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Rozdział I Charakterystyka LGD 

 

1.  Nazwa LGD  

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 

2. Zwięzły opis obszaru 

Lokalna Grupa Działania „Kłodzka Wstęga Sudetów”  obejmuje swoim zasięgiem 11 gmin, położonych w granicach 

administracyjnych powiatu kłodzkiego / w poprzednim okresie programowania było ich 8 /. Zajmują one  powierzchnię 

1440 km
2
,czyli 87,69 % obszaru powiatu kłodzkiego, a 7,22 % obszaru województwa dolnośląskiego. Opisywany obszar 

pokrywa się z historyczną krainą nazywaną Ziemią Kłodzką / niegdyś  Hrabstwo Kłodzkie / – geograficznie obejmuje 

Kotlinę Kłodzką, ukształtowaną przez pasma Sudetów Wschodnich i Środkowych. 

Tab. nr 1 Terytorium LGD  

Lp. 
TERYT Jednostka 

Powierzchnia 

(km2) 

Liczba 

mieszkańców 
Typ gminy 

Sołectwa 

1 0208011 Duszniki-Zdrój 156,28 4899 miejska - 

2 0208031 Kudowa-Zdrój 33,90 10241 miejska - 

3 0208051 Polanica-Zdrój 17,22 6663 miejska - 

4 0208063 Bystrzyca Kłodzka 337,82 19549 miejsko-wiejska 33 

5 0208072 Kłodzko 252,2 17372 wiejska 35 

6 0208083 Lądek-Zdrój 98,32 8606 miejsko-wiejska 9 

7 0208092 Lewin Kłodzki 52,19 1937 wiejska 17 

8 0208103 Międzylesie 14,37 7492 miejsko-wiejska 22 

9 0208123 Radków 139 9344 miejsko-wiejska 11 

10 0208133 Stronie Śląskie 146,42 7774 miejsko-wiejska 9 

11 0208143 Szczytna 133,16 7516 miejsko-wiejska 8 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

3. Mapa obszaru objętego LSR 

 

 
Rys. 1 – mapa obszaru LGD – opracowanie własne 

LGD Kłodzka Wstęga Sudetów działa w powiecie kłodzkim, który jest największym powierzchniowo powiatem 

Województwa Dolnośląskiego – zajmuje ok.1650 km
2
. Powiat położony jest w południowo-zachodniej części Polski,  

kształtem przypomina czworokąt, wcinający się w Republikę Czeską. Granica polsko-czeska o dł. 190 km przebiega 

szczytami Gór Złotych 

4. Opis procesu tworzenia partnerstwa 

W 2005 r. inicjatorami utworzenia Fundacji „Kłodzka Wstęga Sudetów- Lokalna Grupa Działania” były: 

Fundacja „Akademia Rozwoju”- organizacja pozarządowa i gmina wiejska Kłodzko. Proces budowania naszej grupy 

partnerskiej trwa od kwietnia 2005 roku; jest procesem otwartym i ciągłym. Tworzenie konstruktywnych relacji między 

ludźmi, to bardzo skomplikowana materia - aby uznać partnerstwo za dojrzałe, potrzeba wielu spotkań, wspólnych 

działań, wyjazdów, dyskusji, a wszystko to połączone być musi z procesem modelowania napięć, pojawiających w trakcie 

pracy. Nasza grupa funkcjonuje już dziesiąty rok -z pewnością opanowaliśmy trudną umiejętność prowadzenia przez nas 

dialogu między partnerami, wywodzącymi się przecież z trzech odmiennie funkcjonujących sektorów, reprezentującymi 

różne grupy interesów. Na obecnym etapie wszyscy partnerzy rozumieją już istotę podejścia LEADER. W 
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podejmowanych decyzjach staramy się wspierać oczekiwania  mieszkańców, dotyczące kierunku rozwoju terenów LGD i 

działalność, podejmowaną w tym celu.  

Jako LGD o statusie fundacji zrealizowaliśmy z powodzeniem Pilotażowy Program LEADER na terenie wsi powiatu 

kłodzkiego. Następnie wzięliśmy udział w I i II schemacie Programu Lider +, w którym wdrażaliśmy  Zintegrowaną 

Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie programowania 2007-2013 Lokalna Grupa Działania liczyła ponad 

100 partnerów i wspólnie zrealizowaliśmy w 88 %  cele i wskaźniki zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 LSR postawiła przed nami realizację 3 celów ogólnych.                                                                                              

Cel pierwszy zakładał tworzenie modelu gospodarki lokalnej, umożliwiającego mieszkańcom efektywne 

wykorzystanie dostępnych zasobów w zakresie szeroko rozumianego „ przemysłu turystycznego”. 

W ramach tego celu beneficjenci rozwijali nowe, innowacyjne produkty i usługi turystyczne oraz efektywnie je 

promowali, poprawiali stan infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, jak również różnicowali prowadzoną 

dotychczas działalność.   

Cel drugi zakładał tworzenie czystej ekologicznie, estetycznej i „poukładanej przestrzennie” wsi kłodzkiej, dbając o 

zachowanie zasobów naturalnych, kulturowych i przyrodniczych w jak najlepszej kondycji. Tutaj najczęściej 

realizowane były operacje, służące poprawie estetyki przestrzeni na terenie LGD, wdrażano rozwiązania 

proekologiczne, jak również poprawiano stan i dostępność infrastruktury publicznej.  

Cel trzeci związany był stricte ze stworzeniem przyjaznej i gościnnej wspólnoty mieszkańców obszaru LGD, 

poprawiającej jej standard życia.  

W ramach tego celu realizowano operacje, powiększające ofertę kulturalno – edukacyjną dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych. Kształtowano postawy wspólnotowe w oparciu o aktywność, zdolność do samoorganizacji i samopomocy 

mieszkańców wsi oraz próbowano wprowadzić nowe rozwiązania, poprawiające przepływ informacji drogą 

rozszerzania do niej dostępu.  

W okresie minionych 10 lat doradzaliśmy, jak pozyskiwać i rozliczać fundusze europejskie na realizację pomysłów, 

wychodzących od mieszkańców wsi. W sumie z naszego doradztwa skorzystało 1 875 mieszkańców LGD. 

Rozpisywaliśmy nabory wniosków, organizowaliśmy konkursy i przeprowadzaliśmy  analizy, dotyczące mieszkańców i 

obszaru LGD.   

W ramach LSR 2009-2015 zostało ostatecznie zrealizowanych ponad 200 projektów na łączną kwotę 11 083 826,46 

zł. W liczbach i z podziałem na poszczególne działania przedstawia się to następująco: 

- małe projekty- 205, 

- odnowa i rozwój wsi- 33, 

- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- 10, 

- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw- 8. 

Oprócz środków na wdrażanie LSR dysponowaliśmy również środkami na „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja” które wykorzystaliśmy na poziomie ponad 2 mln zł oraz z powodzeniem 

zrealizowaliśmy projekt współpracy pn. „Dolnośląskie Smaki” na kwotę prawie 240 tys. zł. (projekt ten zamierzamy 

kontynuować w okresie programowania 2016-2023). 

Przeprowadziliśmy w sumie 70 naborów, z czego:  19 - małe projekty ,16 - odnowa i rozwój wsi ,19 -  różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej ,16 -  tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw . 

O naszej popularności może świadczyć statystyka: ponad 50 000 odwiedzin strony internetowej www.kws.org.pl.     
Dodatkowo zorganizowaliśmy 40 szkoleń, w których wzięły udział 594 osoby. 

Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania  (LGD) w roku 2014 podjęła decyzję o rejestracji LGD w 

formule prawnej STOWARZYSZENIA, ponieważ w nowym okresie programowania 2014-2020, jako fundacja nie 

moglibyśmy wziąć udziału w konkursie na wybór LSR -  Decyzja MRiRW. 

Zarejestrowaliśmy stowarzyszenie o tej samej nazwie:  Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania; fundacja 

została członkiem stowarzyszenia. Oprócz formalności rejestracyjnych, zmiany numerów NIP-u, REGONU, czy KRS  

nic się u nas nie zmieniło. Naturalnie kontynuujemy swoją działalność. Większość partnerów dopełniła już formalności 

„przeniesienia” się z fundacji do stowarzyszenia. Adresy stron internetowych i mailowych pozostały te same,  numery 

telefonów, logotyp, profil na FB - bez zmian. 

Dla większości mieszkańców wprowadzona zmiana jest niedostrzegalna, dla nich jesteśmy nadal Lokalną Grupą 

Działania, pomagającą w rozwoju i aktywizacji regionu. 

Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania  (LGD) to organizacja, której głównym celem  jest pomoc w 

rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich.  

W nowym okresie programowania 2014 - 2020 zdecydowaliśmy się na „mocne sprofilowanie” LSR. W porównaniu do 

poprzedniej LSR obecnie nie wszyscy znajdą tutaj wsparcie dla swoich pomysłów. Uznaliśmy, że przy tak małej w 

stosunku do potrzeb kwocie, przeznaczonej na realizację zapisów tego dokumentu - będzie to podejście, które daje realną 

szansę na widoczny efekt działania w skali obszaru LGD. 

W nowym okresie programowania naszą działalność ukierunkujemy na rozwój przedsiębiorczości, będziemy też 

mocno wspierać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w kontekście rynku pracy.   

Dotychczas wspieraliśmy osoby, organizacje, samorządy, instytucje kultury aktywne z własnej inicjatywy w 

pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W ramach poprzedniej LSR dofinansowywaliśmy głównie: organizowanie imprez 

integracyjnych, co miało wpływ na budowanie relacji międzyludzkich; remontowanie i wyposażanie świetlic, co 

http://www.kws.org.pl/
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wpływało na poprawę estetyki przestrzennej wsi oraz na większą aktywność Kół Gospodyń Wiejskich; budowę 

oświetlenia, co z kolei wpływało na podniesienie standardu życia mieszkańców; wydawnictwa promocyjne, które 

przyczyniały się do budowania wizerunku naszego obszaru, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie; budowę 

ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, co niewątpliwie przyczyniło się do rozwoju funkcji turystycznych 

obszaru.  

Realizując poprzednią LSR z założenia postawiliśmy na różnorodność działań i otworzyliśmy LSR na wielość pomysłów  

beneficjentów.  Nasi beneficjenci zrealizowali LSR w 90 %,co przyczyniło się do społeczno-gospodarczego rozwoju 

obszaru LGD. Jednak MRiRW w skali całego kraju zarzuciło Lokalnym Grupom Działania, że takie podejście 

spowodowało „rozmycie efektu” i brak wyrazistego obrazu skali zaangażowanych środków. Teraz zgodnie z sugestią 

Instytucji Zarządzającej sytuacja diametralnie się zmieni i oferowane przez nas wsparcie będzie głównie skierowane do 

tych, którzy indywidualnie, czy też w partnerstwie -  mają pomysł na długotrwałą działalność typowo komercyjną -

biznesową lub  tworzącą miejsca pracy działalność non profit. Jednak pojawia się  pytanie:   Czy z tak niewielką ilością 

środków, jaką mamy do dyspozycji do zagospodarowania na tak dużym obszarze jak nasz, wzrost poziomu wskaźników 

na poziomie oddziaływania będzie dostrzegalny i rzeczywiście się uwidoczni ? 
W nowym okresie programowania stawiamy przede wszystkim na rozwój społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej 

konkurencyjności w ramach lokalnego partnerstwa Kłodzkiej Wstęgi Sudetów. 

W LSR nie zapominamy oczywiście o organizacjach społecznych, zrzeszających mieszkańców obszaru LGD. 

Przewidujemy granty na dofinansowanie lokalnych inicjatyw, bezcennych w budowaniu kapitału społecznego, który 

uważamy za dominantę w rozwoju obszaru LGD. „Instytucja małych grantów” z założenia będzie wspierała działania 

na rzecz aktywności, kreatywności i współpracy mieszkańców. 

Naturalnie nasuwa się pytanie w jaki sposób, jako LGD poradzimy sobie kadrowo i merytorycznie z materią, którą 

zaplanowaliśmy do realizacji w ramach nowej LSR - jest to niewątpliwie wyzwanie. Docelowo w LGD będzie 

zatrudnione 4 osoby. Na dzień dzisiejszy poddajemy ocenie 2 pracowników, którzy na pewno będą zatrudnieni w nowym 

okresie programowania, co też stanowi 50 % kadry w LGD. Pozostałych 2 pracowników zostanie zatrudnionych w 

przypadku podpisania nowej umowy ramowej, ich kwalifikacje zostały szczegółowo opisane w kartach opisu stanowisk. 

W drodze wyjaśnienia kadra dotychczasowa, liczyła również 4 osoby, w tym 2 poddawane obecnie ocenie w LSR a 

pozostałe 2 odeszły, jedna z powodu macierzyństwa a druga z powodów zdrowotnych. 

Kadra, którą dysponujemy na dzień dzisiejszy ma jednak duże doświadczenie, gdyż tworzyła LGD i pracuje w niej od 

początku istnienia. Przez ostatnie 10 lat zajmowaliśmy się doradztwem, głównie ukierunkowanym na współpracę z 

organizacjami pozarządowymi i JST (udokumentowane doradztwo dla 1875 os.). Umiejętność pracy z beneficjentami 

mamy więc opanowaną, teraz będzie ona ukierunkowana nieco mocniej na dział PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. W ramach 

„projektów własnych LGD” mamy zamiar wprowadzić Strategię Rozwoju Stowarzyszenia KWS-LGD, jako instytucji 

otoczenia biznesu (IOB) - w jednym z rozdziałów tejże strategii zaplanowaliśmy rozwój kompetencji pracowniczych w 

dziedzinie przedsiębiorczości (więcej szczegółów w dalszej części LSR). Na dzień dzisiejszy osobą z doświadczeniem w 

tej właśnie dziedzinie, jest dyrektor biura, która od 15 lat prowadzi własną działalność gospodarczą, tym samym ma 

wiedzę praktyczną i doświadczenie. To między innymi gwarantuje powodzenie wprowadzenia dodatkowych usług 

doradczych ukierunkowanych na przedsiębiorczość i uruchamianie nowych firm. 

Mamy  także spore doświadczenie szkoleniowe, w ostatnich 6 latach przeszkoliliśmy własnymi kadrami 549 osób, 

podczas 40 zorganizowanych szkoleń w dziedzinie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, realizacji operacji i jej 

rozliczania. 

W nowym okresie programowania mamy zamiar wykorzystać dotychczas zbudowany potencjał, bo o takim już można 

mówić, kiedy rozpoznawalność LGD w terenie sięga 20 %, co pokazały przeprowadzone przez firmę zewnętrzną badania. 

Dodatkowo zainteresowanie wsparciem ze strony LGD deklaruje 2/3 badanych mieszkańców LGD, w tym 25 % z nich 

jest zainteresowana wsparciem przedsiębiorczości, w zakresie indywidualnego doradztwa i otrzymania dofinansowania. 

5. Opis struktury LGD 

Członkami LGD są mieszkańcy obszaru. Część z nich zadeklarowała przynależność do sektorów:  społecznego, 

publicznego bądź gospodarczego. Pozostali nie identyfikują się z żadnym z sektorów i dołączyli do nas jako  

„mieszkańcy”. Struktura naszego partnerstwa w ujęciu procentowym przedstawia się następująco: 

mieszkańcy -25% - 18,  sektor gospodarczy – 28%- 19,  sektor publiczny– 22% - 15, sektor społeczny- 25% - 17. 

 

Wyk. nr 1 Sektorowość członków LGD 

 

 

Źródło: Opracowanie własne  

mieszkańcy 

sektor gospodarczy 

sektor publiczny 

sektor społeczny 
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Wykres obrazuje wypracowaną przez nas równowagę sektorową w partnerstwie. Uważamy to za sukces i  gwarancję 

dalszego zrównoważonego rozwoju naszej LGD. 

W związku z tym, że w obecnym okresie programowania przed LGD zostały postawione nowe wyzwania, wynikające z 

wdrażania instrumentu RLKS dokonaliśmy badania naszych obecnych członków pod kątem znajomości tematyki 

ekonomii społecznej. W wyniku tego badania okazało się, że wśród naszych członków mamy trzech inicjatorów i 

założycieli CIS-ów, tj. gmina Bystrzyca Kłodzka, gmina Kłodzko i Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój”. 
Większość przedsiębiorców w naszym stowarzyszeniu zadeklarowała zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną 

prowadzonych przez siebie biznesów, przy naszym wsparciu i podpowiedziach, jak mogliby pomóc i przyczynić się do 

wzrostu znaczenia ekonomii społecznej na obszarze LGD. Ten istniejący już w LGD potencjał umożliwia skuteczne 

zajęcie się takimi tematami jak: działania na rzecz poprawy zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy oraz rozwój ekonomii 

społecznej. Z kolei efektywne zrealizowanie działań wymienionych powyżej będzie miało na celu  przeciwdziałanie 

ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Szczegółowa analiza zjawiska wykluczenia społecznego i określenie grup 

defaworyzowanych na obszarze LGD została przedstawiona w diagnozie. 

6. Opis składu organu decyzyjnego 

Rada LGD została wybrana zgodnie z dwuetapową procedurą wyboru członków Rady. LGD upubliczniło informację o 

możliwości składania formularzy zgłoszeniowych na członka Rady na swoich stronach internetowych i facebooku. Po 

upływie wyznaczonego w ogłoszeniu terminu składania formularzy Zarząd Stowarzyszenia rekomendował Walnemu 

Zebraniu optymalny skład Rady, który zawierał po jednym członku Rady z każdej gminy należącej do LGD, po trzech 

członków w sektorze publicznym, społecznym, gospodarczym i dwóch mieszkańców. Propozycja ta spełniała kryteria 

wyboru zawarte w procedurze oraz umożliwiała otrzymanie maksymalnej punktacji przy ocenie LSR. Ostatecznie w dniu 

27 listopada 2015 r. Walne Zebranie Członków wybrało skład Rady Stowarzyszenia. Walne Zebranie w głosowaniu 

jawnym wybrało 10 osób rekomendowanych przez Zarząd i jedenastą w głosowaniu tajnym. Tym samym w skład Rady 

weszło trzech przedstawicieli sektora społecznego, trzech przedstawicieli sektora publicznego, trzech przedstawicieli 

sektora gospodarczego oraz dwóch mieszkańców. Szczegółowy opis członków Rady w załączniku do wniosku. 

7. Zwięzła charakterystyka rozwiązań stosowana w procesie decyzyjnym 

Skład Rady został wybrany w sposób optymalny, gwarantujący przedstawicielstwo jednoosobowe z obszaru każdej z 

gmin wchodzących w skład LGD, tj. 11 gminom odpowiada ilość 11 członków Rady. Żaden z sektorów nie ma przewagi 

ilościowej a sposób rekrutacji osób chętnych do zasiadania w Radzie umożliwił weryfikację polegającą na ograniczeniu 

reprezentowania sektora społeczno-gospodarczego przez osoby związane z sektorem publicznym. Odbyło się to podczas 

indywidualnych wywiadów z kandydatami na członków Rady, gdzie przeprowadzony wywiad wskazywał na powiązania 

sektorowe, co z kolei umożliwiło Zarządowi rekomendowanie na członków Rady  składu, który eliminował kandydatów z 

silnymi powiązaniami sektora społeczno-gospodarczego z sektorem publicznym czy też osób fizycznych z osobami 

prawnymi.  

Obowiązujący w LGD regulamin organizacyjny Rady z kolei uniemożliwia osobom trzecim udział w podejmowaniu 

decyzji należących do wyłącznej kompetencji Rady poprzez wprowadzenie zapisów mówiących o tym, że. funkcje 

członków organu decyzyjnego powinny być pełnione osobiście, tj. w przypadku osób fizycznych wybranych do organu 

decyzyjnego – przez te osoby, zaś w przypadku osób prawnych – przez osoby, które na podstawie dokumentów 

statutowych lub uchwał właściwych organów są uprawnione do reprezentowania tych osób prawnych. Ten sam regulamin 

wprowadza również tzw. rejestr interesów członków organu decyzyjnego oraz deklarację bezstronności, które prowadzi 

biuro LGD i udostępnia członkom Rady przed podejmowaniem decyzji o wyborze operacji. Regulamin przewiduje 

również działania dyscyplinujące wobec członków Rady, którzy systematycznie nie biorą udziału w posiedzeniach 

organu decyzyjnego lub też podczas dokonywania oceny wniosków nie stosują zatwierdzonych kryteriów (dokonują 

oceny w sposób niezgodny z treścią kryteriów oceny) wprowadzając mechanizmy zmian w składzie organu decyzyjnego, 

kiedy ocena niezgodna z kryteriami ma charakter powtarzalny lub w jej wyniku istnieje konieczność dokonywania 

powtórnej oceny wniosków. W wymienionych wyżej przypadkach Przewodniczący Rady występuje  do Walnego 

Zebrania Członków z wnioskiem o odwołanie niewywiązującego się ze swoich obowiązków Członka Rady. Działanie 

dyscyplinujące, wywołujące skutki finansowe przewidziano również dla członków Rady, którzy opuszczają posiedzenie 

Rady w trakcie jego trwania. 

W ramach Regulaminu wprowadzono też obowiązek weryfikacji wiedzy członków Rady w zakresie znajomości zapisów 

LSR poprzez zorganizowanie egzaminu, natomiast w ramach przyjętej w LGD polityki szkoleniowej przewidziano cały 

system szkoleń dla członków Rady podnoszących ich wiedzę i kompetencje. 

Regulamin organizacyjny Rady przewiduje również ustanowienie grona osób, z obowiązkiem uczestniczenia w 

posiedzeniu Rady, którymi są Prezes Zarządu i/lub wskazany przez niego członek Zarządu oraz pracownik Biura, których 

zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, weryfikowanie poprawności 

dokumentacji oraz zgodności formalnej posiedzenia Rady.  

Z kolei Regulamin oceny operacji wprowadza sposób postępowania w przypadku rozbieżnych ocen członków organu 

decyzyjnego, poprzez zapis: . W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie merytorycznej punktowej danego 
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Wniosku, wniosek otrzyma ocenę, którą wskazało większość Członków Rady. W przypadku równej liczby w 

rozbieżności głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 

Dość innowacyjnym rozwiązaniem jest również wprowadzenie w Regulaminie oceny zasady równomiernego 

rozmieszczenia Wnioskodawców na terenie całego LGD, w możliwie dużej liczbie gmin należących do LGD.  

Zasada dyktowana potrzebą zrównoważonego rozwoju obszaru LGD i niwelowaniem istniejących dysproporcji pomiędzy 

wschodnią a zachodnią częścią LGD, o czym będzie mowa w rozdziale dotyczącym celów LSR.   

Wszystkie obowiązujące regulaminy i procedury związane z ogłaszanymi konkursami przez LGD i wyborem operacji 

będą udostępnianie do WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ na stronie internetowej www.kws.org.pl  

8. Wskazanie dokumentów regulujących funkcjonowanie LGD 

Lp. Rodzaj dokumentu Regulowane kwestie 

1. Statut LGD (zatwierdza 

Walne Zebranie) 

Obowiązujący w LGD statut jest zgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach 

oraz ustawą o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność. 

Reguluje między innymi takie kwestie, jak:   

-organ nadzoru – wskazuje właściwego Marszałka Województwa,  

- wprowadza dodatkowy organ stowarzyszenia – Rada - -odpowiedzialny za 

wybór operacji i ustalenie kwoty wsparcia oraz szczegółowo określa zasady 

reprezentatywności w Radzie, 

-określa organu LGD kompetentny w zakresie uchwalenia LSR – Walne Zebranie 

Członków,  jak też  jej aktualizacji – Zarząd Stowarzyszenia 

- określa organ kompetentny w zakresie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego 

Rady - Walne Zebranie Członków 

-zasady nabywania i utraty członkowstwa w LGD oraz jej organach. 

2. Regulamin organizacyjny 

Rady (zatwierdzony przez 

Walne Zebranie Członków w 

dniu 17.12.2015 r.) 

- reguluje zachowanie bezstronności członków organu decyzyjnego w wyborze 

operacji ( w tym przesłanki wyłączenia z oceny operacji), 

-reguluje szczegółowe zasady zwoływania i organizacji posiedzeń organu 

decyzyjnego (sposób informowania członków organu o posiedzeniach, zasady 

dostarczania dokumentów dotyczących spraw podejmowanych na posiedzeniach,  

-szczegółowe rozwiązania dotyczące wyłączenia z oceny operacji (sposób 

wyłączenia członka organu z oceny), 

-zasady wynagradzania członków organu decyzyjnego.  

3. Procedury: ogłaszania 

naborów i oceny operacji 

(zatwierdza Zarząd i Rada) 

-szczegółowe zasady ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków 

-szczegółowe zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji (ocena 

wniosków, sposób podziału wniosków do oceny pomiędzy członków organu, 

zasady preselekcji operacji, jeśli dotyczy, zasady dokumentowania oceny, wzory 

dokumentów, itp.)  

4. Regulamin biura LGD 

(zatwierdza dyrektor biura) 

-zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników,  

-uprawnienia dyrektora biura oraz uprawnienia pracowników 

-zasady udostępniania informacji będących w dyspozycji LGD uwzględniające 

zasady bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych,  

-opis metody oceny efektywności świadczonego przez pracowników LGD 

doradztwa.  

UWAGA: Wszelkie procedury i powstające dodatkowe regulaminy zatwierdzane są przez organ Stowarzyszenia, którego 

dotyczą, chyba, że statut stanowi inaczej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości danego organu co do zatwierdzenia 

danej procedury, czy regulaminu ostateczną decyzję podejmuje Walne Zebranie Członków. 

 

Rozdział II Partycypacyjny charakter LSR 

Mając na uwadze partycypacyjny charakter opracowania LSR, a więc uczestnictwo różnych grup społecznych w 

proces tworzenia LSR w okresie od lipca do października 2015 r. dokonano  zbadania potrzeb mieszkańców gmin 

wchodzących w skład LGD. Badanie dotyczyło m.in. potencjału gospodarczego, społecznego i intelektualnego obszaru 

LGD, potrzeb i oczekiwań mieszkańców LGD w świetle funkcjonowania LGD i realizacji LSR, następnie na ich 

podstawie przygotowano diagnozę oraz sporządzono  analizę  SWOT obszaru LGD. Do badania wykorzystano 

różnorodne techniki badawcze takie jak  analiza danych zastanych (dane pochodzące ze statystyk publicznych GUS, 

BDL, PUP w Kłodzku a także opracowania i raporty obejmujące obszar LGD),  badania ankietowe zrealizowane techniką 

CAWI (ankieta internetowa), warsztaty z grą PLANISTA, warsztaty moderowane przez facylitatora, dyskusje 

wykorzystującą narzędzie wywiadu zogniskowanego, forum lokalne. Następnie w listopadzie przygotowano materiały, 

które zostały poddane konsultacjom społecznym i tak w kolejności udostępniono na portalu www.konsultacje.kws-lgd.pl 

diagnozę obszaru LGD, analizę SWOT, proponowane cele i przedsięwzięcia wraz z opisem oraz kryteria oceny wraz z 

proponowanym harmonogramem rozpisywania kolejnych naborów z alokacją środków. Do każdego z wymienionych 

elementów LSR udostępniono formularz konsultacyjny oraz wyznaczono termin do którego przyjmowane były uwagi i 

sugestie do zaproponowanego materiału.  

http://www.kws.org.pl/
http://www.konsultacje.kws-lgd.pl/
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Tak więc w celu zapewnienia oddolnego charakteru LSR na każdym istotnym etapie prac nad strategią zastosowano 

zróżnicowane metody angażowania społeczności lokalnej oraz różne narzędzia komunikacyjne w celu poinformowania o 

zaplanowanych spotkaniach:  

Spotkania konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami – przeprowadzono po 1 spotkaniu na terenie każdej gminy z 

obszaru LGD. Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

z branży HORECA, samorządowcy, rolnicy, osoby 50 +, młodzież, lokalni liderzy, przedstawiciele podmiotów ekonomii 

społecznej - CISów oraz pozostali chętni do współtworzenia dokumentu LSR mieszkańcy obszaru. Spotkania miały 

charakter otwarty i każdy zainteresowany mógł w nich uczestniczyć. Spotkania miały na celu uzyskanie informacji o 

aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru. Poświęcone były analizie problemów, słabych i mocnych stron 

obszaru, szans i zagrożeń, grup defaworyzowanych, celów i wskaźników LSR, określających kierunki wsparcia i 

założenia rozwoju obszaru jakie należy uwzględnić w tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. 

Spotkania były przeprowadzone przez grupę 8 trenerów, wcześniej przeszkolonych i przygotowanych do pracy z 

mieszkańcami. 

Środki przekazu informujące o organizowanych spotkaniach: plakaty na tablicach ogłoszeń w urzędach publicznych, 

sołectwach i miejscach ogólnodostępnych, kurendy na wsiach, indywidualne zaproszenia, strona www LGD dedykowana 

tylko konsultacjom, fanpage na facebooku LGD, informacja telefoniczna, mailowa i sms.  

