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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 zaangaŜowanie 
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 3 i 4.  
 

Warunki udziału w działaniach  Leader 
Leader skierowany jest do obszarów wiejskich spójnych terytorialnie zamieszkałych przez 
10-150 tyś mieszkańców. W Programie Leader mogą ubiegać się o dofinansowanie:                                                       
    � nowoutworzone Lokalne Grupy Działania, które powinny przybrać formę stowarzyszenia   
       zgodnie z artykułem 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów  
       wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju   
       Obszarów Wiejskich oraz,  
    � dotychczasowe Lokalne Grupy Działania, które zakwalifikowały się do inicjatyw     
       Leader II lub Leader + nie zmieniając swojej formy prawnej.                                                                 
Lokalna Grupa Działania jest  partnerstwem trójsektorowym składającym się z 
przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. LGD  powinna opracować 
program wspólnych działań w formie dokumentu- Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która 
powinna opisywać takie obszary  tematyczne jak : poprawa jakości Ŝycia na wsi, tworzenie 
pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkańców i budowanie kapitału społecznego, 
wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju lokalnym. WdroŜeniu LSR 
będą słuŜyły środki Unii Europejskiej kierowane w ramach programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz aktywność mieszkańców i partnerów  zaangaŜowanych w LGD.  

 
Od 2009 r. mieszkańcy zamieszkali na obszarze LGD będą mogli ubiegać się o pomoc 
finansową w zakresie następujących działań (dalej zwanych operacjami): 

o róŜnicowanie kierunku działalności nierolniczej  
o odnowa i rozwój wsi 
o rozwój mikroprzedsiębiorstw 
o małe projekty  
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Zakres operacji Działań Leader 
� RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
o  Beneficjenci: działalność nierolnicza lub związana z rolnictwem, podejmowaną poprzez 

rolników, domowników, małŜonków rolników. Osoba fizyczna występująca z 
wnioskiem powinna być objęta ubezpieczeniem społecznym rolników. Gospodarstwo 
Rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte w roku poprzedzającym złoŜenie 
wniosku płatnościami bezpośrednimi.  

o  Zakres pomocy: pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w 
zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaŜy 
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.  

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 moŜe 
przekroczyć 100 000 zł.  

� Płatności- refundacja poniesionych kosztów etapowo lub za cały projekt.  
 
� Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw 
o  Beneficjenci: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo 
zatrudniające do 10 osób o obrocie netto do 2 mln euro na obszarze LGD.  

o Zakres pomocy: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; 
sprzedaŜy 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. 

o Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie moŜe 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 moŜe przekroczyć 300 000 zł. W przypadku 
przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna 
wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu, 
wynosi 100 000 zł.  

 
� Odnowa i rozwój wsi  
o Zakres pomocy: 

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:   
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� remontu, przebudowy i wyposaŜenia obiektów pełniących funkcje publiczne, 
społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych; 

� remontu, przebudowy i wyposaŜenia obiektów słuŜących 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 Ŝe dla jednej 
miejscowości – nie więcej niŜ 500 000 zł w okresie realizacji programu,  

� wysokość pomocy nie moŜe być wyŜsza niŜ 500 000 zł, takŜe w przypadku 
operacji realizowanej w więcej niŜ jednej miejscowości, z tym Ŝe kwotę tę dzieli 
się proporcjonalnie do kosztów realizacji w kaŜdej z tych miejscowości,  

� wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie moŜe być niŜsza 
niŜ 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 poŜytku publicznego,  
 

� Małe projekty           
o  Beneficjentami „małych projektów” mogą być: 

� osoby fizyczne: pełnoletnie, zameldowane lub prowadzące działalność na 
obszarze LGD  

� osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja albo 
stowarzyszenie z siedzibą na obszarze LSR lub prowadzą działalność na tym 
obszarze  

� osoby prawne i jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub 
związków wyznaniowych,  

o  Zakres pomocy: 
� podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację 

szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla 
podmiotów z obszaru objętego LSR; 

� podniesienia jakości Ŝycia ludności na obszarze działania LGD, w tym 
poprzez: 

� udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu 
komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umoŜliwiającego dostęp do 
Internetu; 

� organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na 
obszarze objętym działalnością LGD;  
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� 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, ścieŜek 
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 wyposaŜenie muzeów 
� remont lub wyposaŜenie świetlic wiejskich  

 
�  inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek 

oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych 
zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, 
oraz tradycyjnych sektorach gospodarki. 

� Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu 
poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturowej lub 
gastronomicznej  

 
o Wysokość pomocy: na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie 

maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niŜ 25 tys. zł; 
przy czym całkowity koszt operacji nie moŜe być niŜszy niŜ 4,5 tys. zł oraz wyŜszy, 
niŜ 100 tys. zł w okresie realizacji programu (2009-2015) 
 

Zasady składania wniosków do LGD 
  

Wnioski powinny być zgodne z Lokalna Strategią Rozwoju. Termin naboru będzie ogłaszała 
Lokalna Grupa Działania. Wnioski do finansowania będzie wybierała Rada LGD. 
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Leader będzie takŜe finansować funkcjonowanie LGD: 
� Nabywanie umiejętności i aktywizacja 

Pomoc przyznawana dla LGD w ramach działania moŜe w szczególności dotyczyć:  
o badań nad obszarem objętym LSR; 
o  informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;  
o szkolenia kadr biorących udział we wdraŜaniu LSR; 
o wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD; 
o szkolenia lokalnych liderów 
o animowania społeczności lokalnych; 
o kosztów bieŜących LGD,  

� WdroŜenie projektów współpracy  
� Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez LGD  
 
 
Więcej informacji www.minrol.gov.pl,  www.wzgorzadalkowskie.pl 
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Wizja Wzgórz Dalkowskich 
 
 
Wzgórza Dalkowskie to obszar, na którym zintegrowani społecznie mieszkańcy Ŝyją 

godnie, dostatnio i w zgodzie ze środowiskiem. Miejscowości są zadbane i wyposaŜone w 
pełną infrastrukturę techniczną i połączone ze sobą dobrą i wygodną siecią komunikacyjną. 

Wysoki poziom edukacji zabezpiecza potrzeby dydaktyczno-wychowawcze młodego 
pokolenia, a Ŝycie kulturalne i sportowe umoŜliwia wszechstronny rozwój wszystkich 
mieszkańców. Mieszkańcy mają pełny dostęp do nowoczesnych technologii przekazu 
informacji. Wykorzystują to powszechnie zarówno w codziennej komunikacji jak i 
podnoszeniu swojej wiedzy i róŜnych umiejętności. 

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe chronione i dobrze zachowane słuŜy obecnym i 
przyszłym pokoleniom i tworzy atrakcyjny wizerunek regionu.  

W kaŜdej gminie ludzie mają szanse aktywnie działać w lokalnych organizacjach, są 
otwarci na przyjmowanie nowych idei. Gminy, organizacje pozarządowe, biznes 
współpracują ze sobą, realizują wspólne projekty i programy związane ze zrównowaŜonym 
rozwojem obszaru Wzgórz Dalkowskich. Region charakteryzuje się bogatą ofertą rekreacyjną 
i sportową. 

Obiekty zabytkowe są odrestaurowane, „Ŝywe” i atrakcyjne dla turystów. RóŜnorodna 
oferta turystyczna, baza noclegowo-gastronomiczna, szlaki turystyczne, produkty lokalne, 
imprezy promocyjne przyciągają szeroką rzeszę odbiorców z regionu, kraju i świata. 

Działalność gospodarcza prowadzona jest zgodnie z zasadami zrównowaŜonego 
rozwoju zarówno w zakresie rozwoju małej przedsiębiorczości, przemysłu, wykorzystania 
surowców naturalnych jak i działalności rolnej i leśnej. 

 
 

Misja Wzgórz Dalkowskich 
 
 
Jesteśmy zintegrowana grupą liderów reprezentujących obszar Wzgórz Dalkowskich. 

Naszym celem jest dąŜenie do zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich i podnoszenia 
jakości Ŝycia mieszkańców.  
Swoje działania realizujemy w oparciu o wzajemne zaufanie, otwartość na innowacyjne 
rozwiązania i wiarę w ich powodzenie.  
Podstawą skutecznego rozwoju naszej małej ojczyzny jest oddolne i partnerskie podejście 
wyzwalające w pełni nasz społeczny potencjał do rozwiązywania lokalnych problemów.   
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Analiza SWOT Wzgórz Dalkowskich 
 

