej urbanizacji oraz
asymilowanie osób napływowych osiedlających się na tym terenie.
Niskie zaangażowanie mieszkańców w sprawy wsi to nie tylko słabość, ale również
zagrożenie dla integracji mieszkańców obecnie i w przyszłości.
Tylko zaangażowanie, tożsame z obszarem społeczności, z pomysłem na rozwój wspólnot
lokalnych będą w stanie tworzyć alternatywę dla sąsiadującego miasta.
Szansą na wspólne realizowanie tego kierunku rozwoju będzie współpraca w ramach
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo, Integracja, Turystyka”.
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- odnowa i rozwój wsi
- małe projekty
- różnicowanie w kierunku
nierolniczym
- tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
- funkcjonowanie LGD

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

III Przedsięwzięcie
Wieś bliska – wieś zadbaLa

I Przedsięwzięcie
Wzorcowy produkt turystyczLy otoczeLia miasta

- odnowa i rozwój wsi
- małe projekty
- różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej
- tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
- funkcjonowanie LGD

3.3. Poprawa wizerunku miejscowości

1.3. Zachowanie i promocja dziedzictwa
przyrodniczo – kulturowego wsi
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2.2. Rozwój mikroprzedsiębiorczości wiejskiej

1.2. Wzrost wytwórczości produktów lokalnych

II Przedsięwzięcie
Wieś aktywLa gospodarczo

3.1. Integracja i aktywizacja społeczności LGD

2.1. Dodatkowe dochody dla gospodarstw rolnych

1.1. Rozwój potencjału turystycznego LGD

3.2. Współpraca i konsolidacja regionalna

3. Cel ogólLy- WyrówLaLie szaLs rozwojowych
między wsią i miastem

2. Cel ogólLy- Rozwój mikroprzedsiębiorczości i
różLicowaLie w kieruLku LierolLiczym

WIZJA

1. Cel ogólLy- WykorzystaLie walorów
przyrodLiczych, krajobrazowych i kulturowych w
aktywizacji regioLu

Rysunek 1Struktura celów, przedsięwzięć i operacji

4. OkreśleLie celów ogólLych i szczegółowych LSR oraz wskazaLie plaLowaLych w ramach LSR
przedsięwzięć.
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1. Cel ogólLy: WykorzystaLie walorów przyrodLiczych, krajobrazowych i
kulturowych w aktywizacji regioLu
Cele szczegółowe
DziałaLia
Przedsięwzięcie I: Wzorcowy produkt turystyczLy otoczeLia miasta
1.1 Rozwój poteLcjału turystyczLego
LGD


















Tworzenie wizerunku regionu - koncepcja
promocji PIT w Legnicy i na Dolnym Śląsku
Baza danych o bazie noclegowej i
gastronomicznej oraz istniejących ofertach
turystycznych
Odtwarzanie
szlaków
istniejących
i
stworzenie nowych (konnych, pieszych,
spacerowych, rowerowych, tematycznych
„Szlakiem parków i dworków”);połączenie w
spójny system z Legnicą, na terenie LGD i
regionalnie
Kontynuacja programu „Co sobotę wsiądź na
rower” i innych form promocji aktywnego
wypoczynku
Koncepcja zrównoważonego wykorzystania
jezior
Tworzenie podstawowej infrastruktury dla
turystów (tablice informacyjne, miejsca
postojowe, drogi dojazdowe,
miejsca
biwakowe, wiaty, miejsca piknikowe, punkty
widokowe)
Tworzenie systemu atrakcji turystycznych
(grodzisko łużyckie, parki zabaw i aktywnego
wypoczynku, inne)
Organizacja imprez : biwaki i bitwy
historyczne,
inscenizacje,
surviwal
wczesnośredniowieczny, turnieje rodzinne,
sportowe, festiwale piosenki)
Wsparcie rozwoju bazy rekreacyjnej, bazy
noclegowej i rekreacyjnej
Opracowanie
wyprofilowanych
ofert
turystycznych integrujących region (oferta
turystyki aktywnej, kulturowej, rodzinnej)
Organizacja szlaku inicjatyw lokalnych
(imprez, przedsięwzięć)
Organizacja punktów informacyjnych o
obszarze w ośrodkach rekreacyjnych,
ośrodkach kultury
Nawiązanie współpracy z miastem Legnica,
biurami podróży i innymi odbiorcami oferty
PIT
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1.2 Wzrost wytwórczości produktów
lokalLych










1.3 ZachowaLie i promocja
dziedzictwa przyrodLiczo-kulturowego
wsi



















Identyfikacja specyficznych produktów
lokalnych i regionalnych oraz wsparcie
rejestracji
Opracowanie katalogu kuchni i produktu
lokalnego
Kultywowanie
miejscowych
tradycji,
obrzędów, zwyczajów
Warsztaty
kulinarne,
rzemiosła
artystycznego rękodzielnictwa, warsztaty
śpiewacze
Organizowanie miejsc sprzedaży produktów
lokalnych /poprzez sieć handlową, punkty
informacji o obszarze, jarmarki/
Promocja
produktów
na
lokalnych
imprezach (dożynki, jarmarki), wyjazdy na
targi, prezentacje
Konkurs na produkt lokalny LGD
Inwentaryzacja
cennych
obiektów
kulturowych i przyrodniczych, stworzenie
bazy danych
Wsparcie
renowacji
wartościowych
obiektów i parków
Oznakowanie obiektów zabytkowych
Wydanie przewodników, monografii
Organizowanie minimuzeów, skansenów,
miejsc pamięci
Aktywne włączenie się z ofertą LGD w
przedsięwzięcia „Perły Architektury Śląska”,
„Europejskie Dni Dziedzictwa”
Wsparcie ochrony cennych obiektów
przyrodniczych i krajobrazu (oznakowanie,
dokumentacja czynnej ochrony)
Tworzenie punktów obserwacji przyrody i
krajobrazu przy wybranych obiektach
chronionych i ciekawych ekosystemach,
miejscach widokowych (wieże, kładki,
platformy, ścieżki)
Tworzenie ścieżek dydaktycznych
Przygotowanie lokalnych przewodników
Zachowanie i odtworzenie alei śródpolnych i
zadrzewień (inwentaryzacja, nasadzenia)
Wprowadzenie stref ciszy na zbiornikach
wodnych
Pojezierza
Legnickiego
i
zagospodarowanie zbiorników w sposób
zgodny z ochroną środowiska (konsultacje,
dokumentacje)
Edukacja
ekologiczna
i
kulturowohistoryczna mieszkańców LGD poprzez
szkoły, świetlice wiejskie, biblioteki, ośrodki
kultury (szkolenia, warsztaty, wydanie
materiałów, koła zainteresowań)
Wsparcie
zachowania
krajobrazu
kulturowego wsi – badania, dokumentacja,
promocja
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Opis przedsięwzięć:
Przedsięwzięcie I - ,,Wzorcowy produkt turystyczLy otoczeLia miasta ”
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
- celu ogólLego 1 ,,WykorzystaLie walorów przyrodLiczych, krajobrazowych i
kulturowych w aktywizacji regioLu”,
- celu szczegółowego1.1 „Rozwój potencjału turystycznego LGD”
- celu szczegółowego 1.2 „Wzrost wytwórczości produktów lokalnych’’
- celu szczegółowego 1.3,,Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczokulturowego wsi‘‘.
UzasadLieLie przedsięwzięcia i celu ogólLego
Obszar LDG pomimo niewątpliwych atutów związanych z położeniem w bezpośrednim
sąsiedztwie Legnicy oraz walorami krajobrazu, przyrody i ciekawej historii wykorzystuje je w
niewielkim stopniu.
Mieszkańcy nie mają świadomości wartości tego obszaru a istniejący potencjał
wykorzystywany jest punktowo w niewielkim zakresie poprzez rekreacyjne wykorzystanie
Jeziora Kunickiego i Jeziora Tatarak oraz organizację kilku imprez promujących gminy. Brak
kompleksowej oferty wypoczynku sobotnio – niedzielnego zbudowanej w oparciu o istniejące
atrakcje: zbiorniki wodne, lasy, zabytki, walory krajobrazu oraz specyfikę miejscowych
tradycji i zwyczajów.
Infrastruktura w terenie (tablice informacyjne, punkty postojowe, miejsca biwakowe, wiaty,
itd.) funkcjonują w formie szczątkowej jako pozostałość pomysłów promocyjnych gmin i
organizacji.
Podobnie rzecz ma się z trasami i szlakami, które niegdyś odpowiednio zaprojektowane i
częściowo oznakowane a obecnie słabo znane i wypromowane nie przyciągają
użytkowników. Zbiorniki wodne naturalne i sztuczne za wyjątkiem Jeziora Kunickiego,
Jeziora Tatarak i zbiornika w Jezierzanach wykorzystywane są do rekreacji na dziko bez
zachowania walorów przyrody.
To co może stanowić o wyjątkowości tego obszaru: ciekawe kulinaria, rzemiosło,
kultywowanie tradycji jest słabo znane nawet mieszkańcom tego obszaru.
Współpraca 4 gmin w ramach LGD ma umożliwić przygotowanie kompleksowych
produktów turystycznych otoczenia miasta, które przyciągną legniczan a dla miejscowych
staną się polem do aktywności gospodarczej i dodatkowych dochodów dla gospodarstw
rolnych. Szansą mogą być usługi zagospodarowujące czas wolny, które odpowiednio
opakowane dotrą do odbiorów i zaproszą do wypoczynku.
Bardzo istotne jest zachowanie wyjątkowych walorów przyrodniczych kulturowych
obszarów, miejsc, zabytków poprzez ich inwentaryzację, odpowiednie zagospodarowanie,
promocję i edukowanie mieszkańców o wartościach tego obszaru.
 Cel szczegółowy 1.1 „Rozwój poteLcjału turystyczLego LGD”
Gminy LGD PIT w bardzo niewielkim zakresie wykorzystują swoje atuty do rozwoju
turystyki nakierowanej na przyciągnięcie mieszkańców Legnicy głównie pod kątem
rodzinnego wypoczynku sobotnio – niedzielnego i turystyki aktywnej.
Możliwe kierunki rozwoju tej branży to:
- wykorzystanie rekreacyjne zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych oraz
przygotowanie infrastruktury rekreacyjnej umożliwiającej usługi sezonowe i całoroczne wraz
z ofertą imprez promujących specyfikę kulturową gmin. Dobrym przykładem do
wykorzystana jest zagospodarowanie Jeziora Kunickiego perły Pojezierza Legnickiego czy
bazy turystycznej w Legnickim Polu;
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- stworzenie systemu tras spacerowych (w bezpośrednim sąsiedztwie Legnicy dla rodzin,
nordic walking, jogging, inne) rowerowych (pętli wokół Legnicy wraz z połączeniem z
systemem regionalnym i miastem) tematycznych (szlakiem parków i dworków) konnych
- odtwarzanie i uzupełnianie systemu tras pieszych wykorzystujących najciekawsze miejsca
obszaru m. in. szlaku dookoła Legnicy, Szlaku Bitwy pod Legnicą , Szlaku Tatarów i również
połączenie z systemem regionalnym i miastem;
- wykreowanie i stworzenie systemu atrakcji turystycznych przyciągających określone grupy
odbiorców (grodzisko łużyckie, parki zabaw i wypoczynku, wiaty do grillowania) oraz
wyprofilowanych ofert integrujących region (turystyka aktywna, kulturowa, rodzinna)
- organizacja imprez wiodących dla regionu ukazujących wydarzenia historyczne, tradycje
kulturowe, aktywność mieszkańców;
- budowanie wizerunku regionu w oparciu o wzorcowy produkt turystyczny otoczenia miasta.
Działania ukierunkowane na promocję zostaną wsparte kampanią propagującą aktywny
wypoczynek „Co sobotę wsiądź na rower” oraz integracją z ofertą turystyczną miasta,
powiatu, regionu i otaczających LGD.
Wymienionym kluczowym kierunkom będą towarzyszyły działania skoncentrowane na
tworzeniu infrastruktury turystycznej w terenie (m.in. tablice informacyjne miejsca
postojowe, biwakowe, drogi dojazdowe, punkty widokowe, wiaty) i wsparciu rozwoju
istniejącej i planowanej bazy noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjnej.
Obiecującym kierunkiem jest wykorzystanie dróg tranzytowych biegnących przez region do
promocji oferty (tablice kierunkowe, informacyjne, witryny informacyjne, itd.) oraz wsparcie
przedsięwzięć gastronomicznych czy noclegowych realizowanych w bezpośrednim
sąsiedztwie tych tras.
 Cel szczegółowy 1.2 „Wzrost wytwórczości produktów lokalLych”
Obszar LGD charakteryzuje się słabo rozpoznaną aktywnością w zakresie produktów
lokalnych opartych o miejscowe tradycje czy zwyczaje. Przed wojną obszar funkcjonował
jako typowo rolniczy będąc zapleczem spożywczym dla Legnicy. Z tego okresu
prawdopodobne zachowały się receptury masarnicze, piekarnicze, wymagają one jednak
badań i identyfikacji.
Po wojnie ludność napływowa z Kresów kultywowała zwyczaje związane z obchodami Świąt
Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych. Do chwili obecnej podtrzymywana jest tradycja
potraw, wypieków, haftowania czy wspólnego śpiewania.
Te przejawy podtrzymywania starych tradycji wymagają pielęgnowania poprzez: zbieranie
danych, opracowanie katalogu kuchni czy produktu lokalnego, organizacje warsztatów
kulinarnych, rzemiosła artystycznego. Produkty lokalne mogą stać się ważnym elementem
budowania produktu turystycznego otoczenia miasta pod warunkiem organizacji sprzedaży i
promocji tych wyrobów poprzez imprezy PIT(dożynki, jarmarki, szanty) sprzedaż poprzez
wybrane punkty handlowe na obszarze LGD i miasta a także wyjazdy na targi regionalne i
krajowe. Obiecującym działaniem ujawniającym ciekawe wyroby, usługi może być
realizowany systematycznie konkurs na produkt lokalny LGD.