METODY pracy z mieszkańcami podczas pracy nad LSR były bardzo zróżnicowane i tak: 

a/ WYWIADY ZOGNISKOWANE –scenariusz wywiadu fokusowego (było ich 6) był zawsze dopasowany do grupy 

rozmówców i dotyczył problemów dotykających daną grupę społeczną, proponowanych rozwiązań, czy kierunków 

działań 

b/ DYSKUSJA MODEROWANA PRZEZ FACYLITATORA miała na celu przeprowadzenie w nowatorski sposób 

analizy SWOT/TOWS, co w konsekwencji zostało użyte i  przeniesione do LSR. 

c/ PARTYCYPACYJNE PLANOWANIE STRATEGICZNE - warsztat z grą PLANISTA – gra powstała na nasze 

zlecenie i była autorskim pomysłem. Celem gry było wsparcie w tworzeniu LSR , z uwzględnieniem wypracowanych w 

latach ubiegłych strategii i posiadanych zasobów ludzkich i infrastrukturalnych. Bezpośrednim celem uczestników gry 

było wymyślenie i zaplanowanie projektów w wybranym obszarze działania, aby optymalnie wykorzystać zasoby i 

skutecznie przeprowadzić projekty przez ewaluacje. Projekty, które zostały wymyślone i opracowane przez uczestników 

to potencjalne kandydatury do dofinansowania a przede wszystkim wiedza i pomoc dla nas tworzących LSR i 

planujących PROJEKTY GRANTOWE w strategii. Podczas gry uczestnicy  definiowali najważniejsze obszary rozwoju, 

generowali pomysły na projekty, nabywali umiejętności wykorzystywania dostępnych zasobów, uświadamiali sobie 

potrzebę współpracy przy realizacji projektów, zrozumieli proces ewaluacji pomysłów i oceny potencjału projektów. 

Celem nadrzędnym gry było przećwiczenie w praktyce procesu tworzenia projektów i odniesienie ich do rzeczywistej 

sytuacji i dostępnych zasobów społeczności lokalnej. Dzięki grze uczestnicy przede wszystkim poczuli i zrozumieli, jak 

bardzo sukces poszczególnych projektów zależy od właściwej komunikacji i współpracy na każdym etapie pracy oraz 

skutecznego wykorzystywania posiadanych zasobów. 

d/ FORUM LOKALNE – ta metoda była szczególnie ciekawym doświadczeniem a wykorzystaliśmy ją w celu podjęcia 

próby negocjacji z samorządami lokalnymi w sprawie podziału budżetu LSR, w pierwszym projekcie LSR pojawił się 

pomysł, aby prawie w całości przeznaczyć środki na tworzenie nowych firm, była to bardzo śmiała wizja, ale miała też 

swoje twarde uzasadnienie i argumenty, nie będziemy się na ten temat rozpisywać, gdyż pomysł nie wszedł do realizacji. 

Jednak w drodze dyskusji, ścierania się argumentów można śmiało stwierdzić, że doszliśmy do porozumienia i w obecnej 

sytuacji przedstawiciele wszystkich sektorów mają dostęp do środków w LSR, gdzie wcześniejsza propozycja 

bezpośrednio na to nie wskazywała. 

e/Organizowaliśmy również spotkania w formule KOMÓRKI PLANUJĄCEJ, gdzie podczas spotkań z instytucjami 

zajmującymi się rynkiem pracy na obszarze LGD wypracowywaliśmy model funkcjonowania KOALICJI NA RZECZ 

ZATRUDNIENIA, w celu zjednoczenia sił i środków dla rozwiązania problemu jako dotyka nasz obszar, czyli wysokie 

bezrobocie. 

f/Na potrzeby konsultacji powstała również specjalna PLATFORMA KONSULTACYJNA pod adresem 

www.konsultacje.kws-lgd.pl, na której w sposób ciągły były konsultowane różne tematy z wielu dziedzin i obszarów 

tematycznych. Zawieszaliśmy tam na bieżąco ankiety, sondaże, zbieraliśmy wolne wypowiedzi w interesujących nas 

tematach. Całość była również na bieżąco podsumowywana i stanowiła materiał do tworzonej LSR. 

Ankiety często służyły określeniu wizji obszaru przez mieszkańców, kierunków działań, problemów i metod ich 

rozwiązania. 

Na platformie pojawił się również ARKUSZ POMYSŁU NA PROJEKT – który pozwolił  na określenie wstępnego 

zakresu planowanych przez mieszkańców operacji współfinansowanych ze środków LSR w ramach PROW 2014-2020, 

podobny formularz rozesłaliśmy w formie papierowej również do samorządów, aby zdiagnozować ich potrzeby 

projektowe a zarazem finansowe w ramach LSR. 

g/Za pośrednictwem platformy przeprowadziliśmy również DIAGNOZĘ LOKALNĄ pytając mieszkańców o ich opinie 

w tematach: potrzeby wprowadzania BUDŻETÓW OBYWATELSKICH  w gminach, co w opinii mieszkańców hamuje 

rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD, czy też jak według mieszkańców poziom wykształcenia wpływa na 

zatrudnienie oraz rozwój zawodowy, zebrana wiedza była bardzo pomocna i została w całości uwzględniona w diagnozie 

LSR. 

http://www.konsultacje.kws-lgd.pl/
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h/Platforma posłużyła nam również do konsultacji i OCENY PARTYCYPACYJNEJ zgromadzonego materiału, który 

został „wtłoczony” w poszczególne treści LSR. Każdy mógł oceniać na bieżąco powstający materiał do strategii i nanosić 

swoje uwagi. Być może ta TRANSPARENTNOŚĆ i otwartość spowodowała, że nasze rozwiązania i pomysły znajdują 

się również w innych LSR, bo przez chwilę mieliśmy taką obawę, w końcu ten dokument startuje w KONKURSIE i 

rywalizuje z innymi, jednak szybko uznaliśmy, że dlaczego nie mamy się dzielić dobrymi rozwiązaniami i jeżeli nawet 

będą one kopiowane to tylko dobrze o nich świadczy i będziemy zadowoleni, że ktoś chciał z nich jeszcze skorzystać, w 

końcu my też bazujemy na pomysłach, które ktoś stworzył i wypróbował. O popularności udostępnianych materiałów do 

konsultacji, które dotyczyły celów, przedsięwzięć i kryteriów oceny może świadczyć fakt 321 wejść w ciągu kilku godzina 

po udostępnieniu na facebooku, podczas gdy materiał dotyczący diagnozy i SWOT przez 2 dni przeczytało 98 osób. Duże 

zainteresowanie konsultacyjne odnotowały również KRYTERIA OCENY, które dzięki uwagom zgłaszanym na portalu były 

modyfikowane trzykrotnie.  

i/Podczas konsultacji uruchomiliśmy KAMPANIĘ INFORMACYJNĄ przy użyciu narzędzia, jakim jest „LANDING 

PAGE”, zachęcającą do kontaktu telefonicznego z nami, podczas którego informowaliśmy o naszych planach 

wdrożeniem „nowego produktu” pn. STARTUP NA START a jednocześnie, na czym nam najbardziej zależało, 

uzyskaliśmy informację jakie pomysły na biznes są w głowach potencjalnych beneficjentów i czy noszą one znamiona 

innowacyjności. 

j/Dodatkowo przeprowadziliśmy jeszcze ANKIETOWANIE W PUP, gdzie przez 3 dni rozmawialiśmy z osobami 

bezrobotnymi w kwestii ewentualnego podjęcia przez nich własnej działalności gospodarczej. 

Przeprowadziliśmy również WYWIADY INDYWIDUALNE  z pracownikami urzędów pracy, gdzie dopytywaliśmy o 

to jak pracuje się z osobami bezrobotnymi, kim ono w ogóle są, jakie mają głównie problemy. Podobne wywiady 

przeprowadziliśmy z pracownikami ośrodków pomocy społecznej i Centrów Integracji Społecznej dopytywaliśmy o 

specyfikę ich pracy, o ich problemy i możliwości ich rozwiązywania. Wszystkie te informacje znalazły się w części 

diagnostycznej LSR. 

k)Na zakończenie konsultacji ogłosiliśmy również KONKURS z nagrodami dla mieszkańców, którzy byliby 

zainteresowani wcieleniem się w rolę EKSPERTÓW SPOŁECZNYCH OCENIAJĄCYCH NASZ LSR, 5 osób zadało 

sobie ten trud i zgodnie z obowiązującymi kryteriami wyboru LSR oceniło dokument. Była to też forma zachęcenia 

społeczności lokalnej do zapoznania się z treścią powstałej strategii i wniesienia ostatnich uwag i poprawek. 

Przez cały okres prac nad LSR funkcjonował zespół koordynacyjny LSR złożony z 8 lokalnych trenerów (wybranych w 

otwartej rekrutacji, wszyscy są członkami LGD) i 3 pracowników biura LGD. Zespół na bieżąco koordynował prace nad 

LSR i pilnował harmonogramu czasowego. Do jego zadań należało: zbieranie, analiza i opracowywanie danych 

spływających z obszaru oraz wyznaczanie kierunków, celów i zadań związanych z tworzeniem strategii.  

Ostatecznie w dniu 17.12.2015 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa 

Działania zatwierdziło LSR do realizacji, podejmując uchwałę, która wejdzie w życie w przypadku pozytywnej 

weryfikacji dokumentu przez UMWD. 

 

Rozdział III Diagnoza – opis obszaru i ludności 

 

UWAGA: odnośniki znajdujące się w tekście diagnozy są przekierowaniem do analizy SWOT, w celu potwierdzenia 

spójności diagnozy z analizą. 

Rozwój lokalny to proces złożony, a jego analiza wymaga uwzględnienia sfery ekonomicznej, społecznej, 

infrastrukturalnej i środowiskowej. Podczas spotkań konsultacyjnych, czy wywiadów z mieszkańcami obszaru LGD 

praktycznie zostały poruszone tematy ze wszystkich wymienionych sfer. W wielu z nich mieszkańcy wskazywali  

ułomności, które  blokują rozwój obszaru i w których należałoby podjąć działanie. 

 

Na wstępie naszej diagnozy nie sposób pominąć opisu uwarunkowań przestrzennych, geograficzno-przyrodniczych oraz 

historyczno-kulturowych. Jest to specyfika obszaru LGD, wymieniana przez wszystkich mieszkańców podczas pracy nad 

LSR. 

UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE 

 

Lokalna Grupa Działania leży na terenie Ziemi Kłodzkiej, która jest regionem dostrzeganym na mapie Polski ze 

względu na charakterystyczny kształt zarysu. Odzwierciedla on pasma górskie, okalające z trzech stron Kotlinę Kłodzką 

otwartą na kraj od północy. 

Centralnie położone Kłodzko przecinają dwie trasy: 

1) równoleżnikowa – styczna do Ziemi Kłodzkiej, łączy pogórze Sudetów ze Śląskiem i wschodnią częścią Polski, 

2) południkowa – prawie symetrycznie przecina Ziemię Kłodzką, łącząc nasz kraj z Czechami
1
. 

Usytuowanie regionu stwarza dogodne połączenia
2
 ze stolicami najbliżej sąsiadujących państw: Pragi, Bratysławy, 

Berlina i Wiednia, do których mamy bliżej niż do Warszawy. 

Wejście Polski do Strefy Schengen, zaowocowało zniesieniem granic i nawiązaniem naturalnej współpracy 

transgranicznej z partnerami po stronie czeskiej. Obszar LGD przynależy terytorialnie do Euroregionu Glacensis co 

pozwala na konkretyzowanie idei otwartych granic poprzez realizację wspólnych projektów
3
 opartych głównie o 
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realizację zadań z zakresu infrastruktury turystycznej (trasy turystyczne, oznakowanie, tablice informacyjne), promocji 

(materiały informacyjne, mapy), sportu i rekreacji (Cyklo Glacensis) i komunikacji. Przykładem najbardziej 

zaawansowanego projektu w zakresie komunikacji jest opracowanie przebiegu Drogi Śródsudeckiej, głównej 

samochodowej trasy turystycznej na obszarze górskim oraz określenie zasad i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego obszaru aktywizowanego tą trasą. Projekt Drogi Śródsudeckiej służy jako inspiracja do tworzenia 

lokalnych programów zagospodarowania turystycznego terenów w granicach oddziaływania pasma tej drogi
4
.  

Nasze położenie przygraniczne na obrzeżach kraju
5
 powoduje, że dotyka nas aspekt peryferyjności

6
, w wymiarze głównie 

ekonomicznym, co pokażą dane w dalszej części LSR. 

 

UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZE, ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

Jak już wspomniano obszar LGD jest okolony górami
7
 Sudetów Wschodnich i Środkowych, które stanowią 

naturalne jego granice. Część środkową zajmuje Kotlina Kłodzka otoczona od wschodu Górami Złotymi, Górami 

Bialskimi i Masywem Śnieżnika, od zachodu Górami Bystrzyckimi, Górami Orlickimi i Górami Stołowymi, od północy 

Górami Sowimi i górami Bardzkimi.  Wysokości bezwzględne wahają się od ok. 260 m n.p.m. do 1423,7 m n.p.m. 

(Śnieżnik). Obszar LGD leży w obrębie Sudeckiej Krainy Przyrodniczo – Leśnej. Cechuje się przede wszystkim 

czystym środowiskiem naturalnym
8
, bogatym w interesujące gatunki fauny i flory

9
, pięknym krajobrazem oraz dużymi 

kompleksami leśnymi. Są to wartościowe zasoby do wykorzystania dla rozwoju naszego regionu. 

Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne, najdłuższy czasookres przypada na porę zimową. Mamy też ciepłą pogodę z 

liczbą ok. 50 dni słonecznych w roku. Spowodowane jest to naturalną barierą gór, otaczających obszar LGD, przez co 

wytwarza się specyficzny mikroklimat. W regionie przeważają wiatry z kierunku zachodniego i południowo–

zachodniego. Sprzyjające warunki klimatyczne pozwalają na wydłużenie sezonu turystycznego.
151 

Niewątpliwym atutem obszaru LGD jest jego lesistość: lasy
10

, zajmując powierzchnię 70.480 ha, stanowią około 43 % 

łącznej powierzchni regionu i są największą procentowo powierzchnią w kraju - przy średniej lesistości Polski 28%. Lasy 

są jedną z dominujących form użytkowania terenu i bardzo znaczącym składnikiem krajobrazu. 

Przyrodnicze obszary chronione na naszym terenie
11

 cechuje, występujące na stosunkowo niewielkim obszarze 

bogactwo form przyrody ożywionej i nieożywionej.  Mamy 172 pomniki przyrody, w tym jest 128 pojedynczych drzew.       

W systemie przestrzennych obszarów chronionych - na obszarze LGD są: 1 park narodowy; 1 park krajobrazowy; 2 

obszary chronionego krajobrazu; 9 rezerwatów przyrody (w tym 3 na terenie parku narodowego) oraz 13 obszarów 

Natura 2000. 

Park Narodowy Gór Stołowych (pow. 6.340,37 ha, otulina 10.515 ha) niewątpliwie zalicza się do najważniejszych 

obszarów ochrony przyrody. Położony jest w zachodniej części Ziemi Kłodzkiej (wschodnia część Gór Stołowych oraz 

północne fragmenty Wzgórz Lewińskich). Znamiennym wyróżnikiem parku jest unikatowość pod względem budowy 

geologicznej oraz niezwykle oryginalne ukształtowanie skalne. Są to jedyne w naszym kraju góry płytowe, zbudowane 

z piaskowca, wyróżniające się „fantazyjną” budową w kształcie grzybów czy też wież. Pod względem szaty roślinnej 

park prezentuje się bardzo okazale.  

Śnieżnicki Park Krajobrazowy, znajdujący się we wschodniej części rejonu (Sudety Wschodnie) obejmuje pasma 

górskie: Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Złote. Najbardziej urozmaiconą morfologią charakteryzuje się Masyw 

Śnieżnika. W parku znajduje się inny ważny punkt. Jest to szczyt Trójmorskiego Wierchu – umowna granica zlewisk 3 

mórz: Bałtyckiego, Czarnego i Północnego.  

Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich obejmuje dwa pasma górskie, położone w zachodniej 

części regionu. Obszar tworzy zwartą jednolicie powierzchnię szczytową o poziomie 800 –900 m n.p.m.  

Z cenniejszych form ochrony przyrody znajduje się tutaj: 

–Torfowisko pod Zieleńcem–rezerwat -jedno z najciekawszych torfowisk w Polsce (pow. 158 ha) 

–Solna Jama–mała jaskinia stanowiąca ostoję kolonii nietoperzy 

–Złota Sztolnia–jaskinia u podnóża Orlicy 

 

Obszar chronionego krajobrazu Natura 2000  Na terenie LGD programem Natura 2000 objęte są następujące obszary: 

1.Specjalne Obszary Ochrony (SOO) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Siedliskowej: Góry Stołowe, Grodczyn i 

Homole koło Dusznik-Zdroju, Piekielna Dolina koło Polanicy-Zdroju, Torfowisko pod Zieleńcem, Kościół w 

Konradowie, Góry Orlickie, Dzika Orlica, Czarne Urwisko koło Lutyni, Sztolnia w Młotach, Biała Lądecka, Pasmo 

Krowiarki, Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika, 2.Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) wyznaczone Dyrektywą Ptasią: 

Góry Stołowe 

Zasoby wodne
12

: Obszar LGD prawie w całości należy do dorzecza Odry i zlewiska Morza Bałtyckiego a jedynie 4% do 

zlewiska Morza Czarnego i częściowo także do Morza Północnego. Nysa Kłodzka wraz ze Ścinawką, Bystrzycą, 

Bystrzycą Dusznicką i Białą Lądecką należą do dorzecza Odry. Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta. Obszar LGD posiada 

największe w Polsce zasoby wód leczniczych (jest to 25% zasobów krajowych wód mineralnych). Wody mineralne lub 

słabo zmineralizowane wykorzystywane są do kąpieli i kuracji pitnych. Na obszarze LGD występują uzdrowiska: Lądek-

Zdrój, Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Długopole-Zdrój. 

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

uzdrowiskowych. 
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Wymienione wyżej atuty środowiska przyrodniczego stanowią doskonałe warunki dla rozwoju ekoturystyki
13

. 

Dysponując takim bogactwem zasobów naturalnych należy nieustannie monitorować nasz wpływ na ich kondycję, co 

najczęściej objawia się w podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska. W wyniku spotkań z mieszkańcami wsi 

oraz badania przeprowadzonego przez LGD w 2013 r. sprawa ochrony środowiska w praktyce przedstawia się 

następująco:  mieszkańcy obszaru LGD wykazują troskę o środowisko i podstawową wiedzę w tym zakresie, jednak 

świadomość ekologiczna pozostaje na poziomie niezadawalającym
14

. 

  

Zdiagnozowano szereg pozytywnych zjawisk:  większość mieszkańców obszaru LGD ocenia stan środowiska 

naturalnego w swojej najbliższej okolicy  jako dobry lub przeciętny, 

 90% mieszkańców LGD wyraża troskę o stan środowiska naturalnego w swojej okolicy i zgadza się, że ochrona przyrody 

powinna być priorytetowym działaniem człowieka wobec środowiska naturalnego. 2/3 z nich popiera rozszerzenie 

obszarów chronionych, 

 79% respondentów wyraża zaniepokojenie uszczupleniem się zasobów naturalnych. W tym 86% mieszkańców obszaru 

oszczędza energię elektryczną, 70% oszczędza gaz i 77% oszczędza wodę, 

 ponad połowa mieszkańców uważa, że za stan środowiska odpowiedzialny jest każdy człowiek, jednak 40% dostrzega w 

tym względzie także bardzo istotną rolę samorządu oraz lokalnych przedsiębiorstw, 

 problem śmieci, jako drugi kluczowy problem środowiska naturalnego obszaru LGD, stara się indywidualnie 

rozwiązywać ponad połowa ankietowanych. Mieszkańcy deklarują, że chętnie korzystają z toreb wielorazowego użytku, 

jednak nie wykazują innych proekologicznych nawyków konsumenckich.  

 

Nadal jednak:  

 25% mieszkańców obszaru oszczędza wodę, gaz i prąd głównie ze względów ekonomicznych, 

 47% ankietowanych deklarowało, że w życiu codziennym nie zastanawia się nad tym, jak jego działania 

wpływają na środowisko, 

 41% ankietowanych uważa, że ma w rzeczywistości niewielki wpływ na przyrodę, 

 46% nie wybiera na co dzień rozwiązań ekologicznych, jeśli oznaczałoby to dodatkowy koszt w budżecie 

domowym, 

 ⅓ nie segreguje śmieci, 

 40% mieszkańców zaobserwowało negatywne zjawiska w zakresie gospodarki odpadami, np. palenie śmieci 

przy domu lub w domu, wywożenie śmieci na dzikie wysypiska, podrzucanie śmieci,  

 49% uważa także, że nie segreguje śmieci z powodu braku odpowiednich pojemników wystawianych przez 

wspólnoty mieszkaniowe, 

 ¾ ankietowanych korzysta z plastikowych toreb, choć 47% twierdzi, że robi to rzadko. 

Zanieczyszczenia powietrza 

Zanieczyszczenia powietrza stanowią podstawowe zagrożenie dla środowiska naturalnego. 

Na obszarze LGD nie odnotowano zakładów
15

 szczególnie uciążliwych ze względu na emisję zanieczyszczeń pyłowych, 
istnieje kilka kamieniołomów, które owszem są uciążliwe dla mieszkańców i środowiska naturalnego, co było zgłaszane 

podczas konsultacji z mieszkańcami obszaru LGD, ale nie mają one znaczącego wpływu na zanieczyszczenie powietrza 
w skali powiatu. 

Nasz obszar można śmiało określić jako obszar rekreacyjno-turystyczny niż przemysłowy, ze względu na występowanie 
terenów górzystych i leśnych.  
Rozkład wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza na obszarze LGD jest niewielki gdyż stopień uprzemysłowienia 

regionu jest niewielki, jednak zanieczyszczenie powietrza to nie tylko problem dużych miast, ale też licznych 

miejscowości wypoczynkowych. Żadna z polskich miejscowości uzdrowiskowych, nie spełnia określonych ustawą 

norm dotyczących czystości powietrza. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ma ogromne znaczenie dla rozwoju LGD, 

ponieważ będzie oddziaływało na podniesienie atrakcyjności obszaru. Główny wpływ na stan zanieczyszczenia 

powietrza
16

 w lecie mają niezorganizowane źródła emisji, tj. w szczególności kamieniołomy i kopalnie oraz ruch 

samochodowy, natomiast w zimie do głównych źródeł zalicza się spalanie paliw w celach grzewczych oraz ww. 

źródła niezorganizowane. Brak podjęcia działań ograniczających zanieczyszczanie powietrza na obszarze LGD będzie 

powodowało powolną degradację środowiska naturalnego
17

 a do tego nie możemy dopuścić. 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleb 

Stopień zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleb jest determinowany poziomem emisji ścieków i innych 

szkodliwych substancji, a także posiadaniem odpowiedniej infrastruktury oraz środków mających na celu oczyszczanie 

wód i rekultywację gruntów
18

. 

Dużym zagrożeniem dla jakości wód w skali lokalnej stanowią „dzikie wysypiska”
19

, a nawet zalegalizowane 

składowiska śmieci, z których ładunki zanieczyszczeń migrują do wód powierzchniowych, skąd przenikają do wód 

podziemnych. Źródłem podwyższonej zawartości azotanów w wodach podziemnych zbiorników wód są wody 

powierzchniowe zawierające zanieczyszczenia pochodzące ze zrzutu nieczyszczonych ścieków komunalnych oraz z 
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produkcji rolnej. Na obszarze LGD mamy jeszcze miejsca, gdzie można spotkać „dzikie wysypiska”, choć należy 

przyznać, że walka z tym zjawiskiem, szczególnie przez funkcjonariuszy leśnych przynosi pożądane efekty. 

Wskaźnik obrazujący odsetek nieoczyszczonych ścieków w ogólnej ilości ścieków wymagających oczyszczenia 

odprowadzonych do wód lub ziemi na obszarze LGD jest na zadawalającym poziomie 1,1 %, tak przynajmniej 

wskazują dane statystyczne, czy odzwierciedlają rzeczywistość ? 

Specjaliści w dziedzinie metodyki edukacji ekologicznej na całym świecie są zgodni, co do tego, że im wcześniej 

w procesie kształcenia i wychowania jest ona wprowadzana, tym jest skuteczniejsza. W związku z tym mamy utrudnione 

zadanie, gdyż musimy dotrzeć do dorosłych mieszkańców obszaru LGD i zaszczepić w nich prośrodowiskowe 

zachowania, polegające często na rezygnacji z czegoś, co wydaje się bardzo wygodne. Chodzi tu m.in. o wyeliminowanie 

nadprodukcji śmieci, wprowadzenie ich segregacji, wprowadzenie odnawialnych źródeł energii do życia codziennego i 

uporządkowanie gospodarki ściekowej. Kampanie edukacyjne w tym kierunku na pewno pozwolą zmienić złe nawyki i 

przyzwyczajenia. Potrzeba edukacji ekologicznej, wydaje się więc nieunikniona.  

 

UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE I KULTUROWE 

W kategoriach historyczno -kulturowych: na przestrzeni 70 lat obecności Polaków na terenie Ziemi Kłodzkiej zaznaczają 

się trzy charakterystyczne okresy. Pierwszy (1946-1970) to czas przejęcia i trwania w zastanych po przesiedleniu 

warunkach. Drugi po 1970 r. to czas nielicznych inwestycji, ukierunkowanych na nowe obiekty, jak też 

zagospodarowywanie istniejących. Trzeci po 2004 r. to czas otwartego i całościowego spojrzenia na Ziemię Kłodzką, z jej 

pozostałościami historycznymi i współczesnymi możliwościami. W tym miejscu dostrzegamy z jak bardzo niejednorodną i 

niejednolitą społecznością mamy do czynienia. Jest to efektem rotacji ludności, szczególnie widocznej na terenach wsi. 

W związku z ciekawą historią obszaru LGD wyróżnia się on bogatym i różnorodnym dziedzictwem kulturowym
20

. 

Dotyczy to zarówno sfery kultury materialnej (obiekty i miejsca historyczne oraz wytwory sztuki ludowej) jak i 

duchowej (folklor, tradycja, podania i legendy). W rozwoju różnorodnych form kultury współpracują zarówno instytucje 

samorządowe (muzea, izby regionalne, ośrodki kultury, świetlice oraz biblioteki publiczne) jak i stowarzyszenia
21

 oraz 

organizacje pozarządowe (Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, zespoły folklorystyczne, nowe 

organizacje pozarządowe), a także kościół (chóry, orkiestry). Człowiek wykorzystując zasoby kulturowe i przyrodnicze 

dla swych potrzeb gospodarczych kształtuje przestrzeń. Ale kształtuje przy tym także zwyczaje i wzory zachowań oparte 

na tradycjach i wartościach kulturowych. To z kolei wpływa na mentalność i zachowania, na sposób pracy i stosunek do 

otoczenia.  

Wraz ze wzrostem gospodarczego wykorzystania kultury i środowiska, zmienia się ocena wartości lokalnej przestrzeni. 

Działania LGD powinny się koncentrować na utrzymaniu harmonii między potrzebami społecznymi i walorami 

otoczenia. Należy szukać możliwości kompromisu pomiędzy wzrastającymi wymaganiami ludzi co do jakości i wygody 

życia a cennym, lecz w naturalny sposób ograniczonym ilościowo zasobem przekazanych nam przez poprzedników dóbr 

kultury i przyrody.   

Bogate dziedzictwo obszaru LSR stanowią
22

: zabytki architektoniczne, zabytki nieruchome i ruchome, znajdujące się w 

kościołach, na cmentarzach, w zbiorach muzealnych i archiwalnych oraz pozostające w rękach prywatnych. W ewidencji 

Ośrodka Dokumentacji Zabytków mamy na terenie Ziemi Kłodzkiej ponad 7,5 tysiąca nieruchomych dóbr kultury 

(zabytki wpisane, pozostające w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie wpisane do rejestru).  

Na terenie objętym LSR do rejestru zabytków nieruchomych wpisanych jest obecnie ok. 438 obiektów. Ponad połowa 

obiektów zabytkowych znajduje się na terenach wiejskich. 

Charakterystycznym budownictwem wpisanym w krajobraz wsi kłodzkiej jest architektura sakralna. Interesującą grupą 

wiejskich budynków sakralnych są kościoły murowane w stylu gotyckim i barokowym (np. dworski w Wilkanowie, 

pielgrzymkowy w Nowej Wsi) oraz nieliczne drewniane małe kościółki wiejskie. 

Oprócz kościołów budowano też kaplice (przede wszystkim w XVII i XVIII w.), wznoszone jako wyraz pobożności, a 

także wotywne, czasem łączone z pustelniami. Ważne miejsce w krajobrazie wsi zajmują także krzyże, kapliczki i figury 

przydrożne, wznoszone przy drogach, ale też na polach i w lasach. Były one i są nadal znakiem ziemskich i duchowych 

ścieżek ku Bogu w spokojnym czasie i w chwilach zagrożenia. 

Na kłodzkich wsiach znajduje się wiele rezydencji i dworów będących szlacheckimi siedzibami i ośrodkami dóbr, w 

których obrębie rozkwitała gospodarka folwarczna. Na uwagę zasługują trzy wielkie, trzykondygnacyjne rezydencje 

renesansowe: w Gorzanowie, Międzylesiu i Wilkanowie.  

Wygląd zespołów pałacowych, rezydencji wiejskich oraz zabudowy miejscowości wzbogacano kształtowaną zielenią, 

czyli założeniami ogrodowymi, ogrodowo-parkowymi i parkami zdrojowymi.  

Większość z tych imponujących niegdyś obiektów jest  w stanie ruiny
23

, jednak z widokami na zmianę tego stanu rzeczy.  

Według danych przekazanych z gmin bardzo duża część obiektów zabytkowych jest własnością prywatną lub znajduje się 

w gestii parafii. Obiekty, których właścicielami są osoby prywatne znajdują się jeszcze w złym stanie. Wynika to przede 

wszystkim z braku środków finansowych
24

 na właściwą konserwację i utrzymanie, co powinno odbywać się zgodnie z 

przepisami konserwatorskimi. Natomiast obiekty sakralne, będące w gestii parafii, są na bieżąco konserwowane i 

utrzymywane także dzięki dużemu zaangażowaniu społeczności lokalnej. 