Mocne Słabe 
� Walory krajobrazowe regionu 
� Korzystne połoŜenie gmin przy głównych 

trasach komunikacyjnych 
� Osiedlanie się ludzi z miast na wsi 
� Praca w regionie 
� DuŜa ilość zabytków, parków podworskich 

i obiektów archeologicznych  
� RóŜnorodne  imprezy kulturalne 

kultywujące lokalne i regionalne  tradycje 
� Obecność Sanktuariów Pielgrzymkowych– 

Jakubów, Grodowiec, Góra Św. Anny   
� Szlak Świętego Jakuba jako część 

europejskiego szlaku pielgrzymkowego 
� Port rzeczny w Bytomiu Odrzańskim 
� Nowoczesne gospodarstwa rolne.  
� Korzystna infrastruktura – obecność 

KGHM – u 
� Dostęp do wszystkich poziomów 

kształcenia na terenie LGD 

� Niski poziom wykształcenia mieszkańców 
wsi i małych miasteczek 

� Słaba komunikacja między partnerami 
wewnątrz LGD 

� Mała aktywność mieszkańców w zakresie 
dodatkowej działalności pozarolniczej 

� Niska świadomość  mieszkańców w 
zakresie moŜliwości wykorzystania 
zasobów lokalnych. 

� Ucieczka ludzi młodych ze wsi 
� Zbyt mało miejsc rekreacyjnych  
� Braki dotyczące malej infrastruktury 

turystycznej  
� Niedostateczna baza noclegowa i 

gastronomiczna  
� Brak kalendarium imprez na terenie 

Wzgórz Dalkowskich 
� Zbyt mała aktywność społeczna 
� Niska świadomość ekologiczna i wiedza o 

regionie 
� DuŜa ilość zabytków do renowacji  
� Większe bezrobocie wśród kobiet 
� Słaba infrastruktura dostępności Internetu. 
� Zły stan techniczny dróg 

Szanse ZagroŜenia 
� Wykorzystanie potencjału ludności 

napływowej z miasta 
� Wymiana doświadczeń pomiędzy 

partnerami 
� Zwiększenie aktywności lokalnego 

społeczeństwa 
� Większe zapotrzebowanie na usługi np.: 

gastronomiczne, turystyczne związane z 
rekreacją 

� Wykorzystanie walorów przyrodniczych w 
celach turystycznych i rekreacyjnych 

� Zwiększenie ilości  miejsc noclegowych i 
gosp. agroturystycznych 

� Wykorzystanie Odry i Bobru jako szlaku 
turystycznego 

� Zwiększenie dostępności informacji dla 
mieszkańców o moŜliwościach uzyskania 

� Zwiększenie dysproporcji między 
dochodami ludzi mieszkańców bogatszych 
i biedniejszych 

� Zanikanie kultury wiejskiej, tradycji 
� Stereotypowe myślenie starszych 

mieszkańców wsi 
� Uruchomienie wydobycia złóŜ  węgla 

brunatnego 
� Słaba integracja pomiędzy ludnością 

napływową a dotychczasowymi 
mieszkańcami wsi 

� Inwestycje mające negatywny wpływ na 
zdrowie i środowisko 

� Nieefektywna alokacja środków UE 
dyskryminująca gminy bogatsze 
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dofinansowania inwestycji 
� Wykorzystanie przebiegu drogi  nr 3 i 12 w 

rozwoju rejonu  
� Nawiązanie współpracy z wiodącymi 

przedsiębiorstwami regionu  
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4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych w ramach LSR 
przedsięwzięć.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIZJA 

1. Cel ogólny- ZróŜnicowane 
wykorzystanie i ochrona 
zasobów przyrodniczo - 
kulturowych 

1.1. Znany i wypromowany 
obszar WD 

I Przedsięwzięcie  
Znane i gościnne Wzgórza 
Dalkowskie 

- odnowa i rozwój wsi  
- małe projekty  
- róŜnicowanie w kierunku 
  działalności  nierolniczej  
- tworzenie i rozwój 
   mikroprzedsiębiorstw  