Cel szczegółowy 1.3 ,,ZachowaLie i promocja dziedzictwa przyrodLiczo-kulturowego
wsi‘‘
Obszar LGD pomimo niewielkiej powierzchni charakteryzuje się sporym wysyceniem, jeśli
chodzi o zabytki kultury materialnej i ciekawą historię tych ziem. Niewątpliwymi perłami
tego obszaru są Zespół Klasztorny wraz z Kościołem w Legnickim Polu, Zespół Pałacowy w
Brenniku oraz liczne zabytki kultury dworskiej – pałace, dworki z towarzyszącymi
założeniami parkowymi i obiekty sakralne.
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Wiodącymi wydarzeniami historycznymi w skali europejskiej są Bitwa Legnicka z 1241
gdzie rycerstwo chrześcijańskie starło się z Tatarami oraz Bitwa pod Legnicą, a właściwie
pod Pątnowem z 1760 r., gdzie wojska pruskie starły się z wojskami austriackimi. Istotne są
również pozostałości kultury przedłużyckiej i wczesnośredniowiecznej. Wykorzystanie
wymienionych wydarzeń i zabytków będzie stanowiło oś działań turystycznych opartych o
promocje dziedzictwa kulturowego tego obszaru. Podobnie z wartościami przyrodniczymi
obszaru LGD związanych z Pojezierzem Legnickim, dolinami rzek czy lasami położonymi od
Szczytnik nad Kaczawą po Kochlice.
Zaplanowano przede wszystkim inwentaryzację cennych obiektów przyrodniczych i
kulturowych oraz ich oznakowanie i wyeksponowanie. Realizacji tego celu także będzie
służyła sieć ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i historycznych, punkty obserwacji
przyrody i krajobrazu, organizacja minimuzeów miejscowości, małych skansenów,
odtwarzania grodziska historycznego (patrz cel 1.1 ). Istotne będą również imprezy
organizowane w oparciu o wyżej opisane wydarzenia historyczne (odtwarzanie bitew,
inscenizacje, surriwal wczesnośredniowieczny – patrz cel 1.1). Z uwagi na niską
powierzchnię zalesień obszaru LGD, jak również zły stan aleji, zespołów parkowych, stref
zadrzewień i zagrożenia krajobrazu wiejskiego zostaną wsparte: renowacja wartościowych
parków, zachowanie i odtwarzanie alei śródpolnych i zadrzewień, ochrona cennych obiektów
przyrodniczych i krajobrazu, zrównoważone zagospodarowanie zbiorników wodnych.
Działania będą się także koncentrowały na podniesieniu wiedzy mieszkańców o zasobach
historyczno – kulturowych i przyrodzie obszaru. Ważna będzie edukacja ekologiczna i
regionalna poparta publikacjami, szkoleniami, rozwijaniem szkolnych kół zainteresowań pod
tym kątem.
Grupy docelowe beLeficjeLtów :
Rolnicy, przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w turystykę, produkty lokalne,
zachowaniem dziedzictwa, samorządy i jednostki im podległe, organizacje pozarządowe,
organizacje kościelne, związki wyznaniowe, mieszkańcy i członkowie LGD.
Lista rekomeLdowaLych operacji:
Operacje
OdLowa i rozwój
wsi

Małe projekty

MiLimalLa
ilość operacji
1

20

PreferowaLy zakres operacji
- inwestycje w zakresie ścieżek rowerowych, szlaków
pieszych, miejsc rekreacyjnych, obiektów sportowych,
świetlic i klubów wiejskich
- budowa, przebudowa lub remont małej infrastruktury
turystycznej
- budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów
służących podtrzymywaniu i promocji kultury, tradycji,
produktów lokalnych
- rewitalizacja budynków zabytkowych i obiektów małej
architektury,
odnawianie
lokalnych
pomników
historycznych miejsc pamięci
- odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów obiektów
zabytkowych architektury sakralnej
- - nasadzenia drzew i roślin,
- zagospodarowanie cieków i zbiorników
na rzecz
rekreacji,
zakup sprzętu, materiałów, usług służących realizacji
operacji,
- budowa/ odbudowa małej infrastruktury turystycznej,
- utworzenie, modernizacja bazy informacji turystycznej,
stron www, publikacji
- organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych,
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RóżLicowaLie w
kieruLku
działalLości
LierolLiczej

3

TworzeLie i rozwój
mikro
przedsiębiorstw

2

FuLkcjoLowaLie
LGD

sportowych,
- oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego,
krajobrazowego, kulturowego
- szkolenia dla mieszkańców LGD, wykorzystanie energii
odnawialnej przy prowadzeniu działalności kulturalnej lub
gospodarczej,
- zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie , oznakowanie
obiektów kulturowych i przyrodniczych
- pomoc w rozwoju i wprowadzeniu na rynek produktów i
usług bazujących na lokalnych zasobach,
- remont lub wyposażenie muzeów
- rozwój usług turystycznych oraz związanych ze sportem,
rekreacją, wypoczynkiem,
- usługi budowlane
- sprzedaż hurtowa lub detaliczna,
- usługi informatyczne,
- doradztwo,
- przetwórstwo produktów rolnych lub leśnych, rzemiosła
lub rękodzielnictwa, usług transportowych,
- inne określone w osi 4.1 Leader wynikające z potrzeb i
celów LSR
- rozwój usług turystycznych oraz związanych ze sportem,
rekreacją, wypoczynkiem,
- usługi budowlane
- sprzedaż hurtowa lub detaliczna,
- usługi informatyczne,
- doradztwo,
- przetwórstwo produktów rolnych lub leśnych, rzemiosła
lub rękodzielnictwa, usług transportowych,
- inne określone w osi 4.1 Leader wynikające z potrzeb i
celów LSR
- doradztwo, szkolenia dla LGD
- badania i analizy dotyczące turystyki
- studia i plany wykonalności dla przedsięwzięć
turystycznych,
- wydarzenia i wydawnictwa o charakterze promocyjnym

WskaźLiki realizacji Przedsięwzięcia I. Wzorcowy produkt turystyczLy otoczeLia miasta oraz cel
ogólLy 1 i celów szczegółowych 1.1; 1.2; 1.3
WskaźLiki realizacji
Opis
Źródła
WyszczególLieLie
przedsięwzięcia
weryfikacji
i celów LSR
Cel ogólny
Wskaźniki oddziaływania:
Dane w siedzibie
1. WykorzystaLie
- wzrost ruchu
LGD
walorów
turystycznego na obszarze
(gromadzenie
przyrodLiczych,
LGD
dokumentacji
krajobrazowych i
- udostępnienie obiektów
i badania
kulturowych w
zabytkowych turystom
ankietowe)
aktywizacji regioLu
- wzrost poziomu wiedzy i
świadomości mieszkańców
o regionie
Cele szczegółowe
Wskaźniki rezultatu:
Dane w siedzibie
1.1 Rozwój poteLcjału
- ilość utworzonych
LGD (dane z
turystyczLego LGD
j.s.t, szkół)
1.2 Wzrost wytwórczości punktów małej
infrastruktury min 30 do
produktów lokalLych
2012 r.
1.3 ZachowaLie i
- ilość osób, które
promocja dziedzictwa
ukończyły szkolenia min.
przyrodLiczo100 do 2012 r.
kulturowego wsi
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Działania PROW

OdLowa wsi

Małe projekty

RóżLicowaLie
w kieruLku działalLości
LierolLiczej
TworzeLie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
FuLkcjoLowaLie LGD

- ilość punktów
informujących o obszarze
min 4 do 2012 r.
- ilość miejsc sprzedaży
produktów lokalnych min. 3
do 2012 r.
- długość wyznakowanych
ścieżek i szlaków min. 100
km do 2012 r.
Wskaźniki produktu:
min. 1 zrealizowana
operacja
Wskaźniki produktu:
min. 20 zrealizowanych
operacji
Wskaźniki produktu:
min. 3 zrealizowane
operacje
Wskaźniki produktu:
min. 2 zrealizowane
operacje
Wskaźniki rezultatu:
- przeprowadzenie min. 3
wydarzeń promujących do
2012 r.,
- wydanie min. 3 publikacji
w nakładzie 4 000
egzemplarzy do 2012 r.
- przeprowadzenie min. 3
szkoleń do 2012 r.
- opracowanie min. 1
programu do 2012r.,

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

2. Cel OgólLy : Rozwój mikroprzediębiorczości i różLicowaLie w kieruLku
LierolLiczym
Cele szczegółowe
DziałaLia
Przedsięwzięcie II: Wieś aktywLa gospodarczo
 Zachęcanie do zakładania działalności
2.1 Dodatkowe dochody dla
gospodarczej
gospodarstw rolLych






Szkolenia z zakresu prowadzenie działalności
turystycznej w tym agroturystycznej oraz
rzemiosła i rękodzieła, przetwórstwa rolnego
Wsparcie grup producentów (ogórki,
truskawki, winorośl) itd.
Wsparcie tradycji sadzenia i przetwarzania
ogórków
Opracowanie programów szkoleniowych elearning dla osób zainteresowanych
dodatkowymi kwalifikacjami
Wsparcie sprzedaży produktów rolnych,
rękodzieła przez „Sobotnie jarmarki” dla
miejscowych i Legniczan (Tyniec Legnicki,
inne)
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2.2 Rozwój mikroprzedsiębiorczości
wiejskiej








Rozpoznawanie potrzeb
mikroprzedsiębiorców – badania
Baza danych o podmiotach gospodarczych
obszaru LGD
Branżowa współpraca mikroprzedsiębiorców
(piekarnia, masarnie, inne…)
Wspólna promocja produktów
wytworzonych na obszarze LGD
Organizacja wymiany doświadczeń
szkolenia, wyjazdy studialne
Informowanie o źródłach finansowania
mikroprzedsiębiorczości

Opis przedsięwzięć:
Przedsięwzięcie II - ,,Wieś aktywLa gospodarczo ”
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
- celu ogólLego 2 ,,Rozwój mikroprzediębiorczości i różLicowaLie w kieruLku
LierolLiczym”,
- celu szczegółowego 2.1 „Dodatkowe dochody dla gospodarstw rolLych”
- celu szczegółowego 2.2 „Rozwój mikroprzedsiębiorczości wiejskiej”
UzasadLieLie przedsięwzięcia i celu ogólLego
Obszar 4 gmin niegdyś typowo rolniczych zmienia swój charakter. Przede wszystkim
obserwuje się zjawisko powolnego odchodzenia od rolnictwa, mieszkańcy poszukują
dodatkowych źródeł dochodów poprzez zatrudnienie w przedsiębiorstwach Legnicy czy też
regionu, prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w handlu, różnego typu
usługach, drobnej wytwórczości. Cechą charakterystyczną jest aktywność podmiotów
działających na rzecz rolnictwa i przetwórstwa rolnego (masarnie, ubojnie, gorzelnia, skupy
produktów) jak również produkcji rolnej (gospodarstwa rolne po byłych PGRach).
Pojawiające się w regionie zapotrzebowane na usługi budowlane, rzemieślnicze, usługi dla
ludności, transportowe, przetwórstwa produktów rolnych i usługi związane z rekreacją,
turystyką wskazują na kierunki wsparcia w latach 2009 – 2015.
Z pewnością istotne jest wskazywanie mieszkańcom tego obszaru na możliwości wzrostu czy
zmiany kwalifikacji w celu lepszego wkomponowania się w zapotrzebowanie rynku pracy
oraz zachęcanie do podejmowania własnej działalności gospodarczej.
 Cel. 2.1 „Dodatkowe dochody dla gospodarstw rolLych.”
Na terenie LGD przeważają gospodarstwa o małej powierzchni do 10 ha. Korzystny klimat i
dobre gleby predestynują obszar LGD do produkcji rolnej, jednak rozdrobniona struktura
gospodarstw, bliskość miasta i dostępność pracy oraz tendencja do przekształcania funkcji
tego obszaru w charakter podmiejski zarysowują tendencje rozwojowe na najbliższe lata.
Właściciele gospodarstw i ich rodziny poszukują dodatkowych źródeł dochodów stąd też
niezmiennie ważne jest pokazywanie i podnoszenie wiedzy jak prowadzić różnego typu
działalność przynoszącą dochód np. usługi turystyczne, agroturystyczne, rzemieślnicze,
przetwórstwa rolnego. LGD umożliwi mieszkańcom dostęp do różnych ofert szkoleniowych,
także w formie e-learningu. Dobrym pomysłem jest organizacja sobotnich jarmarków w
wybranych miejscowościach LGD o dobrej lokalizacji gdzie mieszkańcy obszaru Legnicy
systematycznie mogliby zakupić produkty pochodzące z gospodarstw. Szansą jest również
wsparcie tradycji sadzenia i przetwarzania ogórków, truskawek oraz winorośli.
 Cel 2.2 Rozwój mikroprzedsiebiorczości wiejskiej
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Cechą charakterystyczną mkroprzedsiębiorczości na obszarze LGD jest stosunkowo duża jak
na obszary wiejskie ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, szczególnie w gminie
Kunice, Miłkowice, Legnickie Pole. Przeważają niewielkie podmioty prowadzone przez
osoby fizyczne w branżach handlowej, przemysłowej, hodowlanej, otoczeniu rolnictwa.
Podmioty te działają pojedynczo, brak jakichkolwiek form współpracy branżowej czy
marketingowej.
W ramach celów niniejszej strategii założono wsparcie dla szeroko pojętej
mikrorzdsiębiorczości na obszarze LGD zgodnie z zakresem PROW. Oferta szkoleniowa dla
tych podmiotów dostosowana będzie do ich potrzeb. Wsparcie będzie także kierowane na
branżowa integrację podmiotów działających przetwórstwie rolno – spożywczym i innych
branżach charakterystycznych dla obszaru LGD w celu podniesienia wiedzy, umiejętności,
wspólnych strategii marketingowych i promocji.
Podstawa precyzyjnych działań będzie stworzenie bazy danych o podmiotach gospodarczych.
Grupy docelowe beLeficjeLtów:
Lista rekomeLdowaLych operacji
Operacje

MiLimalLa
ilość operacji

PreferowaLy zakres operacji
-

OdLowa i rozwój wsi
1

-

-

Małe projekty
15

-

RóżLicowaLie w kieruLku
LierolLiczym
5

-

Mikroprzedsiębiorczość
2

-

budowa, przebudowa lub remont
obiektów na cele promocji lokalnych
produktów i usług,
zakup towarów służących kultywowaniu
tradycji i tradycyjnych zawodów
zakup i odnawianie obiektów
charakterystycznych dla regionu lub
tradycji budownictwa na cele społeczne
zakup sprzętu, materiałów, usług
służących realizacji operacji
inicjowanie powstania, przetwarzania,
wprowadzenia na rynek produktów i
usług opartych o lokalne dziedzictwo
szkolenie i inne przedsięwzięcia
edukacyjne i warsztatowe dla
mieszkańców
kultywowanie tradycji , tradycyjnych
zawodów, rzemiosła
wsparcie rzemiosła lub rękodzielnictwa
usługi turystyczne,
przetwórstwo produktów rolnych i
leśnych,
sprzedaż hurtowa lub detaliczna,
magazynowanie produktów
inne określone w działaniach osi 4.1
Leader wynikające z potrzeb i celów
LSR
wsparcie rzemiosła lub rękodzielnictwa
usługi turystyczne,
przetwórstwo produktów rolnych i
leśnych,
sprzedaż hurtowa lub detaliczna
magazynowanie produktów
inne określone w działaniach osi 4.1
Leader wynikające z potrzeb i celów
LSR
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FuLkcjoLowaLie LGD

-

badania,
analizy,
dokumentacje
dotyczące zasobów obszaru LGD
informowanie i wydarzenia promocyjne,
szkolenia i aminowania. społeczności
lokalnych

WskaźLiki realizacji Przedsięwzięcia II Wieś aktywLa gospodarczo oraz cel ogólLy 2 i celów
szczegółowych 2.1; 2.2
WskaźLiki realizacji
Opis
Źródła
WyszczególLieLie
przedsięwzięcia
weryfikacji
i celów LSR
Cel ogólny
Wskaźniki
Dane w siedzibie
2. Rozwój
oddziaływania:
LGD
mikroprzediębiorczości i
- wzrost poziomu
(gromadzenie
różLicowaLie w kieruLku
przedsiębiorczości
dokumentacji
LierolLiczym
i badania
mieszkańców
ankietowe)
- wzrost promocji
produktów z obszaru
LGD
Cele szczegółowe
Wskaźniki rezultatu:
Dane w siedzibie
2.1 Dodatkowe dochody
- ilość pozarolniczych
LGD (dane z
dla gospodarstw rolLych
miejsc pracy utworzenie
j.s.t, szkół)
2.2 Rozwój
min 4 do 2012 r.
mikroprzedsiębiorczości
- ilość zarejestrowanych
wiejskiej
podmiotów
gospodarczych min. 2 do
2012 r.
- ilość osób, które
ukończyły szkolenia min
100 do 2012 r.
- ilość stowarzyszeń
branżowych min 1 do
2012 r.
Wskaźniki produktu:
Dokumentacja
Działania PROW
OdLowa wsi
min. 1 zrealizowana
w j.s.t i siedzibie
operacja
LGD
Wskaźniki produktu:
Dokumentacja
Małe projekty
min. 15 zrealizowanych
w siedzibie LGD
operacji
Wskaźniki produktu:
Dokumentacja
RóżLicowaLie
min. 5 zrealizowanych
w j.s.t. i siedzibie
w kieruLku działalLości
operacji
LGD
LierolLiczej
Wskaźniki produktu:
Dokumentacja
TworzeLie i rozwój
min. 2 zrealizowanych
w siedzibie LGD
mikroprzedsiębiorstw
operacji
Wskaźniki rezultatu:
Dokumentacja
FuLkcjoLowaLie LGD
w siedzibie LGD
- ilość osób, którym
udzielono doradztwa
min. 50 do 2012 r.,
- ilość podmiotów w
bazie danych min 200 do
2012 r.