Cyt. „Krajobraz kulturowy
25

 to historycznie ukształtowany fragment przestrzeni geograficznej, powstały w wyniku 

przenikania się wzajemnych oddziaływań środowiskowych i kulturowych, tworzących specyficzną strukturę, objawiającą 



13 
 

się regionalną odrębnością, postrzeganą jako swoista fizjonomia”. Krajobraz kulturowy jest najpełniejszą formą 

dziedzictwa, zarazem najtrudniejszą do zarządzania.  

Wyodrębnianie się regionalnych cech architektury wiejskiej na opisywanym obszarze nastąpiło w II połowie XVI wieku. 

Od połowy XVIII wieku do II wojny światowej w Sudetach wykształcił się ostatecznie regionalny charakter 

architektury wiejskiej. Pomimo upowszechnienia się już od XVIII wieku budownictwa murowanego w Sudetach aż do 

1945 roku utrzymała się głęboko zakorzeniona tradycja budownictwa drewnianego, oparta na miejscowych, łatwo 

dostępnych materiałach budowlanych, takich jak kamień, drewno, łupek i glina. Wznoszone w tradycyjnym sudeckim 

stylu budynki wiejskie charakteryzuje m.in.: wysoki, stromy, dwuspadowy dach, którego piękno wyraża się w jego 

sylwecie, proporcjach krawędzi kalenic oraz rodzaju pokrycia. Regionalne cechy zabudowy wiejskiej (tzw. sudecki 

drewniany dom regionalny) możemy znaleźć w wielu wsiach Ziemi Kłodzkiej, jak np. zagrodowe budynki wieńcowe w 

Wilkanowie, Starej Bystrzycy, Starej Łomnicy, Gierałtowie, Starym Waliszowie. Od 1945 r zabudowa wsi uległa 

znacznemu zniszczeniu. Ta jej część, która się zachowała nadal przedstawia sobą bogactwo form i tworzy w wielu wsiach 

wyróżniające się zespoły architektoniczne. 

Współcześnie na obszarze LSR  zachodzą procesy społeczno-gospodarcze stanowiące poważne zagrożenie dla 

stabilności i różnorodności tutejszych krajobrazów.  
Przykładem może być żywiołowa rozbudowa mieszkaniowa osób osiedlających się na wsi, nie respektująca zastanego 

ładu przestrzennego miejscowości. Stąd pojawia się pilna potrzeba ochrony pierwotnego krajobrazu wsi i 

odpowiedzialnego jego kształtowania.  

Należy ograniczać wychodzenie nowej zabudowy poza istniejące układy osadnicze aż, do wyczerpania rezerw 

terenowych istniejących wewnątrz miejscowości. 

Na terenach wiejskich należy dążyć do zachowania cech zabudowy charakterystycznych dla regionu, zwłaszcza skali i 

formy budowli. Cechy te pozwalają zidentyfikować region, w którym żyjemy, zaświadczają o jego inności, a nawet 

wyjątkowości. Jeżeli pozwolimy na przypadkowość i kosmopolityzm architektoniczny to stracimy oryginalność, walor 

który przyciąga do nas turystów. 

Współczesne zwyczaje, obrzędy i tradycje doroczne oraz rodzinne na obszarze LGD są rezultatem przemian kulturowo-

społecznych, zachodzących w tym regionie po II wojnie światowej. Wraz z ludnością, która opuściła te tereny zanikły 

tradycje charakteryzujące Ziemię Kłodzką do połowy lat czterdziestych XX wieku. W ich miejsce, pochodzący z różnych 

regionów Polski przesiedleńcy
26

 przynieśli własne zwyczaje i tradycje ukształtowane w poprzednim miejscu 

zamieszkania. Najbogatszy zespół tradycyjnych elementów zawierają zwyczaje i obrzędy przesiedleńców z kresów 

wschodnich. Natomiast w miejscowościach zasiedlonych przez różne grupy
27

 występuje wzajemne wartościowanie 

poszczególnych zwyczajów i odrzucanie tych, które nie zyskały akceptacji lub w nowych warunkach utraciły swój sens i 

znaczenie. Ogólnie można powiedzieć, że dawne ,,czyste regionalnie” formy tradycji stopniowo ustępują miejsca formom 

nowym, mieszanym. Zwyczaje i tradycje na wsi są związane ze świętami kościelnymi lub zachodzącymi po raz pierwszy 

w roku zjawiskami przyrodniczymi. Wśród imprez corocznych organizowanych na wsiach można wymienić: Jasełka, 

Kolędowanie, Stoły Wielkanocne, Dożynki, Odpusty itp. Kultura przywieziona przez osadników wraz z dorobkiem 

ludności miejscowej, wytworzyła nowe oblicze twórczości ludowej na Ziemi Kłodzkiej
152

. Krajobraz współczesnej wsi 

wzbogaca drobna architektura sakralna, będąca nie tylko wyrazem wiary, ale również przykładem twórczości 

artystycznej. Twórcy ludowi wyrażają swą sztukę w różnych formach. Są to wyroby ceramiczne, obrazy malowane na 

szkle, rzeźby, hafty, bibułkarstwo i inne. Na terenie obszaru LSR działa ok. 50 rękodzielników
28

, którzy wytwarzają 

unikalne prace, stanowiące niejednokrotnie pamiątki kojarzone z naszym regionem. Prężnie działa kilka Kół Gospodyń 

Wiejskich i zespołów ludowych, które kultywują obyczaje kulinarne oraz artystyczne. Miejscowi producenci
29

 i twórcy 

ludowi  dopiero rozwijają swój rynek, biorąc udział w licznych wystawach, targach i imprezach wiejskich. Kultura 

ludowa jest na tym obszarze wciąż żywa i rozwija nowe tradycje i kulturę, pamiętając o swoich korzeniach i zastanym 

dziedzictwie. 

W roku 2007 na terenie Lokalnej Grupy Działania zostały zidentyfikowane niektóre potrawy tradycyjne z obszaru Ziemi 

Kłodzkiej. Dzięki pomocy i determinacji rdzennej mieszkanki wsi Radochów, udokumentowaliśmy i wpisaliśmy na listę 

produktów tradycyjnych w MRiRW 4 tradycyjne potrawy:  Śląskie Niebo, Ciasto z Kruszonką, Begle i Makowe Kąski. 

Potencjał kulinarny
30

 gospodyń wiejskich jest duży i musimy dołożyć starań, aby zwiększyć popyt na lokalne 

produkty i specjały kulinarne, oparte na tradycyjnych recepturach z terenu LSR. 
Mamy już doświadczenie w tej dziedzinie. W roku 2014 wspólnie z LGD - Qwsi / ku wsi / zrealizowaliśmy projekt 

„Dolnośląskie Smaki”. Projekt w ramach współpracy zamierzamy kontynuować w nowym okresie programowania wraz z 

pozostałymi LGD w województwie. 

„Dolnośląskie Smaki” to jednocześnie marka i produkt - tworzone od podstaw. Docelowo jej składowymi będą 

certyfikowane: produkty spożywcze, kulinaria, usługi, wydarzenia, rękodzielnictwo z terenu województwa 

dolnośląskiego. Taka sytuacja pozwala na świadome budowanie marki Dolnośląskich Smaków.  

Marka ta ma połączyć w sobie cechy produktu turystycznego (jako jedna z ofert i atrakcji województwa dolnośląskiego, a 

przede wszystkim powód dla którego warto odwiedzić tę część kraju, np. tzw. turystyka kulinarna), i produktu 

edukacyjnego (w szczególności w obszarze produktowo – kulinarnym, gdzie będzie miejsce na przekazywanie 

konsumentom informacji o zdrowym odżywianiu się i modzie na slow food_y)  
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Szczególny potencjał wizerunkowy, upatrujemy w budowanej ideologii marki „Dolnośląskich Smaków”, czyli pod marką 

zidentyfikowane są produkty i usługi z gwarantowaną jakością i lokalnym rodowodem, czyli dzielimy się tym, co mamy 

najcenniejszego w naszym województwie.  

„Dolnośląskie Smaki”, jako marka turystyczna mają potencjał stać się ciekawą atrakcją regionów, które zechcą ją 

wprowadzić na terenie województwa dolnośląskiego. Doskonale uzupełnia całoroczną ofertę turystyczną, dodając do niej 

wysoko cenione wartości – dobry smak, jakość, lokalność.  

Dolnośląskie Smaki to unikalna marka, sieciująca produkty i usługi lokalne, najwyższej jakości na terenie województwa 

dolnośląskiego; przez cały rok, każdy konsument ma możliwość sprawdzenia jak smakuje lokalność. 

 

Kluczową kwestią rozwoju obszaru LGD wydaje się być,  wykorzystanie
31

 wszystkich dostępnych ww. zasobów, 

sprzyjających rozwojowi turystyki
32

, czyli tzw. przemysłu turystycznego
33

 w różnych jego aspektach.  Wiąże się to z 

wykorzystaniem potencjału uzdrowisk, terenów górskich, lokalnych produktów itp. Wykorzystywanie lokalnych zasobów 

przez aspirującą do dofinansowania działalności firmę  powinno być premiowane przy ocenie kryteriów wyboru operacji, 

wspierającej rozwój firmy w ramach wprowadzania w życie założeń LSR. 

Opisane dotychczas uwarunkowania stanowią wstęp do „twardej” diagnozy. Diagnoza oparta została na danych 

statystycznych, wywiadach z mieszkańcami, ankietach i sondażach, przeprowadzonych i opracowanych przez LGD w 

ramach działań przygotowawczych - wskaże nam obszary wymagające interwencji, jak również pokaże nam potencjał 

rozwojowy i bariery wzrostu. 

Diagnoza została oparta na konsultacjach i wywiadach z mieszkańcami oraz badaniu, które przeprowadził Urząd 

Statystyczny we Wrocławiu w 2012 r na zlecenie UMWD z tym, że  tam gdzie było to możliwe wskazaliśmy w diagnozie 

na najaktualniejsze dostępne dane z GUS, czyli z roku 2014. Dane zawarte w badaniu były nam pomocne przy 

odpowiednim doborze wskaźników pomiaru wybranych zagadnień i zjawisk oraz porównaniu naszego obszaru (prawie 

tożsamego z powiatem kłodzkim) z  innymi powiatami w województwie. Taka analiza pozwoliła nam też na opracowanie 

własnych wniosków, prowadzących do wyboru kierunków wsparcia w ramach nowej LSR. 

Dla potrzeb niniejszej diagnozy przyjęto, iż poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD zależy od 

potencjałów oraz barier rozwojowych, występujących w zakresie sytuacji demograficznej (zagrożeń demograficznych), 

jakości środowiska naturalnego (opisano już wyżej w ramach uwarunkowań przyrodniczych), wyposażenia w 

infrastrukturę techniczną, aktywności gospodarczej (potencjału gospodarczego), rozwoju innowacyjności, 

efektywnej działalności przedsiębiorstw, wprowadzania nowych rozwiązań, sytuacji na rynku pracy 
(adaptacyjności zasobu pracy), aktywności w życiu społecznym. 

 

POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY / ZAGROŻENIA DEMOGRAFICZNE 

Potencjał demograficzny przedstawiono za pomocą wybranych cech demograficznych charakteryzujących stan i 

rozmieszczenie ludności, strukturę ludności, ruch naturalny oraz ruch wędrówkowy. Szczególnie uwypuklono te 

wskaźniki, które mogą wskazać na zróżnicowanie przemian demograficznych, a także mogą służyć do identyfikacji 

negatywnych zjawisk (zagrożeń demograficznych). 

Stan i rozmieszczenie ludności 

Na dzień 31.12.2014 r.  na 1 km
2
 powierzchni województwa dolnośląskiego przypadało przeciętnie 146 osób, u nas 

są to niecałe 124 osoby. W przypadku  ośmiu {8} gmin, które były naszymi partnerami dotychczas gęstość zaludnienia 

wynosiłaby zaledwie 56,75 osób/km
2
. 

Jedną z przyczyn nierównomiernego rozmieszczenia ludności jest zróżnicowanie regionalne ze względu na stopień 

urbanizacji i związany z nim poziom koncentracji ludności na obszarach miejskich –  potwierdza to nasz obszar LGD, 

gdzie największa gęstość zaludnienia przypada na miasta Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój. Te trzy nowe 

miasta, które przyłączyły się do Lokalnej Grupy Działania w nowym okresie programowania mocno podniosły wskaźnik 

gęstości zaludnienia na obszarze LGD i wskaźnik zurbanizowania. 

Tab.nr 2   Struktura ludności obszaru LGD 

Struktura ludności obszaru LGD 

Gmina 
Ludność ogółem 

(zameldowani) 

Ludność mieszkająca Mężczyźni 

 

Kobiety 

 

Gęstość 

zaludnienia 

Miasto Wieś os/km
2
 

Duszniki-Zdrój  4899 4899 0 2288 2611 220 

Kudowa-Zdrój  10241 10241 0 4862 5379 302 

Polanica-Zdrój  6663 6663 0 3030 3633 387 

Bystrzyca Kłodzka 19549 10476 9073 9432 10117 58 

Kłodzko 17372 0 17372 8584 8788 69 

Lądek-Zdrój 8606 5917 2689 4070 4536 73 

Lewin Kłodzki 1937 0 1937 943 994 37 
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Międzylesie 7492 2723 4769 3743 3749 40 

Radków 9344 2485 6859 4690 4654 67 

Stronie Śląskie 7774 6023 1751 3751 4023 53 

Szczytna 7516 5363 2153 3765 3751 57 

Stowarzyszenie KWS - 

LGD 
101393 54790 46603 49158 52235 123,9 

Źródło: Bank danych regionalnych GUS, dane na koniec 31.12.2013 r. 

Obszar LGD wg danych za 2013 r. zamieszkuje 101 393 mieszkańców. Najwięcej osób zamieszkuje gminy Bystrzyca 

Kłodzka, Kłodzko, Kudowa-Zdrój.  

Na obszarze LGD mamy zbliżoną liczbę mieszkańców w miastach 54% i na wsi 46%
34

. 

Współczynnik przyrostu rzeczywistego wskazuje spadek liczby mieszkańców
35

 w ostatnim roku, jeżeli ta tendencja 

utrzyma się przez kolejne lata, nie będzie to korzystna sytuacja dla obszaru LGD. 

Z analizy wskaźników, zaprezentowanych powyżej wynika, że na tle pozostałych 28 powiatów województwa 

dolnośląskiego obszar LGD plasuje się na średnim poziomie rozwoju w obszarze demograficznym.  Wynika to głównie 

ze stosunkowo niskiego poziomu urbanizacji
36

 oraz niskiej gęstości zaludnienia (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie 

stanowią większość w obszarze LGD), czy też  ubytkiem ludności w ostatnim roku.  

Dodatkowo stosunkowo niski poziom urbanizacji oraz utrzymujący się ujemny przyrost rzeczywisty może 

prowadzić do wyludniania się obszaru LGD.  

Struktura ludności 

Strukturę ludności zdefiniowaliśmy na podstawie struktury wiekowej, gdyż warunkuje ona tempo zmian ludności oraz 

kształtowanie się przyszłościowych trendów płodności i umieralności; ma ona znaczenie także dla wielu sfer życia 

społeczno-ekonomicznego. Umożliwia m.in. określenie wielkości i struktury konsumpcji dóbr i usług, odpowiedniego 

poziomu infrastruktury, służby zdrowia, odpowiedniej liczby szkół, przedszkoli, żłobków. 

Dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD, ważnym czynnikiem jest struktura wiekowa potencjalnych zasobów 

siły roboczej, zasilających rynek pracy, tj. osób w wieku produkcyjnym.  

Tab.nr 3 Osoby w wieku produkcyjnym (z podziałem na kobiety i mężczyzn)
 37 

 

Obszar LGD 

w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni 

ogółem mężczyźni kobiety 

2014 2014 2014 

osoba osoba osoba 

Duszniki-Zdrój  3064 1608 1456 

Kudowa-Zdrój  6638 3485 3153 

Polanica-Zdrój  4133 2117 2016 

Bystrzyca Kłodzka  12886 6883 6003 

Kłodzko  11853 6405 5448 

Lądek-Zdrój  5682 2987 2695 

Lewin Kłodzki  1321 701 620 

Międzylesie  5009 2752 2257 

Radków  6373 3518 2855 

Stronie Śląskie  5193 2790 2403 

Szczytna  5105 2816 2289 

OGÓŁEM 67257 36062 31195 
Źródło: Bank danych regionalnych GUS, dane na koniec 31.12.2014 r. 

Wyk. nr 2  Struktura wieku na obszarze LGD w latach 2008-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie banku danych regionalnych GUS 
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Istotnym czynnikiem charakteryzującym przyszłościowy potencjał demograficzny jest liczba dzieci w wieku 0-14 lat 

przypadająca na 100 osób w wieku 65 lat i starszych, którą interpretuje się także jako liczbę wnuków przypadającą na 100 

dziadków lub babć (współczynnik młodości demograficznej).Na obszarze naszego powiatu odnotowano mniej dzieci 

(wnucząt) – 13 297 (0-14) niż osób starszych
38

 (dziadków/babć) – 15 754 (65+), co oznacza, że mamy problem ze 

zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa
39

. 

Z przeprowadzonej analizy czynników wyszczególnionych powyżej wynika, że obszar LGD charakteryzuje się bardzo 

niskim poziomem miernika wzrostu w sferze – struktury ludności. 

Stopniowy spadek liczebności dzieci i utrzymujący się wzrost liczebności osób starszych (w wieku 65 lat i 

więcej) może prowadzić do pogłębiania się procesu starzenia się społeczeństwa na obszarze LGD.   

Ruch naturalny 

W analizie ruchu naturalnego podstawowe znaczenie mają charakterystyki zmian natężenia urodzeń i zgonów 

(przyrostu naturalnego), w wyniku których następuje odtwarzanie liczby i struktury ludności według wieku (i płci) - 

reprodukcja ludności. Ponieważ na kształtowanie się natężenia reprodukcji, a w szczególności umieralności ludności 

wpływ ma struktura wiekowa, stąd zaproponowano do analizy współczynnik zgonów, przyjmując  stałą strukturę wieku. 

Na obszarze LGD odnotowano w 2014 roku nadwyżkę zgonów nad urodzeniami - przyrost naturalny był ujemny
40

 i 

wyniósł -3,5 i jest to jeden z najwyższych współczynników wśród powiatów na Dolnym Śląsku (wskaźnik wojewódzki 

wynosi -0,9). Wśród powiatów dolnośląskich wyróżnia się pas potencjalnej wysokiej umieralności obejmujący 

przygraniczne powiaty na południu województwa, takie jak: wałbrzyski, jeleniogórski i nasz, czyli kłodzki. 

Utrzymujący się wysoki poziom umieralności oraz ujemny przyrost naturalny może wpływać hamująco na 

reprodukcję ludności i przyczyniać się do wyludniania się obszaru LGD
41

.  

Ruch wędrówkowy 

Kolejnym czynnikiem determinującym potencjał demograficzny jest ruch wędrówkowy, to znaczy przemieszczanie 

się ludności związane ze zmianą stałego miejsca zamieszkania lub miejsca czasowego pobytu. Ruch wędrówkowy 

powoduje względnie trwałe zwiększenie bądź zmniejszenie liczebności populacji, a także wpływa na jej rozmieszczenie. 

Szczególnie duże znaczenie ma saldo ruchu wędrówkowego, stanowiące różnicę między liczbą osób, które przybyły 

na nasz obszar na stałe a liczbą osób, które wyjechały. 

Wielkość i kierunek migracji oraz ich natężenie zależą od wielu czynników, wśród których najczęściej wymienia się 

przyczyny o charakterze ekonomicznym (np. podjęcie pracy, poprawa sytuacji materialnej). 

W 2014 r. w województwie dolnośląskim wystąpiło dodatnie saldo migracji na pobyt stały 556 osób, natomiast  na 

terenie LGD było ujemne
42

 i wyniosło 181 osób. 

Ujemne saldo migracyjne oznacza, że mamy do czynienia z odpływem migracyjnym, najprawdopodobniej do miast i za 

granicę w celach zarobkowych. Jest to negatywne zjawisko, wskazujący na procesy depopulacyjne, czyli ubytek  

mieszkańców, co nie wpływa pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru LGD. 

To też oznacza, że nie jesteśmy obszarem postrzeganym jako rozwojowy, atrakcyjny do zamieszkania, czy pod 

względem możliwości podjęcia pracy - który przyciąga ludność na swoje terytorium. 

PODSUMOWANIE: 

Podsumowując aspekt demograficzny obszaru LGD możemy śmiało stwierdzić, że jest to sfera nosząca znamiona 

zagrożenia, czy problemu, którym należałoby się jak najszybciej zająć. Bowiem utrzymujące się niekorzystne dla 

rozwoju społeczno-gospodarczego procesy depopulacyjne mogą stanowić barierę rozwojową. Wpisuje się to w 

ogólnokrajowe trendy demograficzne, a programowanie działań zaradczych leży poza obszarem kompetencyjnym LGD. 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  

Na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru istotny wpływ ma stopień wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną oraz dostępność transportową. Im wyższy jest poziom rozwoju infrastruktury technicznej, tym lepsze są 

warunki funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej warunkuje zarówno 

atrakcyjność osadniczą wpływając na warunki bytowe ludności, ale także na atrakcyjność produkcyjną czy inwestycyjną 

danego regionu. 

Do opisu infrastruktury technicznej obszaru LGD wybrano wskaźniki charakteryzujące ich wyposażenie w wodociągi, 

kanalizację, oraz drogi. 

Infrastruktura wodociągowa 

Do oceny poziomu rozwoju infrastruktury wodociągowej wykorzystano długość istniejących sieci i w przypadku LGD 

długość tej sieci wynosi 603,5 km
43

. 

Co plasuje nas w niechlubnej 10 powiatów Dolnego Śląska, które nie uporały się jeszcze z problemem. 

Widoczny jest tutaj postęp w porównaniu z informacjami, które zawarliśmy w LSR na lata 2009-2015, gdzie tylko 32% 

wsi na obszarze objętym LSR była zwodociągowana, a obecnie jest to już 55 %.  

Pozostałe gospodarstwa czerpią wodę z własnych ujęć – studni. Co w ostatnich latach dużej suszy powodowało 

niedostatki wody przez kilka tygodni. Niewątpliwie jest to duży problem w skali całego obszaru LSR, który wskazuje 

jeszcze ciągle na potrzebę inwestycji w infrastrukturę wodociągową lub kopanie studni głębinowych na wsi. 
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Infrastruktura kanalizacyjna 

Ważnym elementem infrastruktury regionu, ułatwiającym właściwą gospodarkę ściekami i ochronę środowiska 

przyrodniczego, jest sieć kanalizacyjna. Do oceny poziomu rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej wykorzystano długość 

tej sieci i w przypadku obszaru LGD wynosi ona 383,4 km
44

. 

Jest to kolejny zdiagnozowany obszar problemowy z którym należy się uporać w jak najszybszym czasie. 

W roku 2009  tylko  niecałe 10% wsi na obszarze objętym LSR była skanalizowana, obecnie wskaźnik ten 

podniósł się do 35 %, - co ciągle jeszcze wskazuje na ogromny problem ściekowy z jakim borykają się mieszkańcy wsi i 

środowisko. Niestety nie są znane dane dotyczące ilości przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb ekologicznych. 

Jednak ze względu na niską dochodowość gospodarstw wiejskich nie należy się spodziewać dużej ilości inwestycji tego 

typu, są to raczej sporadyczne przypadki nie zmniejszające skali problemu. Chcąc rozwijać przemysł turystyczny na 

wsiach kłodzkich musimy w bardzo szybkim tempie znaleźć rozwiązanie dla tego problemu. 

Infrastruktura drogowa 

Infrastruktura drogowa jest jednym z istotniejszych elementów determinujących rozwój regionu, gdyż umożliwia 

dostęp do zlokalizowanych na danym terenie instytucji i zasobów oraz sprawny transport osób i towarów, przyczyniając 

się tym samym do wzrostu atrakcyjności terenu. 

Ocenę poziomu rozwoju infrastruktury drogowej na poziomie powiatu kłodzkiego przeprowadzono z wykorzystaniem 

wskaźnika gęstości dróg gminnych i powiatowych w przeliczeniu na 100 km
2
 powierzchni i wyniosła ona 96,9 km

45
. Co 

w porównaniu z innymi powiatami na Dolnym Śląsku jest wynikiem wysokim. 

I tak, o ile nie mamy problemu z gęstością
46

 infrastruktury drogowej to na pewno wiemy, od samych 

mieszkańców obszaru LGD,  że na terenie LGD mamy spory problem z jakością dróg lokalnych
47

 i notorycznym 

brakiem środków na ich remonty, ten problem mieszkańcy mocno podkreślali na spotkaniach konsultacyjnych i 

wskazywali na pilność zajęcia się tym problemem
48

. 

PODSUMOWANIE 

Infrastruktura techniczna nie jest jeszcze na takim poziomie, abyśmy mogli ją uznać jako nasz potencjał rozwojowy. Na 

pewno są to spore wyzwania dla samorządów gminnych i powiatowych
49

, aby jak najszybciej uporać się z tym tematem, 

co umożliwi ożywienie społeczno-gospodarczego obszaru LGD. 

 

POTENCJAŁ GOSPODARCZY/ STRUKTURA GOSPODARKI 

Do analizy potencjału i struktury gospodarki obszaru LGD uwzględniono czynniki stymulujące wzrost gospodarczy, 

m.in. takie jak: produkcja sprzedana w przemyśle, nakłady inwestycyjne, kapitał zagraniczny, wydajność pracy. Wzrost 

gospodarczy, wywołuje zmiany w strukturze gospodarki, a jednocześnie przekształcenia strukturalne są jednym z 

głównych celów procesu wzrostu i świadczą o rozwoju gospodarczym.  

W badaniu uwzględniono więc wskaźniki charakteryzujące strukturę gospodarki, w tym sektor usług rynkowych oraz 

sektor rolniczy. Rozwój gospodarki wiąże się ze stopniowym i jednostajnym zmniejszaniem udziału rolnictwa oraz 

ze stopniowym zwiększaniem udziału usług, szczególnie rynkowych. 

Ponadto do analizy potencjału gospodarczego wybrano wskaźniki charakteryzujące stan finansów jednostek 

samorządu terytorialnego, które mają wpływ na rozbudowę potencjału rozwojowego regionu, w tym wpływy z tytułu 

udziałów w podatkach dochodowych oraz wydatki inwestycyjne gmin oraz przeprowadzono ranking pozyskanych 

środków unijnych w perspektywie 2007-2013. 

Z uwagi na specyfikę położenia obszaru LGD i wzrastające znaczenie turystyki dla ekonomicznego, społecznego i 

kulturalnego rozwoju w diagnozie dodatkowo uwzględniono także wskaźniki świadczące o zagospodarowaniu i 

atrakcyjności turystycznej obszaru LGD. 

Produkcja przemysłowa /produktywność pracy 

Rozwój gospodarczy regionów w dużej mierze uzależniony jest od struktury i rozmiarów produkcji, w tym produkcji 

przemysłowej. Do charakterystyki tego obszaru przyjęto wartość produkcji sprzedanej przemysłu na 1 pracującego. 

Wg badania Urzędu Statystycznego przeprowadzonego w 2012 r. nasz powiat kłodzki znalazł się w grupie powiatów o 

najniższym poziomie rozwoju w dziedzinie produkcji przemysłowej. Jest to związane z dużym oddaleniem od ośrodków 

miejskich i przemysłowych a wartość badanego wskaźnika stanowiła niespełna 25 % średniej wojewódzkiej. 

Tak niska wartość wskaźnika pokazuje nam, że żyjemy w krainie gdzie stawiamy na „przemysł” turystyczny i na pewno 

nie chcielibyśmy jej uprzemysłowić w dosłownym tego słowa znaczeniu.  

Ten wskaźnik, chociaż jest niski,  w naszym przypadku należy uznać za potencjał dla rozwoju branży turystycznej 

i zielone światło dla sektora USŁUGOWEGO w tej dziedzinie. 

Nakłady inwestycyjne 

Analiza aspektu nakłady inwestycyjne przeprowadzona została na podstawie wskaźnika obrazującego wielkość 

poniesionych nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie powiatu kłodzkiego w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

Obszar LGD zakwalifikował się do grupy  o bardzo niskim
50

 poziomie rozwoju w dziedzinie nakładów 

inwestycyjnych i były one niższe niż 1,5 tys. zł na osobę tj. ponad 10-krotnie niższe niż w województwie 

dolnośląskim.  

Kapitał zagraniczny 
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Pozyskanie zagranicznego kapitału do regionu jest istotnym czynnikiem rozwoju, który sprzyja tworzeniu nowych miejsc 

pracy, stanowi impuls do dalszego rozwoju, a także jest źródłem wiedzy i innowacji. Ocenę znaczenia kapitału 

zagranicznego na obszarze LGD dokonano na podstawie liczby i wartości spółek z kapitałem zagranicznym. 

Jak wynika z analizy danych badania na którym się opieramy nasz obszar jest tym, w którym spółki z kapitałem 

zagranicznym
51

 miały niewielki wpływ na rozwój gospodarczy.  Dlatego też priorytetem powinno być pozyskanie 

kapitału zagranicznego, który daje szansę na ożywienie gospodarki i tym samym obszaru LGD. 

Rolnictwo 

Sytuacja w ramach aspektu rolnictwo rozpatrywana jest przy założeniu, że sektorami najbardziej sprzyjającymi 

rozwojowi są produkcyjny i usługowy. Do charakterystyki aspektu rolnictwo wykorzystano jedną w szczególności 

interesującą nas cechę tj. liczbę zarejestrowanych rolników ekologicznych
52

 na terenie LGD. 