2. Cel ogólny-  Markowe 
produkty i usługi ze Wzgórz 
Dalkowskich  

3. Cel ogólny-  Aktywne i 
zintegrowane środowisko 
lokalne i regionalne 

1.2.Rozwój infrastruktury 
turystyczno – rekreacyjnej i 
sportowej 

2.1. wysoki poziom małej 
przedsiębiorczości 

2.2. Wzmocnienie działalności 
pozarolniczej 

III Przedsięwzięcie  
Markowe produkty i usługi ze 
Wzgórz Dalkowskich  
 

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

3.1. Integracja obszaru LGD 

3.2. Wzrost aktywności lokalnych 
środowisk 

IV Przedsięwzięcie  
Razem dla wsi i regionu 

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

II Przedsięwzięcie  
ZrównowaŜone wykorzystanie 
dziedzictwa regionu 
 

1.3. Wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego w rozwoju regionu  

1. 4. Zachowanie walorów 
przyrodniczych  

2.3. rozwój oferty produktów ze 
Wzgórz Dalkowskich 
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1 Cel ogólny: ZróŜnicowane wykorzystanie i ochrona zasobów przyrodniczo – 

kulturowych  
 

Cele szczegółowe 
 
 

Działania 

Przedsięwzięcie I : Znane i gościnne Wzgórza Dalkowskie 
 

1.1 Znany i wypromowany obszar WD 
 
 
 
 

� Tworzenie Punktów Informacji Turystycznej  
� Opracowanie i wydanie Kalendarz Imprez 

Wzgórz Dalkowskich 
� Promowanie WD poprzez działania gmin i 

starostw (banery reklamowe, banery na stronach, 
informacje w materiałach itp.) 

� Rozbudowa serwisu regionalnego 
www.WzgorzaDalkowskie.pl 

� Promocja obszaru WD na targach i imprezach 
regionalnych (wspólne stoisko, materiały 
promocyjne itp.) 

� Artykuły w mediach ogólnopolskich i 
regionalnych (artykuły w prasie, spoty telewizyjne 
itp.) 

� Przygotowanie i druk materiałów promocyjno-
informacyjnych 

� Tworzenie wspólnego kalendarza imprez na 
terenie LGD 

� Kampania promująca ofertę turystyczno – 
rekreacyjną Wzgórz skierowana do najbliŜszych 
aglomeracji miejskich 

 
1.2. Rozwój infrastruktury turystyczno -  
rekreacyjnej i sportowej 

� Rozwój, wsparcie bazy turystyczno– sportowo- 
rekreacyjnej (budowa i remont boisk sportowych 
oraz placów zabaw, i inne) 

� Wsparcie imprez sportowych  
� DoposaŜenie bazy sportowej i rekreacyjnej w 

sprzęt  
� Rozwój sieci szlaków: Pętli po Wzgórzach 

Dalkowskich, tras lokalnych, szlaków 
rowerowych, konnych, pieszych,  połączenie z 
siecią regionalną i europejską (szlak Odry, szlak 
Św. Jakuba) 

� Wsparcie małej infrastruktury w terenie (wiaty, 
punkty widokowe, miejsca postojowe, inne) 
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Lista rekomendowanych operacji: 
Operacje Minimalna 

ilość operacji 
Preferowany zakres operacji 

Odnowa i rozwój wsi  
 

 

- inwestycje w zakresie ścieŜek rowerowych, 
szlaków pieszych, miejsc rekreacyjnych, 
obiektów sportowych, świetlic i klubów 
wiejskich 
- budowa, przebudowa lub remont małej 
infrastruktury turystycznej 
- budowa, przebudowa lub remont obiektów na 
cele promocji, rozwoju funkcji turystycznych, 
- zagospodarowanie cieków i zbiorników  na 
rzecz rekreacji, 
- zakup sprzętu, materiałów, usług słuŜących 
realizacji operacji,  

Małe projekty  - budowa/ odbudowa małej infrastruktury 
turystycznej, 
- utworzenie, modernizacja bazy informacji 
turystycznej, stron www, publikacji 
- organizacja imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych, sportowych, 
- oznakowanie cennego dziedzictwa 
przyrodniczego, krajobrazowego, kulturowego 
- szkolenia dla mieszkańców LGD,  
wykorzystanie energii odnawialnej przy 
prowadzeniu działalności kulturalnej lub 
gospodarczej,  

RóŜnicowanie w 
kierunku działalności 

nierolniczej 

 - rozwój usług turystycznych oraz związanych ze 
sportem, rekreacją, wypoczynkiem, 
- sprzedaŜ hurtowa lub detaliczna, 
- usługi informatyczne, 
- doradztwo, 
- przetwórstwo produktów rolnych lub leśnych, 
rzemiosła lub rękodzielnictwa, usług 
transportowych, 
- inne określone w osi 3 Leader wynikające z 
potrzeb i celów LSR 