3. Cel ogólLy: WyrówLaLie szaLs rozwojowych między wsią i miastem
Cele szczegółowe
DziałaLia
Przedsięwzięcie III Wieś bliska – wieś zadbaLa
 Zwiększenie dostępu do Internetu poprzez
3.1 ILtegracja i aktywizacja społeczLości
świetlice i biblioteki
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LGD

3.2 Współpraca i koLsolidacja regioLalLa

3.3 Poprawa wizeruLku miejscowości

 świetlice z atrakcyjną ofertą dla
mieszkańców
 Organizacja imprez integracyjnych
(paraolimpiada, zawody dla młodzieży,
itd.)
 Działania integrujące nowych mieszkańców
z ludnością lokalną
 Zakładanie klubów seniora
 Wsparcie organizacji opieki nad osobami
niepełnosprawnymi i starszymi, dziećmi,
pomocy sąsiedzkiej osobom niezaradnym
 Promocja zdrowego stylu życia i edukacja
zdrowotna wśród mieszkańców i gości
 Prowadzenie szkoleń z zakresu
komunikacji, rozwoju osobistego,
wykorzystania komputera, poszukiwania
pracy
 Wsparcie zakładania stowarzyszeń Odnowy
Miejscowości. Szkolenia dla Rad
Sołeckich, Liderów Lokalnych, Liderów
Odnowy
 Wsparcie rozwoju wolontariatu pod
potrzeby inicjatyw społecznych i
organizacji
 Zbieranie pomysłów na inicjatywy lokalne
– skrzynka pomysłów, konsultacje
społeczne
 Warsztaty liderów, organizacji
 Tworzenie projektów wiodących dla LGD
 Organizacja biura LGD (lokal, personel)
 Podnoszenie umiejętności Rady, Zarządu,
organizacja przepływu informacji
pomiędzy organami LGD
 Promocja działań LGD, stworzenie systemu
obiegu informacji strony www, biuletyn
LGD, ulotki
 Współpraca z innymi LGD, z siecią
regionalną, krajową
 Szkolenia wyjazdy studialne dla członków i
partnerów LGD
 Organizacja Funduszu Grantowego przy
LGD
 Działalność doradcza dla beneficjentów
LGD
 Wsparcie małej architektury w
miejscowościach
 Rewitalizacja centrów miejscowości
 Modernizacja budynków użyteczności
publicznej na potrzeby społeczne, promocji
obszaru
 Rozwój infrastruktury sportoworekreacyjnej
 Porządkowanie parków, terenów zielonych
i miejsc wypoczynku
 Zagospodarowanie zbiorników wodnych
 Konkurs na najlepszą inicjatywę lokalną
wsi
 Opracowanie modelowych koncepcji
rewitalizacji miejscowości i zachowania
układów osadniczych
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 Promowanie tradycyjnej architektury
wiejskiej (katalog dobrych wzorów,
konkurs, modelowe rozwiązania)

Opis przedsięwzięć:
Przedsięwzięcie III - ,,Wieś bliska- wieś zadbaLa ”
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
- celu ogólLego 3 ,,WyrówLaLie szaLs rozwojowych między wsią i miastem”,
- celu szczegółowego 3.1 ,,ILtegracja i aktywizacja społeczLości LGD’’,
- celu szczegółowego 3.2 ,, Współpraca i koLsolidacja regioLalLa’’,
- celu szczegółowego 3.3 ,, Poprawa wizeruLku miejscowości ’’.
UzasadLieLie przedsięwzięcia i celu ogólLego
Obszar LGD charakteryzuje się niskim potencjałem społecznym i sektora pozarządowego.
Przeważają organizacje małe działające na terenie jednej lub kilku miejscowości typu
Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Zespoły i Kluby Sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich,
otrzymujące niewielkie dotacje na swoje działania ze strony Urzędów Gmin.
Zdecydowanie brak dobrze przygotowanych liderów potrafiących wokół siebie integrować
grupy mieszkańców, mających umiejętności pisania projektów i realizacji bardziej
długofalowych działań. Brak ciekawej oferty integrującej nowych mieszkańców, świetlice
wiejskie nie zawsze dysponują dobrze przygotowana ofertą spędzania wolnego czasu dla
starszych i młodszych mieszkańców obszaru. Stąd też zaproponowane działania w tym
przedsięwzięciu będą się koncentrowały na integracji środowisk i aktywizowaniu lokalnych
społeczności także poprzez budowanie potencjału liderów i organizacji.
Gminy tego obszaru podjęły decyzje o współpracy w zakresie budowania kapitału
społecznego na obszarze LGD. Jest to ważna inicjatywa zarówno ze względu na dostępne
środki PROW jak i POKL na lata 2009 – 2015. Założono realizację wspólnych szkoleń, ale
również tworzenie projektów wiodących dla LGD, czy wymianę doświadczeń. Bardzo istotne
będzie promowanie LGD wśród mieszkańców szczególnie zakresu działań, ogłaszanych
konkursów.
Działania integrujące społeczności będą się także odbywały na poziomie miejscowości
poprzez poprawę wizerunku i estetyzację poszczególnych wsi przy uwzględnieniu potrzeb i
zaangażowania społeczności lokalnych.
Cel Szczegółowy 3.1 ,, ILtegracja i aktywizacja społeczLości LGD’’
Na terenie LGD w ramach struktur Ośrodków Kultury czy też samodzielnie funkcjonują
świetlice wiejskie lub też wiejskie świetlice środowiskowe pełniąc funkcje miejsc spotkań dla
mieszkańców, zagospodarowując czas wolny dla dzieci. Z uwagi na istniejący potencjał
instytucjonalny tych świetlic w ramach LSRu uznano za konieczne rozwijanie funkcji
świetlic o zwiększenie dostępu do Internetu, tworzenie ofert spędzania czasu dla
mieszkańców (kluby zainteresowań, spotkania pasjonatów, warsztaty gotowania, rękodzieła
artystycznego, planowania aktywnego trybu życia), zakładanie Klubów Seniora i inne.
W ramach LGD wspierane będą również działania integrujące różne grupy mieszkańców m.
in. nowe osoby osiedlające na terenie LGD ze starą tkanką społeczną oraz działania
samopomocowe w zakresie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi czy
organizowanie paraolimpiad dla niepełnosprawnych czy też zawodów dla młodzieży.
Miejscowości
zainteresowane
rozwojem
aktywności
mieszkańców,
wspólnym
rozwiązywaniem problemów, czy też rewitalizacją swoich centrów będą mogły otrzymać
wsparcie przy zakładaniu stowarzyszeń Odnowy Miejscowości, szkoleń dla Rad Sołeckich,
liderów lokalnych czy tez liderów miejscowości.
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 Cel Szczegółowy 3.2 ,, Współpraca i koLsolidacja regioLalLa’’
To bardzo istotny cel z uwagi na rozpoczęcie współdziałania na obszarze PIT przez 4 gminy :
Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja na wiosnę 2008 r. Poprzednie doświadczenia
współpracy dotyczyły funkcjonowania w ramach Powiatu Legnickiego natomiast nie
dotyczyły formy instytucjonalnej obejmującej wymienione 4 jednostki samorzadu
terytorialnego.
Stąd też bardzo istotne jest zorganizowanie biura LGD, odpowiedniego przepływu informacji
pomiędzy biurem, Radę Zarządu i członkami LGD oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności
członków nowej struktury nt. PROW, działań Leader, wyboru projektów.
W celu lepszego poinformowania mieszkańców obszaru i beneficjentów o Leader zostanie
zorganizowana działalność doradcza przy biurze LGD, będą prowadzone strony www,
wydawany biuletyn, zbierane pomysły mieszkańców. Stowarzyszenie powoła również
Lokalny Fundusz Grantowy zasilany przez składki gmin, przedsiębiorstw, osób fizycznych,
który będzie pomagać beneficjentom w ubieganiu się o środki z działań Leader i innych
funduszy pomocowych. Oprócz tego LGD będzie organizowało w regionie wsparcie
szkoleniowe dla liderów i wolontariuszy, pomagało w tworzeniu projektów wiodących przez
sektor pozarządowy i mikroprzedsiębiorców z tego obszaru.
 Cel Szczegółowy 3.3 ,, Poprawa wizeruLku miejscowości”
Realizacja tego celu ma podnieść estetykę miejscowości poprzez szeroko rozumianą
rewitalizację centrów wsi i innych miejsc istotnych dla funkcjonowania społeczności
wiejskich. To szczególnie ważne z uwagi na bliskość sąsiedztwa miasta Legnicy potrzeby i
aspiracje mieszkańców oraz pełnienie funkcji zaplecza rekreacyjnego i mieszkaniowego dla
legniczan. Mieszkańcy chcą poprawić wygląd swoich miejscowości poprzez wspólne
uzgodnienie celów i planów odnowy miejscowości i kompleksowe wdrożenie działań.
Zaplanowano opracowanie modelowych koncepcji rewitalizacji i najciekawszych
miejscowości, które będą wzorem i dobra praktyką dla pozostałego obszaru LGD jak również
promowanie dobrych wzorów architektury wiejskiej, preferowane będą operacje dotyczące
wspólnego wsparcia małej architektury w miejscowościach, modernizacji budynków
użyteczności publicznej na potrzeby społeczne i promocji obszaru, porządkowania parków,
terenów zielonych i miejsc wypoczynku, zagospodarowania zbiorników wodnych, rozwoju
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.
Najlepsze pomysły poprawy wizerunku miejscowości będą mogły uczestniczyć w konkursie
na najlepszą inicjatywę lokalną.
Wyżej wymienione działania zostaną wsparte poprzez zakładanie stowarzyszeń na rzecz
odnowy miejscowości i wzmocnienia liderów lokalnych (opis w celu 3.1).
Grupy docelowe beLeficjeLtów :
Członkowie Lokalnej Grupy Działania, członkowie wspierający i współpracownicy LGD,
personel LGD, mieszkańcy aktywnie zaangażowani w prace LGD i grup roboczych,
organizacje pozarządowe, organizacje kościelne i związki wyznaniowe, jednostki podlegające
pod samorząd.
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Lista rekomeLdowaLych operacji
Operacje
OdLowa i rozwój wsi

Małe projekty

RóżLicowaLie w kieruLku
LierolLiczym
Mikroprzedsiębiorczość
FuLkcjoLowaLie LGD

MiLimalLa ilość PreferowaLy zakres operacji
operacji
- budowa, przebudowa, remont i wyposażenie
budynków pełniących funkcje rekreacyjne,
sportowe, społeczno – kulturowe w tym świetlic,
domów kultury
2
- budowa, przebudowa, remont, wyposażenie
obiektów małej architektury, obiektów sportowych,
placów zabaw, miejsc rekreacji do użytku
publicznego
- odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów
obiektów zabytkowych architektury sakralnej,
- kształtowanie obszarów o znaczeniu dla
społeczności lokalnej w tym placów parkingowych,
chodników, oświetlenia ulicznego
- urządzenie terenów zielonych, parków, miejsc
wypoczynku
- rewitalizacja zabytkowych budynków na cele
publiczne
- mwyburzenie i rozbiórki zdewastowanych
obiektów w celu uporządkowania miejscowości
- szkolenia i warsztaty dla mieszkańców,
- udostępnienie urządzeń i sprzętu komputerowego
umożliwiającego dostęp do Internetu,
23
- remont lub wyposażenie świetlic wiejskich
- organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych,
sportowych
- promocja lokalnej twórczości kulturalnej,
- kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
- wykorzystanie energii odnawialnej przy
prowadzeniu
działalności
kulturalnej
i
gospodarczej.
-

- szkolenia i animowanie społeczności lokalnej
- informowanie o obszarze działania

WskaźLiki realizacji Przedsięwzięcia III Wieś bliska – wieś zadbaLa oraz cel ogólLy 3 i celów
szczegółowych 3.1; 3.2; 3.3
WskaźLiki realizacji
Opis
Źródła
WyszczególLieLie
przedsięwzięcia
weryfikacji
i celów LSR
Cel ogólny
Wskaźniki oddziaływania:
Dane w siedzibie
3. WyrówLaLie szaLs
- wzrost ilości inicjatyw
LGD
rozwojowych między
mieszkańców
(gromadzenie
wsią i miastem
- wzrost integracji
dokumentacji
społecznej lokalnie i
i badania
regionalnie
ankietowe)
- rozwój organizacyjny
LGD
Cele szczegółowe
Wskaźniki rezultatu:
Dane w siedzibie
3.1 ILtegracja i
LGD (dane z
aktywizacja społeczLości - ilość nowo założonych
organizacji pozarządowych j.s.t, szkół)
LGD
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3.2 Współpraca i
koLsolidacja regioLalLa
3.3 Poprawa wizeruLku
miejscowości

Działania PROW

OdLowa wsi

Małe projekty

RóżLicowaLie
w kieruLku działalLości
LierolLiczej
TworzeLie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
FuLkcjoLowaLie LGD

min 4 do 2012 r.
- ilość wyposażonych
świetlic wiejskich
- ilość rewitalizacji miejsc,
obiektów w
miejscowościach
- ilość imprez dla
mieszkańców min. 4 do
2012 r.
Wskaźniki produktu:
min. 2 zrealizowane
operacje
Wskaźniki produktu:
min. 23 zrealizowane
projekty
Wskaźniki produktu:
min.
Wskaźniki produktu:
min.
Wskaźniki rezultatu:
- ilość odwiedzin serwisu
internetowego LGD
- opracowanie min. 2
koncepcji do 2012 r.
- ilość uczestników szkoleń
min. 100 osób do 2012 r.