Na obszarze LGD na dzień 31 grudnia 2013 r. było  zarejestrowanych  217 rolników ekologicznych. 

Tab. nr 4 Gospodarstwa ekologiczne z podziałem na gminy 

 

Ilość producentów 

ekologicznych 

Lp. Gmina Rok 2007 Rok 2013 

1. Międzylesie 31 65 

2. Bystrzyca Kłodzka 10 67 

3. Stronie Śląskie 5 11 

4. Lądek Zdrój 2 12 

5. Kłodzko 2 27 

6. Lewin Kłodzki 4 6 

7. Radków 2 5 

8. Szczytna 1 8 

9. Polanica Zdrój  7 

10. Kudowa Zdrój  6 

11. Duszniki Zdrój  3 
Źródło: Bank danych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych , dane na koniec 31.12.2013 r. 

 

Na obszarze LSR wg danych z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w 

roku 2007 r. znajdowało się 57 funkcjonujących gospodarstw ekologicznych oraz 51 gospodarstw w okresie 

przestawiania się, co pokazuje znaczny wzrost ilości gospodarstw ekologicznych w ostatnich 6 latach, najświeższe dane 

za rok 2013 pokazują, że jest ich już teraz na naszym terenie 217, nie wliczając tych rolników, którzy są w okresie 

przestawiania z upraw, czy hodowli z tradycyjnych na ekologiczną.
154 

 

Przeważający rodzaj działalności w rolnictwie ekologicznym na naszym terenie LGD to uprawy, następnie hodowle  i na 

końcu wytwarzanie produktów, w tym pochodzenia zwierzęcego. 

 

Wśród 18 producentów produktów pochodzenia zwierzęcego przeważają producenci jaj i mleka koziego, wśród 130 

hodowców mamy w przeważającej mierze hodowców drobiu nieśnego oraz bydła mięsnego i mlecznego. 

Jeżeli chodzi o uprawy ekologiczne to przeważają pastwiska i łąki, zboża, ziemniaki oraz uprawy sadownicze i 

jagodowe. 

Jest to na pewno potencjał dla rozwoju małego lokalnego przetwórstwa ekologicznego
53

 i rozwoju rynku 

produktów lokalnych
54

, zwłaszcza, że najnowsze trendy konsumenckie wskazują na coraz większą świadomość co do 

zakupów spożywczych, chcemy jeść zdrowo
55

. 

Podczas realizowanego w poprzednim okresie programowania projektu pn. Dolnośląskie Samki” dokonaliśmy próby 

„połączenia” w ramach współpracy producentów z restauratorami, jak się okazało chęci do takiej współpracy są po obu 

stronach, jednak pojawiły się przeszkody, jak dotąd nie do ominięcia a mianowicie restauratorzy zarzucają producentom 

NIESTAŁOŚĆ
56

 w dostawach produktów, co z kolei destabilizuje pracę w gastronomii. Mamy nadzieję popracować nad 

tym problemem podczas kontynuacji projektu w nowym okresie programowania i znaleźć rozwiązanie korzystne dla obu 

stron. Dodatkowo w ramach realizowanego projektu i współpracy z rolnikami okazało się, że pojawiają się  trudności z 

wdrażaniem nowych form sprzedaży
57

, w tym długości łańcuchów dostaw
153

, jak  i promocją produktów lokalnych
58

. W 

związku z tym kontynuacja projektu w obecnym okresie programowania obejmie również działania zmierzające do 

rozwiązania zdiagnozowanych powyżej problemów. 

Od roku 2015 Kłodzka Wstęga Sudetów jest częścią Sieci Innowacji w Rolnictwie, koordynowanej przez 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Ponadto w dokumencie „Ramy Strategiczne na rzecz Inteligentnych 

Specjalizacji” będącym uzupełnieniem Dolnośląskiej Strategii Innowacji określono Inteligentną Specjalizację pn. 

Żywność Wysokiej Jakości, której elementem są produkty: ekologiczne, tradycyjne, lokalne i regionalne, w którą wpisują 

się zaplanowane przez nas działania. Aby jednak skutecznie wykorzystać fakt istnienia jednej z inteligentnych 

specjalizacji na naszym obszarze musimy popracować z rolnikami nad zawiązywaniem sieci współpracy między nimi 
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zwanych inicjatywami klastrowymi, gdyż tylko w takiej formule są w stanie wykorzystać ekonomicznie fakt 

produkowania żywności wysokiej jakości. 

Sektor przedsiębiorczości 

Sektor przedsiębiorczości został zdiagnozowany poprzez wskaźnik obrazujący liczbę podmiotów gospodarki 

narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Jak wynika z otrzymanych rejestrów GUS najczęściej rejestrowaną 

działalnością, jest działalność gospodarcza podejmowana przez osoby fizyczne, stanowi ona aż 86,60 % - 5 781 

wszystkich podmiotów gospodarki narodowej na obszarze objętym LSR, mniej chętnych jest na formy prawne, a jeżeli 

już są wybierane to w większości są to spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i marginalnie spółki 

akcyjne. Z analizy danych GUS stworzyliśmy także ranking 5 najpopularniejszych branż rejestrowanych w formie 

działalności gospodarczej na terenie LGD. Jak można zauważyć największą popularnością cieszy się branża handlowa
59

 

zajmuje 28,18% wszystkich  podmiotów gospodarczych.  

I – 28,18% - handel 

II – 12,65% - budownictwo 

III – 9,55% - zakwaterowanie i gastronomia 

IV – 8,27% - przetwórstwo przemysłowe 

V – 6,65% - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

Na obszarze LGD, największy potencjał przedsiębiorczy uwidocznił się w czterech gminach tj.: Bystrzycy 

Kłodzkiej, Kudowie Zdroju, Polanicy Zdroju i Kłodzku. Na tym obszarze zlokalizowanych jest najwięcej 

przedsiębiorstw bo ponad 50 % całego obszaru LGD. 

 

W tym miejscu wydało nam się także ważne zbadanie rynku tzw. Instytucji Otocznia Biznesu (IOB)
 60

, gdyż współcześnie 

na potencjał gospodarczy mają one duży wpływ a podczas spotkań konsultacyjnych z przedsiębiorcami wyrażali oni 

opinię, że na naszym terenie brakuje tego rodzaju działalności.  

IOB pełnią też ważną funkcję wspierania innowacyjności i to zarówno w odniesieniu do przedsiębiorstw, jak i 

obszaru. Mogą one również pośredniczyć we współpracy sektora przedsiębiorstw z uczelniami i instytutami 

badawczymi. Wśród instytucji wspierających transfer technologii pomiędzy sektorem naukowo-badawczym a sektorem 

MSP najistotniejszą rolę odgrywają parki technologiczne, parki przemysłowe, centra transferu technologii, inkubatory 

przedsiębiorczości oraz instytucje Krajowej Sieci Innowacji. Niestety, nasze badanie potwierdziło informację, którą 

pozyskaliśmy od przedsiębiorczych mieszkańców LGD, rzeczywiście tego rodzaju instytucji sensu stricte nie ma w ogóle, 

natomiast zbliżoną rolę w regionie pełni tylko jedna firma AGROREG z Nowej Rudy. 

Na obszarze LGD istnieją także specjalne strefy ekonomiczne
61

, które również odgrywają rolę w rozwoju gospodarczym 

(SSE). Są to podstrefy Wałbrzyskiej SSE „Invest Park” w Kłodzku oraz Bystrzycy Kłodzkiej.  
Kłodzka Podstrefa to Obręb Jaszkowa Dolna (13,9 ha) i Obręb Żelazno (14,9 ha). Teren jest uzbrojony: energia, woda, 

kanalizacja, gaz. W obrębie Jaszkowej Dolnej wybudowano halę o powierzchni 2500 m²  i jest ona podzielona na 4 

moduły o powierzchni ok. 625 m². W tym roku, tj. 2015 strefa pozyskała inwestora – jest nim firma Kayser niemiecki 

koncern produkujący części i komponenty do samochodów takich marek jak m. in. Audi, Volkswagen, Volvo, czy 

Porsche. Firma zamierza zatrudnić ok. 100 osób.  

Podstrefa w Bystrzycy Kłodzkiej zajmuje obszar 12,32 ha i jest on w całości niewykorzystany.  

Reasumując podstrefy zlokalizowane na obszarze LGD zajmują relatywnie mały obszar, a zainteresowanie nimi ze strony 

inwestorów jest umiarkowane.  

Obszar LGD charakteryzuje się wysokim potencjałem inwestycyjnym, który przejawia się w dużej ilości terenów 

inwestycyjnych
62

 wystawionych na sprzedaż w każdej z gmin, jak również istnieniem stref ekonomicznych.  

Jednak sam stan posiadania takich terenów nie powoduje napływu inwestorów a wręcz odnotowuje się kompletny brak 

zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. Odpowiedzialną za taki stan rzeczy jest na pewno ogólnokrajowy 

brak koniunktury na kupno i sprzedaż nieruchomości, ale dodatkowo zdiagnozowano zbyt słabą promocję
63

 posiadanej 

oferty, która zazwyczaj sprowadza się do wywieszenia informacji o ofercie na stronach internetowych gmin, czy tablicach 

ogłoszeń w urzędzie gminy.  

Turystyka 

Do charakterystyki branży, jaką jest turystyka wytypowano cztery wskaźniki obrazujące rozmiary i wykorzystanie 

bazy noclegowej obszaru, a w szczególności: liczbę miejsc noclegowych, liczbę korzystających i udzielonych noclegów 

oraz intensywność ruchu turystycznego. 

Zdecydowanie jesteśmy obszarem, który wyróżnia się na tle województwa ze względu na funkcję turystyczną a liczba 

miejsc noclegowych na 1000 mieszkańców wynosi 53,9
64

. 

Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej
65

, obrazujący liczbę osób korzystających z noclegów w przeliczeniu na 1 miejsce 

noclegowe to 25,7. Jego niska wartość może być związana z długością pobytów (liczby noclegów wykupowanych przez 

turystę). Jeżeli weźmiemy pod uwagę bezwzględną liczbę turystów to obszar LGD odwiedziła w 2014 r. duża ilość 

turystów tj. 293,2 tys. Osób
66

. 

Według badania Urzędu Statystycznego we Wrocławiu słabą stroną naszego powiatu jest niska realizacja wskaźnika 

rozwoju – inwestycyjnego  bazy noclegowej (20. lokata na 29) oraz wykorzystania bazy noclegowej (16. lokata), przy 

relatywnie dobrze rozwiniętej bazie noclegowej (2. lokata), tutaj należy też wskazać na stosunkowo dobrze rozwijający 
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się rynek AGROTURYSTYCZNY
67

, na terenie LGD mamy ok. 300 agrokwater i ich ilość z roku na rok się zwiększa oraz 

popularności terenu wśród turystów zagranicznych (8. lokata). Z mieszkańcami LGD, którzy uczestniczyli w 

organizowanych przez nas warsztatach zastanawialiśmy się wspólnie co sprawia, że nasz teren jest dość popularną 

destynacją wśród turystów, wskazywano głównie na dobrze rozwiniętą sieć szlaków turystycznych
68

 oraz dużą ilość 

zróżnicowanych atrakcji turystycznych o czym pisaliśmy już w uwarunkowaniach geograficzno-przyrodniczych. 

Zbadaliśmy również - wskaźnik intensywności ruchu turystycznego, wyrażony liczbą turystów korzystających z 

noclegów, przypadającą na 100 mieszkańców stałych tzw. Wskaźnik Schneidera. Wskaźnik ten dla województwa 

dolnośląskiego w 2014 roku wyniósł 84,10, dla powiatu kłodzkiego 178,10 a dla obszaru LGD 271,65. Niewątpliwie 

turystyka ma duży wpływ na naszą gospodarkę lokalną. 

W opinii mieszkańców, którzy brali udział w konsultacjach dot. tworzenia LSR -  turystyka może stać się „kołem 

zamachowym” gospodarki naszego obszaru LGD. Pojawiły się też opinie, że turystykę należy traktować jako barometr 

stanu całej lokalnej gospodarki. W momencie, gdy sektor turystyki przeżywa rozkwit inne sektory radzą sobie bardzo 

dobrze, natomiast gdy tylko turystyka zaczyna odczuwać trudności, natychmiast problemy dają się zauważyć w 

innych sektorach gospodarki.  

Należy zatem dopomóc jej rozwojowi, zdaniem mieszkańców, między innymi poprzez:  
- sprofilowanie ofert i wybór grup docelowych, z którymi się komunikujemy,  

- profesjonalną promocję
69

 walorów i atrakcji turystycznych
70

,  

- rozwój infrastruktury turystycznej
71

, w tym budowa ścieżek rowerowych
72

, dobre oznakowanie szlaków 

turystycznych
73

, budowa miejsc wypoczynku dla turystów
74 

- rewitalizację opuszczonych obiektów poprzemysłowych  

Finanse jednostek samorządu terytorialnego 

Ocenę poziomu w zakresie sytuacji finansowej gmin i powiatów przeprowadzono na podstawie 3 wskaźników 

charakteryzujących potencjał dochodowy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych gmin należących do LGD, 

wielkość przekazanych na inwestycje środków budżetowych oraz wielkość pozyskanych środków z budżetu UE.  

I tak średnie wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych dla gmin obszaru LGD – 13,36 %, wydatki 

inwestycyjne – 13,6 %
75 

Wygląda na to, że jest to kolejny obszar problemowy na terenie LGD charakteryzujący się niskimi wpływami
76

 z 

tytułu podatków dochodowych na tle pozostałych powiatów w województwie oraz małej części wydatków 

przekazywanych na inwestycje. 

Poziom pozyskanych środków unijnych przez JST w okresie 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności wygląda następująco: zdecydowanym 

liderem jest gmina Stronie Śląskie (26 974 294,69 zł), najsłabiej poradziła sobie z tematem gmina Lewin Kłodzki 

(2 916 211,84 zł), co zapewne było powodowane małym budżetem gminnym
77

. Obszary tematyczne na jakie najczęściej 

składały wnioski gminy to nauka i edukacja, integracja społeczna i turystyka. Na pewno część gmin powinna bardziej się 

zmobilizować
78

 w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, na co wskazywali również mieszkańcy podczas pracy 

warsztatowej nad LSR, gdyż jest to już ostatni okres, w którym otrzymaliśmy tak duże środki unijne na rozwój. 

PODSUMOWANIE 

Zdiagnozowane obszary problemowe w zakresie potencjału gospodarczego to:  

- niskie nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach, szczególnie z branży turystycznej 

- niewystarczająco rozwinięty sektor usług - mała liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
79

  

- słaby potencjał dochodowy z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych i fizycznych,  

- mała część wydatków z budżetu gminnego przeznaczonych na inwestycje.  

- niewystarczająca aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 

- brak instytucji wspierających przedsiębiorczość 

- zastój inwestycyjny 

- dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca w roku 2013 wyniósł 1004,90 zł 

INNOWACYJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

Zgodnie z koncepcją gospodarki opartej na wiedzy (GOW), jednym z ważniejszych czynników determinujących 

tempo i poziom rozwoju gospodarczego regionu jest innowacyjność oraz transfer i wykorzystanie wiedzy. Rozwój 

innowacyjności
80

 i wprowadzanie nowych, istotnie ulepszonych produktów, a także nowoczesnych, zaawansowanych 

technologii przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy, do wzrostu wydajności i tworzenia nowych 

miejsc pracy oraz polepszenia pozycji regionu, jak i wsparcia wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. 

Do oceny efektów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przyjęto wskaźnik w postaci udziału w badanym roku 

przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych, wprowadzonych na rynek w ciągu ostatnich 

trzech lat, w wartości przychodów ogółem. Wskaźnik ten stanowi ważną informację o wpływie innowacji produktowych 

na ogólną strukturę przychodów i poziom innowacyjności przedsiębiorstw. 

Przedsiębiorstwa innowacyjne  

Ocena sytuacji obszaru LGD w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw przeprowadzona została na podstawie 3 

wskaźników, z których jeden charakteryzował nakłady w tym obszarze, kolejne dwa aktywność i efekty w postaci liczby 

przedsiębiorstw innowacyjnych. 
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Wnioski dla obszaru LGD z zakresu innowacyjności to: 

- niski poziom innowacyjności 20 pozycja wśród 29 powiatów na terenie Dolnego Śląska. 
- pod względem nakładów na działalność innowacyjną

81
 na obszarze LGD jedno innowacyjne przedsiębiorstwo wydało 

od 200 do 300 tys. zł, gdzie średnia na województwo to 5,6 mln zł 
- mniej niż 10 % przedsiębiorstw wykazało się działalnością innowacyjną

82 

 
Dodatkowo innowacyjność została oceniona w raporcie „Badanie dolnośląskich przedsiębiorstw w zakresie 

konkurencyjności i innowacyjności oraz zapotrzebowanie na usługi proinnowacyjne” opracowanym przez Instytut Badań 

nad Gospodarką Rynkową również na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Niestety dane 

w raporcie zagregowane zostały w układzie podregionalnym, dlatego też nie ma informacji o obszarze LGD, a jedynie o 

podregionie wałbrzyskim. 

W raporcie wysoko oceniono atrakcyjność inwestycyjną podregionu wałbrzyskiego, przyznając mu w obszarach 

działalności przemysłowej i usługowej ocenę najwyższą, a w obszarze działalności zaawansowanej technologicznie 

„wysoką”. Jako kluczowe atuty atrakcyjności inwestycyjnej podregionu wskazano infrastrukturę transportową i 

logistyczną, infrastrukturę telekomunikacyjną, potencjalny wzrost produktywności oraz koszty pracy. 

Najbardziej innowacyjne branże wg tego raportu to: informacja i komunikacja (62,9%), inne usługi (45,7%) oraz 

profesjonalna działalność naukowa i techniczna (43,8%). Niestety podregion wałbrzyski jest najmniej aktywnym 

obszarem Województwa Dolnośląskiego w zakresie współpracy firm w ramach klastrów
83

. W podregionie 

wałbrzyskim 16,7% firm deklaruje przynależność do klastra, podczas gdy wskaźnik ten wynosi w regionie 22,7%. 

Obrazuje to niski poziom współpracy przedsiębiorców podregionu wałbrzyskiego. Wskazuje również na niski poziom 

zaufania lub braku świadomości zachodzących w ekonomii zmian podkreślających znaczenie kooperacji. 

Można zaryzykować tezę, że na terenie LGD mam podobne problemy jeżeli chodzi o innowacyjność mierzoną 

kooperacją między podmiotami. Na terenie LGD funkcjonuje tylko jeden klaster- Klaster Wołowina Sudecka
84

. Na dzień 

dzisiejszy zrzesza 46 podmiotów (w tym NGO i uczelnie wyższe). Jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy przedsiębiorcami 

to pojawiają się próby zrzeszania przedsiębiorców
85

 w formie stowarzyszeń (Lokalne Organizacje Turystyczne), 

w szczególności w branży turystycznej, ale ciągle są to jeszcze próby często kończące się niepowodzeniem, brak 

jest wciąż świadomości działania w grupie i kooperacji. Jest to na pewno kolejne wyzwanie dla naszego obszaru i 

wymaga jeszcze sporo pracy, abyśmy chcieli i umieli ze sobą współpracować, co podkreślali sami zainteresowani, czyli 

przedsiębiorcy z branży turystycznej. 
Można więc podsumować, że obszar LGD charakteryzuje się niskim poziomem rozwoju w zakresie innowacji, ale mamy 
duży potencjał dla rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości wykorzystując szanse jakie daje nam zdiagnozowany obszar 
np. w dziedzinach małego przetwórstwa lokalnego, czy nawet starzejącego się społeczeństwa, możemy sobie wyobrazić 
powstające innowacyjne firmy świadczące usługi tylko dla osób starszych

86
, wreszcie rozwijanie nowych produktów 

turystycznych np. turystyki medycznej, też mogą nosić znamiona innowacyjności. Wydaje się jednak, że, aby móc wejść 
w obszar innowacyjności niezbędne będzie rozpoczęcie współpracy ze światem nauki, to bowiem połączenie, czyli 
przedsiębiorczości z nauką definiowane jako rozwój gospodarki opartej na wiedzy

87
 jest niezbędnym elementem dla 

rozwoju naszego obszaru. 
Również z rozpoznania przeprowadzonego przez LGD wynika, że żadna z lokalnych firm nie posiada strategii Biznesu 

Odpowiedzialnego Społeczne. Działania przedsiębiorców na rzecz lokalnej społeczności ograniczają się do 

okazjonalnego sponsoringu wydarzeń. Brakuje usystematyzowanych działań wspierających lokalny kapitał ludzki, 

realizowanych w ramach szeroko rozumianej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 

 

RYNEK PRACY / ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY 

Rynek pracy kształtowany jest poprzez podaż pracy oraz popyt na pracę. Popyt na pracę stanowi zgłaszane przez 

pracodawców (przedsiębiorstwa i podmioty administracji publicznej) zapotrzebowanie na pracę, czyli liczba osób, którą 

pracodawcy gotowi są zatrudnić oferując określone wynagrodzenie. Podaż pracy jest to zasób siły roboczej, tj. ogół osób 

pracujących bądź poszukujących zatrudnienia. Jest ona determinowana m.in. strukturą demograficzną społeczeństwa, 

oferowanymi warunkami zatrudnienia, w tym wysokością płac i czynnikami fizycznymi związanymi z uciążliwością 

środowiska pracy. Ze względu na aktywność ekonomiczną ludność dzieli się na warstwę aktywnych zawodowo (osoby 

bezrobotne i pracujące) oraz biernych zawodowo (m.in. osoby otrzymujące emeryturę lub rentę, uczniów, skazanych, 

pensjonariuszy domów opieki itd.). 

W sytuacji, gdy część zdolnych do podjęcia pracy i poszukujących zatrudnienia osób nie znajduje pracy, mimo 

akceptowania oferowanych warunków zatrudnienia (podaż pracy przewyższa popyt na pracę) pojawia się zjawisko 

bezrobocia. W przypadku obszarów borykających się z takimi problemami należy podjąć odpowiednie działania 

„naprawcze", a więc podjąć działania mające na celu m.in.: aktywizację zawodową osób bezrobotnych, zwiększenie 

adaptacyjności zasobów pracy poprzez wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji ludności, obniżenie kosztów pracy. 

Obszary, które posiadają duży potencjał rozwojowy w zakresie rynku pracy mogą stać się motorem wzrostu i rozwoju 

gospodarczego oraz społecznego. Z tego względu wymagają one szczególnej uwagi, mogą stanowić doskonałe ośrodki 

rozwoju dla przemysłu high-technology czy nowych usług. Wymagają one m.in. otwartej polityki proinwestycyjnej 

(wspierającej lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów zewnętrznych), polityki wspierającej współpracę sfery 

naukowej z biznesową (a tym samym wspieranie rozwoju innowacji)
 88

. 
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Uwzględniając, w szczególności popytowe aspekty rynku pracy, utworzono zestaw wskaźników, które zgrupowano 

w obszary tematyczne, obrazujące poziom zatrudnienia,  problem bezrobocia, płynność rynku pracy, efektywność 

systemu pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej oraz poziom wynagrodzeń.  

Rynek pracy - zatrudnienie 

Jak podkreślono w dokumencie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, wysoki poziom zatrudnienia ma kluczowe 

znaczenie w budowaniu spójności społeczno-gospodarczej, w tym przeciwdziałaniu ubóstwu, wyrównywaniu szans 

na rynku pracy różnych grup społecznych (np. osób starszych czy niepełnosprawnych), poprawie warunków i 

poziomu życia. 

Poziom zatrudnienia w województwie dolnośląskim jest bardzo zróżnicowany i kształtuje się na poziomie 12,5 % do 47,9 %. 

Obszar LGD to miejsce gdzie zatrudnienie jest na poziomie 14,5 %
89

  

Można więc śmiało stwierdzić, że jest to kolejny obszar problemowy, głównie zatrudnienie na terenie LGD 

generuje sektor gospodarki leśnej oraz zatrudnienie w branży usługowej. 

Rynek pracy - zasoby rejestrowanego bezrobocia 

Wynikiem niedopasowania struktury podaży pracy i popytu na pracę jest zjawisko bezrobocia. Wysoki jego poziom 

stanowi barierę rozwojową, zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Może powodować spadek produktywności, 

upadek lokalnych przedsiębiorstw (spowodowany zmniejszonym zapotrzebowaniem na dobra i usługi) lub odpływ 

kapitału w inne regiony kraju i niechęć inwestorów. Długotrwałe bezrobocie (ok. 60% - bezrobotnych na terenie obszaru 

LGD posiada ten status) stanowi jedną z podstawowych przyczyn ubóstwa i wykluczenia społecznego. Z drugiej strony 

występowanie bezrobocia może też pośrednio wywierać korzystny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą, w tym na 

konkurencyjność na rynku pracy (stymuluje wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych), zwiększanie 

nakładów na inwestycje w kapitał ludzki, obniżenie inflacji (poprzez zmniejszenie presji na wzrost płac i osłabienie 

popytu na towary i usługi), racjonalizację zatrudnienia i poprawę efektywności gospodarowania. 

Nasilenie zjawiska bezrobocia wśród ludności lokalnej obrazuje stopa bezrobocia rejestrowanego. Określa się ją na 

podstawie stosunku liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej 

populacji), tj. bezrobotnych i pracujących. 

Wyk. nr 3 Stopa bezrobocia w Powiecie Kłodzkim w latach 2008-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie banku danych regionalnych GUS 

Stopa bezrobocia na obszarze objętym LSR wg stanu na wrzesień 2015 r. wynosiła około 20.2%
90

, widoczna jest 

tendencja spadkowa. Jednak wciąż bezrobocie przewyższa dwukrotnie średnią w kraju. 

Tab. nr 5    Struktura bezrobotnych na obszarze LGD na września 2015 r. 

  Ilość bezrobotnych W tym z prawem do zasiłku 

Lp. Miasta Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 

1. Duszniki Zdrój 283 114 59 31 

2. Kudowa Zdrój 798 342 122 74 

3. Polanica Zdrój 398 165 66 35 

                Gminy 0 0 0 0 

4. Bystrzyca Kłodzka 1231 656 216 105 

5. Kłodzko 1220 558 238 129 

6. Lądek Zdrój 429 183 68 33 

7. Lewin Kłodzki 183 86 33 14 

8. Międzylesie 524 268 78 41 

9. Radków 546 286 83 41 

10. Stronie Śląskie 492 205 71 39 

11. Szczytna 485 204 120 54 
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 6 589 
3 067  

46,55 % 

1 154  

17,51 % 
596 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i PUP Kłodzko 

Z informacji uzyskanych od Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na terenach gmin, dla których opracowana 

jest LSR, ogólna liczba bezrobotnych wynosi 6 589 osób, w tym kobiet jest 3 067, co stanowi 46,55 % ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 

województwie wyniosła 8,2% a na obszarze LGD 15,1%-stan na dzień 31.12.2013 r. Z danych statystycznych wynika że, 

największe bezrobocie jest w miesiącach zimowych, a najwięcej pracy jest w okresie wiosenno-letnim. Największym 

spadkiem bezrobocia w porównaniu z latami ubiegłymi charakteryzują się gminy Stronie Śląskie (-9,3%) i 

Duszniki-Zdrój (-6.1%). Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano m.in. w gminach: Szczytna (+7%), Lądek-Zdrój 

(+3,3%), Lewin Kłodzki (+3,2%) i Radków (+3,1%). 

Znamienna jest też informacja, że TYLKO 17,5 % bezrobotnych ma prawo do zasiłku
91

 a aż 82,5 % takiego prawa nie 

ma, można więc domniemywać, że większość z nich jest beneficjentami POMOCY SPOŁECZNEJ. Z powyższych 

danych wynika, że rynek pracy postrzegany w kategorii rejestrowanego bezrobocia jest bardzo dużym problemem 

na obszarze LGD.  
 

Jednym z mierników bezrobocia strukturalnego jest także wskaźnik obrazujący udział bezrobotnych absolwentów (do 

12 miesięcy od dnia ukończenia nauki) w ogólnej liczbie bezrobotnych. Wysokie wartości tego wskaźnika świadczą o 

słabej adaptacyjności zasobów pracy, wynikającej z niedopasowania struktury podaży pracy (ze względu na posiadane 

kwalifikacje, wykształcenie) do popytu na pracę, zgłaszanego przez przedsiębiorstwa i instytucje. W związku z tą 

sytuacją mamy do czynienia z odpływem wykształconej młodzieży
92

 do wielkich miast, czy też zagranicę, na co również 

wskazywali mieszkańcy obszaru LGD podczas organizowanych przez nas konsultacji, a szczególnie grupa młodzieżowa, 

z którą spotkaliśmy się na wywiadzie i warsztatach z grą Planista.  

W obszarze powiatów Dolnego Śląska relatywnie dobrze dopasowujemy strukturę zasobów pracy do potrzeb 

lokalnego rynku pracy, opisany wyżej wskaźnik u nas jest na poziomie 2,4 %
93

 i jest jednym z lepszych w skali 

województwa. 

Dlaczego więc, jak jest tak dobrze, mieszkańcy wskazywali na problem odpływu młodych z powodu braku pracy, w 

urzędzie pracy wyjaśniono nam, że pracodawcy zgłaszają zdecydowanie więcej ofert pracy dla ludzi mniej 

wykształconych a ludzie wykształceni wiedząc o tej sytuacji nie czekając na oferty biorą sprawy w soje ręce i wyjeżdżają 

za pracą do miast, gdzie mają duże większe możliwości w jej znalezieniu. 