Tworzenie i rozwój 
mikro przedsiębiorstw 

 - rozwój usług turystycznych oraz związanych ze 
sportem, rekreacją, wypoczynkiem, 
- sprzedaŜ hurtowa lub detaliczna, 
- usługi informatyczne, 
- doradztwo, 
- przetwórstwo produktów rolnych lub leśnych, 
rzemiosła lub rękodzielnictwa, usług 
transportowych, 
- inne określone w osi 3 Leader wynikające z 
potrzeb i celów LSR 
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Funkcjonowanie LGD  - doradztwo, szkolenia dla LGD 
- badania i analizy dotyczące turystyki 
- studia i plany wykonalności dla przedsięwzięć 
turystycznych, 
-  wydarzenia i wydawnictwa o charakterze 
promocyjnym 

 
 
 
 
 
Przedsięwzięcie II : ZrównowaŜone wykorzystanie dziedzictwa regionu 

1.3. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w 
rozwoju regionu  

� Inwentaryzacja zasobów historycznych  
� Tworzenie innowacyjnych form ochrony zabytków 

– rezerwaty archeologiczne, parki kulturowe, itp. 
� Rozbudowa i tworzenie Izb Pamięci, Skansenów, 

Ekomuzeów itp. 
� Opracowanie i druk publikacji historyczno – 

kulturowych 
� Oznakowanie i wyeksponowanie zabytków 

(tablice informacyjne, tabliczki kierunkowe itp.) 
� Opracowanie koncepcji produktu turystycznego 

opartego na historii „Dziadoszan”. Rozbudowa 
szlaku Dziadoszan jako szlaku Dziedzictwa 
Przyrodniczo -  Kulturowego 

� WdraŜanie Programu Edukacji Regionalnej w 
placówkach szkolnych ze Wzgórz Dalkowskich 

� Remonty i wyposaŜenie świetlic wiejskich i 
ośrodków kultury 

� Wsparcie  i doposaŜenie zespołów ludowych 
(wyjazdy, stroje, szkolenia, instruktorzy, inne) 

� Odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie 
prywatnych budynków i obiektów 
charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu 
regionu Wzgórz Dalkowskich 

� Odnowa, odbudowa, rewitalizacja  i oznakowanie 
obiektów zabytkowych na cele społeczne i 
kulturowe 

 
1.4. Zachowanie walorów przyrodniczych  � Rozbudowa i tworzenie ścieŜek dydaktycznych 

� Jednolite oznakowanie obszarów chronionych 
(rezerwaty , parki, itp.)  

� Rewitalizacja i ochrona parków zabytkowych 
� Rozwój program „Lekcje w przyrodzie” 
� Rozwój Centrów Edukacji Przyrodniczej 
� Tworzenie nowych form ochrony przyrody – 

uŜytki, pomniki i inne   
� Organizacja konkursów przyrodniczych i 

ekologicznych 
� Nawiązanie współpraca z instytucjami 

przyrodniczymi tj. z nadleśnictwem, 
Konserwatorem Przyrody, NGO 
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� Przygotowanie oferty turystycznej związanej z 
turystyką przyrodniczą  

� Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej 
� Program ochrony naturalnego krajobrazu Wzgórz 

Dalkowskich np. rewitalizacja alei zabytkowych, 
zadrzewienia śródpolne, winnice na południowych 
stokach WD 

 
 
 
 
 
Lista rekomendowanych operacji : 
 
 
Operacje Minimalna 

ilość operacji 
Preferowany zakres operacji 

Odnowa i rozwój wsi  - budowa, przebudowa, remont i wyposaŜenie 
obiektów słuŜących 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,  

- wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych 
budynków i budowli  

- zakup towarów słuŜących kultywowaniu tradycji, 
- kształtowanie centrów wsi, terenów zielonych, 
parków, 

- budowa, przebudowa, remont małej infrastruktury 
turystycznej,  

- zakup sprzętu słuŜącego realizacji operacji,  
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Małe projekty  - organizacja imprez kulturalnych, 
- promocja lokalnej twórczości ludowej, 
kulturowej, artystycznej, 

- kultywowanie miejscowych tradycji, 
tradycyjnych zawodów i rzemiosła, 

- rozwój agroturystyki i turystyki, 
- zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie, 
oznakowanie dziedzictwa krajobrazowego i 
przyrodniczego,  

- zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie 
oznakowanie obiektów kulturowych i 
historycznych, 