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

5. OkreśleLie misji i wizji LGD
Wizja
Wizja to pożądany obraz danego obszaru w perspektywie kilku lub kilkunastu lat. Wizja w
Lokalnej Strategii Rozwoju tworzy ramy do wyznaczenia celów strategicznych, pełni tez
funkcję integrującą procesy rozwojowe z marzeniami mieszkańców.
Uczestnicy warsztatów określili ramy czasowe Strategii na okres 2009-2015, stąd też
tworzona Wizja dotyczyła tej perspektywy czasowej.
Wizja obszaru
Lokalna Grupa Działania pn. „Partnerstwo Integracja Turystyka” malowniczo położona w
Dolinie Czarnej Wody, Kaczawy , Wierzbiaka, od zachodu otoczona Pojezierzem Legnickim
a od północy Lasami Raszówki, buduje swój potencjał w oparciu o bliskość Legnicy,
aktywność mieszkańców i ciekawe zasoby przyrodniczo- kulturowe.
Różnorodna oferta turystyczna, rekreacyjna i sportowa łącząca cały region zaprasza do
wypoczynku i korzystania z usług i produktów lokalnych. Zadbane zabytki, estetyczne
miejscowości, czyste środowisko w bezpośrednim sąsiedztwie dużego miasta to atuty
zachęcające do osiedlania się .
Lokalni przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy a gospodarstwa rolne rozwijają się uzyskując
dodatkowe dochody. Pełna infrastruktura techniczna, społeczna, dobra komunikacja poprawia
codzienną jakość życia. Zintegrowani i aktywni mieszkańcy działają chętnie na rzecz rozwoju
swoich miejscowości. Dzięki temu mieszkańcy wiążą swoją przyszłość z regionem.
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Misja
Misja określa system wartości łączący partnerów LGD dążących do osiągnięcia wizji i celów
strategicznych. Misja ma określić deklarowany sposób działania oraz filozofię grupy.
Misja obszaru
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka” działa na rzecz
zrównoważonego rozwoju regionu i poprawy funkcjonowania lokalnych społeczności.
Jesteśmy grupą aktywnie pozyskującą środki na realizację pomysłów mieszkańców wsi.
Pomagamy je wdrażać, osiągając widoczne rezultaty. Łączą nas wspólne wartości, bycie
blisko ludzi i ich problemów. Partnersko współpracując zmieniamy rzeczywistość naszych
wsi.

6. WskazaLie spójLości specyfiki obszaru z celami LSR
SpójLość krajobrazowa, przyrodLicza i kulturowa
Obszar gmin: Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja jest spójnym administracyjnie
obszarem gmin wiejskich otaczających gminę miejską Legnica, nie objętą działaniami
PROW. Obszar ma charakter nizinny, rolniczy z mozaiką pól wkomponowanych w trzy
doliny rzeczne Kaczawy, Czarnej Wody, Cichej Wody i zbiorniki wodne Pojezierza
Kunickiego. Od północy obszar domyka ciągnący się aż pod Lubin zwarty kompleks leśny
z wkomponowanymi stawami hodowlanymi. Cechy wspólne tego obszaru a więc
różnorodność przyrodnicza i krajobrazowa, łagodny klimat, malowniczość, położenie
miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie miasta stanowią doskonałe warunki do rozwoju
tych form turystyki i wypoczynku które związane są z organizacją czasu wolnego dzieci,
rodzin, osób poszukujących aktywnego wypoczynku w promieniu do 30km od miejsca
zamieszkania.
Obszar charakteryzuje również spójność historyczna związana najpierw z losami Śląska
i księstwa brzesko – legnickiego a od XVIII wieku do II wojny światowej pruskim a potem
niemieckim okresem historii tego terenu.
Dwie ważne bitwy które stoczono na obszarze LGD, bitwa rycerstwa chrześcijańskiego
z Tatarami w 1241r. i wojsk pruskich z Austriakami w 1760r. są znanymi wydarzeniami
historycznymi na mapie Europy.
Ciekawe zabytki sakralne ze średniowiecznym rodowodem i dobrze zachowaną kulturą
pochówku, pałacowe pozostałości rezydencji szlacheckich, klasztor w Legnickim Polu czy też
piękny zespół pałacowo parkowy w Brenniku dopełniają wartości kultury materialnej tego
terenu.
Powojenna historia przesiedleń stworzyła też specyficzne warunki dla rozwoju kultury
wiejskiej, mieszanki kultywowanych zwyczajów z czasów związanych z obchodami świąt jak
również tradycji wspólnego śpiewania (zespół Jaśkowiczanki, Ulesianki) i gotowania
smacznych potraw. Mieszkańcy chcą pielęgnować te tradycje w oparciu o wspólne imprezy
i koła zainteresowań.
Te wspólne cechy obszaru obecnie słabo wykorzystane miały wpływ na sformułowanie celu
ogólLego strategii „Wykorzystanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych
w aktywizacji regionu” oraz trzech celów szczegółowych „Rozwój potencjału turystycznego
LGD”, „Wzrost wytwórczości produktów lokalnych”, i „Zachowanie i promocja dziedzictwa
przyrodniczo – kulturowego wsi”. Wyżej wymienione cele wpisują się w przedsięwzięcie
LSR „Wzorcowy produkt turystyczny otoczenia miasta”.
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SpójLość gospodarcza
Obszar ma charakter typowo rolniczy. Łagodny klimat, dobre i średnie gleby sprzyjały
rozwojowi produkcji rolnej. Do lat 90-tych funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne,
które po wojnie powstały na bazie folwarków. Po ich upadku powstały prywatne
gospodarstwa wielkotowarowe. Cechą charakterystyczną jest duże rozdrobnienie
gospodarstw, które produkują głównie na własne potrzeby. Od kilkunastu lat obserwuje się
zjawisko odchodzenia od produkcji rolnej jako głównego źródła utrzymania, mieszkańcy
pracują w przedsiębiorstwach Legnicy i Lubina. Dużą szansę na znalezienie pracy daje
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna a w niedalekiej przyszłości podstrefa
w
Legnickim Polu.
Wiele osób prowadzących gospodarstwa rolne lub po prostu mieszkających na wsi
zainteresowanych jest rozwojem działalności w kierunku przetwórstwa rolnego
(przetwórstwo warzyw, mięsa) lub nierolniczym. Ten kierunek wydaje się szczególnie
obiecujący z uwagi na rosnące na wsi zapotrzebowanie na usługi rzemieślnicze, budowlane,
transportowe, magazynowanie towarów.
Jednocześnie przy rozwoju funkcji turystycznych mieszkańcy będą zainteresowani
rozwijaniem usług turystycznych (gastronomicznych, noclegowych, przewodnickich, szkółek,
wędkowania, organizacji imprez rękodzielniczych, sprzedaży specyficznych produktów).
LGD PIT charakteryzuje się również dużą aktywnością małych podmiotów gospodarczych
zatrudniających zwykle do kilku osób. Funkcjonuje kilka większych przedsiębiorstw
w branży budowlanej, tekstylnej, wydobycia i przetwórstwa kruszyw. Przy niewielkiej
pomocy mikroprzedsiębiorcy z tego obszaru chętnie nawiązaliby współpracę wspólnie
rozwijając ofertę rynkową czy podnosząc swoje umiejętności.
Stąd też w ramach LSR-u sformułowano cel ogólLy „Rozwój mikroprzedsiębiorczości
i różnicowanie w kierunku nierolniczym” oraz cele szczegółowe „Dodatkowe dochody dla
gospodarstw rolnych”, „Rozwój mikroprzedsiębiorczości wiejskiej” w ramach
przedsięwzięcia „Wieś aktywna gospodarczo”.
SpójLość społeczLa
Cechą charakterystyczną i wspólną dla LGD jest niski poziom aktywności społecznej i słaby
stopień zorganizowania wspólnot lokalnych. Na obszarze funkcjonuje 36 organizacji
pozarządowych głównie w formie Klubów Sportowych, Ochotniczych Straży Pożarnych
i kilku Kół Gospodyń Wiejskich.
Każda z gmin posiada sieć świetlic wiejskich oraz bibliotek które wymagają częściowo
modernizacji lub doposażenia. Mieszkańcy oczekują również rozwinięcia funkcji tych miejsc
o propozycje spędzania wolnego czasu dla młodszych i starszych osób.
Wiele miejscowości zachowało starą strukturę zabudowy z wyodrębnionym punktem
centralnym miejscowości, starą zabudową mieszkalną, folwarkiem lub założeniem
rezydencjalnym wraz z parkiem.
Z uwagi na podmiejski charakter niektórych miejscowości jak również aspiracje
mieszkańców dotyczących wyglądu poszczególnych wsi i rozwijania funkcji społecznych
i kulturotwórczych jednym z ważnych celów LSR jest „Wyrównywanie szans rozwojowych
między wsią i miastem” oraz trzy cele szczegółowe „Integracja i aktywizacja społeczności
LGD, „Współpraca i konsolidacja regionalna”., „Poprawa wizerunku miejscowości”. Są one
spojone w przedsięwzięciu „Wieś aktywna – wieś zadbana”.
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7. UzasadLieLie podejścia ziLtegrowaLego dla przedsięwzięć
plaLowaLych w ramach LSR.
W ramach LSR-u uwzględniono zintegrowane podejście w zakresie celów, przedsięwzięć
i operacji. Tworzą one spójną i logiczną całość dając efekt synergii.

ZiLtegrowaLe podejście dotyczy rówLież związków pomiędzy różLymi sektorami:
- sektor publiczny, społeczny i gospodarczy został zaangażowany w tworzenie LGD oraz
dokumentu niniejszej strategii, będzie również zaangażowany w aktualizację LSR-u;
- w ramach rozwoju przedsięwzięć turystycznych została założona na etapie planowania
realizacji współpraca pomiędzy samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami i osobami
fizycznymi, podobnie w ramach zachowania dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego
obszaru i promocji produktów lokalnych;
- organizacje pozarządowe, mieszkańcy, samorządy będą zaangażowani w rozwój potencjału
społecznego na obszarze LGD.

Związki pomiędzy rożnymi sektorami gospodarki w realizacji wspólnych
przedsięwzięć w ramach LSR-u wraz wykorzystaniem różnych zasobów lokalnych:
- przedsięwzięcie „Wzorcowy produkt turystyczny otoczenia miasta” zakłada zaangażowanie
jednostek samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze, usługodawców turystycznych,
właścicieli obiektów zabytkowych, organizacje wiejskie, media i biuro LGD;
-przedsięwzięcie
„Wieś
aktywna
gospodarczo”
zakłada
udział
rolników,
mikroprzedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu miejsc pracy
i dodatkowych dochodów na obszarach wiejskich oraz wykorzystanie różnych zasobów
lokalnych LGD;
- przedsięwzięcie „Wzorcowy produkt turystyczny otoczenia miasta” zakłada wykorzystanie
walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych, krajobrazowych jednocześnie
w tworzeniu ofert turystycznych PIT;
- przedsięwzięcie „Wieś bliska – wieś zadbana” zakłada wykorzystanie jednocześnie
potencjału społecznego i zasobów kulturowych w aktywizacji społeczności i poprawie
wizerunku miejscowości.

8. UzasadLieLie podejścia iLLowacyjLego dla przedsięwzięć
plaLowaLych w ramach LSR


ZastosowaLie pomysłów i rozwiązań zLaLych gdzie iLdziej, jedLak mających
Lowatorski charakter La daLym tereLie:
- gminy z obszaru LGD PIT nie współpracowały wcześniej ze sobą w ramach
struktury stowarzyszeniowej łączącej trzy sektory. Wcześniejsze doświadczenia
dotyczyły jedynie współdziałania w ramach Powiatu Legnickiego który prócz gmin:
Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja obejmuje gminę Chojnów miejską i wiejską,
gminę Prochowice. Innowacją jest więc zainicjowanie współpracy, znalezienie
wspólnych celów i cech integrujących regionalnie;
- powołanie i organizacja Funduszu Grantowego przy LGD który dzięki składkom
gmin, przedsiębiorstw, osób fizycznych będzie mógł wspierać aktywność organizacji
grup nieformalnych zarówno w zakresie „Małych projektów” jak i dodatkowych
konkursów grantowych poza Leaderem;
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- wspólna promocja LGD PIT wraz z nawiązaniem współpracy z miastem Legnica
w zakresie integracji synergii przedsięwzięć turystycznych, skierowanie oferty PIT do
biur podróży przedsiębiorstw i stref ekonomicznych w Legnicy i Legnickim Polu.
 Nowatorskie wykorzystaLie lokalLych zasobów.
LGD PIT posiada specyficzne zasoby środowiskowe, kulturowe i przyrodnicze,
zostaną one wykorzystane przy:
- tworzeniu systemu atrakcji turystycznych (grodzisko łużyckie, parki zabaw i
aktywnego wypoczynku, wiaty do grillowania, itd.)
- tworzeniu nowych i odtwarzaniu istniejących szlaków tematycznych związanych z
historią, np. „Szlakiem parków i dworków”, „Szlak Tatarów” i „Bitwy pod Legnicą”,
ścieżek dydaktycznych, ścieżek spacerowych wraz z organizacją wygodnej
infrastruktury w terenie;
- połączenie tras z systemem szlaków i ścieżek w Legnicy i w regionie;
- organizacji nowych imprez w oparciu o wydarzenia historyczne i kontynuacja już
odbywających się turnieji rodzinnych, sportowych, festiwali piosenki żeglarskiej;
- promowanie aktywnego wypoczynku wykorzystującego potencjał turystyczny
regionu;
- zachowaniu i wzbogaceniu krajobrazu wsi – mozaiki pól, lasów, zbiorników
wodnych.
 Rozwój Lowych rodzajów produkcji lub usług.
LGD PIT wykorzystując swój potencjał rozwinie:
- usługi turystyczne oparte o wyprofilowane oferty kierowane do rodzin z dziećmi,
pasjonatów aktywnego wypoczynku, grup szkolnych, osób niepełnosprawnych;
- sprzedaż lokalnych produktów (rolnych, rękodzieła, rzemiosła) poprzez „Sobotnie
jarmarki” organizowane w miejscowościach LGD i sieć sprzedaży na terenie LGD i
Legnicy;
- usługi przewodnickie realizowane przez mieszkańców LGD;
- rozwój usług gastronomicznych, noclegowych;
- przetwórstwo rolno – spożywcze produktów wytwarzanych na terenie LGD
(piekarnie, masarnie, przetwórstwo ogórków, owoców).
 Nowe sposoby zaaLgażowaLia lokalLej społeczLości w proces rozwoju.
Służyć temu będzie wsparcie zakładania Stowarzyszeń Odnowy Miejscowości,
szkolenia dla Rad Sołeckich, Liderów lokalnych i organizacji pozarządowych które
ma wzmocnić aktywność wspólnot lokalnych. Mieszkańcy będą mogli angażować się
także na poziomie regionu w działania LGD jako stowarzyszenia.

9. OkreśleLie procedury oceLy zgodLości operacji z LSR,
procedury wyboru operacji przez LGD, procedury rozstrzygLięć
orgaLu decyzyjLego w sprawie wyboru operacji w ramach
działaLia „wdrażaLie LSR”, kryteriów, La podstawie których jest
oceLiaLa zgodLość operacji z LSR oraz kryteriów wyboru
operacji, a także procedury zmiaLy tych kryteriów.
W celu stworzenia sprawnego i czytelnego dla potencjalnych beneficjentów systemu
przyznawania wsparcia z budżetu LGD, opracowano następujący zestaw procedur:
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- procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania
LSR;
- procedura wyboru operacji:
a) ocena zgodności operacji z LSR,
b) ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, w tym lokalne
kryteria wyboru operacji dla różnych działań;
c) Lokalne Kryteria Wyboru;
- procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru
- procedura wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze operacji w razie zaistnienia
okoliczności podważających bezstronność w procesie oceny;
- procedura odwoławcza od decyzji Rady;

Rada dokonuje oceny zgodności operacji z LSR w oparciu o ustaloną procedurę oraz z
zastosowaniem lokalnych kryteriów wyboru, określających priorytety LGD jako instytucji
finansującej.
Procedura przeprowadzania głosowania zawarta jest w Regulaminie Rady, stanowiącym
załącznik nr 2 do wniosku.