Na podstawie dwóch wskaźników, czyli stopy bezrobocia i udziału bezrobotnych absolwentów w ogólnej liczbie 

bezrobotnych należy uznać, że pomimo dobrej adaptacyjności zasobów pracy,  borykamy się z dużym problemem jakim 

jest wysoki poziom stopy bezrobocia strukturalnego na terenie LGD. 

Płynność rynku pracy 

Poziom aktywności ludności lokalnej w poszukiwaniu pracy oraz efektywności działań mających na celu 

równoważenie podaży i popytu na pracę w pewnym zakresie obrazują wskaźniki płynności. Pozwalają one określić 

przepływy między zasobami bezrobotnych i pracujących. 

Wielkość odpływu z zasobów bezrobocia do zasobów pracujących obrazuje wskaźnik płynności rynku pracy. 

W przypadku obszaru LGD wskaźnik ten wykazuje wysoki poziom na tle województwa, w którym rozpiętość 

wskaźnika jest od 0,85 (max) do 0,10 (min) – nasz wynik to 0,66
94

 Także w tej kategorii zaliczamy się do grupy 

powiatów, które  relatywnie dobrze  dopasowują  podaż i popyt na pracę
95

. 

Efektywność systemu pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej 

System pośrednictwa zawodowego
96

 ma na celu aktywizację zawodową bezrobotnych mieszkańców poprzez 

skrócenie czasu poszukiwania zatrudnienia, podniesienie lub dopasowanie kwalifikacji zawodowych do 

wymogów lokalnego rynku pracy, przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz obniżenie kosztów 

związanych z „utrzymywaniem" osób bezrobotnych. Efektywność działań zmierzających do aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych można w pewnym zakresie zmierzyć odnosząc liczbę bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach w 

zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz zajęciach aktywizacyjnych do 100 wyrejestrowanych bezrobotnych.  Na tle 

województwa rozpiętość tego wskaźnika wynosi  od 0,04 (min) do 15,7 (max), nasz obszar oscyluje w granicy 6, co 

oznacza, że należałoby organizować więcej szkoleń i zajęć aktywizujących osoby bezrobotne.  
Niesprawne funkcjonowanie systemu aktywizacji zawodowej, bądź niepewna sytuacja przedsiębiorstw na rynku 

(spowodowana np. kryzysem gospodarczym, bądź trudną sytuacją finansową) może powodować niską skuteczność 

urzędów pracy. Sytuację w tym zakresie opisuje wskaźnik liczby bezrobotnych, którzy po skorzystaniu z aktywnych form 

pomocy bezrobotnym zarejestrowali się po raz kolejny w przeliczeniu na 100 bezrobotnych nowo zarejestrowanych. 

W naszym przypadku co piąta osoba, która skorzystała z form aktywizacji zawodowej powróciła do grupy 

bezrobotnych
97

. Na niską skuteczność mechanizmów przeciwdziałania bezrobociu stosowanych przez Powiatowe 

Urzędy Pracy wskazuje szereg raportów Najwyższej Izby Kontroli. 

Podsumowując efektywność systemu pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej na obszarze LGD, możemy 

stwierdzić, że instytucje powołane w tym zakresie – muszą wykazać się większą aktywnością i próbować zmniejszać 
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odsetek osób bezrobotnych, które po skorzystaniu z aktywnych form pomocy bezrobotnym, ponownie zarejestrowało się 

w urzędzie pracy. Należy też poprawić efektywność stosowanych form aktywizacyjnych lub zastanowić się nad ich 

lepszym dopasowaniem do potrzeb bezrobotnych. Co istotne, a co zgłaszały też CIS_y na spotkaniach z nami to duży 

opór urzędów pracy przed stosowaniem „nowych” narzędzi aktywizacyjnych, jakie daje ustawa o promocji zatrudnienia a 

mowa tutaj w szczególności o KONTRAKTOWANIU USŁUG ZATRUDNIENIOWYCH
98

.Nie ma wypracowanej 

ścieżki współpracy i podziału kompetencji pomiędzy instytucjami aktywnej integracji (Centra Integracji Społecznej, 

spółdzielnie socjalne) oraz publicznymi służbami zatrudnienia. Mamy jednak nadzieję, że powołana przez nas Koalicja na 

rzecz zatrudnienia w naszym powiecie otworzy możliwości dialogu również i w tym temacie. 

Wynagrodzenia 
Poziom wynagrodzeń ma decydujący wpływ na dostępność dóbr i usług konsumpcyjnych. Brak możliwości 

zaspokojenia różnorodnych potrzeb z powodu złej sytuacji finansowej znajduje odzwierciedlenie w pogarszaniu się 

jakości życia i zwiększaniu dysproporcji społecznych, a także nadmiernie obciąża finanse państwa i powoduje spadek 

konsumpcji, co przekłada się na pogorszenie sytuacji przedsiębiorstw. 

Jedną z determinant popytu na pracę oraz kondycji finansowej przedsiębiorstw jest wielkość i struktura wynagrodzeń.  

Wskaźnikiem dającym pewien pogląd na sytuację w tym zakresie jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. 

Niekwestionowanym liderem w województwie jest powiat lubiński tam miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi, uwaga 

- 6 807,05 zł a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej to 170 %. 

Na tym tle wyglądamy dość słabo bo nasze wskaźniki w tym zakresie to odpowiednio 3 333,36 zł i 83,3 % 

Analiza oferty pracy na stronie PUP wskazuje, iż niewiele ofert pracy płatne jest powyżej najniższej krajowej. 

Długotrwała praca za minimalna stawkę powoduje powstawania zjawiska „woorking poor”- ubogich pracujących
99

. Są 

to osoby, które pomimo regularnego zatrudnienia nie są w stanie zaspokoić wszystkich podstawowych potrzeb, a 

doświadczająca ich deprywacja sprawia, że spychani są w kierunku zjawiska wykluczenia społecznego. 

Biorąc pod uwagę, iż statystyki GUS dotyczące wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obejmują podmioty 

gospodarcze zatrudniające powyżej 9 pracowników, można przyjąć iż dane dotyczące średniego wynagrodzenia są 

zawyżone. Około 68% przedsiębiorców z obszaru LSR to mikro i małe przedsiębiorstwa, które nie są objęte statystykami 

GUS i nie prowadzi się u nich żadnych badań poziomu wynagrodzenia. 

Także jeżeli mielibyśmy przyrównywać naszą sytuację związaną z kwestią wynagrodzeń do średniej w kraju to pomału 

do niej dobijamy, natomiast jeżeli chcielibyśmy przyrównać nas do najlepszych w kraju to mamy jeszcze sporo 

do zrobienia w tej dziedzinie. Dodatkowo podczas spotkań z mieszkańcami obszaru LGD, wielu z nich 

wskazywało na kwestię wynagrodzeń
100

 jako bardzo słabą stronę na naszym terenie. Dlatego też zdaniem mieszkańców 

obszar ten należy zaliczyć do problemowych i zastanowić się, jak można by poprawić tę sytuację. 

 

PODSUMOWANIE Przeanalizowane wskaźniki w zakresie rynku pracy / adaptacyjności zasobów pracy – pokazują, iż 

ten obszar nie jest naszą mocną stroną a to dlatego, że kluczowe aspekty decydujące o sytuacji społeczno-gospodarczej 

obszaru LGD oraz poziomie i jakości mieszkańców, tj. wielkość zatrudnienia i bezrobocia oraz poziom wynagrodzeń są 

na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu do sytuacji w województwie Dolnośląskim. 

Do niekorzystnych zjawisk można zaliczyć: 

- niski poziom zatrudnienia, 

- wysoką stopę bezrobocia rejestrowanego, 

- stosunkowo dużą liczbę bezrobotnych, którzy po skorzystaniu z aktywnych form pomocy bezrobotnych zarejestrowali 

się po raz kolejny, 

- stosunkowo niskim w województwie przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto. 

Próbując zastanawiać się z mieszkańcami obszaru LGD, którzy uczestniczyli w organizowanych przez nas warsztatach, 

czy też odpowiadali na zadane pytanie w tej kwestii na portalu konsultacyjnym - jak można by zmienić ten niekorzystny 

trend - jednoznacznie wskazywali na potrzebę promowania małej przedsiębiorczości
101

 i dopasowania narzędzi 

pomocowych właśnie dla tych osób, które mają predyspozycje i chcą prowadzić własny biznes. 

KAPITAŁ INTELEKTUALNY I SPOŁECZNY 

Czynnikiem napędzającym rozwój społeczno-gospodarczy oraz wywierającym istotny wpływ na dobrobyt społeczny 

(poprawę jakości życia i wyrównywanie dysproporcji społecznych) jest kapitał intelektualny i społeczny. Istnieje wiele 

definicji kapitału intelektualnego. Wspólnym wątkiem wielu z nich jest założenie, że o kapitale intelektualnym stanowi 

zdobyta wiedza fachowa, doświadczenie i umiejętności. Wielkość kapitału intelektualnego determinowana jest dostępem 

do edukacji, poziomem kształcenia i systemem oświaty, umiejętnym wykorzystaniem indywidualnych predyspozycji, 

stwarzaniem warunków do rozwoju umiejętności i zgłębiania wiedzy specjalistycznej. 

Kapitał społeczny odnosi się do cech społecznego zorganizowania, takich jak tworzenie relacji społecznych, jasnych 

reguł, ustanawianie norm i budowanie społecznego zaufania. Ułatwiają one koordynację działań i współpracę w celu 

osiągania obopólnych korzyści. Współdziałanie sprzyja podejmowaniu działań społecznie istotnych na drodze do 

rozwiązywania ważnych problemów (np. walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym). Partycypacja społeczności 

lokalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych jest wyznacznikiem społeczeństwa obywatelskiego. 

Kapitał intelektualny
102

 i społeczny odnosi się do przedsiębiorstw i społeczeństwa, jego filarem są zaś instytucje 

państwowe. Niski poziom zasobów kapitału intelektualnego i społecznego może stanowić barierę w rozwoju społeczno-

gospodarczym, co nie sprzyja poprawie jakości życia.  
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Diagnoza kapitału intelektualnego i społecznego nie jest zadaniem łatwym, ponieważ są to zjawiska wieloaspektowe i 

trudno mierzalne. Określając jego poziom należy wziąć pod uwagę nie tylko ilość (dostępność), ale i jakość zasobów 

ludzkich. Ocena dokonywana na podstawie danych statystycznych nie wyczerpuje tematu i ma charakter w dużej mierze 

jedynie poglądowy. 

W opisie kapitału intelektualnego i społecznego wzięto pod uwagę zestaw wskaźników obrazujących takie aspekty, 

jak kwalifikacje siły roboczej, efektywność kształcenia, społeczeństwo obywatelskie. 

Ocena sytuacji na obszarze LGD  ma na celu: 

- określenie czynników
103

, które mogą przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego, a także tych które stanowią 

barierę rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego, 

- identyfikację obszarów problemowych, w których kumulują się niekorzystne zjawiska oraz obszarów posiadających 

potencjał rozwojowy w zakresie kapitału intelektualnego i społecznego. 

Kwalifikacje siły roboczej 

Wzrost poziomu wykształcenia
104

 społeczeństwa jest jednym z podstawowych czynników determinujących rozwój 

społeczno-gospodarczy. Podjęcie studiów wyższych umożliwia zdobywanie wiedzy specjalistycznej, łatwiejszą adaptację 

do zmieniającego się otoczenia, a także rozwijanie umiejętności interpersonalnych i innych, związanych z danym 

profilem zawodowym.  

Kwalifikacje zawodowe i strukturę wykształcenia zasobów pracy obrazuje wskaźnik udziału pracujących z 

wykształceniem wyższym
105

 (ze stopniem naukowym co najmniej doktora, z tytułem magistra lub równorzędnym) 

w liczbie pracujących ogółem. W tej dziedzinie wypadamy przeciętnie na tle województwa, nasz wskaźnik 

kształtuje się na poziomie 27 %
106

, podczas gdy najlepsi osiągają wynik na poziomie 50 %. 

Efektywność kształcenia
107 

Ocena lokalnego systemu oświaty powinna obejmować dostęp do edukacji i powszechność nauczania, jakość 

kształcenia oraz poziom zdobytej wiedzy i umiejętności. Efektywność kształcenia jest zatem pojęciem szerokim, 

ale jednocześnie trudno mierzalnym. Wśród mierników rzucających pewne światło na ten aspekt można ująć 

wyniki egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Na naszym obszarze wyniki z egzaminu gimnazjalnego w części 

matematyczno-przyrodniczej nie odbiegają od średniej w województwie i wynoszą 22,3 (średnia wojewódzka 23,4), ale 

możemy się już pochwalić wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego
108

 –tylko 6,5 % uczniów go nie zdaje. 

Kapitał społeczny - społeczeństwo obywatelskie 

Jak podkreślono w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, czynnikiem nabierającym współcześnie coraz 

większego znaczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego jest kapitał społeczny. 

Jednym z przejawów tworzenia się takiego kapitału jest zaangażowanie obywateli w pracę stowarzyszeń i organizacji 

społecznych. Istotna jest także świadomość ludności o możliwości współdecydowania w ważnych dla społeczeństwa 

sprawach (gospodarczych, społecznych i politycznych). Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się bowiem 

aktywnością w życiu społecznym i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez 

impulsu ze strony władzy państwowej. 

Jako miernik charakteryzujący aktywność społeczną przyjęto wskaźnik liczby zarejestrowanych w rejestrze REGON 

fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. I tak w roku 2010 na terenie 

naszego powiatu wynosił on 27,7 a w roku 2014 już 35. 

Tak więc na terenie LGD odnotowujemy wyraźny wzrost działalności społecznej. O ile w 2008 r. na terenie LGD było 

zarejestrowanych 280 organizacji pozarządowych to już w 2014 r. na tym terenie mamy ich już 363
109

. 

Liderami działalności społecznej są mieszkańcy gmin Bystrzyca Kłodzka – 79, Kłodzko – 45, Kudowa-Zdrój – 38, Lądek 

– Zdrój – 38, na tym terenie mieszkańcy zarejestrowali w sumie 200 organizacji pozarządowych, co stanowi ponad 50 % 

wszystkich NGO na terenie LGD. 

Ze wszystkich 363 organizacji - zarejestrowanych w KRS jest 180 stowarzyszeń (w tym 30 ze statusem OPP) i 43 

fundacje (w tym 7 ze statusem OPP), pozostałe zarejestrowane są na poziomie Starostwa Powiatowego w 

Kłodzku i są to – stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzące 

działalności gospodarczej i uczniowskie kluby sportowe. 

Organizacje pozarządowe na naszym terenie LGD działają gównie w obszarach:  
Edukacja oświata Działające na rzecz 

danej miejscowości
 

Popularyzujące 

region i 

wypoczynek 

Sport Pro zdrowotne, 

niepełnosprawni 

Kultura 

11 45 17 28 17 12 

Podczas wywiadów zogniskowanych przeprowadzonych z przedstawicielami sektora pozarządowego na pytanie 

o ich kondycję i możliwości rozwoju w odpowiedziach usłyszeliśmy, że głownie borykają się z kłopotami finansowymi, 

wiedzą o możliwościach dotacyjnych, ale często nie mają pieniędzy na wkład własny
110

, kłopotliwa jest też dla nich 

powszechnie obowiązująca w systemach dotacyjnych refundacja poniesionych wydatków
111

, czy też wreszcie nie radzą 

sobie ze zbyt skomplikowanymi procedurami
112

, które towarzyszą pozyskiwaniu środków unijnych. Te wszystkie aspekty 

łącznie powodują, że często rezygnują z dotacji, bo po prostu zwyczajnie ich na to nie stać
113

. Ich zdaniem też, trwający 

ciągle taki stan rzeczy powoduje wolniejszy rozwój sektora pozarządowego
155

 i chętnie widzieli by zmiany w tym 

zakresie .Dodatkowym parametrem, jaki postanowiliśmy zbadać w kategorii „kapitał społeczny” jest tzw.  ekonomia 
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społeczna.  Stosunkowo świeża  dziedzina, która w Polsce dopiero się rozwija, stąd też nie lada wyzwaniem było 

zidentyfikować tego rodzaju podmioty na naszym terenie.  

Przedsiębiorstwa społeczne
114

, to w wielkim skrócie takie podmioty gospodarcze, które poza dostarczaniem dobrej 

jakości produktów i usług oraz generowaniem zysku są nastawione przede wszystkim na dokonanie pozytywnej zmiany 

społecznej. Do sektora ekonomii społecznej na terenie LGD należą: 

- Spółdzielnie socjalne
115

, mamy 2 i zajmują się one głównie reintegracją zawodową i społeczną członków poprzez 

realizację zadań zleconych przez samorządy terytorialne, ale i osoby prywatne. Przedmiotem działalności spółdzielni 

socjalnych jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków obejmującą następujący 

zakres usług: wykonywanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla osób chorych, starszych i dzieci, przygotowanie 

posiłków, wykonywanie zakupów, sprzątanie mieszkania podopiecznego, mycie okien, pranie i prasowanie ubrań, 

przynoszenie opału, załatwianie spraw urzędowych w imieniu podopiecznego.  

Centra Integracji Społecznej - z 5 CISów na Dolnym Śląsku 3 funkcjonują na terenie LGD, z tego 2 na terenie gminy 

wiejskiej Kłodzko – organizowane przez nie warsztaty to przede wszystkim: krawieckie, opieki nad chorymi, 

remontowo-budowlane, ogrodnicze. Dwa CISy zostały zarejestrowane u wojewody przez gminy: Bystrzyca 

Kłodzka i Kłodzko a jeden przez stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój”. 

Wygląda na to, że ekonomia społeczna to duże novum na naszym obszarze LGD i mamy tutaj sporo do zrobienia
116

. 

 

Z przeprowadzonego wywiadu z pracownikami wspomnianych wyżej CISów wynika, że wciąż mają one problemy z 

płynnością finansową
117

. W sumie w ramach prowadzonych przez CISy warsztatów uczestniczy w nich 170 osób, wśród 

nich głównie osoby długotrwale bezrobotne. Pracownice CISów ubolewały też nad tym, że wciąż brak jest współpracy
118

 

na poziomie powiatu pomiędzy instytucjami zajmującymi się problematyką rynku pracy i że brakuje im 

wyspecjalizowanej kadry. Chętnie włączą się w działania promujące ekonomię społeczną na naszym terenie. Na 

pytanie, czy widzą potencjał dla rozwoju ekonomii społecznej
119

 na naszym obszarze, jednogłośnie odpowiedziały, że 

TAK, ale temat potrzebuje nagłośnienia i przede wszystkim informacji o tym, czym w ogóle jest ekonomia społeczna i w 

jaki sposób może wprowadzać zmiany na obszarze LGD.
 

Na terenie LGD nie funkcjonują organizacje o charakterze strażniczym, czy promującymi postawy obywatelskie. 

Fundacja im. Stefana Batorego, jako największy sponsor inicjatyw z obszaru wspierania demokracji przekazała jedynie 

2,8%(dane portalu NGO.PL) dostępnych środków na projekty realizowane na Dolnym Śląsku. Żaden z nich nie był 

realizowany na obszarze LGD 

Kolejnym wskaźnikiem, który wydaje się dosyć dobrze obrazować kapitał społeczny obszaru LGD jest 

frekwencja wyborcza
120

 w wyborach samorządowych, jest ona na poziomie 46 % i nie wiele odbiega od średniej w kraju. 

Jednak nie ma się czym szczycić, wygląda na to, że mamy tutaj głębszy problem na poziomie krajowym, w ponad 

25 letniej demokracji, tylko połowa społeczeństwa jest zainteresowana wyborami samorządowymi– nie świadczy 

to o nas obywatelach najlepiej.  
Wskaźniki przeanalizowane wyżej wskazują na przeciętne zaangażowaniem obywateli na obszarze LGD, o czym 

świadczy udział w wyborach samorządowych oraz niskie wskazania w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii 

społecznej. Za potencjał należy jednak uznać wciąż rosnącą ilość rejestrowanych organizacji pozarządowych, co 

świadczy o przebudzaniu się społeczności lokalnych do działań na rzecz miejsc, w których żyją
121

. 

Ale postanowiliśmy sprawdzić jeszcze dwa wskaźniki dodatkowe, które naszym zdaniem mocno świadczą o 

zaangażowaniu obywateli w życie swoich gmin,  czyli inicjatywę funduszy obywatelskich i wykorzystywanie funduszu 

sołeckiego w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. 

No i tak w roku 2015 po raz pierwszy zainicjowano dwa budżety obywatelskie
122

 na 11 gmin – mało, ale coś drgnęło - 

Lądek Zdrój budżet 50 000 zł – z inicjatywy klubu radnych, spłynęło 15 projektów obywatelskich
123

, z czego 13 zostało 

poddanych ocenie. 

Stronie Śląskie 100 000 zł – z inicjatywy Burmistrza, spłynęło 10 projektów obywatelskich, (9 z miasta i 1 ze wsi) 

Na dzień dzisiejszy wszystkie gminy wdrażają  FUNDUSZ SOŁECKI
124

, gdzie w pierwszym roku 

funkcjonowania funduszu  nie zdecydowała się na jego wdrażanie 1 gmina – Kłodzko.  
Z niepokojem odnotowaliśmy jednak fakt, iż żadna z gmin nie zdecydowała się dotychczas na zastosowanie mechanizmu 

regrantingu
125

, co może świadczyć o braku, lub niskim poziomie zaufania na linii JST- NGO
126 

PODSUMOWANIE Do słabych punktów w dziedzinie  - KAPITAŁ INTELEKTUALNY I SPOŁECZNY obszaru 

LGD można zaliczyć:  

- niskie kwalifikacje siły roboczej, 

- zupełnie marginalną liczbę zarejestrowanych podmiotów ekonomii społecznej - 7 

- niską frekwencją w wyborach 

 

SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA / PROBLEMY SPOŁECZNE 

Spójność społeczna - w rozumieniu Rady Europy - to posiadana przez społeczeństwo zdolność zapewnienia dobrobytu 

wszystkim swym członkom, minimalizowania rozbieżności między nimi i unikania polaryzacji. Społeczeństwo spójne to 

wspólnota wolnych, wspierających się nawzajem ludzi, którzy dążą do tych wspólnych celów metodami 

demokratycznymi. 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/602857
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Wzrost spójności społecznej polega na zmniejszaniu różnic w wykorzystaniu kapitału ludzkiego (społecznego) 

pomiędzy poszczególnymi obszarami, m.in. na zmniejszaniu zjawiska wykluczenia społecznego. 

W badaniu przyjęto, że o poziomie wykluczenia społecznego na obszarze LGD świadczą wybrane wskaźniki 

odnoszące się m.in. do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zagrożonych ubóstwem 

materialnym (z powodu niskiego dochodu), osób niepełnosprawnych. 

Osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy 

Jednym z ważniejszych, współczesnych problemów społecznych, a także ekonomicznych i politycznych jest zjawisko 

bezrobocia, a przede wszystkim problem osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.  

Po przeanalizowaniu tego tematu na obszarze LGD wytypowano następujące grupy, które są w szczególnie trudnej 

sytuacji a generują ją przede wszystkim:  

- Czas pozostawania bez pracy – bezrobotni zarejestrowani pow. 12 miesięcy;  

-  Wiek – bezrobotni w wieku 25 – 34 lata i 50 + 

-  Wykształcenie – bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym i gimnazjalnym;  

-  Staż pracy ogółem – bezrobotni ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat.  

-  Płeć – bezrobotne kobiety 

- Miejsce zamieszkania – bezrobotni zamieszkali na wsi 

Tab.nr 6 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Stan na 31.12.2014 r.(dane powiatowe)
127 

Wyszczególnienie grup Liczba osób % ogółu bezrobotnych 

do 25 roku życia 1620 13,0 

długotrwale bezrobotne 7693 61,7 

powyżej 50 roku życia 3780 30,3 

bez kwalifikacji zawodowych 4597 36,9 

bez doświadczenia zawodowego 2273 18,2 

bez wykształcenia średniego 7520 60,3 

niepełnosprawni 659 5,3 

kobiety 5986 48 

mieszkające na wsi 4889 39 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Kłodzko 

Mimo znacznego spadku ogólnej liczby bezrobotnych w stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrosty udziału w 

ogólnej liczbie bezrobotnych w pięciu grupach wśród bezrobotnych
128

 w szczególnej sytuacji na rynku pracy, są to 

następujące kategorie: osoby długotrwale bezrobotne - wzrost o 4,9 % w stosunku do 2013 r.-jest to najwyższy, a zarazem 

niepokojący wzrost, bezrobotni powyżej 50 roku życia – wzrost o 2,5 %, bezrobotni bez doświadczenia zawodowego – 

wzrost o 0,9 %, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych – wzrost o 0,9 %, niepełnosprawni – wzrost o 5,3 % Jedynie w 

grupie bezrobotnych do 25 roku życia odnotowano znaczny spadek – 2,5 % w stosunku do ogółu zarejestrowanych na 

przestrzeni 2014 r.  

Powyższa tabela pokazuje jednoznacznie, że osoby zakwalifikowane w grupach długotrwale bezrobotni oraz bez 

wykształcenia średniego generują największą liczbę osób zarejestrowanych. 

Tab. nr 7 Struktura bezrobotnych wg wieku. Stan na 31.12.2014 r. (dane powiatowe) 

 

Grupy 

wiekowe 

Ilość bezrobotnych % do ogółu osób bezrobotnych 

18-24 1620 13,0 

25-34 3172 25,5 

35-44 2749 22,1 

45-54 2636 21,2 

55-59 1645 13,1 

60-64 639 5,1 

Ogółem 12461 100 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i PUP Kłodzko 

Na koniec 2014 roku najliczniejszą zbiorowość wśród osób zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w przedziale 

wiekowym 25-34 lata - 3172 osoby, co stanowi 25,5 % do ogółu zarejestrowanych. Następną w kolejności stanowiła 

grupa osób w wieku 35-44 lata - 2749 osób tj. 22,1%. Suma osób bezrobotnych w przedstawionych wyżej przedziałach 

wiekowych stanowi 47,6% wszystkich osób bezrobotnych.  

W związku z tym, że najliczniejszą kategorią bezrobotnych są długotrwale bezrobotni, postanowiliśmy przyjrzeć się  - 

Kim oni są i dlaczego nie mają pracy ? W tym celu przeprowadziliśmy wywiady z pracownikami Urzędów Pracy i 

przejrzeliśmy szczegółowe dane w GUS. 
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Jakie wysnuliśmy wnioski: 

Po pierwsze na pewno są to kobiety, ogólnopolski trend związany z utrudnionym powrotem matek na rynek pracy 

szczególnie widać w miejscach, taki jak obszar LGD, gdzie kumulują się negatywne zjawiska społeczne, a stopa 

bezrobocia jest wyższa niż średnia wojewódzka i krajowa. W dużej mierze na pozostawanie poza rynkiem pracy jest brak 

instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3, a także preferencje pracodawców, powielający krzywdzący stereotyp matki jako 

pracownika nieobecnego (chorobowe na dzieci) i niezaangażowanego. Stereotyp stoi w sprzeczności z badaniami 

przeprowadzonymi przez firmę Delloite. Okazuje się, że rodzice są najbardziej zaangażowanymi, lojalnymi i 

produktywnymi pracownikami. Pomimo to sytuacja młodych kobiet na rynku pracy jest gorsza w porównaniu do grupy 

mężczyzn w tym samym przedziale wiekowym. 

Potwierdzają to statystyki GUS. Największa różnica między płciami pojawia się w przedziale 25-34 lat, czyli w wieku, 

gdy większość z rodzin decyduje się na dzieci. 

Po drugie są to osoby zamieszkujące na wsi, co często wynika z mniejszej zaradności życiowej, czy mniejszych 

kwalifikacji  zawodowych. 

Z wiekiem dysproporcja się zmniejsza, a po 55 roku życia to mężczyźni są częściej długotrwale bezrobotni.  

Po trzecie są to młodzi do 34 roku życia, słabo wyedukowani posiadający wykształcenie podstawowe i zawodowe. 

Jednak sytuacja młodych absolwentów uczelni nie jest wcale lepsza – pracują coraz częściej nie na podstawie umów o 

pracę, a samozatrudnienia czy umów cywilnych, nie rejestrując się tym samym w urzędzie pracy jako bezrobotni.  

Po trzecie - pracujący na czarno
129

 - okazuje się, że 10 proc. badanych bezrobotnych przyznaje się do pracy na czarno. 

Resort pracy szacuje jednak, że jest ich 3 – 4 razy więcej – wynika z raportu „Bilans Kapitału Ludzkiego" 

przygotowanego przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński. Wśród 

dorabiających bezrobotnych najwięcej jest młodych ludzi między 20. – 30. rokiem życia, którzy rejestrują się w urzędach, 

by mieć ubezpieczenie zdrowotne. Drugą pod względem liczebności grupą są osoby po 55. roku życia, zwykle z niskimi 

kwalifikacjami.  

Niewłaściwie zaprojektowany system pomocy osobom bezrobotnym również paradoksalnie  przyczyniać się do 

wzrostu bezrobocia, przynajmniej tego rejestrowanego na naszym terenie. Sytuacja taka ma miejsce nie tylko u nas, gdzie 

przepisy dotyczące np. objęcia osób zarejestrowanych jako bezrobotne ubezpieczeniem zdrowotnym prowadzą do 

wzrostu ich liczby. Znaczna część zarejestrowanych nie spełnia jednocześnie ekonomicznej definicji bezrobotnego 

pracując w szarej strefie lub nie będąc w rzeczywistości zainteresowana podjęciem pracy – niestety jest to spory 

problem na obszarze LGD. 