- odnowienia prywatnych budynków (domy, 
elewacje) charakterystycznych dla budownictwa i 
krajobrazu regionu- remont i wyposaŜenie 
świetlic wiejskich 

- pomoc w rozwoju i wprowadzaniu na rynek 
produktów i usług bazujących na lokalnych 
zasobach,  

- remont lub wyposaŜenie muzeów,  
- wykorzystanie energii odnawialnej przy 
prowadzeniu działalności kulturalnej,  

RóŜnicowanie w kierunku 
nierolniczym 

 - wsparcie rzemiosła lub rękodzielnictwa 
- usługi turystyczne 
- usługi budowlane  
- przetwórstwo produktów rolnych i leśnych,  
- sprzedaŜ hurtowa lub detaliczna, magazynowanie 
towarów 

- inne określone w działalności osi 3 Leader 
wynikające z potrzeb i celów LSR 

Mikroprzedsi ębiorczość  - wsparcie rzemiosła lub rękodzielnictwa 
- usługi turystyczne 
- usługi budowlane  
- przetwórstwo produktów rolnych i leśnych,  
- sprzedaŜ hurtowa lub detaliczna, magazynowanie 
towarów 

- inne określone w osi 3 Leader wynikające z 
potrzeb i celów LSR 

Funkcjonowanie LGD  - badania, analizy, dokumentacje dotyczące 
zasobów obszaru LGD  

- informowanie i wydarzenia promocyjne, 
- szkolenia i animowanie społeczności lokalnych 
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2. Cel ogólny: Mała przedsiębiorczość i produkt lokalny znaczącym źródłem dochodów 
mieszkańców wsi.  
 

Cele szczegółowe 
 

Działania 

Przedsięwzięcie III : Markowe produkty i usługi ze Wzgórz Dalkowskich 

2.1 Wysoki poziom małej przedsiębiorczości  
 
 
 
 

� Punkt informacyjny wspierający rozwój 
przedsiębiorczości przy LGD 

� Utworzenie i wspieranie Forum 
Przedsiębiorczości Wzgórz Dalkowskich 

� Wspieranie i tworzenie Grup Producenckich  
� BranŜowa Promocja oferty przedsiębiorców  
� Szkolenia z zakładania działalności gospodarczej 

i prowadzenia księgowości 
� Promocja drobnej działalności usługowej na wsi   
� Finansowanie przedsiębiorstw na wszystkie 

działania w osi 3 PROW 
 

2.2. Wzmocnienie działalności pozarolniczej  
 
 
 
 
 
 
 

� Organizacja objazdów studialnych dla rolników i 
pozostałych mieszkańców wsi 

� Szkolenia z tradycyjnych zawodów (kowalstwo, 
stolarstwo, dekarstwo, itp) 

� Organizacja szkoleń dot. zielonych miejsc pracy i 
zakładania gospodarstw agroturystycznych 

� Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców wsi 
poprzez Lubuski Uniwersytet Ludowy i inne formy 
zmiany wykształcenia 

� Finansowanie działalności pozarolniczej na 
wszystkie działania osi 3 PROW 

 
2. 3. Rozwój oferty produktów ze Wzgórz 

Dalkowskich 
 

 
 
 
 
 
 
 

� Aktualizowanie bazy danych o producentach i 
produktach lokalnych  

� Powołanie Zespołu Roboczego ds. Produktu 
lokalnego 

� Wprowadzenie Marki Lokalnej „Produkty ze 
Wzgórz Dalkowskich” 

� Rozbudowa działalności Sklepików Produktów 
Lokalnych na terenie LGD 

� Udział w targach i jarmarkach lokalnych i 
regionalnych  

� Wsparcie w zakładaniu i działalności lokalnych 
grup i stowarzyszeń wytwórców i producentów 

� Coroczne wydawanie katalogu produktów 
lokalnych 

� Kampania na rzecz promocji produktów i 
producentów (mapa produktów lokalnych, ulotki, 
katalogi, widokówki, karteczki, ksiąŜka kucharska 
itp.) 