9.1 Procedura przyjmowaLia wLiosków o dofiLaLsowaLie operacji w
ramach wdrażaLia LSR
1. LGD wspólnie z Samorządem Województwa (SW) ustala termin składania wniosków o
dofinansowanie operacji oraz treści ogłoszenia o naborze wniosków. Ogłoszenie
terminu naboru poprzedzone jest szkoleniami dla potencjalnych beneficjentów i
doradztwem dla zainteresowanych.
2. W sprawie przyjmowania wniosków przez LGD na działania: „Odnowa i rozwój wsi”,
„Małe projekty”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” tryb będzie następujący: Zarząd Stowarzyszenia
podejmuje uchwałę w sprawie ogłoszenia/rozpoczęcia naboru wniosków o pomoc
w ramach środków przewidzianych na realizację LSR, zgodnie z ustaleniami SW
3. LGD przygotowuje treść ogłoszenia: odniesienie treści ogłoszenia do dokumentów
(rozporządzenie o wdrażaniu LSR, rozporządzenie o PROW 2007 – 2013, Lokalna
Strategia Rozwoju).
4. Zawartość treści ogłoszenia:
- kto (nazwa LGD),
- co (nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR),
- termin składania wniosków o przyznanie pomocy (termin nie krótszy niż 14
dni i nie dłuższy niż 30 dni),
- miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy (biuro LGD: adres, godziny
otwarcia),
- zasady ubiegania się o pomoc (informacje dotyczące kryteriów wyboru
operacji, w tym lokalne kryteria przyznawania pomocy określone w LSR,
rodzaj operacji podlegających dofinansowaniu, typ beneficjentów, limit
dostępnych środków przeznaczonych na realizację operacji w ramach naboru
i poziom dofinansowania),
- informacja, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje (strony internetowe:
LGD i urzędów gmin; osoba do kontaktu: w biurze LGD i urzędach gmin),
- informacja, gdzie można pobrać dokumentację konkursową: biuro LGD, strony
internetowe urzędów gmin,
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6.

7.
8.

9.

- informacja o ważnych dokumentach konkursowych: rozporządzenie o
wdrażaniu LSR, PROW 2007 – 2013, Lokalna Strategia Rozwoju, formularz
wniosku o przyznanie pomocy, wzór umowy, inne obowiązkowe dokumenty,
informacja – kto może pomóc w przygotowaniu wniosku.
Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie umieszczone na:
- stronach internetowych: LGD, urzędów gmin,
- tablicach ogłoszeń: j.w.,
- w siedzibach członków/partnerów LGD.
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia (dyżury otwarcia i dyżury
pracowników),
Przyjmowanie wniosków:
- w formie papierowej; oryginał wypełniony komputerowo z podaniem spisu
treści i liczby załączników, kopia wniosku z załącznikami,
- upoważniona osoba wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku, którego wzór
znajduje się jest w załączniku nr 16 do wniosku.
- na pierwszej stronie wniosku pracownik biura przystawia pieczątkę
Stowarzyszenia, wpisuje datę oraz numer wniosku (znak sprawy) oraz liczbę
załączników,
- oficjalne zamknięcie listy następuje w dniu zakończenia terminu składania
wniosków: podkreślenie listy i podpisanie przez upoważnione osoby,
przeliczenie wniosków, sprawdzenie rejestru przyjmowania wniosków.
Biuro LGD zestawia złożone wnioski w zbiorczą listę wniosków o dofinansowanie
operacji dla danego działania osi 4.

Poniżej przedstawione jest tabelaryczne ujęcie tej procedury oraz jej postać graficzna.

OgólLa procedura przyjmowaLia wLiosków o dofiLaLsowaLie operacji w ramach
wdrażaLia LSR – wersja tabelaryczLa:
OGÓLNA PROCEDURA:
PrzyjmowaLie wLiosków o dofiLaLsowaLie operacji w ramach
wdrażaLia LSR
Miejsce na pieczątkę
Przyjęcie wniosków, ich kopii do wyboru operacji przez LGD
w ramach posiadanego budżetu na realizację LSR

CEL PROCEDURY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PROCEDURĘ

ZA

ZAKRES STOSOWANIA

WEJŚCIE
KROK

1

2

Dyrektor Biura LGD
Dotyczy wszystkich pracowników LGD biorących udział
w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej naboru oraz członków
Zarządu
Lokalna Strategia Rozwoju, obowiązujące akty prawne dotyczące
Leader PROW, personel biura LGD, sprzęt biurowy

CZYNNOŚCI
Ustalenie przez LGD wspólnie z SW treści
informacji o możliwości składania
wniosków w Biurze LGD
Ogłoszenie w porozumieniu z SW terminu
naboru wniosków o dofinansowanie
operacji, zawierającego zasady składania

OSOBA
ODPOWIEDZ.
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

ZAPISY
Treść
informacji
o możliwości składania
wniosków
Informacja o naborze
wniosków
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wniosków
3

4

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie
operacji dla danego działania osi 4 Leader
Zestawienie złożonych wniosków w
zbiorczą listę wniosków o dofinansowanie
operacji dla poszczególnych działań Leader

WYJŚCIE

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z
PROCEDURĄ

Pracownik
Biura
Pracownik
Biura

Propozycje wniosków:
oryginał, kopia oraz
potwierdzenie przyjęcia
wniosku
Zbiorcze listy
złożonych wniosków

Zbiorcza lista wniosków do dofinansowania

SPRAWDZIŁ
Dyrektor Biura

Regulamin Biura
Regulamin Zarządu
Regulamin Rady
ZATWIERDZIŁ
Prezes Zarządu

Data:

Data:
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Rysunek
2 Ogólna
procedura
wniosków
o dofinansowanie
w ramach
Lokalna
Strategia
Rozwojuprzyjmowania
Lokalnej Grupy
Działania
Stowarzyszenie operacji
„Partnerstwo
Integracja Turystyka”
wdrażania LSR – wersja graficzna:

Ustalenie przez LGD wspólnie z SW
informacji o możliwości składania
wniosków o dofinansowanie

Ogłoszenie w porozumieniu z SW
terminu naboru wniosków
o dofinansowanie operacji,
zawierających zasady składania
wniosków

Informacja

Ogłoszenie o naborze
wniosków

Przyjmowanie wniosków
o dofinansowanie operacji w biurze
LGD

Zestawienie złożonych wniosków
w zbiorcze listy wniosków o
dofinansowanie operacji
przewidzianych w LSR

Zbiorcze listy
wniosków

9.2 Procedura wyboru operacji
1. Rada dokonuje wyboru operacji w terminie 30 dni od dnia zakończenia składania
wniosków na posiedzeniu Rady zwołanym zgodnie z regulaminem Rady,
2. Członkowie Rady w okresie 14 dni przed posiedzeniem Rady otrzymują z Biura
dokumenty w formie kopii w wersji elektronicznej, drukowanej lub mogą mieć
udostępnione do wglądu w Biurze LGD,
3. Poprzez zabezpieczenie danych poufnych zawartych we wniosku członkowie Rady
dokonują w dniu posiedzenia Rady:
1) złożenie oświadczeń przez członków Rady, że zobowiązują się do zachowania
w tajemnicy i zaufaniu informacji objętych tajemnicą handlową oraz że zobowiązują się
do bezstronnej oceny,
2) oświadczenie, że oceniającego nie łączą interesy z wnioskodawcą (procedura
wyłączenia członka Rady w przypadku zaistnienia sytuacji, która może wywoływać
wątpliwość co do jego bezstronności – w Regulaminie Rady),
4. Oceniający członkowie Rady mogą korzystać z pomocy ekspertów w dziedzinie, której
dotyczy projekt (o zatrudnieniu eksperta decyduje Zarząd na wniosek członka Rady),
5. Głosowanie za pomocą kart oceny zgodności operacji z LSR oraz za pomocą kart oceny
operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez Stowarzyszenie,
Głosowanie odbywa się zgodnie z Regulaminu Rady,
65

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Integracja Turystyka”

6. Uchwały podjęte przez Radę Przewodniczący przekazuje Zarządowi nie później niż 7 dni
od ich uchwalenia,
7. Zarząd informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni o:
- zgodności lub niezgodności operacji z LSR – wskazując przyczyny niezgodności,
- wybraniu albo nie wybraniu operacji – wskazując przyczyny nie wybrania,
- liczbie uzyskanych punktów lub miejsce na liście,
- w przypadku nie wybrania operacji wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od
decyzji Rady.
8. LGD przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu listy wybranych i niewybranych
operacji oraz uchwały Rady LGD wraz ze złożonymi wnioskami w terminie 14 dni od
dnia wyboru operacji.
1) OceLa zgodLości operacji z LokalLą Strategią Rozwoju
1. Procedura oceny zgodności operacji z LSR polega na dokonaniu oceny zgodności
celów i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami
zapisanymi w LSR.
2. Ocena zgodności z LSR jest dokonywana indywidualnie przez członków Rady (na
podstawie instrukcji) poprzez wypełnienie imiennej karty oceny zgodności.
3. W karcie oceny zgodności projektu z LSR, członkowie Rady odpowiadają na pytania:
1) czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?
2) czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych
LSR?
3) czy realizacja projektu jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi
w LSR?
4. Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny
według lokalnych kryteriów wyboru.
5. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie
i zostaje zwrócona wnioskodawcy bez możliwości odwołania się od decyzji Rady.
6. Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z:
1) co najmniej jednym celem ogólnym,
2) co najmniej jednym celem szczegółowym,
3) co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.
7. Do dalszej oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zostaną przekazane
operacje uznane przez Radę za zgodne z LSR - bezwzględną większością głosów,
zgodnie z Regulaminem Rady.
8. Załącznikiem do niniejszej procedury jest karta oceny zgodności operacji z LSR.
2) OceLa operacji La podstawie lokalLych kryteriów wyboru
1. Procedura oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru polega na
dokonaniu oceny operacji zakwalifikowanych wcześniej, jako zgodnych z LSR, na
podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji.
2. Zasadniczym celem tej procedury jest wybór operacji, które w największym stopniu
mogą realizować założenia LSR.
3. Ocena dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady na imiennych kartach
oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Miejsce operacji na liście
rankingowej określa średnia arytmetyczna wszystkich indywidualnych ocen ( w
załączniku nr 2 do wniosku)
3) LokalLe Kryteria Wyboru
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Stowarzyszenie LGD, jako instytucja finansująca rozwój lokalny decyduje
o przyjęciu odpowiedniego zestawu kryteriów. Ze względu na zróżnicowany charakter
operacji, które będą rozpatrywane i oceniane przez Radę, zaleca się stosowanie odmiennych
zestawów kryteriów do różnych operacji.
LokalLe Kryteria Wyboru „Małych projektów”
L.p
1.

Kryteria
PowiązaLie z iLLymi
projektami
realizowaLymi La
obszarze LGD

Opis
Preferuje powiązanie operacji z więcej niż
jednym projektem związanym z
działaniami Leader lub innymi
programami kierowanymi na obszary
wiejskie.

2.

ZaaLgażowaLie
społeczLości lokalLej w
realizację operacji.

Preferuje operacje, które angażują
mieszkańców i podmioty (organizacje,
instytucje i biznes) z obszaru realizacji
operacji

3.

Zasięg oddziaływaLia
operacji

Preferuje operacje mające wpływ na
więcej niż jedną miejscowość

4.

Trwałość operacji po
zakończeLiu

Preferuje się operacje w których działania
będą kontynuowane po zakończeniu
finansowania z Leader PROW

5.

WykorzystaLie lokalLych
zasobów

Preferuje operacja, które w pełni
wykorzystują lokalne zasoby

Max. ilość punktów, które operacja może otrzymać

PuLkty
2 – powiązana z
więcej niż jednym
projektem
1- powiązana z
jednym projektem
0 – brak powiązań
2 – angażuje min. 2
podmioty i grupę
mieszkańców
1 – angażuje 1
podmiot i grupę
mieszkańców
0 – nie angażuje
2 – wpływa na gminę
1- wpływa na więcej
niż 1 miejscowość
0 – wpływa na 1
miejscowość
1- operacje zapewnia
kontynuację
0 – operacja nie
zapewnia kontynuacji
1- zasoby
przyrodnicze
1- zasoby historyczno
kulturowe
1- aktywność
społeczna lub
gospodarcza
0- brak
wykorzystania

10 pkt

LokalLe Kryteria Wyboru operacji „OdLowy i rozwój wsi”
L.p
1.

Kryteria
DoświadczeLie
wLioskodawcy

Opis
Preferuje się wnioskodawców, którzy
realizowali projekty ze środków UE
lub krajowych

2.

Zasięg oddziaływaLia
operacji

Preferuje operacje z których skorzysta
większa ilość mieszkańców

3.

Trwałość operacji

4.

PowiązaLie z iLLymi

Preferuje się operacje zapewniające
trwałe wykorzystanie po zakończeniu
inwestycji
Preferuje powiązanie operacji z więcej

PuLkty
2 – wnioskodawca
realizował więcej niż 1
projekt
1- wnioskodawca
realizował min. 1 projekt
w okresie 2005 – 2007
0- nie realizował
3- powyżej 500
mieszkańców
2 – od 200 – 500
mieszkańców
1 – do 200 mieszkańców
1 – operacja trwała
0 – operacja nie
zapewnia trwałości
2 – powiązana z więcej
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niż jednym projektem lub innymi
programami kierowanymi na obszary
wiejskie

projektami
realizowaLymi La
obszarze LGD

niż jednym projektem
1 – powiązana z jednym
projektem
0 – brak powiązań

Max. ilość punktów, które operacja może otrzymać

8 pkt

LokalLe Kryteria Wyboru operacji „RóżLicowaLie w kieruLku działalLości
LierolLiczej”
Lp
1.

Kryteria
Zasięg oddziaływaLia
operacji

Opis
Preferuje operacje o oddziaływaniu szerszym

2.

WykoLalLość
operacji

Preferuje operacje o dobrej jakości biznes planu

3.

Realizacja celów
LSR-u

Preferuje operacje realizujące kilka celów
szczegółowych LSR- u

4.

Wysokość
wLioskowaLej kwoty

Preferowane są operacje których wnioskowana
kwota nie przekracza średniej kwoty dotacji

Max. ilość punktów, które operacja może otrzymać

PuLkty
3 – obszar LGD
2- 1 gmina
1–1
miejscowość
2- wysoka jakość
1- dostateczna
jakość
0- brak
biznesplanu
3 – 3 cele
szczegółowe
2 -2 cele
szczegółowe
1 – 1 cel
szczegółowy
1 – nie
przekracza
0 – przekracza

9 pkt

LokalLe Kryteria Wyboru operacji „TworzeLie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Lp
1.

Kryteria
Zasięg oddziaływaLia
operacji

Opis
Preferuje operacje o oddziaływaniu
szerszym

2.

WykoLalLość operacji

Preferuje operacje o dobrej jakości
biznes planu

3.

Realizacja celów LSR-u

Preferuje operacje realizujące kilka
celów szczegółowych LSR- u

4.

Długość prowadzoLej
działalLości gospodarczej

Preferuje wnioskodawców
rozpoczynających działalność
gospodarcza

Wysokość wnioskowanej
kwoty

Preferowane są operacje których
wnioskowana kwota nie przekracza
średniej kwoty dotacji

5.