Na pewno też inne czynniki społeczno-prawne powodują tak wysoki poziom bezrobocia na naszym terenie, wśród nich 

możemy wymienić: niedostateczną skuteczność programów pobudzających aktywność życiową i zawodową 

bezrobotnych oraz częste zmiany w systemie regulacji prawnych. 

Obraz zaprezentowany wyżej świadczy o relatywnie bardzo złej i problemowej sytuacji w zakresie wyróżnionej 

zbiorowości - osób w trudnej sytuacji na rynku pracy,  zarejestrowanych jako bezrobotnych. 

Na pewno katalog przyczyn tego stanu rzeczy nie został tutaj wyczerpany, jednak na pewno znajdują się już obszary 

interwencji, które mogłyby znaleźć wsparcie w ramach  LSR. 

Na tle województwa również wypadamy bardzo słabo w tej kategorii i wyróżniamy się in minus wysokim natężeniem 

bezrobocia wśród młodzieży oraz znacznym udziałem bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 2 lat.  

Utrzymujący się długotrwale taki stan rzeczy, może stać się poważnym problemem nie tylko społecznym, ale 

politycznym i ekonomicznym. W zbiorowości osób, które chcą pracować, ale od dłuższego czasu nie 

znajdują faktycznego zatrudnienia, może narastać bierność i bezradność, albo skłonność do opuszczenia 

miejsca zamieszkania. W skrajnym zaś przypadku długotrwałe
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 pozostawanie poza rynkiem pracy prowadzi 

do wykluczenia społecznego, ubóstwa i marginalizacji społecznej. 

Zagrożenie ubóstwem materialnym 

Do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zaliczyć można również takie osoby, które żyją w niekorzystnych 

warunkach ekonomicznych, mają ograniczone zasoby materialne oraz ograniczone możliwości ich posiadania - osoby 

dotknięte ubóstwem materialnym
131

. 

Pojęcie „ubóstwo materialne" w przekroju obszaru LGD  (powiat kłodzki) opisują takie zmienne, jak: odsetek 

pracujących
132

, których przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto nie osiągało nawet połowy przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie (LGD -26,6) oraz średnia wysokość zaległości w opłatach za 

mieszkanie
133

 w zasobach gminnych przypadająca na mieszkanie zalegające z opłatami (LGD – 807,40 zł). Ponadto, 

natężenie zjawiska ubóstwa materialnego (biedy, braku dostatecznych środków do życia i możliwości zaspokojonych 

podstawowych potrzeb (żywność, opał, schronienie, leki, leczenie i odzież) przedstawiono za pomocą średniej liczby 

rodzin, którym ośrodki pomocy społecznej przyznały świadczenia społeczne z powodu ubóstwa (w przeliczeniu na liczbę 

ludności) - LGD – 260,7. 

Tab.nr 8 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

 

Obszar LGD 

 

 

Osoby w gospodarstwach domowych korzystający z pomocy społecznej 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba osoba 
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Duszniki-Zdrój 537 490 424 387 391 366 

Kudowa-Zdrój 928 752 660 691 704 713 

Polanica-Zdrój 603 608 541 571 547 525 

Bystrzyca Kłodzka 2384 2242 2198 2096 2170 1913 

Kłodzko 2210 1258 1344 1351 1340 1328 

Lądek-Zdrój 1239 762 708 697 772 721 

Lewin Kłodzki 345 316 280 266 246 240 

Międzylesie 944 826 815 777 735 617 

Radków 1149 1222 924 940 1065 921 

Stronie Śląskie 537 462 404 407 439 431 

Szczytna 659 605 472 424 460 392 

SUMA 11535 9543 8770 8607 8869 8167 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na dzień 31.12.2014 r. 

Na naszym obszarze LGD świadczeniami pomocy społecznej
134

 jest objętych 60% zarejestrowanych bezrobotnych, 

wygląda więc na to, że bezrobocie jest najczęstszym powodem przyznawania pomocy. 

Najsilniej skorelowanym problemem z bezrobociem jest ubóstwo, które również nie omija naszego obszaru LGD i jest 

szczególnie widoczne na obszarach wiejskich. 

Kolejne często występujące przyczyny udzielania świadczeń z pomocy społecznej to niepełnosprawność i długotrwała 

choroba, szczegółowo obraz beneficjentów pomocy społecznej obrazuje rysunek poniżej. 

Kategorie bezrobotnych klientów pomocy społecznej 

KOBIETY:  

- samotne młode matki(do 30 roku życia) z jednym/dwojgiem dzieci, często bez wsparcia rodziny 

- kobieta powyżej 45 lat, z małym doświadczeniem zawodowym, niskimi kwalifikacjami, często z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności (brak uprawnień do renty, emerytury), czasami kontakt z alkoholem (lub współuzależnienie) 

- kobieta (30-45 lat) bez doświadczenia zawodowego, wykształcenie średnie lub zawodowe, dzieci w wieku szkolnym, 

często z dzieckiem niepełnosprawnym 

MĘŻCZYŹNI:  

- mężczyzna (30-45 lat), wykonujący głownie prace dorywcze, posiadający obowiązek alimentacyjny, często mający 

problem z uzależnieniem od alkoholu 

- mężczyzna powyżej 54 lat, z małym doświadczeniem zawodowym, wykonujący głównie prace dorywcze, często z 

orzeczonym stopniem niepełnosprawności (brak uprawnień do renty, emerytury), alkoholik 

MŁODZIEŻ: osoby młode (do 30 roku życia), które wcześnie porzuciły edukację (np. ukończone tylko gimnazjum, 

szkoła podstawowa), wykonywały prace dorywcze, często kontakt z narkotykami, alkoholem 

 W tej kategorii, jako obszar LGD  zakwalifikowaliśmy się do grupy  o niskim poziomie mierników wymienionych wyżej 

i wystąpiła u nas stosunkowo zła sytuacja po względem zagrożenia ubóstwem materialnym. 

No cóż, wskazujemy więc ten obszar jako problemowy, gdzie wymagana jest interwencja i rozwiązanie problemów 

społecznych jakimi niewątpliwie są braku dostatecznych środków do życia i możliwości zaspokojenia podstawowych 

potrzeb (żywność, opał, schronienie, leki, leczenie i odzież). Utrzymująca się w czasie znacząca liczba 

mieszkańców objętych świadczeniami społecznymi z powodu ubóstwa materialnego, czy też spore zaległości w 

opłatach za mieszkania komunalne  świadczą o stopniu zubożenia społeczeństwa i marginalizacji społecznej.   

Niepełnosprawność 

Kolejną grupą osób narażoną na ryzyko wykluczenia społecznego są osoby niepełnosprawne, które często mają 

ograniczony dostęp do usług publicznych, społecznych (m.in. usług medycznych, edukacji, kultury). Ponadto, osoby 

niepełnosprawne mają ograniczone możliwości włączenia się do rynku pracy. O dostępie do rynku pracy dla osób 

niepełnosprawnym świadczy liczba zgłoszonych przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego 

wolnego miejsca pracy lub miejsc aktywizacji zawodowej dla tej grupy w relacji do liczby zarejestrowanych 

niepełnosprawnych bezrobotnych. Osoba niepełnosprawna bezrobotna od momentu zarejestrowania się w odpowiednim 

powiatowym urzędzie pracy staje się osobą zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru 

czasu pracy, obowiązującym w danym zawodzie lub służbie. 

Na 1000 zarejestrowanych niepełnosprawnych bezrobotnych w województwie dolnośląskim przypadało 27 ofert pracy, 

na naszym obszarze LGD na 100 zarejestrowanych niepełnosprawnych bezrobotnych przypadała nie cała 1 oferta pracy.  

Z powodu niepełnosprawności ośrodki pomocy społecznej przyznały świadczenia społeczne 28,8 tys. rodzinom z 

województwa dolnośląskiego, co dawało w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 100 rodzin objętych pomocą społeczną z 

powodu niepełnosprawności, na obszarze LGD 109 rodzin otrzymuje pomoc społeczną z powodu niepełnosprawności. 

Mówiąc o osobach niepełnosprawnych należy brać pod uwagę nie tylko osoby z prawnie orzeczoną niepełnosprawnością, 

ale również wszystkie te osoby, które cierpią z powodu różnego rodzaju długotrwałych problemów zdrowotnych 

(niepełnosprawność biologiczna), a które stanowią grupę równie liczną, jak osoby posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności. 
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W powiecie kłodzkim wszystkich osób niepełnosprawnych w roku 2011 było – 23 956 (ponad 14 % ogółu 

mieszkańców powiatu), z czego z prawnie orzeczoną niepełnosprawnością 16 213 a z niepełnosprawnością 

biologiczną 7 743. 

Definiujemy ten obszar, jako kolejny problemowy, na naszym terenie  występuje niekorzystna sytuacja pod względem 

niepełnosprawności – niewystarczająca ilość ofert pracy oraz znaczna liczba rodzin wymagających opieki 

społecznej z powodu niepełnosprawności. Utrzymujące się w czasie duże natężenie niepełnosprawności, 

niewykorzystania potencjalnych wolnych zasobów pracy może stać się poważnym problemem społecznym. 

PODSUMOWANIE 

Należymy do obszaru na którym skumulowało się sporo niekorzystnych zjawisk-problemów społecznych. 

Utrzymujące się zagrożenia społeczne mogą stanowić barierę dla rozwoju społeczno-gospodarczego terenu LGD. Do tych 

niekorzystnych problemów społecznych należą m.in.: 

- znaczący poziom bezrobocia, w tym długi czas pozostania w zasobach bezrobotnych, wysokie natężenie bezrobocia 

wśród młodzieży,  

- relatywnie duże natężenie ubóstwa materialnego wśród mieszkańców - biedy, braku dostatecznych środków do życia i 

możliwości zaspokojonych podstawowych potrzeb, 

- relatywnie problemowa sytuacja pod względem osób niepełnosprawnych, znacząco obciążająca świadczeniami pomoc 

społeczną. 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

W związku z tym, że podczas spotkań z mieszkańcami obszaru LGD wielu z nich podnosiło sprawy związane z 

szeroko rozumianą INFRASTRUKTURĄ SPOŁECZNĄ w kontekście, w dużej mierze, obszaru problemowego, nie 

możemy pominą tego tematu w LSR. Jednak ze względu na możliwości finansowe wdrażanej strategii dokonaliśmy 

wyboru i opiszemy tylko sytuację, która ma miejsce w kontekście infrastruktury społecznej mającej na celu zaspokajanie 

potrzeb kulturowych, czy rekreacyjno-sportowych, chociaż mamy świadomość, że w sferze infrastruktury socjalnej 

zaspakajającej potrzeby mieszkańców, typu żłobki, przedszkola, szkoły, też nie jest najlepiej, co również zgłaszali 

mieszkańcy. 

Działania w zakresie rozwoju kultury na terenie obszaru LGD przekazane zostały gminom, w imieniu których 

program realizują miejskie i wiejskie ośrodki kultury. Odpowiadają one za organizację imprez kulturalnych
135

, 

sportowych i promocyjnych. Prowadzą całoroczną działalność w sekcjach, kołach zainteresowań i pracowniach.  

Dodatkowo skupiają wokół siebie twórców  i artystów zamieszkujących poszczególne gminy. Niektóre gminy prowadzą 

na wsiach świetlice wiejskie
136

, realizując przy okazji program integracji środowisk wiejskich i kultywowania tradycji 

terenów, z których pochodzą mieszkańcy tych wsi. 

W trakcie spotkań z mieszkańcami obszaru LGD wskazywali oni na dużą ilość i dostępność obiektów 

kulturalnych, w tym czytelni i bibliotek
137

 oraz zadawalającą ilość obiektów sportowo-rekreacyjnych
138

, łącznie z 

infrastrukturą na wsiach. Jednak problematyczne jest właściwe wykorzystywanie tej infrastruktury, mało zróżnicowana 

oferta
139

, na co zwracali głównie uwagę seniorzy i młodzież, brak nowoczesnej bazy sportowej
140

, czy mało aktywne 

świetlice wiejskie
141

. Powodem takiego stanu rzeczy, według mieszkańców jest ciągłe zmniejszanie środków finansowych 

na kulturę
142

. 

Poprosiliśmy również podczas warsztatów mieszkańców, aby zastanowili się, w jaki sposób można by zaradzić 

tej sytuacji, wskazywali wówczas na potrzebę większej promocji i doceniania działań wolontarystycznych
143

, nadania 

nowych funkcji
144

, już istniejącym obiektom, przekazanie części infrastruktury pod zarząd i opiekę
145

 zainteresowanych 

grup społecznych np. seniorom, mieszkańcom wsi, co ich zadaniem spowoduje większą aktywność mieszkańców, 

tworzenie się amatorskich ruchów sztuki, czy kultury
146

, zintegrowanie środowisk społecznych
147

. 

W podsumowaniu naszych warsztatów wyszło, że warunki do rozwoju działalności kulturowej i rekreacyjno-

sportowej są bardzo duże
148

, natomiast powinny pojawić się środki i możliwości, które zachęcą mieszkańców do 

włączenia się i zagospodarowania tej przestrzeni. 

 

Mimo tego, że w wielu dziedzinach przeprowadzonej diagnozy rzeczywistość wskaźnikowa wykazała, że nie 

należymy do obszarów mlekiem i miodem płynących, to jako puentę naszej diagnozy chcielibyśmy zaprezentować 

wyniki badań, jakie przeprowadziliśmy w roku 2005 i 2012 dotyczących między innymi jakości życia na obszarze 

LGD i tutaj powieje co nieco optymizmem, jak również objawi się wyższość „mądrości ludu” nad danymi 

statystycznymi. 

Ogólna ocena jakości życia na obszarze LGD – badanie własne 

Z badań zrealizowanych w 2012 r. przez LGD, wśród 501 ankietowanych bezpośrednio związanych z obszarem LGD 

wynika, że blisko 61 % z nich pozytywnie ocenia poziom życia w gminach należących do LGD, w tym ¼ ocenia ten 

poziom jako „dobry” a nieco ponad 1/3  jako „zadawalający”. Około ¼ respondentów oceniła poziom życia jako „zły”. 

W 2005 r. LGD zadała to samo pytanie podobnej próbie respondentów – liczebność 585. Wówczas pozytywnie poziom 

jakości życia w gminach obszaru LGD oceniło 36 % ankietowanych – prawie połowę mniej niż obecnie. W stosunku do 

roku 2005 zmniejszył się nieco odsetek mieszkańców oceniających poziom życia jako zły (w 2005 – 30,77 %, w 2012 – 

24 %), a osób które nie mają zdania jest dzisiaj o połowę mniej (w 2005 r. – 31,97 %, w 2012 – 15.2%). Ankietowanych 

poproszono także, aby porównali obecną sytuację z tą, jaka miała miejsce w ich  gminie w 2005 r. i na tej podstawie 

dokończyli zdanie: „W porównaniu do roku 2005 dzisiaj w mojej miejscowości żyje się…” Aż 42 % respondentów 
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uważa, że dzisiaj w ich gminach żyje się lepiej niż 7 lat temu, 16,2% jest zdania, że niewiele się zmieniło, a niespełna 

30% uważa, że żyje się gorzej. W porównaniu do wyników badania prowadzonego w 2005 r. znacząco wzrósł odsetek 

osób dostrzegających pozytywne zmiany w gminie (w 2005 r. odpowiedzi: „w gminie żyje się lepiej niż kilka lat temu” 

udzieliło 19,49%, czyli o 22,61% mniej, niż w 2012 r.) 

W ostatnim wspólnym dla wszystkich pytaniu poproszono respondentów o wskazanie 5 najważniejszych problemów, 

jakie powinny być rozwiązane w gminach obszaru LGD. Ankietowani wskazali następującą hierarchię: 

1. Ograniczenie bezrobocia 

2. Naprawa dróg, ulic, chodników, oświetlenie ulic itp. 

3. Większa troska o środowisko i przyrodę, dbanie o wygląd, czystość, estetykę otoczenia 

4. Przyciągnięcie inwestorów, kapitału, aktywizacja gospodarcza 

5. Organizacja większej ilości wydarzeń kulturalnych, oferty związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dla 

dzieci i młodzieży 

Co ciekawe podczas badania ankietowego w 2005 r. pierwsze 3 punkty we wskazanej hierarchii były takie same, 

natomiast na kolejnych dwóch miejscach znalazły się wówczas : (4) – zwiększenie pomocy socjalnej i wyrównywanie 

szans życiowych; (5) – naprawa, podjęcie lub dokończenie podjętych inwestycji 

Zmiany we wskazywanej przez mieszkańców hierarchii problemów (od miejsca 4), jak również stosunkowo wysoki 

odsetek osób pozytywnie oceniających poziom życia w swojej gminie, pozwalają przypuszczać , że faktycznie na 

przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzrost poziomu jakości życia ludzi na obszarze LGD, co nas bardzo cieszy i 

pozwala przypuszczać, że te zmiany dzieją się także za naszym małym sprawstwem. 

 

DIAGNOZA W PIGUŁCE 

Określenie grup szczególnie istotnych z punktu widzenia LSR oraz problemów i obszarów interwencji odnoszących się 

do tych grup 

Zdiagnozowane grupy do wsparcia w ramach LSR to: 

1. Osoby bezrobotne, zagrożone ubóstwem materialnym, w przedziale wiekowym 18-34, mieszkające na wsi, czy też 

kobiety. Z diagnozy przeprowadzonej przez LGD wynika, iż te grupy doświadczają większych trudności w znalezieniu 

stałego zatrudnienia, a tym samym bardziej narażone są na zjawisko wykluczenia społecznego. 

Jednak pod żadnym pozorem nie zamykamy naszego wsparcia tylko na te określone kategorie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym o których piszemy wyżej. Wyszliśmy z założenia, że wsparcie z naszej strony powinno być 

dostępne dla wszystkich którzy go potrzebują, natomiast z rozmów i spotkań z tymi osobami wyraźnie wyczuwalny jest 

ich żal a może nawet poczucie stygmatyzacji kategoryzacyjnej przyjętej do celów statystycznych w PUP, czy OPS. 

Trudna sytuacja na rynku pracy, czy też materialna będzie przez nas rozpatrywana indywidualnie, po przeprowadzeniu 

wywiadu indywidualnego z beneficjentem, co pozwoli nam w sposób dyskretny zakwalifikować daną osobę do 

standardowych kategorii przyjętych przez PUP, czy OPS, ale będzie to nasz wewnętrzny monitoring, który posłuży nam 

wyłącznie do celów sprawozdawczych i informacyjnych dla członków Rady, którzy będą oceniać wnioski pod względem 

punktowym. 

Wsparcie jakie dedykujemy ww. grupom w ramach LSR to indywidualny coaching i dofinansowanie, przede wszystkim 

w celu uruchomienia własnej działalności gospodarczej, co będzie odpowiedzią na ich problemy ze znalezieniem pracy, 

czy ciągłymi brakami finansowymi w ich gospodarstwach domowych. 

Jeżeli podczas pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym pojawią się dodatkowe oczekiwania co do 

naszego wsparcia na pewno będziemy reagować na bieżąco i na tym etapie trudno jest to przewidzieć. 

Nasz sukces w pracy z tymi beneficjentami upatrujemy w umiejętnościach, które nabyliśmy przez ostatnie 7 lat a 

mianowicie SŁUCHANIA LUDZI i szukania rozwiązań w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. 

Zdajemy sobie też sprawę z konieczności współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy i osobami 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w związku z tym zainicjowaliśmy już potrzebę powstania na terenie naszego 

powiatu KOALICJI NA RZECZ ZATRUDNIENIA, jesteśmy po pierwszym spotkaniu zapoznawczym i mamy nadzieję, 

na kontynuację naszych spotkań i wymianę informacji, w celu zjednoczenia sił w tym, jakże palącym problemie, jaki 

dotyka nasz obszar. 

2. Przedsiębiorcy wdrażający innowacje- wobec zdiagnozowanego niskiego potencjału inwestycyjnego przedsiębiorstw z 

obszaru LGD, oraz niskiej innowacyjności tych  przedsiębiorstw zdecydowaliśmy się na wsparcie poprzez 

dofinansowanie wdrożenia innowacji. Oferowane wsparcie dla tej grupy to bezpłatne doradztwo i bezzwrotne dotacje na 

poziomie do 70 %. 

3. Organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej-  wsparcie oferowane lokalnym społecznościom w zakresie 

realizacji lokalnych inicjatyw realizowane będzie poprzez granty dla NGO. Zdecydowaliśmy się na taką formę wsparcia, 

która uwzględni zarówno interes lokalnych społeczności, jak i pozwoli zminimalizować ryzyko nieprawidłowego 

wydatkowania środków z grantu.  Jako jedno z kryteriów w konkursie grantowym występuje zaangażowanie w działania 

projektowe osób dotkniętych wykluczeniem społecznym (klientów pomocy społecznej oraz niepełnosprawnych). 

Preferencja punktowa wynika ze zdiagnozowanych problemów tych dwóch grup w uczestnictwie w życiu publicznym. 

4. Samorządy - z diagnozy przeprowadzonej na użytek LSR jasno wynikają braki w infrastrukturze publicznej, w 

szczególności  w zakresie infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej. W matrycy logicznej poświęcono temu tematowi 

osobny cel szczegółowy, gdyż gminy z obszaru LGD w strategiach rozwoju na następne lata wytyczyły turystykę  jako 
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wiodąca ścieżkę rozwoju. Zakres celu szczegółowego pokrywa się więc z gminnymi politykami rozwojowymi, które 

powstały w oparciu o diagnozy potencjałów poszczególnych gmin. 

Charakterystyka przedsiębiorczości, branż z potencjalnym rozwojem dla obszaru Na obszarze LGD, jak wynika z 

powyższej diagnozy dominuje handel,  jednak ciągle brakuje nam innowacji. Właśnie w tym kierunku upatrujemy 

potencjał przedsiębiorczości na naszym obszarze. Możliwości wykorzystywania potencjału tkwiącego w usługach, rozwój 

technologii, dzielenie się swoimi doświadczeniami pomiędzy przedsiębiorcami, docieranie do nisz na rynku, czy też 

zaangażowanie lead usera w kreacji nowych produktów, w tym turystycznych. 

Dodatkowo w związku ze starzeniem się społeczeństwa, widzimy też potencjał w rozwoju usług opiekuńczych, czy 

animacyjnych. Trend związany ze zdrową żywnością daje też możliwości dla rozwoju małego przetwórstwa lokalnego. 

W związku z takimi wynikami diagnozy, zdecydowaliśmy, że w ramach LSR nie będziemy dofinansowywać „handlu”, 

ale stawiamy na usługi i produkcję, które w szczególności wykażą innowacyjność w swojej działalności. 

Z diagnozy w obszarze przedsiębiorczości wynika również duża potrzeba stworzenia instytucji wspierających lokalny 

biznes, między innymi po to aby wspomagały przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
149

. Dodatkowo, w 

związku z brakiem współpracy pomiędzy przedsiębiorcami konieczny wydaje się wsparcie w tworzeniu różnego rodzaju 

partnerstw  sektorowych
150

. 

Opis rynku pracy Stopa bezrobocia na terenie LGD wynosi ponad 20 % i jest dwukrotnie większa niż średnia w kraju. 

Ilość osób bezrobotnych to 6 589 osób, struktura bezrobocia wskazuje na osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy a generują ją przede wszystkim:  

- Czas pozostawania bez pracy – bezrobotni zarejestrowani pow. 12 miesięcy;  

- Wiek – bezrobotni w wieku 25 – 34 lata i 50 + 

- Wykształcenie – bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym i gimnazjalnym;  

- Staż pracy ogółem – bezrobotni ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat.  

- Płeć – bezrobotne kobiety 

- Miejsce zamieszkania – bezrobotni zamieszkali na wsi  

Mnogość stosowanych narzędzi aktywizacji osób bezrobotnych przynosi rezultaty, jednak wciąż zbyt duży odsetek osób 

wraca na „bezrobocie”. Z najnowszych danych PUP wynika, że w I kwartale 2015 r. wpłynęło ok. 1000 ofert pracy, z 

których zdecydowana większość oferuje zatrudnienie przy minimalnej stawce wynagrodzenia. 

Przedstawienie działalności sektora społecznego, w tym rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

Wciąż wzrasta ilość rejestrowanych organizacji pozarządowych na obszarze LGD, w szczególności tych wspierających 

rozwój małych miejscowości. Mamy też pierwsze budżety obywatelskie na naszym terenie, które pokazały  

zainteresowanie mieszkańców, odnotowane dużą ilością złożonych projektów. 

Niestety, ekonomia społeczna jest wciąż zagadnieniem nowym, na naszym obszarze istnieje zaledwie 7 takich 

podmiotów. 

Wskazanie problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego 

oraz skali tych zjawisk 

Szczegółowo opisano te problemy w diagnozie powyżej. Wdrażając LSR skupimy się na pomocy osobom w trudnej 

sytuacji na rynku pracy i zagrożonych ubóstwem materialnym. Tym samym nie wykluczamy z pomocy nikogo, kto tylko 

zechce z niej skorzystać a my będziemy mogli mu pomóc. 

Wykazanie wewnętrznej spójności obszaru LSR 

Obszar LGD charakteryzuje się wspólnymi cechami ukształtowania terenu, wspólnymi walorami przyrodniczymi i 

zbieżnymi celami działalności tj. ochroną środowiska przyrodniczego, rozwojem i modernizacją funkcji rekreacyjno-

turystycznej i leczniczo-uzdrowiskowej. Do dodatkowych czynników łączących fizycznie obszary na terenie powiatu 

należy zaliczyć  stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. 

Obszar LGD Kłodzka Wstęga Sudetów, objęty Lokalną Strategią Rozwoju, jest spójny przestrzennie, przyrodniczo, 

historycznie i kulturowo oraz społecznie i gospodarczo. 

a) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami przestrzennymi 

Lokalna Grupa Działania obejmuje 2 gminy wiejskie, 6 miejsko-wiejskich i 3 gminy miejskie, położone w południowej 

części województwa dolnośląskiego. Obszar LGD jest spójny przestrzennie i znajduje się w jednym obrysie. Wszystkie 

gminy, które zostaną objęte LSR są partnerami LGD Kłodzka Wstęga Sudetów. Przez obszar LGD przebiega 

międzynarodowa droga nr 8, obszar połączony jest wystarczająca siecią dróg łączących go we wszystkich kierunkach.  

b) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami geograficznymi i przyrodniczymi 

Obszar, który zostanie objęty LSR wyróżnia się na tle województwa ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi i 

geograficznymi. Bogactwo flory i fauny, walory krajobrazowe, w tym pasma górskie, rozległe tereny leśne stanowią mało 

jeszcze odkryte wartości poznawcze. Występujące obszary prawnie chronione zajmują sporą powierzchnię obszaru LGD, 

lesistość jest wyższa od średniej dla kraju. Lasy, obok bogactwa flory i fauny, bogate są w grzyby, jagody, maliny i 

zwierzynę łowną.  Podstawowym elementem łączącym obszar LGD jest wciąż jeszcze czyste środowisko naturalne i  

liczne pasma górskie stanowiące same w sobie znakomite warunki do uprawiania turystyki wędrówkowej, rowerowej i 

konnej.  
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c) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami historycznymi i kulturowymi 

Struktura terytorialna obszaru kształtowała się na przestrzeni wieków od Korony Czeskiej przez Austro-Węgry, Prusy, 

Niemcy aż po II wojnie światowej ostatecznie obszar przynależy do państwa polskiego. Teren zasiedlony został przez 

osadników z różnych stron stanowiąc swoistą mozaikę kulturową. Struktura etnograficzna obszaru przejawia się przede 

wszystkim w zróżnicowaniu zwyczajów i tradycji. Kreują się nowe tradycje mieszkańców. Wśród zachowanych 

zabytków kulturowych zwraca uwagę ich różnorodność oraz liczba, ale również ich zły stan techniczny. 

d) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami gospodarczymi 

Dominującą formę gospodarki na obszarze, który obejmie LSR jest handel, rolnictwo występuje na obszarze kotliny 

kłodzkiej, jednak większość terenu LGD należy do obszarów o niekorzystnych górskich warunkach gospodarowania. 

Dlatego też ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego ma rozwój turystyki, w tym usług, rozwój 

przetwórstwa i ciągle niszowej produkcji ekologicznej żywności. Należy wspomnieć także o rozwoju sektora rybnego, w 

tym hodowli pstrąga. 

e) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami społecznymi 

Społeczność obszaru cechuje pogłębiająca się integracja wewnętrzna oraz wzrastająca aktywność społeczna. Objawia się 

to wspólnym działaniem na rzecz poprawy jakości życia w miejscowościach wiejskich, wspólną pracą na rzecz poprawy 

estetyki wsi. Znacząco wzrasta zainteresowanie możliwościami dywersyfikacji produkcji rolnej i własną 

przedsiębiorczością, o czym świadczyć może liczba osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez LGD w 

poprzednim okresie programowania w tym zakresie. Należy podkreślić iż aktywność społeczna jest często ograniczona 

brakiem środków finansowych na rozwój w budżetach gmin, co skutkowało tym, że Plany Odnowy Miejscowości 

realizowane były w pierwszej kolejności we wsiach największych, a wsie małe, położone peryferyjnie względem 

miejscowości gminnych miały utrudniony dostęp do funduszy zewnętrznych. 

Spójność obszaru LGD wynika też z ukształtowania sieci osadniczej dostosowanej do ukształtowania terenu: człowiek 

zasiedla doliny i kotliny, dostosowując się do warunków naturalnych. Stąd nietypowa spójność  - polega ona na 

rozproszeniu wsi po rzeźbie gór, na różnej skali i na różnym charakterze zabudowy i  na mikroklimacie społecznym. 