� Przygotowanie animatorów produktów lokalnych 
w kaŜdej gminie  
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Lista rekomendowanych operacji : 
 
 
Operacje Minimalna 

ilość operacji 
Preferowany zakres operacji 

Odnowa i rozwój wsi  - budowa, przebudowa, remont i wyposaŜenie 
obiektów przeznaczonych na cele promocji 
lokalnych produktów, usług, kultury, sztuki, 
wypoczynki i rekreacji 

Małe projekty  - szkolenia i warsztaty dla mieszkańców, 
- inicjowanie powstania, rozwoju, przetwarzania, 
wprowadzania na rynek produktów i usług 
bazujących na lokalnych zasobach, 
- odnawianie, uporządkowanie, oznakowanie 
zabytkowych budowli lub obiektów malej 
architektury,  
- organizacja imprez kulturalnych,  
- promocja lokalnej twórczości kulturalnej,  
- kultywowanie tradycyjnych zawodów i 
rzemiosła,  
- wykorzystanie energii odnawialnej przy 
prowadzeniu działalności kulturalnej i 
gospodarczej.  

RóŜnicowanie w 
kierunku nierolniczym 

 - wsparcie rzemiosła lub rękodzielnictwa 
- usługi turystyczne, 
- przetwórstwo produktów rolnych i leśnych,  
- sprzedaŜ hurtowa lub detaliczna, 
- magazynowanie produktów 
- inne określone w działaniach osi 3 Leader  
wynikające z potrzeb i celów LSR 
 

Mikroprzedsi ębiorczość  - wsparcie rzemiosła lub rękodzielnictwa 
- usługi turystyczne, 
- przetwórstwo produktów rolnych i leśnych,  
- sprzedaŜ hurtowa lub detaliczna, 
magazynowanie produktów 
- inne określone w działaniach osi 3 Leader  
wynikające z potrzeb i celów LSR 

Funkcjonowanie LGD  - szkolenia i organizowanie społeczności 
lokalnych, 
- badanie i analizy obszaru. 
-wsparcie imprez i publikacji promujących 
produkty i usługi z obszaru LGD 
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3. Cel ogólny: Aktywne i zintegrowane środowisko lokalne i regionalne 
 

Cele szczegółowe 
 

Działania 

Przedsięwzięcie IV: Razem dla wsi i regionu 
 

3. 1.Integracja obszaru LGD 
 
 
 
 
 
 
 

� Organizacja seminariów i szkoleń dla członków i 
podmiotów współpracujących z LGD (stacjonarne i 
wyjazdowe) 

� Pomoc w tworzeniu Stowarzyszeń Rozwoju 
miejscowości i przygotowaniu liderów odnowy 
miejscowości 

� Punkt doradczy dla organizacji pozarządowych 
(porady prawne doradztwo w zakresie finansowania 
organizacji)  

� Opracowanie festiwalu inicjatyw lokalnych  
� Biuletyn LGD  oraz aktualizacja stron LGD  
� Organizacja wspólnych imprez przez gminy o 

zasięgu lokalnym i regionalnym 
� Organizacja spotkań integracyjnych dla członków i 

podmiotów współpracujących z LGD 
� Prezentacja LGD na targach, imprezach krajowych i 

regionalnych 
 

3. 2. Wzrost aktywności lokalnych 
środowisk  

 
 
 
 
 
 
 

� Szkolenia lokalnych liderów (organizacji 
pozarządowych) i animatorów  

� Spotkania, warsztaty integrujące środowisko  
� Organizowanie konkursów i grantów dla lokalnych 

organizacji 
� Wsparcie lokalnej twórczości ludowej 
� Organizacja  imprez kulturalno-rekreacyjno-

sportowych 
� Wsparcie pełnomocników do spraw kontaktów z 

organizacjami pozarządowymi 
� Poszerzenie oddziałów Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku lub alternatywnych form spędzania czasu dla 
osób starszych  

� Aktywne świetlice dla młodzieŜy (remont, 
modernizacja i wyposaŜenie. 

� Wsparcie organizacji przedszkoli oraz ośrodków 
alternatywnych form przedszkolnych 
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Lista rekomendowanych operacji : 
 

Operacje Minimalna 
ilość operacji 

Preferowany zakres operacji 

Odnowa i rozwój wsi  - Kształtowanie obszarów o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokajania potrzeb 
mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu 
kontaktów społecznych (m.in. place parkingowe, 
chodniki, oświetlenie) 

- Rewitalizacja budynków zabytkowych, zakup i 
odnawianie obiektów charakterystycznych dla 
regionu i budownictwa na cele publiczne 

- Budowa, przebudowa, remont, wyposaŜenie 
budynków pełniących funkcje społeczne w tym 
świetlic, domów kultury 