PuLkty
3 – obszar LGD
2- 1 gmina
1 – 1 miejscowość
2- wysoka jakość
1- dostateczna
jakość
0- brak
biznesplanu
3 – 3 cele
szczegółowe
2 -2 cele
szczegółowe
1 – 1 cel
szczegółowy
3 – zaczyna
działalność
2 – działa do 1
roku
1 – działa
powyżej 1 roku
1- nie przekracza
0- przekracza
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Max. ilość punktów, które operacja może otrzymać

12 pkt

OgólLa procedura wyboru operacji – wersja tabelaryczLa:
OGÓLNA PROCEDURA WYBORU OPERACJI
do dofiLaLsowaLia w ramach wdrażaLia LSR
(miejsce na pieczątkę)
CEL PROCEDURY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA PROCEDURĘ
ZAKRES STOSOWANIA

Przejrzyste
przeprowadzenie
procesu
wyboru
operacji
do
dofinansowania przez LGD w ramach posiadanego budżetu na realizację
LSR
Przewodniczący Rady

Dotyczy pracowników biura LGD biorących udział w organizacji
procesu wyboru operacji, członków Rady, członków Zarządu
WEJŚCIE
Złożone operacje do dofinansowania, obowiązujące akty prawne
dotyczące Leader PROW, Lokalna Strategia Rozwoju, personel biura,
sprzęt biurowy
OSOBA
KROK
CZYNNOŚĆ
ODPOWIEZAPISY
DZIALNA
Dyrektor
Zbiorcza
lista
Zapoznanie się przez członków Rady ze
Biura
złożonych wniosków,
1
złożonymi wnioskami
strony
WWW.
beneficjentów
Przewodn.
Lista
wniosków
Rady
zgodnych
z
LSR.
Ocena wniosków o dofinansowanie projektów
Lista
wniosków
2
pod kątem zgodności z LSR
odrzuconych
z
powodu
braku
zgodności
z
LSR
Przewodn.
Uchwały Rady do
Rady
każdej operacji.
Ocena wniosków o dofinansowanie projektów
3
Lista wniosków nie
według lokalnych kryteriów wyboru
wybranych
do
dofinansowania
Przekazanie listy wniosków wybranych do Biuro
4
dofinansowania oraz nie wybranych i uchwał w/s Zarządu
wyboru operacji do IW
WYJŚCIE
Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania
Lista wniosków nie wybranych do dofinansowania
Uchwały Rady do operacji wybranych do dofinansowania
DOKUMENTY
Regulamin Rady
ZWIĄZANE
Z Regulamin Zarządu
PROCEDURĄ
Regulamin Biura
SPRAWDZIŁ:
ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor Biura
Przewodniczący Rady
Data:
Data:
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Rysunek
3 Ogólna
procedura
operacji
dofinansowania
– wersja„Partnerstwo
graficzna: Integracja Turystyka”
Lokalna
Strategia
Rozwojuwyboru
Lokalnej
Grupydo
Działania
Stowarzyszenie

Ewentualność
dopracowania i ponowne
złożenie wniosku
w kolejnym trybie

Umożliwienie członkom
Rady zapoznanie się
z wnioskami

Dokumenty dostępne
w formie elektronicznej
lub drukowanej lub biurze
LGD

Zawiadomienie
o posiedzeniu Rady

Głosowanie – ocena
zgodności operacji z LSR

Zawiadomienie
wnioskodawcy
o odrzuceniu
operacji

Operacje
zgodne
z LSR

Karta oceny zgodności
operacji z LSR

NIE

Lista odrzuconych
operacji

TAK
Ocena operacji według
lokalnych kryteriów wyboru

NIE

Lista rankingowa
operacji

Czy operacja
zakwalifikowała
się do objęcia
dofinansowaniem

TAK

Uchwała Rady

Przesłanie listy wybranych
operacji do Instytucji
Wdrażającej
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9.3 Procedura zmiaLy LokalLych Kryteriów Wyboru
Rada LGD ma prawo do zmiany lokalnych kryteriów wyboru projektów. Może się to stać
w ramach aktualizacji LSR-u.
Uprawnieni do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru są wszyscy członkowie
Rady. Zgłaszają pisemną propozycję zmian wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
Propozycje zmian są rozpatrywane i uchwalane na Walnym Zebraniu Członków.
W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla konkursów
ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian.
Rysunek 4 Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru – wersja graficzna:

Przygotowanie zmian w lokalnych
kryteriach wyboru

Złożenie wniosku o zmianę lokalnych
kryteriów wyboru

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

W PRZYPADKU ZATWIERDZENIA

Przygotowanie przez Biuro Zarządu
nowych kart oceny w oparciu o
wprowadzone zmiany
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9.4 Procedura wyłączeLia człoLka Rady od udziału w wyborze projektów
1. W razie zaistnienia okoliczności podważających bezstronność członka Rady w procesie
oceny wprowadza się niniejszą procedurę.
2. Niniejsza procedura ma także za zadanie zapobieganie sytuacjom, w których
członkowie Rady ocenialiby operacje złożone przez wnioskodawców, z którymi są w
pewnych formalnych lub nieformalnych zależnościach, uzasadniających wątpliwość co
do bezstronności w procesie oceny i wyboru.
3. Członkowie Rady każdorazowo przed posiedzeniem Rady poświęconemu ocenie
operacji będą proszeni o wypełnienie deklaracji bezstroLLości i poufLości według
wzoru zawartego w załączniku nr 2 do wniosku (Regulamin Rady)
4. W deklaracji bezstronności i poufności zawarte jest również oświadczenie członka Rady
o zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i treści dokumentów
dostępnych przy dokonywaniu oceny i wyboru.
5. Zapis o wyłączaniu członka Rady od głosowania znajduje się w § 27 Regulaminu Rady.

9.5 Procedura odwoławcza od decyzji Rady
1. Każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady.
2. Odwołanie ma postać wniosku do Zarządu Stowarzyszenia o ponowne rozpatrzenie
wniosku o dofinansowanie operacji, według wzoru udostępnionego przez Biuro
Zarządu.
3. Biuro Zarządu informuje wnioskodawcę o wybraniu lub nie wybraniu operacji do
realizacji, w ciągu 14 dni od posiedzenia Rady, na którym zapadły stosowne uchwały.
Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 7 dni od otrzymania
pisma powiadamiającego o decyzji Rady. W tym samym terminie wnioskodawcy
przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny w siedzibie Biura Zarządu..
4. Odwołanie polega na ponownym rozpatrzeniu przez Radę wniosku o dofinansowanie
operacji na najbliższym posiedzeniu Rady. Ponieważ kompetencja ta została
przypisana w statucie Walnemu Zebraniu Członków, walne zebranie na podstawie
uchwały sceduje tę kompetencję na Radę.
5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku,
gdy:
1) został wniesiony po upływie terminu określonego w pkt 3,
2) został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn nie będący wnioskodawcą,
którego wniosek o dofinansowanie operacji podlegał ocenie,
3) 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 (wzór w załączniku nr 16 do wniosku).
7. W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o dofinansowanie operacji,
członkowie Rady rozpatrują wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących w
danym konkursie i tylko w tych elementach, których dotyczy uzasadnienie podane
przez wnioskodawcę.
8. Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał
liczbę punktów kwalifikujących go do objęcia dofinansowaniem w danym naborze,
zyskuje prawo dofinansowania. Ten fakt może spowodować skreślenie z listy operacji o mniejszej liczbie punktów.
9. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie konkretnej operacji
może zostać złożony tylko jeden raz.
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10. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany
w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym wniosek był rozpatrywany..
11. Ponowna decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

10. OkreśleLie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji
Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Osi 4 Leader, LGD „PIT” dysponuje
kwotą 8 823 612,00 zł. Wielkość tej kwoty wynika z iloczynu liczby mieszkańców
zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2006 r. na obszarze objętym LSR oraz
odpowiedniej kwoty, przyporządkowanej do danego działania.
Tabela 15. Podział środków pomiędzy komponenty na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.
Kod
kompoLeLtu
wg PROW
2007-2013

Nazwa kompoLeLtu

413

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju

421
431

Kwota
alokacji

Liczba
mieszkańców

Budżet
LGD

116

18 787

2 179 292

Wdrażanie projektów współpracy

3

18 787

56 361

Funkcjonowanie LGD, nabywanie
umiejętności, aktywizacja

29

18 787

544 823

148

18 787

2 780 476

w PLN.

Razem

Podział środków z działania 4.1/413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dokonano
zgodnie z wytycznymi tj. na poszczególne działanie „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe
projekty” kwota alokacji nie może być mniejsza niż 10 % całej kwoty przeznaczonej na
„Wdrażanie LSR”.
Tabela 16. Podział środków na działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
%

ŚredLia
wartość
dotacji w
PLN

Liczba
operacji

224 000

10.28

28 000

8

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

220 000

10.1

55 000

4

Odnowa i rozwój wsi

800 000

36.71

200 000

4

Małe projekty

865 692

42.91

15 000

62

1 109 692

100.0

__

78

Kwota w
budżecie w
PLN

Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej

DziałaLia w KompoLeLcie 4.1/ 413

Razem

Na działanie biura LGD „PIT ” zgodnie z wytycznymi tj. nie więcej niż 15 % wszystkich
środków na działanie 4.1/413, 4.21, 4.31 325 000 zł tj. 11,69 %. Na pozostałą część zadania
tj. „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” przeznaczono 219 823 zł.
Dla konstrukcji budżetu LGD „PIT” przyjęto następujące założenia:
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• średnia wartość dotacji dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” wyniesie 28 tys. zł.
• średnia wartość dotacji dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
wyniesie 55 tys. zł.
• średnia wartość dotacji dla działania „Odnowa i rozwój wsi wyniesie 200 tys. zł.
• średnia wartość dotacji dla działania „Małe projekty” wyniesie 15 tys. zł;
Kwoty całkowite w tabeli budżetowej stanowią sumę kwoty refundowanej i wkładu własnego
zgodnego z rodzajem operacji – wg wytycznych PROW 2007-2013, tj.:
• maksymalnie 50% dofinansowania dla operacji „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” (czyli minimum 50% wkładu własnego beneficjenta);
• maksymalnie 50% dofinansowania dla operacji „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” (czyli minimum 50% wkładu własnego beneficjenta);
• maksymalnie 75% dofinansowania dla operacji „Odnowa i rozwój wsi (czyli
minimum 25% wkładu własnego beneficjenta);
• maksymalnie 70% dofinansowania dla operacji „Małe projekty” (czyli minimum 30%
wkładu własnego beneficjenta);
Budżet LSR dla LGD został przygotowany w oparciu o założenie średnich wartości dotacji
dla danego działania 4.1/4.13 czyli „Wdrażania LSR”
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2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1

RAZEM
2008 -2015

rok

do refundacji

kwalifikowane

całkowite

do refundacji

kwalifikowane

całkowite

do refundacji

kwalifikowane

całkowite

do refundacji

kwalifikowane

całkowite

do refundacji

kwalifikowane

całkowite

do refundacji

kwalifikowane

całkowite

do refundacji

kwalifikowane

całkowite

do refundacji

kwalifikowane

całkowite

Kategoria kosztu

448 000
224 000

56 000
0
0
0
0
0
0
448 000

112 000

112 000
112 000
56 000
112 000

56 000

0
112 000
112 000
56 000
112 000
112 000

0

0

2

Różnicowani
e w kierunku
działalności
nierolniczej

440 000
220 000

0
0
0
0
0
0
0
440 000

0

0
0
0
0

110 000

0
220 000
220 000
110 000
220 000
220 000

0

0

3

Tworzenie
i rozwój
mikroprzedsi
ębiorstw

1 066 667
800 000

0
0
0
0
0
0
0
1 066 667

0

0
0
0
0

0

0
1 066 667
1 066 667
800 000
0
0

0

0

4

Odnowa i
rozwój wsi

1 336 131
935 292

150 000
221 846
221 846
155 292
0
0
0
1 336 131

214 286

214 286
214 286
150 000
214 286

165 000

150 000
235 714
235 714
165 000
235 714
235 714

214 286

214 286

5

Małe
projekty

3 290 798
2 179 292

206 000
221 846
221 846
155 292
0
0
0
3 290 798

326 286

326 286
326 286
206 000
326 286

331 000

150 000
1 634 381
1 634 381
1 131 000
567 714
567 714

214 286

214 286

6

10 000
10 000

0
0
0
0
0
0
0
10 000

0

0
0
0
0

0

10 000
0
0
0
0
0

10 000

10 000

7

Przygotowanie
projektów
współpracy

46 361
46 361

11 561
0
0
0
0
0
0
46 361

11 561

11 600
11 600
11 600
11 561

11 600

0
11 600
11 600
11 600
11 600
11 600

0

0

8

Realizacja
projektów
współpracy

4.21

56 361
56 361

11 561
0
0
0
0
0
0
56 361

11 561

11 600
11 600
11 600
11 561

11 600

10 000
11 600
11 600
11 600
11 600
11 600

10 000

10 000

9

4.21 Wdrażanie
projektów
Współprac

Działania Osi 4 przeprowadzone przez LGD

Razem 413

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Tabela 17 Budżet LGD „PIT” w każdym roku realizacji

325 000
325 000

50 000
50 000
50 000
50 000
25 000
25 000
25 000
325 000

50 000

50 000
50 000
50 000
50 000

50 000

50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000

50 000

50 000

10

funkcjonowa
nie
LGD (koszty
bieżące)

219 823
219 823

33 100
33 100
33 100
33 100
21 223
21 223
21 223
219 823

33 100

33 100
33 100
33 100
33 100

33 100

33 100
33 100
33 100
33 100
33 100
33 100

33 100

33 100

11

nabywanie
umiejętności
i aktywizacja

544 823
544 823

83 100
83 100
83 100
83 100
46 223
46 223
46 223
544 823

83 100

83 100
83 100
83 100
83 100

83 100

83 100
83 100
83 100
83 100
83 100
83 100

83 100

83 100

12

Razem 4.31

4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, w tym :
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3 891 982
2 780 476

300 661
304 946
304 946
238 392
46 223
46 223
46 223
3 891 982

420 947

420 986
420 986
300 700
420 947

425 700

243 100
1 729 081
1 729 081
1 225 700
662 414
662 414

307 386

307 386

13

Razem oś
4

Minimalna
liczba
-

5

224 000

Wieś bliska –
wieś zadbaLa

WyrówLaLie szaLs
rozwojowych między wsią i
miastem

Minimalna
liczba

3

Wartość operacji w ramach LSR - ogółem

Wieś aktywLa
gospodarczo

Rozwój
mikroprzedsiębiorczości i
różLicowaLie w kieruLku
LierolLiczym

Minimalna
liczba

8

Wzorowy
produkt
turystyczLy
otoczeLia miasta

WykorzystaLie walorów
przyrodLiczych,
krajobrazowych i
kulturowych w aktywizacji
regioLu

Różnicowanie w
kierunku
działalności
nierolniczej
(413)

Minimalna liczba operacji w ramach LSR

Przedsięwzięcia

Cele ogólne

Zakładana
liczba
operacji
realizowanych w
ramach
przedsięwzięcia

Tabela 18 Tabela pomocnicza do budżetu LSR.