Wykazanie przestrzennej spójności obszaru, konieczne w odniesieniu do terenu mało wyrazistego, wobec Ziemi 

Kłodzkiej - nie wymaga uzasadnienia w kontekście informacji zawartych w LSR. Człowiek działa na tym terenie na tyle, 

na ile teren mu na to „pozwala” – czynnik geograficzno-przyrodniczy jest dominującym i najsilniejszym 

wyróżnikiem obszaru planowanego objęciem LSR. Przewrotnie spójność obszaru LGD przejawia się w jednorodności 

problemów, wynikających jednak z olbrzymiej różnorodności poszczególnych tzn. społecznych, historyczno-

kulturowych, przestrzennych uwarunkowań. 

 

Rozdział IV Analiza SWOT 

Analiza SWOT dla obszaru LGD została oparta na opiniach i wiedzy uczestników organizowanych przez LGD spotkań, 

analizie danych zastanych oraz badaniach własnych LGD. W ten sposób opracowane zostały czynniki poszczególnych 

stron analizy a następnie zostały one ponownie skonfrontowane w celu weryfikacji i potwierdzenia ich występowania w 

określonych obszarach z trenerami, którzy spotykali się z mieszkańcami LGD w trakcie tworzenia LSR. Dla celów 

analizy przyjęto ocenę dziesięciu obszarów problemowych dotyczących funkcjonowania obszaru LGD. Wszystkie 

wskazane przez uczestników czynniki poszczególnych obszarów i stron analizy (tj. mocne i słabe strony, szanse i 

zagrożenia) zostały ocenione względem wagi wpływu poszczególnych stron a następnie ocenione względem siebie w 

analizie SWOT i TOWS. Przyjęcie wag i określenie czynników oddziaływania, wpływu i współzależności między sobą 

pozwoliło na określenie rodzaju strategii jaka powinna być realizowana przez LGD. 

W związku z tym, że połowę budżetu LSR (wymóg obligatoryjny tj. 6 mln. zł) przeznaczamy na tworzenie i utrzymanie 

miejsc pracy zdecydowaliśmy się przyjąć wdrażanie strategii agresywnej, wyszukując miejsca, gdzie mocne strony 

wzmacniają szanse i możliwości obszaru. Przyjęliśmy bowiem, że wspieranie dla sektora przedsiębiorczości powinno 

zostać realizowane przy pomocy śmiałych, odważnych dynamicznych i nowoczesnych inicjatyw pozwalających przede 

wszystkim na wykorzystanie występujących szans. Nasze działania w strategii opieramy przede wszystkim na dostępnych 

środkach finansowych pochodzących ze źródeł UE, tworzeniu wspólnej marki dla inicjatyw przedsiębiorczych, opartej na 

STATUPach i odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR), oraz promocji obszaru pod względem jego atrakcyjności 

przedsiębiorczej. Naturalne, staje się również, tworzenie na obszarze LGD instytucji otoczenia biznesu (IOB), które 

zostały wskazane jako szansa na rozwój obszaru gospodarczego. 

W proponowany system wsparcia włączamy przede wszystkim osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ze względu 

na trudną sytuację na rynku pracy oraz zagrożone ubóstwem materialnym – co będzie miało swoje odzwierciedlenie w 

kryteriach wyboru operacji do dofinansowania. 

W przypadku przedsiębiorczości dostrzegamy także problem ochrony środowiska, czyli STARTUPy, które będą 

powstawać powinny wykazywać w swojej działalności troskę o środowisko a firmy, które będą brały dotacje na swój 

rozwój również muszą określić swój stosunek w tej kwestii. Punktowana będzie także innowacyjność w obszarze 

przedsiębiorczości, ale tę kwestię poruszymy szerzej w rozdziale VI. 

Z powyższych analiz wynika, że główne cele i przedsięwzięcia w LSR opierać się będą na filarach przedsiębiorczości i 

kapitału intelektualno-społecznego mieszkańców LGD i to właśnie one będą siłą napędową dla interwencji w wielu 

zdiagnozowanych obszarach problemowych.  

SWOT  dla wybranych obszarów interwencji w ramach LSR 
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Uwarunkowania przestrzenne: 

MOCNE STRONY SZANSE 

- bliskość Czech, przyp.1 str. 9 

- dogodne połączenia drogowe ze stolicami sąsiadujących 

państw, przyp. 2 str. 9 

- możliwość realizacji wspólnych projektów 

międzynarodowych, przyp. 3 str. 9 

SŁABE STRONY ZAGROŻENIA 

- peryferyjne położenie geograficzne, przyp. 5 str. 10 

- niewystarczające wykorzystanie środków unijnych na 

rozwój obszarów transgranicznych, przyp. 4 str. 10 

- peryferyjność położenia w kraju powoduje negatywne 

skutki, mające wpływ na rozwój społ.-gosp. obszaru LGD, 
przyp. 6 str. 10 

WYZWANIA 

Większa mobilizacja we współpracy z sąsiadami w kwestii wykorzystywania środków transgranicznych zarówno przez 

JST, jak i NGO na rzecz popraw jakości życia na obszarach górskich 

Zwiększona współpraca wszystkich sektorów na rzecz wspólnego (lokalnego) lobbingu na szczeblu władz wojewódzkich 

i krajowych w celu zwiększenia znaczenia obszarów peryferyjnych w polityce regionalnej 

Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze, środowisko naturalne: 

MOCNE STRONY SZANSE 

- teren górzysty przyp. 7 str. 10 

- czyste środowisko naturalne przyp. 8 str. 10 

- bogactwo flory i fauny przyp. 9 str. 10 

- duża lesistość, duża ilość terenów zielonych przyp. 10 str. 10 

- unikatowe zasoby wodne przyp. 12 str. 10 

- sprzyjające warunki klimatyczne pozwalające na 

wydłużenie sezonu turystycznego przyp. 151 str. 10 

- istniejące obszary chronione (krajobrazowe, Natura 2000) 
przyp. 11 str. 10 

- brak uciążliwego przemysłu przyp. 15 str. 11 

- pojawiające się, do wykorzystania w naszych warunkach, 

nowe trendy w turystyce przyrodniczej, aktywnej, 

medycznej, eko, slow itp. przyp. 31 str. 14 

- potencjał do rozwoju produkcji ekologicznej, lokalnej, 
przyp. 53 str. 18 

- sprzyjające warunki dla rozwoju ekoturystyki przyp. 13 str. 

11 

- pozyskiwanie środków zewnętrznych przez JST i firmy 

prywatne na infrastrukturę związaną z ochroną środowiska 
przyp. 18 str.11 

SŁABE STRONY ZAGROŻENIA 

- ciągle niska świadomość ekologiczna mieszkańców przyp. 

14 str. 11 

- problemy z czystością powietrza, szczególnie w sezonie 

grzewczym przyp. 16 str. 11 

- dzikie wysypiska śmieci przyp. 19 str. 11 

- degradacja zasobów geograficzno-przyrodniczych i 

degradacja środowiska naturalnego przyp. 17 str.11 

WYZWANIA 

Potrzeba edukacji ekologicznej  

Zwiększenie wykorzystania dostępnych zasobów wód w uzdrowiskach 

Tworzenie infrastruktury i ofert związanych z nowymi trendami w turystyce 

Wdrażanie rozwiązań ekologicznych w ramach programu przygotowanego przez LGD na wzór „Czysta turystyka” dla 

przedsiębiorców, przyczyniającego się do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska, jak i 

przeciwdziałaniem zmianom klimatu a zarazem wprowadzającego innowacje procesowe do lokalnych przedsiębiorstw. 

Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii w myśl sentencji: „ziemi nie odziedziczyliśmy 

po naszych przodkach, my ją tylko pożyczyliśmy od naszych dzieci” 

Wykorzystanie potencjałów w tym obszarze do rozwoju branży turystycznej 

Uwarunkowania historyczno-kulturowe 

MOCNE STRONY SZANSE 

- różnorodność kulturowa przyp. 20 str. 12 

- bogactwo zabytków przyp. 22 str. 12 

- wciąż jeszcze istniejący nienaruszony krajobraz kulturowy 
przyp. 25 str. 12 

- obecność rękodzielników przyp. 28 str. 13 

- możliwość stworzenia nowej, własnej tradycji, kultury, 

tożsamości na bazie „przywiezionej” różnorodności 
przyp.152 str. 13 

 

- organizacje pozarządowe powstające w celu rozwoju danej 

miejscowości, opierające się na historii miejsca i 

unikatowych walorach historycznych i kulturowych przyp.21 

str. 12 

- stosunkowo duża ilość lokalnych produktów przyp. 29 str. 13 

- możliwość rozwoju turystyki kulturowej, w tym w 

oparciu również o kulinaria i produkty lokalne przyp. 30 str. 

13 

SŁABE STRONY ZAGROŻENIA 

- mała spójność społeczna i słabe związki pomiędzy 

mieszkańcami związana z powojenną przeszłością obszaru 

LGD przyp. 26 str. 13 

- zły stan techniczny wielu obiektów zabytkowych przyp. 23 

str. 12 

- brak więzi społecznych w długim czasie powoduje 

negatywne skutki dla rozwoju społecznego przyp. 27 str. 13 

- brak środków finansowych na odbudowę obiektów 

zabytkowych powoduje, że niedługo część zniknie 

bezpowrotnie przyp. 24 str. 12 
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 - niesprzyjające przepisy prawa dla rozwoju lokalnych 

produktów przyp. 54 str. 18 

WYZWANIA 

Organizowanie wszelkich wydarzeń integrujących społeczność lokalną 

Remonty i renowacja zabytkowych obiektów  

Wykorzystanie popytu na tradycję, kulturę, lokalność i stworzenie nowych produktów turystycznych, jak np. szlak 

kulinarny 

Zbudowanie od nowa „tożsamości” lokalnej, z którą będą się identyfikować wszyscy mieszkańcy 

Potencjał demograficzny/zagrożenie demograficzne 

MOCNE STRONY SZANSE 

- zbliżone rozmieszczenie ludności miejskiej i wiejskiej na 

obszarze LGD przyp. 34 str. 15 

- stosunkowo duża ilość osób w wieku produkcyjnym przyp.37 str. 15 

- rozwój nowych produktów i usług związanych z 

powiększającym się „rynkiem” osób starszych – 

dla seniorów przyp. 86 str. 21 

SŁABE STRONY ZAGROŻENIA 

- stosunkowo słaby poziom urbanizacji przyp. 36 str. 15 

- zmniejszane ilości mieszkańców w ostatnim roku przyp.35 str. 15 

- ujemny przyrost naturalny przyp. 40 str. 16 

- ujemne saldo migracyjne przyp. 42 str. 16 

- wzrost liczby osób starszych przyp. 38 str.16 

- wyludnienie się obszaru LGD przyp. 41 str. 16 

- starzenie się społeczeństwa przyp. 39 str. 16 

WYZWANIA 

rozwój usług opiekuńczych i opieki długookresowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi 

rozwój infrastruktury związanej ze spędzaniem czasu wolnego (kultura, sport, czytelnictwo, itp.), z uwzględnieniem 

potrzeb osób starszych,  

należy połączyć „siły”, aby z jednej strony umożliwić osobom starszym prowadzenie lepszego i aktywnego życia, a z 

drugiej wygenerować potężny potencjał dla rozwoju przedsiębiorstw – SREBRNA GOSPODARKA  

 

Infrastruktura techniczna: 

MOCNE STRONY SZANSE 

- stosunkowo dobrze rozwinięta sieć drogowa przyp. 45 str. 17 - możliwość zwiedzania obszaru LGD z użyciem 

samochodu, gdyż turysta dojedzie praktycznie 

„wszędzie” przyp. 46 str. 17 

- możliwość pozyskania środków zewnętrznych na 

budowę brakującej infrastruktury przyp. 49 str. 17 

SŁABE STRONY ZAGROŻENIA 

- niewystarczająca infrastruktura wodociągowa przyp. 43 str. 16 

- niewystarczająca infrastruktura kanalizacyjna przyp. 44 str. 17 

- zły stan techniczny dróg lokalnych przyp. 47 str. 17 

- braki w podstawowej infrastrukturze hamują rozwój 

społeczno-gospodarczy obszaru LGD przyp. 48 str. 17 

WYZWANIA 
W nadchodzącym nowym okresie programowania sektor publiczny powinien przede wszystkim pozyskać środki na uporanie się z 

brakami w podstawowej infrastrukturze, co bardzo podkreślali mieszkańcy LGD na organizowanych przez nas spotkaniach. 

Wyzwanie leżące poza obszarem interwencji LGD 

Zadania inwestycyjne (np. budowa oczyszczalni ścieków, elektrowni wodnej, zbiornika wody pitnej) oraz podejmowanie działań 

mających na celu przyciągnięcie inwestorów (np. zastosowanie ulg podatkowych). Poza obszarem interwencji LGD 

 

Potencjał gospodarczy/ struktura gospodarki/innowacyjność 

MOCNE STRONY SZANSE 

- w górzystym obszarze trudne do wykorzystania wg 

współczesnych standardów rolnictwa warunki naturalne, 

ukierunkowują działania gospodarcze na niszową produkcję 

ekologiczną przyp. 52 str. 18 

- rosnąca ilość certyfikowanych gospodarstw ekologicznych 
przypis 154 str. 18 

- stosunkowo duża ilość przedsiębiorstw w branży handlowej 
przyp. 59 str. 19 

- stosunkowo duża oferta terenów inwestycyjnych przyp. 62 str. 19 

- duża ilość miejsc noclegowych na obszarze przyp. 64 str. 19 

- duża ilość turystów odwiedzających teren LGD przyp. 66 str. 19 

- duża ilość szlaków turystycznych przyp. 68 str. 20 

- atrakcyjne tereny dla rozwoju agroturystyki przyp. 67 str. 20 

 

- potencjał dla rozwoju „przemysłu” turystycznego 
przyp. 33 str. 14 

- możliwość rozwoju małego lokalnego 

przetwórstwa produktów ekologicznych, wzrost 

popytu na zdrową żywność, co umożliwia też 

wdrożenie szerokiej akcji promocyjnej przyp.55 str. 18 

- rozwój stref ekonomicznych w regionie, w tym 

wiejskich przyp. 61 str. 19 

- możliwość rozwoju różnych form turystyki ze 

względu na dużą różnorodność zasobów obszaru 

LGD przyp. 32 str. 14 

- możliwości dla rozwoju Instytucji Otoczenia 

Biznesu przyp. 60 str. 19 
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- obecność Klastra Wołowina Sudecka (dostęp do wiedzy i know 

how) przyp. 84 str. 21 

- możliwości pozyskania środków zewnętrznych na 

rozwój firm przyp. 149 str. 32 

- tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych i 

publiczno- społecznych przypis 150 str. 32 

- wykorzystanie nowych modeli biznesowych, w tym 

odpowiedzialnych społecznie i wykorzystanie 

nowych mediów przyp. 83 str. 21 

- potencjał do wdrażania mikro innowacji w przeds. 
przypis 80 str. 20 

- wprowadzanie nowych form sprzedaży produktów 

lokalnych i skracanie łańcuchów dostaw przyp. 153 

str.18 

SŁABE STRONY ZAGROŻENIA 

- małe nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach przyp. 50 str. 17 

- słaba promocja terenów inwestycyjnych przyp. 63 str. 19 

- niski wskaźnik wykorzystania bazy noclegowej przyp. 65 str. 19 

- niskie wpływy z podatków dochodowych w gminach przyp. 76 str. 

20 

- niski wskaźnik wydatków inwestycyjnych w gminach przyp.75 str. 

20 

- niewystarczająco rozwinięty sektor usług dla biznesu, zbyt mało 

podmiotów  w tym sektorze przyp. 79 str. 20 

 

- małe zainteresowanie obszarem ze strony 

inwestorów zagranicznych przyp. 51 str. 18 

- brak płynności finansowej i możliwości 

inwestycyjnych w gminach przyp. 77 str. 20 

- szara strefa – nielegalne zatrudnienie przyp. 129 str. 28 

 

- niewystarczająca aktywność w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych, w tym unijnych przyp. 78 str. 20 

- mała innowacyjność firm przyp. 82 str. 21 

- niski poziom współpracy przedsiębiorców, w tym rolników 
przyp. 85 str. 21 

- trudności z wdrażaniem nowych form sprzedaży produktów 

lokalnych, w tym długości łańcuchów dostaw przyp. 57 str. 18 

- niewystarczająca promocja produktów lokalnych przyp. 58 str. 18 

- niewystarczająca infrastruktura turystyczna przyp.71 str. 20 

- niezintegrowana promocja obszaru przyp. 70 str. 20 

- niska jakość obsługi ruchu turystycznego przyp. 69 str. 20 

- brak ścieżek rowerowych przyp. 72 str. 20 

- niestałość dostaw produktów lokalnych do gastronomii przyp. 56 

str. 18 

- źle oznakowane szlaki lub nie zadbane przyp. 73 str. 20 

- brak miejsc odpoczynku dla turystów na szlakach przyp. 74 str. 20 

- niskie nakłady inwestycyjne w istniejących 

przedsiębiorstwach, dominujące działania 

zachowawcze w miejsce pożądanych 

prorozwojowych przyp. 81 str. 21 

- kurczenie się lokalnych rynków zbytu na niektóre 

usługi/produkty związane z odpływem ludności oraz 

starzeniem się lokalnego społeczeństwa 

WYZWANIA 

Trzeba połączyć siły, aby z jednej strony umożliwić osobom starszym prowadzenie lepszego i aktywnego życia, a z 

drugiej wygenerować potężny potencjał dla rozwoju przedsiębiorstw w ramach tzw. gospodarki senioralnej zwanej też 

srebrną 

Wdrożenie modelu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu  

Wspieranie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach 

Wsparcie dla powstawania nowych podmiotów gospodarczych w dziedzinach deficytowych dla obszaru LGD 

Działania na rzecz wspólnej promocji podmiotów z obszaru LGD 

Stymulowanie rozwoju sektora usług 

Wsparcie doradcze dla przedsiębiorstw z zakresu pozyskiwania funduszy UE, 

Wsparcie i promowanie przedsiębiorstw wykorzystujących istniejący potencjał przyrodniczy, historyczny, kulturowy, 

społeczny i turystyczny, istniejących zasobów ludzkich i potencjał naturalny 

Działania na rzecz sieciowania przedsiębiorców, producentów - rolników 

Szukanie nowych form sprzedaży produktów lokalnych i skracanie łańcuchów dostaw 

Zakrojone na szeroką skalę działania promujące lokalne produkty z obszaru LGD 

Rynek pracy/adaptacyjność zasobów pracy 

MOCNE STRONY SZANSE 

- wysoka adaptacyjność zasobów pracy przyp. 93 str. 23 

- duża płynność rynku pracy przyp. 94 str. 23 

- szeroki wachlarz stosowanych forma aktywizacji 

bezrobotnych przyp. 96 str. 23 

- umiejętność szybkiego dopasowywania podaży i popytu 

na pracę przyp. 95 str. 23 

- nawiązanie współpracy z ośrodkami akademickimi w 

określaniu metod rozwiązywania problemów społecznych 
przyp. 88 str. 21 
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 - outsourcing części zadań urzędu pracy na rzecz NGO, 

np. kontraktowanie zatrudnienia przyp. 98 str. 24 

- promowanie mikroprzedsiębiorstw i tworzenie 

przyjaznych form prawnych dla samo zatrudnienia, przyp. 

101 str. 24 

- rozwój ekonomii społecznej, przyp. 119 str. 26 

SŁABE STRONY ZAGROŻENIA 

- niski poziom zatrudnienia na obszarze LGD, przyp. 89 str. 22 

-wysoka stopa bezrobocia na poziomie ponad 20 % przyp. 90 

str. 22 

- zjawisko biednych pracujących przyp. 99 str. 24 

-wysoki odsetek bezrobotnych kobiet, osób młodych i tzw. 

50 + oraz mieszkających na wsi przyp. 127 str. 27 

- niski poziom bezrobotnych z prawem do zasiłku przyp.91 str. 

23 

- mała skuteczność stosowanych form aktywizacji 

bezrobotnych przyp. 97 str. 23 

- stosunkowo niski poziom wynagrodzeń na obszarze LGD 
przyp.100 str. 24 

- pogłębiające się ubóstwo materialne przyp. 131 str. 28 

- odpływ wykształconej młodzieży przyp. 92 str. 23 

 

WYZWANIA 

wspieranie zatrudnienia, aktywności zawodowej i społecznej, w szczególności osób młodych,  

ułatwienie podejmowania pierwszej pracy (pierwszej firmy) przez młodych ludzi  

 

Kapitał intelektualny i społeczny 

MOCNE STRONY SZANSE 

- stosunkowo wysokie wskaźniki efektywności kształcenia 
przyp. 107 str. 25 

- wysoki odsetek liczby pracujących z wykształceniem 

wyższym ze stopniem naukowym przyp. 105 str. 25 

- wysokie wyniki egzaminów maturalnych przyp.108 str. 25 

- stosunkowo duża ilość organizacji pozarządowych 

działających na rzecz danej miejscowości przyp. 121 str. 26 

- efektywnie wdrażany fundusz sołecki we wszystkich 

gminach wiejskich i miejsko-wiejskich przyp. 124 str.26 

- kreatywność mieszkańców przyp.123 str. 26 

- możliwość wykorzystania potencjału intelektualnego 
przyp.102 str. 24 

- możliwość rozwoju gospodarki opartej na wiedzy przyp.87 

str. 21 

- potencjał intelektualny stanowi szansę uzyskania 

przewagi konkurencyjnej obszaru LGD przyp. 103 str. 25 

- wysoki poziom wykształcenia daje również potencjalne 

możliwości samodzielnego wykonywania  

zawodu na miejscu z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii komunikacyjno-informacyjnych przyp. 104 str. 25 

- małe granty wypłacane organizacjom społecznym w 

postaci wyprzedzającego dofinansowania przyp. 117 str. 26 

SŁABE STRONY ZAGROŻENIA 

- mała ilość działających podmiotów ekonomii społecznej 
przyp. 116 str. 26 

- brak środków na wkłady własne w organizacjach 

społecznych przyp. 110 str.25 

- kłopotliwa refundacja w małych projektach unijnych 
przyp. 111 str. 25 

- skomplikowane procedury pozyskiwania środków 

unijnych przez małe organizacje społeczne przyp. 112 str. 25 

- stosunkowo niska frekwencja wyborcza przyp. 120 str. 26 

- niskie kwalifikacje siły roboczej przyp.106 str. 25 

- tylko w 2 gminach na 11 uruchomiono budżety 

obywatelskie przyp. 122 str. 26 

- brak inicjatyw regrantingu w budżetach gminnych przyp. 

125 str. 26 

- spowolniony rozwój społeczeństwa obywatelskiego przyp. 

155 str.25 

-administracja samorządowa skoncentrowana jedynie na 

wykonywaniu zadań własnych utartymi, instytucjonalnymi 

ścieżkami. 

- rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami sektora 

pozarządowego a możliwościami i chęciami administracji 

samorządowej przyp. 118 str. 26 

- ograniczanie aktywności obywatelskiej poprzez brak 

długofalowych gminnych programów współpracy z NGO, 
przyp. 126 str. 26 

- utrata płynności finansowej prze NGO w okresie 

oczekiwania na refundacje poniesionych nakładów na proj. 
przyp. 113 str. 25 

WYZWANIA 

W zależności od skali i rodzaju zdiagnozowanego problemu prowadzona polityka pro społeczna może 

poprzez wspieranie NGO w realizowaniu oddolnych inicjatyw spójnych z założeniami LSR 

- - wspierać ideę partnerstwa projektowego, jako swojego rodzaju trening współpracy, który będzie mógł być później 

kontynuowany w innych obszarach 

- - wspierać ideę ekonomii społecznej jako sposobu na podniesienie kompetencji na rynku pracy osób szczególnie 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

Spójność społeczna/problemy społeczne 
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MOCNE STRONY SZANSE 

- istnienie organizacji pozarządowych działających w obszarze wsparcia 

społecznego przyp. 109 str. 25 

- istnienie 7 podmiotów ekonomii społecznej przyp. 114 str. 26 

- uzupełnianie publicznej oferty usług 

społecznych przez organizacje pozarządowe 
przyp.115 str. 26 

SŁABE STRONY ZAGROŻENIA 

- wiele grup społecznych w trudnej sytuacji na rynku pracy przyp. 128 str. 27 

- duży odsetek osób pracujących, których przeciętne wynagrodzenie 

brutto nie osiągnęło nawet połowy wynagrodzenia przyp. 132 str. 28 

- duży odsetek mieszkańców, którzy zalegają z opłatami za mieszkanie 
przyp. 133 str. 29 

- stosunkowo duża ilość rodzin korzystających z pomocy społecznej przyp. 

134 str. 29 

- długotrwałe pozostawanie poza rynkiem 

pracy prowadzi do wykluczenia 

społecznego, ubóstwa i marginalizacji 

społecznej przyp. 130 str. 28 

WYZWANIA 

Wspieranie grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym  poprzez system preferencji odzwierciedlony w 

dokumentacji konkursowej, promowanie włączenia społecznego grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym 

Infrastruktura społeczna/publiczna (sport, rekreacja, kultura) 

MOCNE STRONY SZANSE 

- dostępność do obiektów sportowo-rekreacyjnych przyp. 

138 str. 30 

- dostępność do ośrodków kultury i bibliotek przyp. 137 str. 

30 

- duża ilość świetlic wiejskich i zagospodarowanych na 

cele publiczne placów sołeckich przyp. 136 str. 30 

- stosunkowo duża ilość organizowanych imprez na 

terenie LGD przyp. 135 str. 30 

- promowanie wolontariatu przyp. 143 str. 30 

- biblioteki jako miejsca spotkań i aktywizacji seniorów 
przyp. 144 str. 30 

- amatorski ruch sztuki i kultury przyp. 146 str. 30 

- zintegrowanie środowiska seniorów przyp. 147 str. 30 

- warunki do rozwoju oferty sportowej, rekreacyjnej i 

kulturowej przyp. 148 str. 30 

SŁABE STRONY ZAGROŻENIA 

- mało aktywne świetlice wiejskie przyp. 141 str. 30 

- mało zróżnicowana oferta kulturalna przyp. 139 str. 30 

- brak nowoczesnej bazy sportowej przyp. 140 str. 30 

- zmniejszanie środków na działalność kulturową przyp. 142 

str. 30 

- degradacja nieużytkowanej infrastruktury przyp. 145 str. 30 

WYZWANIA 

Wspieranie oddolnych inicjatyw z obszaru diagnozowanego, w szczególności mających na celu „ożywienie” lub  

nadających funkcjonalności istniejącej infrastrukturze. 

Wspieranie inwestycji i infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, sportową z uwzględnieniem aspektów ochrony klimatu 

Analiza SWOT  pozwoliła nam zdefiniować kluczowe wyzwania, z jakimi powinniśmy się zmierzyć w tym 

okresie programowania.  Diagnozowane  obszary wykazują deficyty, które postaramy się zmniejszyć, oraz szanse, które 

możemy wykorzystać. Biorąc pod uwagę możliwości, jakie daje PROW w zakresie Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

przez Społeczność, zasadę koncentracji środków, oraz kwestie spójności z politykami lokalnymi, regionalnymi, 

krajowymi i europejskimi, wyznaczyliśmy priorytetowe obszary interwencji, w które wpisują się cele sformułowane w 

LSR, a które wynikają bezpośrednio ze zdiagnozowanych potrzeb: wspieranie rozwoju gospodarczego ze szczególnym 

uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań, wspieranie aktywności lokalnych społeczności, działania na rzecz ochrony 

środowiska i poprawy klimatu, zwiększanie spójności społecznej na obszarze LGD. 

Wyzwania postawione w diagnozie uwzględnione zostały w matrycy logicznej w dwojaki sposób: 

Cel wprost zapisany w matrycy      

Preferencja punktowa w kryteriach wyboru operacji. 

Rozdział V Cele i wskaźniki 
1. Specyfikacja i opis celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć. 

Z diagnozy obszaru LGD wynika, że mamy do czynienia z rozwojem „dwóch prędkości”, w dużym uogólnieniu 

można zaryzykować tezę, że obszar wschodni LGD rozwija się wolniej niż obszar zachodni o czym świadczą chociażby 

przeanalizowane dane dot. dochodów na mieszkańca, czy też ilość osób korzystających z pomocy społecznej. 

W związku z tym w LSR należy podjąć działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju obszaru i wyrównania 

istniejących dysproporcji, w myśl celów dla RLKS zawartych w Umowie Partnerskiej z dnia 21 maja 2014 r.:  

poprawa spójności społecznej i terytorialnej  oraz zrównoważony rozwój danego obszaru poprzez lepszą mobilizację na 

szczeblu lokalnym. Proponuje się więc wykorzystać aspekt zdiagnozowanej dysproporcji obszaru LGD jako temat 

przewodni niniejszej LSR, nazywając go misją jaką mamy do wypełnienia w naszym trójsektorowym partnerstwie a 

mianowicie:    

Jednolity i spójny rynek lokalny obszaru Kłodzkiej Wstęgi Sudetów oferujący nieograniczone korzyści  

mieszkańcom w ramach ich aktywności, zarówno gospodarczej, jak i społecznej. 
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Zdajemy sobie sprawę, że „jednolity i spójny rynek lokalny” nie jest celem samym w sobie i dlatego potraktujemy go 

jako narzędzie w służbie naszej polityki dotyczącej innych obszarów interwencji zdiagnozowanych podczas spotkań 

konsultacyjnych z mieszkańcami LGD oraz analizy danych zastanych i badań własnych. 