Małe projekty  - Szkolenia i warsztaty dla społeczności lokalnej 
- Udostępnianie urządzeń i sprzętu 
umoŜliwiającego dostęp do Internetu 

- Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, 
sportowych 

- Remont lub wyposaŜenie świetlic wiejskich 
- Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych przy prowadzeniu działalności 
kulturalnej 

RóŜnicowanie w 
kierunku nierolniczym 

 _____ 

Mikroprzedsi ębiorczość  _____ 
 

Funkcjonowanie LGD  - szkolenia i animowanie społeczności lokalnych, 
- badanie i analizy obszaru. 
- wsparcie imprez i publikacji promujących 
produkty i usługi z obszaru LGD 
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                       BudŜet Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” 
 
Struktura ogólnego budŜetu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” została 
przygotowana w oparciu o liczbę mieszkańców obszaru Wzgórz Dalkowskich 
zameldowanych na pobyt stały, wg danych GUS na dzień 31.12.2006 r. tj. liczbę 81 609. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 
kryteriów i sposobu wyboru LGD do realizacji LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 przedstawia się on następująco: 

 
Łączny budŜet Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” na lata 2009-2014 w 
podziale na poszczególne działania PROW 2007-2013 
 

DZIAŁANIE  KWOTA w zł 

413 - WdraŜanie LSR 
Liczba mieszkańców 
81 609 x 116 zł 9 466 644 

421 - WdraŜanie projektów współpracy 
Liczba mieszkańców 
81 609 x 3 zł  244 827 

431 - Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i 
aktywizacja 

Liczba mieszkańców x 
29 zł 2 366 661 

 ŁĄCZNIE 12 078 132 
 
Podziału środków z działania „413 – WdraŜanie LSR” dokonano z uwzględnieniem 
wymaganej rozporządzeniem minimalnej alokacji na poszczególne działania (RóŜnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i 
rozwój wsi oraz Małe projekty) na poziomie minimum 10%. 

 

 

PODZIAŁ 413 KWOTA w zł % 
średnia 
wartość 
dotacji 

liczba 
dotacji 

414 - WdraŜanie LSR     
RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej    960 000,00 10,1   30 000,00 32 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw    960 000,00 10,1   50 000,00 19,2 
Odnowa i rozwój wsi 5 400 000,00 57,0 150 000,00 36 
Małe projekty 2 146 644,00 22,8   20 000,00 107,3 

ŁĄCZNIE 9 466 644,00 100  158 

 
 
Okres finansowania: I.2009 – XII 2014 ( 6 lat ). 
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Szczegółowy budŜet Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” na lata 2009-2015 
 

413 - WdraŜanie LSR 
431 - Funkcjonowanie LGD, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja 

ROK  
Kategoria 
kosztu RóŜnicowanie 

w kierunku 

działalnosci 
nierolniczej 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

Odnowa i 
rozwój wsi 

Małe projekty Razem 413 

421 - 
WdraŜanie 
projektów 
współpracy Funkcjonowanie 

LGD (koszty 

bieŜące) 

Nabywanie 
umiejętności 

i aktywizacja 

Razem 431 

RAZEM OŚ 4 

2009 całkowite  240 000,00 200 000,00 1 800 000,00 428 000,00 2668000,00 30 000,00  247 072,00  99 840,00  346 912,00   3044912,00 

2010 całkowite  240 000,00 360 000,00 1 800 000,00  434 644,00   2834644,00  45 000,00 290 102,00   115 100,00 405202,00  3284846,00  

2011 całkowite 240 000,00   200 000,00 1 800 000,00  428 000,00  2668000,00  45 000,00  288 902,00  115 100,00  404002,00 3117002,00  

2012 całkowite 240 000,00  200 000,00  0,00 428 000,00   868000,00 41 609,00 288 902,00  115 700,00  404602,00 1314211,00 

2013 całkowite 0,00  0,00 0,00  428 000,00     428000,00 41 609,00   288 902,00  116 600,00  405502,00  875111,00  

2014 całkowite  0,00 0,00   0,00 0,00   0,00  41 609,00  290 102,00  110 300,00   400402,00   442011,00  

2015 całkowite  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00  

RAZEM 
2009-
2015 

całkowite  960 000,00  960 000,00  5 400 000,00 2 146 644,00   9466644,00 244 827,00  1 693 982,00  672 640,00  2366622,00 12078093,00  

 