220 000

4

-

2

2

Tworzenie
i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
(413)

800 000

4

2

1

1

Odnowa
i rozwój
wsi
(413)

935 292

58

25

15

22

Małe
projekty
(413)

5
56 361

2 179 292

Wdrażanie
projektów
współpracy
(4.21)

78

27

23

28

Razem
wdrażanie
LSR
(4.1/413)
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544 823

7

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

76

90
2 780
476

Razem
Oś 4
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HarmoLogram realizacji przedsięwzięć
Okresy realizacji LSR ( z dokładLością do pół roku)
Przedsięwzięcia
i typy operacji
zgodLie z LSR
I Wzorcowy
produkt
turystyczLy
otoczeLia
miasta
II Wieś
aktywLa
gospodarczo
III Wieś bliska
– wieś zadbaLa
Projekty
Współpracy
Bieżące
fuLkcjoLowaLie
LGD

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

11. Opis procesu przygotowaLia LSR


Przebieg tworzeLia LSRu

Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD PIT powstała zgodnie ze standardami procesu
planowania strategicznego, czyli od etapu diagnozy poprzez analizę SWOT, uzgodnienie
celów, działań i oczekiwanych rezultatów.
Prace nad dokumentem prowadzone były metodą uspołecznioną przy udziale przedstawicieli
samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu, instytucji powiatowych, mediów.
Grupa zaangażowana w proces tworzenia strategii została wyłoniona na podstawie pełnej
analizy lokalnych i regionalnych aktorów istotnych z punktu widzenia zasad Leadera
i interesów społeczności lokalnych oraz opiniotwórczych środowisk.

Podmioty i osoby, które brały udział w pracy Lad LSR:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwisko, Imię
Armata Barbara
Balas Paweł
BaLach Lilia
BaLasik JoaLLa
BaraL Ewa
Borkowski ALdrzej
Ból MarciL
BużdygaL Ewa
CeLdrowski Krzysztof
Chołys RomaL
Chruściel Robert
Czerwińska Julita
Czubak ALLa
Duszkiewicz Krzysztof
DomiLiak Beata

ILstytucja
Sołtys Rzeszotary- Dobrzejów - Bobrów
Przedsiębiorca Kunice
Urząd Gminy Kunice
Urząd Gminy Ruja
Urząd Gminy Kunice
Sektor Społeczny Ruja
Polski Związek Wędkarski
Urząd Gminy Kunice
GOKIS Kunice
WOPR Legnica, Kunice
Urząd Gminy Ruja
S.P. Kunice
GOKIS Kunice
Urząd Gminy Legnickie Pole
Miłogostowice
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Garuch Gabriela
Garuch Robert
Gładysz Tadeusz
Gomułka Piotr
Graf ALLa
Grzybowska -MarzeLa
ILdeka Józef
Jabłońska Róża
Jasińska AgLieszka
Jaworski StaLisław
JeLdrych Jacek
Kąkolewska Teresa
Kijawski Bolesław
KołtuLowiec DaLuta
Korytkowski Mirosław
Kowal Józefa
Kozerski Zdzisław
Kubas Maria
Kucy Władysław
Lagrów Władysław
LeLdrowski Krzysztof
Luler ReLata
Madejowski Tadeusz
Mizera Teresa
Mucha StaLisław
PeLzeLiew MarciL
Piotrowski ALdrzej
Pozegrym JaLiLa
Pucko KrystyLa
Rafał Plezia
Rajca StaLisław
Rosiak ALLa
Rychel Elżbieta
Skoczek Sławomir
Sokołowska JolaLta
Sokołowski Tomasz
Stacewicz Jacek
Stachura Dawid
Staszewska KaroliLa
StryLkowski Kamil
Sułkowski Krzysztof
Suszer Alicja
Tersa Zdzisław
TurczyL KrystyLa
Wasilewski Kazimierz
Wasylewicz Małgorzata
Wasylewicz Władysław
Wilk StaLisław
Wiweliński Kazimierz
Wojtkowiak Dariusz
Zarzycka IwoLa
Zgółka DaLuta

Urząd Gminy Ruja
Sektor Społeczny Ruja
Sołectwo Miłkowice
Kopalnia Szczytniki
GOKIS Miłkowice
GOPS Miłkowice
PTTK Kunice
GOKIS Kunice
GOKIS Kunice
Sektor Społeczny Ruja
Urząd Gminy Miłkowice
Gimnazjum w Rui
Sołtys Kunice
Urząd Gminy Kunice
OSP Ulesie
S.P. w Rosochatej
Miłkowice Dział. Gosp.
S.P. Wągrodno
Sołtys Grzybiany
Urząd Gminy Kunice
GOKIS Kunice
GOKIS Miłkowice
Sołtys Gniwomirowice
Urząd Gminy Ruja
Polski Związek Wędkarski
GOKIS Miłkowice
Urząd Gminy Miłkowice
Stowarzyszenie Koła Gospodyń
S.P. Wągrodno
Gmina Legnickie Pole
LZSM EWA Kunice
GOPS Kunice
Urząd Gminy Legnickie Pole
Goślinów, Gmina Miłkowice
S.P. Wągrodno
Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej
GOKIS Kunice
DPS W Legnickim Polu
GOKIS Kunice
GOKIS Legnickie Pole
Gimnazjum w Miłkowicach
GOKIS Kunice
Urząd Gminy Kunice
Radna Rosochata
LOK Kunice
KGW Lubień
KGW Lubień
Radny Rady Gminy Kunice
Budrim Sp. z o.o.
DPS W Legnickim Polu
GOKIS Kunice
Urząd Gminy Ruja
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Prace nad strategią prowadzone były metodą warsztatową – w sumie przeprowadzono
4 spotkania. Były to spotkania plenarne oraz w grupach roboczych prowadzone od etapu
analizy i diagnozy obszaru do etapu działań i wyboru operacji.

Przebieg prac Lad LokalLą Strategią Rozwoju
PrzygotowaLie
procesu

OpracowaLie
dokumeLtu strategii

ZakończeLie procesu

•

Konferencja informacyjna
o LSR i nowym okresie
programowania

Maj 2008

•

Warsztaty w grupach
roboczych (4 spotkaLia)

Czerwiec- wrzesień
2008

-

Diagnoza obszaru LGD
Identyfikacja problemów
Analiza SWOT
Wizja, cele, misja LGD
Cele, działania
Kryteria wyboru operacji,
Budżet

•

Konsultacje ze
społecznością lokalną
Walne Zebranie LGD PIT

•

Wrzesień- styczeń
2008/2009

Warsztaty prowadzone były metodami interaktywnymi, co pozwoliło na wymianę poglądów
i wiedzy pomiędzy uczestnikami.
Spotkania gromadziły od 15 do 50 osób. Na podstawie zapisów z plansz, dyskusji pomiędzy
uczestnikami i konsultacji ze społecznością lokalną powstała uzgodniona wersja ostateczna
strategii dla Lokalnej Grupy Działania.
W trakcie procesu została opracowana pełna diagnoza zasobów środowiskowych,
społecznych i gospodarczych gmin objętych LSR.


Przebieg procesu iLformowaLia i koLsultowaLia LSR

Przebieg procesu informowania i konsultowania zapewnił powszechny dostęp do informacji o
LSR, systematyczny sposób ich rozpowszechniania i aktualizowania oraz pełny udział
społeczności lokalnej. Zastosowano następujące formy:
− O działaniach Leader PROW i powołaniu LGD oraz procesie przygotowania LSR
poinformowano poszczególne Rady Gmin z obszaru LGD (II kwartał 2007 i III kwartał
2008)
− Umieszczono na stronach internetowych gmin zakładkę Leader, na których zamieszczono
pełną informację o programie oraz umieszczono terminy spotkań w sprawie LSR, a jesienią
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2008 r. zawieszono dokument strategii do konsultacji społecznych informując o sposobie
zbierania uwag ( I, II, III, IV kwartał 2008)
− Powołano koordynatorów gminnych, którzy odpowiadali za zbieranie i przekazywanie
informacji mieszkańcom oraz byli odpowiedzialni za zbieranie danych do LSR i działania
organizacyjne dotyczące LGD; każdy z koordynatorów odpowiadał za informowanie
mieszkańców i udostępniał ankietę do wypełnienia przez osoby zainteresowane składaniem
wniosków (III- IV kwartał 2008)
− Umieszczono informację o Leader w lokalnej, regionalnej prasie (I, II- IV kwartał 2008)
− Powołano Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dotyczący działań Leader PROW przy
Urzędzie Gminy Legnickie Pole.
Punkt uruchomiono w III kwartale 2008 r.
Wszystkie informacje zebrane od gmin i społeczności lokalnych w trakcie konsultacji zostały
uwzględnione w dokumencie ostatecznym LSR.
Tabela 19 Zestawienie warsztatów LSR
lp
1
2
3
4
5

Nazwa spotkaLia
Konferencja informacyjna
Leader
I warsztat LSR
II warsztat LSR
III warsztat LSR
IV warsztat LSR

Data

Miejsce

Ilość osób

09.05.2008
10.06.2008
02.07.2008
22.09.2008

Kunice
Miłkowice
Legnickie Pole
Ruja

44
38
49
26

o

12. Opis procesu wdrażaLia i aktualizacji LSR

Proces informowania o wdrażaniu LSR.
LGD zgodnie ze statutem ma na celu m.in. opracowanie i realizację Lokalnej Strategii
Rozwoju, podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności
społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR, propagowanie
działań na rzecz realizacji LSR.
Aby spełnić powyższe cele LGD w następujący sposób będzie prowadziło działania
informacyjne:
- biuro stowarzyszenia będzie odpowiednio oznakowane z informacją o godzinach
urzędowania i prowadzonych formach doradztwa dla zainteresowanych składaniem
wniosków. Biuro będzie udzielać informacji, udostępniać materiały i dokumenty
z działalności LGD w tym dokumentację z posiedzeń Rady.
Biuro będzie przyjmować wnioski i postulaty składane przez mieszkańców dotyczące
wdrożenia LSR, będzie także systematycznie przekazywać informacje do gmin (zostaną
w gminach wyznaczone osoby do kontaktów z mieszkańcami w sprawie Leader), mediów
lokalnych i regionalnych o ogłaszanych naborach wniosków o wydarzeniach i sukcesach
LGD;
- strony internetowe LGD będą zawierały aktualności (szkolenia, konferencje, wydarzenia),
dokumenty (np. wzory wniosków, rozporządzenia LSR), bazy danych (zasoby przyrodnicze,
kulturowe, turystyka, edukacja, mikroprzedsiębiorczość, Organizacje pozarządowe), raporty i
sprawozdania z działań LGD, dział pytań i odpowiedzi, forum dyskusyjne, współpraca
z innymi LGD, galeria zdjęć. Materiały na stronach będą systematycznie aktualizowane.
- LGD będzie prowadziło spotkania szkoleniowe i warsztaty dla mieszkańców związane
z przygotowaniem wniosków oraz animowaniem mieszkańców, będą organizowane
konferencje i seminaria propagujące wdrożenie LSRu;
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- LGD będzie wydawało biuletyn PIT, ulotki o swoich działaniach dostępne w biurze, w
gminach, w organizacjach i instytucjach współpracujących oraz przekazywane w trakcie
ważnych wydarzeń realizowanych przez LGD (targi, jarmarki, imprezy);
- w przypadku potrzeby zasięgnięcia opinii mieszkańców LGD przeprowadzi sondaże lub
wywiady.
W ten sposób zostanie zachowana zasada otwartości, jawności i transparentności działań
LGD oraz zasada systematycznego dostarczania i zbierania informacji od mieszkańców,
partnerów, członków LGD.

Proces aktualizowania LSRu uwzględniający udział społeczności lokalnej.
Zgodnie z zasadami Leader PROW aktualizacja LSRu musi się odbyć zgodnie z warunkami
określonymi w umowie i nie może wpłynąć na zmianę celów ogólnych LSR oraz misji LGD
i zmienić limity środków w ramach działania 4.1.
LGD PIT proces aktualizacji będzie prowadzić w następujący sposób:
- aktualizacja będzie realizowana nie częściej niż raz do roku przy czym ostatnia powinna się
odbyć w roku 2013; aktualizacja przeprowadzona w 2012 obejmuje również wskaźniki
przedsięwzięć;
- aktualizacja będzie się odbywać przy udziale członków LGD i mieszkańców obszaru.
Wnioski i postulaty mogą być zbierane na spotkaniach drogą internetową i w inny
wypraktykowany sposób w LGD;
- wnioski i postulaty do aktualizacji może zgłosić Rada i Walne Zgromadzenie;
- Zarząd będzie odpowiedzialny za wniesienie zmian do dokumentu. Może przy tym
skorzystać z pomocy ekspertów, przeprowadzić odpowiednie badania lub analizy, skorzystać
z wyników monitorowania realizacji LSR;
- Walne Zgromadzenie będzie odpowiadać za przyjęcie zaktualizowanego dokumentu
w drodze uchwały;
- zaktualizowany dokument zostanie umieszczony na stronach internetowych LGD.
Proces aktualizacji jest zgodny ze statutem LGD, regulaminem Walnego Zebrania, Rady,
Zarządu.

13. Zasady i sposób dokoLywaLia oceLy własLej.


Monitorowanie służy dostarczeniu informacji na podstawie których Zarząd, Rada
i członkowie LGD mogą systematycznie dowiadywać się o występowaniu rozbieżności
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 rozbieżności lub niepowodzeń w realizacji LSR.
System monitorowania będzie polegać na:
- gromadzeniu danych na podstawie formularzy, wniosków, informacji uzyskanych od
podmiotów wdrażających (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,
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- weryfikacji osiągnięcia rzeczywistych rezultatów na podstawie gromadzenia danych
dotyczących wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania dla poszczególnych
przedsięwzięć,
- dokonywania przeglądu procedur wewnętrznych wdrożenia poszczególnych działań
LSR,
- gromadzeniu danych dotyczących wydatkowania środków na funkcjonowanie LGD
zgodnie z procedurą określoną w umowie z podmiotem wdrażającym.
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 może
zlecić wykonanie niektórych zadań ekspertom zewnętrznym.








Ewaluacja służy cenie ocenie sukcesu LGD i LSR.
W ramach ewaluacji dokonuje się oceny odpowiedzialności, skuteczności, efektywności
i oddziaływania projektu w stosunku do założeń.
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 każdego roku kalendarzowego w zakresie
oceny operacji i działań pod kątem efektów i osiągnięcia celów zakładanych w LSR;
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
może zlecić wykonanie niektórych zadań Zarządowi LGD (w tym pracownikom Biura) i
ekspertom zewnętrznym.
Komisja sporządzi przed każdym 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 założeniami,
• analizę dotyczącą wpływu przedsięwzięć na osiąganie celów LSR,
• wnioski w formie uwag i rekomendacji które zapewnią lepsze osiągnięcie celów LSR
i wyższą efektywność LGD.
Raport powinien być podawany do wiadomości publicznej zgodnie z zasadą jawności.
Informacje uzyskane w trakcie monitoringu i ewaluaci będą służyły aktualizacji LSRu.
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14. OkreśleLie powiązań LSR z iLLymi dokumeLtami
plaListyczLymi związaLymi z obszarem objętym LSR
 Lokalna Strategia Rozwoju w aspekcie strategii gminnych
Cele, przedsięwzięcia i działania Lokalnej strategii rozwoju są spójne ze strategiami i
planami rozwoju Gminy Kunice i Miłkowice.
Kunice


Legnickie Pole

Miłkowice

Ruja

1 Cel Ogólny : Wykorzystanie przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych w aktywizacji regionu

I Przedsięwzięcie:
1.1 Rozwój potencjału turystycznego LGD

X

X

1.2 Wzrost wytwórczości produktów lokalnych
1.3 zachowanie i promocja dziedzictwa
X
X
przyrodniczo – kulturowego wsi
2 Cel Ogólny : Rozwój mikroprzedsiębiorczości i różnicowanie w kierunku nierolniczym
II Przedsięwzięcie: Promocja mikroprzedsiębiorczości i pozarolniczych miejsc pracy na wsi
2.1 Dodatkowe dochody dla gospodarstw
X
rolnych
2.2 Rozwój mikroprzedsiębiorczości wiejskiej
X
X
3 Cel Ogólny : Wyrównywanie szans rozwojowych między wsią a miastem
III Przedsięwzięcie:
3.1 Integracja i aktywizacja społeczności LGD
X
3.2 Współpraca i konsolidacja regionalna
3.3 Poprawa wizerunku miejscowości

X

X

 ZapisaLe przedsięwzięcia LSR-u zgodLe są rówLież z priorytetami programów
wojewódzkich:
 LSR a strategie regioLalLe województwa dolLośląskiego.
W ramach procesu tworzenia Zintegrowanej Lokalnej Strategii Rozwoju 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 DolLośląskiego do 2020 r.
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. została uchwalona w 2005 r.
i jest zaktualizowaną i gruntownie przebudowaną wersją strategii z 2000 r. już pod potrzeby
NPR i polityki rozwoju regionalnego kraju.
Wizja regionu określona w nowej strategii to: „Dolny Śląsk europejskim regionem
węzłowym”
Cel nadrzędny: „Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa
konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju”.
Cel nadrzędny zostanie zrealizowany poprzez realizację priorytetów i działań w sferze
gospodarczej, przestrzennej i społecznej.
Niżej wymienione cele, priorytety i działania współgrają ze Zintegrowaną Strategią Rozwoju
Obszarów Wiejskich Wzgórz Dalkowskich.
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Tabela 20 Cele, priorytety i działania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
współgrające z LSR.
Cele
Zbudowanie
konkurencyjnej i
innowacyjnej
gospodarki Dolnego
Śląska.

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

Rozwijanie
solidarności
społecznej oraz
postaw obywatelskich
i otwartych na świat.

Priorytety

DziałaLia
Sfera gospodarcza
Wspieranie aktywności
• Promowanie produktów regionalnych i ich
gospodarczej na Dolnym
marketing.
Śląsku.
• Wspieranie rozwoju MŚP.
• Rozszerzenie współpracy regionalnej i
międzynarodowej.
• Wpieranie zmian postaw mieszkańców
regionu ukierunkowanych na
przedsiębiorczość.
• Wspieranie integracji i rozbudowy
dolnośląskiego potencjału turystycznego
oraz uzdrowiskowego.
Sfera PrzestrzeLLa
Poprawa spójności
• Policentryczny rozwój wsi osadniczej oraz
przestrzennej regionu.
tworzenie nowoczesnych rozwiązań
funkcjonalnych przy zachowaniu walorów
przyrodniczych, środowiskowych i
krajobrazowych.
• Przeciwdziałanie degradacji obszarów
peryferyjnych i zagrożonych marginalizacją.
Zrównoważony rozwój
• Podniesienie poziomu życia ludności
obszarów wiejskich.
wiejskiej.
• Rozwój pozarolniczej aktywności
mieszkańców terenów wiejskich i
wykształcenie nowych funkcji dla tych
terenów.
• Wspieranie działalności na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Poprawa ładu
• Kształtowanie atrakcyjnych form
przestrzennego.
różnorodnych zespołów zabudowy w tym
rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
• Ochrona dziedzictwa kulturowego.
Zapewnienie
• Utworzenie i ochrona obszarów o wysokich
bezpieczeństwa
walorach przyrodniczych, podniesienie
ekologicznego
różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
społeczeństwa i
• Propagowanie wiedzy ekologicznej.
gospodarki.
Sfera SpołeczLa
Integracja społeczna i
• Redukowanie zjawiska ubóstwa.
przeciwdziałanie
• Promowanie innowacyjnych metod i technik
wykluczeniu
rozwiązywania problemów z zakresu
społecznemu.
polityki i profilaktyki społecznej.
• Wdrażanie planów działania na rzecz
wzrostu zatrudnienia przy wykorzystaniu
partnerstwa społecznego. Promocja
zatrudnienia socjalnego i spółdzielczości
socjalnej.
Umacnianie
• Optymalizacja infrastruktury kulturalnej,
społeczeństwa
zwiększenie aktywności w obszarze kultury.
obywatelskiego, rozwój
• Ochrona dziedzictwa cywilizacyjnego,
kultury.
rozwój tożsamości regionalnej.
• Wsparcie i promocja postaw prospołecznych
oraz lokalnych inicjatyw społecznych na
zasadach pomocniczości i partnerstwa.
• Aktywizacja społeczności lokalnych w
szczególności z terenów wiejskich.
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• Umacnianie i rozwój współpracy

administracji publicznej i sektora
pozarządowego.

Poprawa jakości i
efektywności systemu
edukacji i badań
naukowych.

• Zapewnienie powszechnego dostępu do

technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 Program Rozwoju Turystyki dla Województwa DolLośląskiego został opracowany
na lata 2004-2013. Wdrażanie założeń przyjętych w programie ma przyczynić się do rozwoju
turystyki w województwie dolnośląskim i wzrostu jego konkurencyjności oraz wykorzystania
dostępnych regionalnych środków finansowych. Działania w nim przyjęte powinny
pozytywnie wpłynąć na wzrost ekonomiczny województwa, dalszy wzrost atrakcyjności
turystycznej regionu, zwiększenie różnorodności kulturowej jego mieszkańców oraz
pogłębienie współpracy międzynarodowej szczególnie z partnerami z Czech i Niemiec.
W programie przyjęto 4 priorytety:
- markowe produkty turystyczne,
- rozwój lokalnej turystyki,
- markowa infrastruktura turystyczna,
- system wsparcia sektora i produktów turystycznych.

 Program OperacyjLy dla Województwa DolLośląskiego La lata 2007 – 2013
- priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
- priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku
- priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej
- priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i
przeciwpowodziowego
- priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
- priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego
Śląska.
Przedsięwzięcia zapisane w LSR współgrają z możliwościami finansowania działań
inwestycyjnych w dziedzinach wyżej wymienionych. Oznacza to, że działania Leadera mogą
uzyskać efekt synergii z działaniami finansowanymi w ramach RPO w zakresie wniosków
składanych przez jednostki samorządu terytorialnego i inne uprawnione podmioty.

15. WskazaLie plaLowaLych działań, przedsięwzięć lub operacji
realizowaLych przez LGD w ramach iLLych programów
wdrożeLiowych La obszarze objętym LSR
Lokalna Grupa działania w okresie 2009-2015 planuje przygotowanie projektów do innych
źródeł finansowania, które będą komplementarne i będą uzupełniały działania Leader PROW.
Będą to następujące źródła finansowania:
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Norweski Mechanizm Finansowy,
- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
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- inne krajowe i zagraniczne źródła finansowania.
Mechanizm zabezpieczający przed nakładaniem się pomocy w ramach PROW i innych
programów i źródeł finansowania.











Każda osoba zatrudniona przez LGD będzie miała umowę zawierającą szczegółowy
wykaz obowiązków i zadań, ze wskazaniem programu, na rzecz, którego te zadania i
obowiązki będą wykonywane raz podaną kwotą wynagrodzenia pochodzącą ze środków
tego programu,
W przypadku osób zaangażowanych jednocześnie w realizację dwóch lub więcej
programów, w umowie o pracę z tą osobą zostanie wskazany wymiar czasu pracy, jaki ta
osoba jest zobowiązana przeznaczyć na wykonanie zadań i obowiązków związanych z
realizacją poszczególnych programów. Łączny wymiar czasu pracy nie może przy tym
przekroczyć wielkości maksymalnych dopuszczonych w Kodeksie Pracy.
na każdym dokumencie księgowym stanowiącym dowód poniesienia kosztów, powinny
być w sposób trwały umieszczone informacje o tym, ze środków jakiego programu te
koszty zostały pokryte. W przypadku kosztu współfinansowanego z dwóch lub więcej
programów musi być podana informacja o tym jaką część tego kosztu finansują
poszczególne programy. Poza tym sposób podziału kosztu pomiędzy poszczególne
programy powinien być merytorycznie uzasadniony,
LGD tworzy wydzielone konta bankowe (lub subkonta) do obsługi każdego programu,
każdy program będzie miał wyznaczonego koordynatora odpowiedzialnego za realizację i
prawidłowe wydatkowanie środków programu,
Zarząd LGD zapewni dobry przepływ informacji między zespołami realizującymi różne
programy, organizując, co najmniej raz w kwartale narady robocze z udziałem wszystkich
koordynatorów programów,
każdy wniosek o przyznanie pomocy, przygotowywany przez LGD, będzie zawierał
analizę ryzyka w zakresie nakładania się pomocy ze środków tego programu z pomocą,
którą LGD uzyskało wcześniej z PROW lub innych programów oraz propozycję
mechanizmów, które należy zastosować w celu uniemożliwienia nakładania się pomocy.

16. PrzewidywaLy wpływ realizacji LSR La rozwój regioLu i
obszarów wiejskich.
I. Przedsięwzięcie „WykorzystaLie walorów przyrodLiczych, krajobrazowych i
kulturowych w aktywizacji regioLu wpłyLie La:
− Rozwój infrastruktury turystycznej w tym powstanie spójnej sieci szlaków i tras do
uprawienia turystyki pieszej i rowerowej, rodzinnej oraz punktów informacyjnych,
postojowych i biwakowych.
− Stworzenie systemu atrakcji turystycznych,
miejsc, obiektów, imprez pokazujących
specyfikę regionu.
− Wypromowanie obszaru LGD wśród mieszkańców Legnicy i innych blisko położonych
aglomeracji jako miejsca do wypoczynku sobotnio niedzielnego w sąsiedztwie miasta.
− Podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej obszaru przez organizowanie miejsc
sprzedaży produktów lokalnych.
− Wzrost ruchu turystycznego na obszarze LGD w szczególności mieszkańców Legnicy i
regionu.
− Zachowanie miejscowych tradycji zwyczajów przez identyfikację produktów opartych na
lokalnych zasobach, ich promocję i propagowanie dawnych sposobów wytwarzania.
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−
−
−

Zachowanie cennych obiektów kulturowych w tym zabytkowych parków wiejskich,
miejsc istotnych dla krajobrazu kulturowego wsi.
Podniesienie walorów przyrodniczych poprzez oznakowanie, ochronę oraz wykorzystanie
ich w edukacji przyrodniczej młodszych i starszych mieszkańców Legnicy.
Wzrost wiedzy mieszkańców o dziedzictwie przyrodniczo – kulturowym obszaru.

II. Przedsięwzięcie „Wieś aktywLa gospodarczo” wpłynie na
− Aktywizowanie gospodarcze mieszkańców obszarów miejskich poprzez tworzenie miejsc
pracy w pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych oraz przez powstawanie i rozwój
małych produktów gospodarczych.
− Podniesienie wiedzy i umiejętności mieszkańców w zakresie zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej.
− Zainicjowanie powstawania i wprowadzania na rynek produktów i usług opartych o
specyficzne lokalne zasoby i tradycje w tym uprawy warzywnicze i owocowe.
III. Przedsięwzięcie III „Wieś bliska – wieś zadbaLa”
− Poprawa estetyki poprzez rewitalizację miejscowości.
− Wzrost zaangażowania mieszkańców w przedsięwzięcia odnowy miejscowości i
inicjatywy lokalne integrujące wieś.
− Wzrost ilości organizacji pozarządowych oraz jakości działań podejmowanych przez te
organizacje, zwiększenie kompetencji liderów
− Lepsza organizacja struktur LGD w tym biura Zarządu, Rady oraz rozwój członkostwa w
stowarzyszeniu.
− Wzrost wiedzy mieszkańców o Lokalnej Strategii Rozwoju i Leaderów PROW, wzrost
ilości wniosków składanych na operacje do LGD PIT .
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17. ILformacja o dołączoLych do LSR załączLikach.
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ZałączLik 2 DoświadczeLie LGD i człoLków LGD albo jej partLerów w realizacji
operacji.
Nazwa
człoLka
Gmina
Kunice

Gmina
Kunice

RealizowaLy projekt
„Remont stropodachu i elewacji z
dobudową wejścia (ganku) w budynku
świetlicy wiejskiej (Klub Rolnika) w
Szczytnikach Małych” – „Mała Odnowa
Wsi”
Utworzenie „Centrum Kształcenia na
odległość na wsi” z siedzibą w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Kunicach –
Europejski Fundusz Społeczny w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Czas
realizacji

Miejsce
realizacji

Koszt

2008

Gmina
Kunice

Koszt całkowity
projektu 129.606,03 zł
z tego dofinansowanie
25.000 zł

2007/2008

Gmina
Kunice

Ogólna wartość
34.607,99 zł wkład
gminy w realizację
projektu 6.135.63 zł

„Modernizacja i remont budynku Gminnego
Gmina
Miłkowice

Ośrodka Kultury i Sportu w Siedliskach”
w ramach programu
Sektorowy Program Operacyjny
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006”

2006/2007

Gmina
Miłkowice

Wrzesień
2008

Gmina
Ruja

320 254,00 zł

Gmina
Ruja

20 000,00 zł

Gmina
Ruja

20 000,00 zł

„Budowa świetlicy wiejskiej we wsi
Wągrodno” – „Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego”
Gmina
Ruja

Wioska internetowa – kształcenie na
odległość na terenach wiejskich” – EFS
Wyposażenie świetlic wiejskich w sprzęt
gastronomiczny i zastawę stołową” – „Mała
Odnowa Wsi”

383.131,81 zł
( w tym kwota
dofinansowania
ze środków UE
253.620 zł)

Marzec
2008r.
W trakcie
realizacji
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ZałączLik Lr 9 do wLiosku
Lista
realizacji
LSR

4.1/413- WdrażaLie lokalLych strategii rozwoju

Operacje spełniające warunki przyznania
pomocy dla działań:

1
20082009
2010

Różnicowanie
w kierunku
działalności
nierolniczej

Tworzenie
i rozwój
mikroprzed siębiorstw

Odnowa
i rozwój
wsi

2
_

3
_

4
_

56 000

110 000

56 000

110 000
_

_

_

_

_

_

2012

800 000
_

2015
2008 2015

56 000
_

4.21
WdrażaLie
projektów
Współpracy
funkcjonowanie
LGD (koszty
bieżące)

Małe
projekty

5

165 000
165 000

56 000
2013
2014

Razem
4.1/413

150 000

2011

4.31 FuLkcjoLowaLie lokalLej grupy
działaLia, w tym:

150 000
150 000

-

-

-

155 292
-

224 000

220 000

800 000

935 292

6
150
000
1 131
000
331
000
206
000
206
000
155
292
2 179
292

nabywanie
umiejętności
i aktywizacja

Razem
4.31

7

8

9

10

10 000

50 000

33 100

83 100

11 600

50 000

33 100

83 100

11 600

50 000

33 100

83 100

11 600

50 000

33 100

83 100

11561

50 000

33 100

83 100

-

50 000

33 100

83 100
46 223
544
823

-

25 000

21 223

56 361

325 000

219 823

Razem
oś 4

11
243
100
1 225
700
425
700
300
700
300
661
238
392
46 223
2 780
476
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