Zakładamy bowiem, iż wszelkie działania publiczne i prywatne podejmowane w odpowiedzi na wyzwania związane z 

naszym lokalnym wzrostem gospodarczym, spójnością społeczną, zatrudnieniem itp. będą miały większą szansę 

powodzenia przy prawidłowo funkcjonującym „jednolitym i spójnym rynkiem lokalnym” obszaru LGD.  

 

Pobudzenie „jednolitego i spójnego rynku lokalnego” wydaje się też być nieodzownym narzędziem we wdrażaniu LSR w 

której proponujemy dwa nurty przewodnie ściśle wpisujące się w „Strategię EUROPA 2020”, tj. 

a/ mieszkańcy LGD efektywnie wykorzystujący zasoby 

b/program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 

Fundamentem wymienionych wyżej nurtów przewodnich jest „jednolity i spójny LOKALNY rynek” obszaru LGD, 

będący równocześnie dźwignią, która wesprze tworzenie miejsc pracy, tworząc dynamikę na rzecz inteligentnego, 

zrównoważonego i integrującego LOKALNEGO wzrostu gospodarczo-społecznego wzmacniając w ten sposób synergię 

pomiędzy wybranymi dla LSR nurtami przewodnimi. 

WSPARCIE słowo klucz w sformułowanych celach – wyjaśnienie. 

Podczas spotkań i rozmów z mieszkańcami zaangażowanymi w proces tworzenia niniejszej strategii uzmysłowiliśmy sobie 

jeszcze jedną rzecz, która miała dość istotny wpływ na formułowanie celów, które zaprezentujemy poniżej. Mianowicie, 

powodzenie wdrożenia tego dokumenty, tak naprawdę zależy wyłącznie od mieszkańców obszaru, nasza rola jest jedynie 

rolą służebną a naszym głównym zadaniem będzie przede wszystkim WSPIERANIE samorządów, mieszkańców, w tym 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizacji pozarządowych i innych beneficjentów w realizacji zadań, które będą 

niwelowały zdiagnozowane, przez samych mieszkańców obszary problemowe. 

Jako LGD będziemy ważnym narzędziem i stymulatorem do realizacji celów zapisanych w LSR, ale głównymi aktorami 

będą ludzie z ich pomysłami, kreatywnością i chęciami do zmiany obszaru LGD na lepszy. 

 

W tym miejscu, wskażemy sformułowany dla naszego dokumentu CEL OGÓLNY i postaramy się uzasadnić, jego 

słuszność. 

EFEKTYWNE WSPARCIE DLA LOKALNYCH POLITYK NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 

GOSPODARCZO-SPOŁECZNEGO OBSZARU LGD, Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH 

I PROEKOLOGICZNYCH POPRZEZ WDROŻENIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2016-2023 

Dlaczego zdecydowaliśmy się na tak sformułowany cel, mianowicie, w ramach prac nad przygotowaniem 

niniejszego dokumentu między innymi dokonaliśmy analizy istniejących na obszarze LGD - 11 gminnych strategii 

rozwoju, które są odzwierciedleniem prowadzonych lokalnych polityk. W większości z nich jest mowa o rozwoju 

gospodarczo-społecznym na poziomie celów ogólnych lub szczegółowych, w zależności od przyjętej metodyki 

opracowania dokumentu i co ciekawe, we wszystkich analizowanych strategiach pojawia się w słabych stronach problem 

bezrobocia i małej aktywności mieszkańców. Co zresztą potwierdziły również analizy SWOT przeprowadzone podczas 

konsultacji z mieszkańcami obszaru LGD. Dodatkowo we wszystkich strategiach uwzględniono aspekt środowiska 

naturalnego a właściwe obowiązkową dbałość o  jego ochronę. 

Tak więc wyszliśmy z założenia, że nie pozostało nam nic innego, jak wpisać się w nurt zaplanowanej już przez gminy 

polityki prorozwojowej w dziedzinie gospodarczo-społecznej z poszanowaniem środowiska naturalnego obszaru LGD  i 

tylko należało zastanowić się w jaki sposób dorzucić swoją cegiełkę dla osiągnięcia tego wspólnego i priorytetowego, jak 

się okazało, dla wszystkich graczy na obszarze LGD celu. 

Wdrożenie tego dokumentu nieodzownie jest gwarantem efektywnego wsparcia prowadzonych LOKALNYCH polityk na 

poziomie poszczególnych gmin, samorządy już zadeklarowały wspólne działania na rzecz pobudzenia zrównoważonego, 

jednolitego rynku lokalnego, gdyż upatrują w tym podejściu możliwość do łączenia wyników gospodarczych, 

wprowadzenia sprawiedliwości społecznej oraz mobilizowania się wzajemnie do działania wokół wspólnych zadań 

włączając w ten „system” także podmioty gospodarcze i partnerów społecznych. 

Zaproponowany model nosi znamiona innowacyjności w podejściu do budowania partnerskich relacji pomiędzy sektorem 

publicznym, społecznym i gospodarczym a już na pewno w sposób książkowy realizujemy główną cechę podejścia 

„Leader” tj. „podejście oddolne” które oznacza, że lokalni partnerzy biorą udział w podejmowaniu decyzji co do strategii 

i przy wybieraniu priorytetów do realizacji na własnym terenie a doświadczenie pokazuje, że dla osiągnięcia ogólnie 

lepszych rezultatów podejście oddolne nie powinno być rozważane jako alternatywa ani przeciwstawiane podejściom 

odgórnym stosowanym przez władze lokalne, lecz raczej te dwa podejścia należy łączyć i dążyć do ich interakcji. 

I o tym właśnie mówi nasz cel ogólny, czyli włączamy naszą LSR w system prowadzonych polityk lokalnych na 

szczeblach gminnych przyczyniając się do ich wsparcia i osiągnięcia lepszych wskaźników, a pole naszej 

współpracy to wspólne dążenie do wzrostu gospodarczo-społecznego obszaru LGD z poszanowaniem środowiska 

naturalnego w którym funkcjonujemy. 
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Teraz zaprezentujemy poziom celów szczegółowych i przedsięwzięć, których realizacja zagwarantuje nam 

EFEKTYWNOŚĆ wskazaną w celu ogólnym. 

CEL 1.1  

 ZAPEWNIENIE PROFESJONALNEGO WSPARCIA DLA ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEJ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W TYM SPOŁECZNEJ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR W OKRESIE OD 2016-2022 

 przedsięwzięcie 1.1.1 Wdrożenie strategii rozwoju IOB uwzględniającej brokering innowacji oraz uruchamianie 

działalności, opartej o nieodpłatne doradztwo 

realizowane przez 3 OPERACJE WŁASNE: 

a/rozwój innowacyjnych usług doradczych, w tym szkolenia kadr i przygotowanie pakietów usług 

b/stworzenie profesjonalnego portalu informacyjno-doradczego, świadczącego usługi doradcze on-line 

c/uruchomienie programu stypendialnego dla innowatorów w obszarze przedsiębiorczości 

CEL 1.2  

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ SPRZYJAJĄCY PRZECIWDZIAŁANIU ZMIANOM KLIMATU NA 

OBSZARZE OBJĘTYM LSR W OKRESIE 2016-2018 

 przedsięwzięcie 1.2.1 Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne 

polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu 

CEL 1.3  

POBUDZENIE LOKALNEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD OSÓB W 

TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY I ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM MATERIALNYM NA 

OBSZARZE OBJĘTYM LSR W OKRESIE 2016-2022 

 przedsięwzięcie 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez LGD na 

rzecz nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia „startup na start” 

CEL 1.4  

WZROST POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW Z OBSZARU LSR, W OPARCIU O  INNOWACYJNOŚĆ, ZASOBY 

LOKALNE I ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ OBSZARU W OKRESIE 2016-2023 

 przedsięwzięcie 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w przedsiębiorstwach   

 

 przedsięwzięcie 1.4.2 Wsparcie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorczości opartej o produkty lokalne na 

obszarze LGD (projekt współpracy 2) 

 

 przedsięwzięcie 1.4.3 WSPIERANIE PROMOCJI WALORÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU LSR W 

WYMIARZE TRANSGRANICZNYM  (projekt współpracy 1) 

CEL 1.5  

ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA OBSZARZE LSR W 

OKRESIE 2016 - 2023 

 przedsięwzięcie 1.5.1 realizacja lokalnych inicjatyw związanych  z ożywieniem miejsc aktywności społecznej z 

uwzględnieniu działań ekologicznych 

 

 przedsięwzięcie 1.5.2 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i 

zachowaniem dziedzictwa lokalnego 

 

 

 przedsięwzięcie 1.5.3 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z  zagospodarowaniem terenów w małą 

publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną realizowane przez 3 nabory grantowe. 

UZASADNIENIE WYBORU POSZCZEGÓLNYCH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ: 

CEL 1.1  

 ZAPEWNIENIE PROFESJONALNEGO WSPARCIA DLA ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEJ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W TYM SPOŁECZNEJ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR W OKRESIE OD 2016-2022 

 przedsięwzięcie 1.1.1 wdrożenie strategii rozwoju instytucji otoczenia biznesu (IOB) uwzględniającej brokering 

innowacji oraz uruchamianie działalności, opartej o nieodpłatne doradztwo                                          

Zakładając, że podstawą rozwoju obszaru LGD jest gospodarka oparta na wiedzy, co potwierdza strategia 

lizbońska, która na tym polu upatruje dalszy rozwój Unii Europejskiej, sformułowanie celu zapewniającego wsparcie 

rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości, której realizacja, możliwa praktycznie w każdej firmie, daje miejsce na 

wdrażanie lokalnych inicjatyw, słuchanie pomysłów pracowników oraz poznawanie oczekiwań klientów tym samym 

realizując Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR) wydaje się być, słusznym kierunkiem. 

Diagnoza wykazała brak na obszarze LGD instytucji wspierających lokalny biznes, co też podkreślali przedsiębiorcy 

pracując z nami nad analizą problemów i potrzeb obszaru w zakresie przedsiębiorczości. Pogłębiając naszą analizę 

dopytaliśmy przedsiębiorców jakie byłyby ich oczekiwania względem takiej instytucji. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że 
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chętnie dowiadywaliby się o programach wsparcia w ramach funduszy unijnych, o procedurach pozyskiwania takich 

środków, oczekiwaliby doradztwa i szkoleń w tym zakresie, chętnie konsultowaliby planowany biznes, czy 

wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w firmie. Pojawiła się również potrzeba budowania i utrzymywania sieci 

powiązań między środowiskiem naukowym a biznesowym w sektorze usług turystycznych, czy przetwórstwa produktów 

lokalnych służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych w wymienionych dziedzinach, 

stąd też w zaplanowanym przedsięwzięciu  uwzględniliśmy tzw. brokering innowacji i podejmiemy to wyzwanie, które 

wydaje się być w dłuższej perspektywie kluczem do sukcesów wielu firm. 

Z analizy SWOT podpartej wywiadami i konsultacjami z przedsiębiorcami również wynika potrzeba powstania tego 

rodzaju instytucji wspierających biznes, chociażby ze względu na małą innowacyjność naszych firm, ciągle 

niewystarczająco rozwinięty sektor usług,  niewystarczająca aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym 

unijnych, słaba promocja terenów inwestycyjnych. 

Pozyskane informacje stanowią doskonałą bazę dla stworzenia i wdrożenia strategii dla organizacji, która zechce 

budować swój potencjał właśnie na współpracy z przedsiębiorczymi mieszkańcami LGD pracując na swoją nową markę 

jako profesjonalnej instytucji otoczenia biznesu (IOB). 

Taką szansę upatrujemy także, jako LGD, która dysponuje odpowiednim potencjałem i możliwościami  dla wdrożenia 

tego rodzaju usług. Dodatkowym atutem jest to, że LGD jako IOB będzie świadczyła te usługi nieodpłatnie oraz będą to 

usługi kompleksowe w obszarze uruchamiania działalności gospodarczej – od pomysłu do wdrożenia. 

Wdrażany cel jest dużą innowacją na obszarze LGD, gdyż po pierwsze będziemy jedyną taką instytucją na naszym 

obszarze, jak również nie znaleźliśmy w wyszukiwarkach internetowych  - IOB prowadzonej przez organizację non-

profit. Są i owszem non-for-profit oraz for-profit. 

Zakładamy, że wdrażana strategia IOB w LGD będzie miała charakter operacyjny, a zawarte w niej plany będą podstawą 

do rozpoczęcia działań , które w trakcie ich realizacji będą modyfikowane w odpowiedzi na pojawiające się możliwości, 

szanse oraz zmianę warunków w których znajdzie się LGD. 

Strategia rozwoju LGD obejmie działania wewnątrzorganizacyjne oraz rynkowe ukierunkowane na rozwój pakietu usług 

IOB. Realizacja planu strategicznego w oparciu o takie założenia pozwoli LGD efektywnie wdrażać cele 1.3. i 1.4 w LSR 

przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do kontynuacji działalności związanej między innymi ze współpracą z 

partnerami społecznymi realizującymi inicjatywy lokalne, czy też z sektorem samorządowym, który zajmie się rozwojem 

infrastruktury publicznej na obszarze LGD. 

Przygotowane na ten moment założenia strategiczne mają charakter ogólnej koncepcji o charakterze strategii wejścia na 

rynek, gdzie istotnym elementem rozwoju jest przygotowanie od podstaw zarówno pakietu realizowanych usług oraz 

działań marketingowych wspierających ich realizację. 

W planowanym okresie realizacji strategii IOB (2016-2017) LGD powinna rozwinąć zdolności do oferowania i realizacji 

przygotowanego pakietu usług i rozpocząć generowanie określonych w LSR wskaźników związanych z tworzeniem i 

utrzymaniem miejsc pracy. 

Biorąc pod uwagę potencjał rozwojowy jaki posiada LGD w chwili obecnej jej działania strategiczne będą 

skoncentrowane na aktywności marketingowej, optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów  osobowych oraz sieci 

współpracy z istniejącymi partnerami LGD, które pozwolą docierać do potencjalnych klientów.  

W planowanym okresie realizacji strategii LGD chce dopasowywać swoje usługi w jak najbardziej elastyczny sposób do 

potrzeb klientów nadając strategii charakter różnicujący w oparciu o efektywność działania oraz umiejętność budowania i 

utrzymywania długofalowych relacji. Oznacza to, że LGD będzie koncentrowała się na doskonaleniu umiejętności 

personelu oraz jakości procesów związanych ze świadczeniem usług poddając je okresowemu doskonaleniu. 

Podejście LGD do realizacji swojej wewnętrznej strategii, wydaje się, że nie ma charakteru bezpośredniej konfrontacji z 

podmiotami, które ze względu na charakterystykę regionu stanowią bardzo ograniczone zagrożenie konkurencyjne. 

Badania przeprowadzone w formie desk research pozwoliły na zidentyfikowanie jednego znaczącego konkurenta w 

regionie – AGROREG w Nowej Rudzie ( miasto na obszarze powiatu kłodzkiego nie leżące na terenie LGD), jednak 

dotychczas  nie podejmował on aktywnych działań na obszarze położonym na południe od gminy Kłodzko. 

Jednak w związku z tym, że LGD zaplanowało realizację tego celu w ramach 3 operacji własnych niezbędne będzie 

podanie do publicznej wiadomości potrzeby wdrożenia strategii rozwoju organizacji non-profit, jako instytucji otoczenia 

biznesu, w tym społecznego.  

CEL 1.2  

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ SPRZYJAJĄCY PRZECIWDZIAŁANIU ZMIANOM KLIMATU NA 

OBSZARZE OBJĘTYM LSR W OKRESIE 2016-2018 

 przedsięwzięcie 1.2.1 inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne 

polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

 

Cel odpowiadający na zapotrzebowanie ogółu społeczności biorącej udział w organizowanych przez nas warsztatach. 

Z racji ograniczenia budżetowego LSR nie będziemy finansować infrastruktury technicznej, która jak wynika z diagnozy 

i wskazań mieszkańców LGD jest niewystarczająca  - wodociągi, kanalizacja czy drogi. Natomiast przeznaczymy 

znaczną część środków na inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową. W analizie SWOT 

zapotrzebowanie na infrastrukturę turystyczną możemy znaleźć w części badającej potencjał obszaru gospodarczego, 

gdyż tak, jak ustaliliśmy już wcześniej, branża turystyczna ma duże szanse „uruchomić” gospodarczo nasz obszar LGD. 
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Tam też znajdujemy takie wskazania, jak potrzebę wydatkowania większych środków na inwestycje, w tym turystyczne, 

niewystarczająca infrastruktura, w tym brak ścieżek rowerowych, źle oznakowane szlaki turystyczne lub ich zły stan, czy 

brak miejsc wypoczynkowych dla turystów. W ramach zaproponowanego celu będzie możliwość dofinansowania tego 

typu inwestycji, ale nie tylko. Druga kategoria inwestycji to w infrastrukturę rekreacyjną i kulturową. Tutaj też podczas 

analizy SWOT mieszkańcy, szczególnie ci w podeszłym wieku, wskazywali na potrzeby związane z brakiem miejsc dla 

ich spotkań, czy brak oferty kulturalnej a młodzież ubolewała nad brakiem kina, czy nowoczesnej infrastruktury 

sportowej. Także jest i w tym obszarze sporo do zrobienia. 

Zakładamy, że do osiągnięcia tego celu przyczynią się głównie samorządy będące naszymi partnerami w LGD a środki 

zostaną rozdysponowane w ramach konkursu tematycznego rozpisanego przez LGD. 

Zaproponowany cel mobilizuje również wnioskodawców do upowszechniania w ramach stosowanych zamówień 

publicznych dla zrealizowania operacji tzw. klauzul zielonych i społecznych, które, jak wynika z naszego wywiadu nie 

cieszą się zbytnią popularnością.  

A przecież, jak wynika z danych statystycznych organy administracji publicznej są największymi konsumentami w 

Europie, wydatkującymi na zamówienia publiczne ok.17% PKB UE. Dlatego wykorzystując swoją siłę nabywczą do 

wspierania korzystania z dóbr i usług o lepszych parametrach środowiskowych i społecznych, instytucje publiczne mogą 

w znacznym stopniu przyczynić się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju na obszarze LGD. Każdy 

zamawiający ma możliwość wyboru wyrobów i usług spełniających wysokie standardy ochrony środowiska i 

ochrony klimatu oraz/lub realizowanych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, przyczyniając się w 

sposób pośredni do realizacji celów LSR.  Obecnie możliwe jest stosowanie innych niż cena kryteriów oceny ofert, o ile 

odnoszą się one do przedmiotu zamówienia, zostały wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz nie wpłyną na zakłócenie konkurencyjności rynkowej. 

Z kolei wskazane w tym celu przedsięwzięcie realizuje potrzebę zwiększenia odpowiedzialności za działania na 

rzecz ochrony klimatu i  myśląc o wszystkich lokalnych inwestycjach,  przede wszystkim samorządom,  powinna 

towarzyszyć refleksja, że mają one wpływ nie tylko na to co będzie się działo lokalnie, ale też na to, co przynosi skutek 

globalny, dlatego też w ramach tego przedsięwzięcia zamierzamy premiować te inwestycje, które poruszą temat zmian 

klimatu, czy bezpośrednio, czy też w formie edukacji, jednocześnie poprawiając komunikację lokalnych włodarzy z 

mieszkańcami na temat problemów ochrony klimatu. 

Na tym gruncie dostrzegamy również deficyt tj. komunikowaniu się administracji samorządowej na temat tego, jakie 

działania podejmuje, a tym co robią mieszkańcy w obszarze ochrony środowiska. Z jednej strony jest oczekiwanie ze 

strony władz samorządowych, że mieszkańcy podejmą wysiłek działań prośrodowiskowych, a z drugiej to mieszkańcy 

oczekują, że ich gmina załatwi w całości ten problem. Mamy nadzieję, że wdrażane przedsięwzięcie będzie miało 

zarówno wymiar inwestycyjny, jaki edukacyjny, co będzie miało odzwierciedlenie w kryteriach oceny operacji. 

CEL 1.3  

POBUDZENIE LOKALNEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD OSÓB W 

TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY I ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM MATERIALNYM NA 

OBSZARZE OBJĘTYM LSR W OKRESIE 2016-2022 

 przedsięwzięcie 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez LGD na 

rzecz nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia „startup na start” 

 

Aby zrealizować ten celu zmierzamy pracować z osobami zamieszkującymi obszar LGD, w tym przede 

wszystkim z tymi, które są zagrożone wykluczeniem społecznym w kontekście rynku pracy, a które wskazaliśmy w 

diagnozie, w celu umożliwienia im uruchomienia działalności gospodarczej. Po przeprowadzeniu wywiadów z osobami 

bezrobotnymi oraz wywiadów z pracownikami urzędu pracy, którzy na co dzień pracują z bezrobotnymi, 

zdecydowaliśmy, że najbardziej efektywna będzie współpraca polegająca na indywidualnym coachingu. Z 

przeprowadzonej zaś przez nas ankiety w urzędzie pracy wynika, że przygotowywane przez nas doradztwo powinniśmy 

ukierunkować na osoby które mają swój pomysł na biznes a potrzebują wsparcia, aby zoptymalizować swoje działania i 

zweryfikować pomysł w celu  podjęcia trafniejszych decyzji. 

W związku z tymi informacjami LGD przygotowało autorski program pn. „STARTUP na START” , który będzie 

realizowany z wykorzystaniem sesji coachingowych nastawionych na rezultat, który chce uzyskać nasz beneficjent, czyli 

uruchomić własną działalność gospodarczą. 

Oczekiwania beneficjenta co do naszej współpracy  są uzgadniane i dokładnie analizowane na pierwszej sesji. Co 

następnie zostaje wpisane do kontraktu coachingowego. Również podczas pierwszego spotkania ustalana jest ilość sesji 

coachingowych.  

Zakładamy, że z każdym beneficjentem, który oczywiście wyrazi taką chęć, spotkamy się indywidualnie analizując jego 

obecną sytuację (poznanie działań, określenie ich skuteczności), formułujemy pożądane rezultaty naszych spotkań (praca 

z celami - odpowiedź na pytania: Co chcę osiągnąć?, Jak chcę się rozwijać?, Czy wymyślona przeze mnie działalność ma 

szansę powodzenia na rynku ? itp.), planujemy działania prowadzące do tych rezultatów (stworzenie planu, punkt po 

punkcie określenie poszczególnych kroków), regularnie sprawdzamy wyniki i monitorujemy postępy (obserwacja czy 

udaje się skutecznie wypełniać założenia i plany). 

Innowacyjność naszego pomysłu polega na tym, że w pracy z beneficjentem zamierzającymi uruchomić działalność 

gospodarczą będziemy wykorzystywać nowoczesne techniki i modele biznesowe. Co istotne nasz program uwzględnia 
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zarówno pomoc przy uruchamianiu firmy komercyjnej, jak społecznej. Wdraża również standardy dla społecznej 

odpowiedzialności biznesu (CSR), także tej w dziedzinie ochrony środowiska i zmian klimatu, jak i powodowania 

pozytywnych zmian społecznych. 

Startup_y będą też nakierowywane na działalność innowacyjną, wprowadzają ulepszenia produktowe, czy usługowe w 

celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku lokalnym. 

Po wspólnym przejściu wytyczonej ścieżki i wywiązania się obu stron z kontaktu coachingowego, przystąpimy do 

wypełnienia wniosku o dotację a następnie weźmie on udział w konkursie ogłoszonym przez LGD. 

Wnioski złożone przez beneficjentów, którzy wcześniej „przepracują” swój pomysł na biznes z pracownikami biura LGD 

będą dodatkowo punktowane. 

Nasz cel oprócz indywidualnego wsparcia zakłada także ułatwienie dostępu do finansowania działalności gospodarczej, 

tutaj mamy na względzie fakt, że środki na uruchamianie działalności gospodarczej będą przyznawane w formie premii, 

co już jest sporym ułatwieniem i w wysokości 100 % dofinansowania. 

1.4 WZROST POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW Z OBSZARU LSR, W OPARCIU O  INNOWACYJNOŚĆ, 

ZASOBY LOKALNE I ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ OBSZARU W OKRESIE 2016-2023 

 przedsięwzięcie 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w przedsiębiorstwach   

Indywidualny coaching zamierzamy również zastosować w przypadku współpracy z istniejącymi już przedsiębiorcami, 

których z kolei zamierzamy „namawiać” do rozwijania swojej działalności gospodarczej proponując dofinansowanie 

wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w tym także tych, które mają na celu ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie 

zmianom klimatu. Duży nacisk we współpracy z istniejącymi przedsiębiorcami będziemy kładli na potrzebę współpracy 

między nimi, oraz na współpracę ze środowiskami uczelnianymi w celu wprowadzania rzeczywistych innowacji w ich 

firmach. W przypadku istniejących już przedsiębiorstw planujemy je dofinansowywać w maksymalnym dopuszczalnym 

wsparciu, czyli do 70 %. 

 przedsięwzięcie 1.4.2 Wsparcie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorczości opartej o produkty lokalne na 

obszarze LGD (projekt współpracy 2) 
 

W poprzednim okresie programowania, jako LGD-KWS wraz z LGD-Qwsi realizowaliśmy projekt współpracy pn. 

„Dolnośląskie Smaki”. W ramach projektu zinwentaryzowaliśmy producentów lokalnych z naszych obszarów, 

zaprosiliśmy też restauracje, które były zainteresowane używaniem lokalnych produktów w swojej kuchni, założyliśmy 

stronę internetową www.dolnoslaskie-smaki.pl , pozyskaliśmy do projektu ambasadora dla marki Roberta Makłowicza, 

który pracując z producentami i kucharzami uczestniczącymi w projekcie przygotował propozycje 6 dań na bazie 

lokalnych produktów, które następnie zostały wprowadzone do restauracji. W ramach projektu powstał też sklep 

internetowy i certyfikowaliśmy naszych producentów. W obecnym okresie programowania zamierzamy kontynuować ten 

projekt, producenci i restauratorzy wyrazili potrzebę takiej kontynuacji proponując, aby pomóc im w tworzeniu 

inicjatywy klastrowej oraz we wdrożeniu zrównoważonego łańcucha dostaw ich produktów do gastronomii. W projekcie 

zamierzamy również zająć się promocją produktów i restauracji je serwujących poprzez wdrożenie powstałej strategii 

marketingowej dla promocji produktów oraz stworzeniem szlaku kulinarnego w celu zwiększenia znaczenia zdrowych 

lokalnych produktów w gospodarce obszaru LGD. 

Do nowego projektu udało się zaprosić 6 LGD z obszaru Dolnego Śląska, tak aby szlak kulinarny dawał możliwość 

posmakowania specjałów z całego obszaru województwa, porozumienie dot. realizacji projektu znajduje się w załączniku 

do wniosku. 

Tutaj należy też podkreślić fakt, że przedsięwzięcie to będzie realizowane jedynie w przypadku kiedy będziemy mieli 

możliwość pozyskania dodatkowej puli środków w roku 2019, tj. pozostałe 3% na realizację projektu współpracy, teraz 

uniemożliwiono nam zaplanowanie tej kwoty w budżecie. 

 przedsięwzięcie 1.4.3 wspieranie promocji walorów turystycznych obszaru LSR w wymiarze transgranicznym  

(projekt współpracy 1) 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach międzynarodowego projektu współpracy w ramach którego zamierzamy 

promować atrakcyjność turystyczną obszaru LGD partnerów czeskich i polskich. 

Projekt polega na umiejscowieniu mini informacji turystycznych w różnych miejscach np.: hotelach, restauracjach, 

agrokwaterach, sklepach. Działania w ramach projektu  polegałyby na: przeszkoleniu zainteresowanych osób (tzw. 

społecznych przewodników) z wiedzy o atrakcjach turystycznych na terenie partnerów, aby ci przeszkoleni przewodnicy 

mogli zachęcić turystę do odwiedzenia naszego i Waszego terenu ;  - przygotowanie wydawnictw promocyjnych w 

języku polskim i czeskim oraz paszportów dla turysty do zbierania punktów; - wizyty studyjne u partnerów polskich i 

czeskich; - wymiana wydawnictw i umieszczanie ich w przygotowanych miejscach mini informacji turystycznej.  

Realizację tego projektu zaplanowano w latach 2016-2018 wspólnie z partnerami czeskimi i polskimi, porozumienie o 

współpracy znajduje się w załączniku do wniosku. 

 

CEL 1.5 ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA OBSZARZE LSR 

W OKRESIE 2016 - 2023 

 przedsięwzięcie 1.5.1 realizacja lokalnych inicjatyw związanych  z ożywieniem miejsc aktywności społecznej z 

uwzględnieniu działań ekologicznych 

http://www.dolnoslaskie-smaki.pl/
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 przedsięwzięcie 1.5.2 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i 

zachowaniem dziedzictwa lokalnego 

 przedsięwzięcie 1.5.3 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z  zagospodarowaniem terenów w małą 

publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną 

W trakcie konsultacji z mieszkańcami obszaru LGD dotyczących tworzenia LSR zastosowaliśmy innowacyjne 

narzędzie warsztatowe, jakim była gra planszowa pn. „PLANISTA”, naszego autorstwa, dzięki której mogliśmy poznać 

oczekiwania lokalnych społeczności co do planowanych w LSR projektów grantowych. Sformułowany cel wraz z 

przedsięwzięciami jest odpowiedzią na zgromadzony materiał z warsztatów i propozycje projektowe, jakie składali sami 

mieszkańcy zrzeszeni w organizacjach pozarządowych lub angażujących się czynnie w sprawy społeczne na swoim 

„podwórku”. 

Zgromadzone propozycje pogrupowaliśmy w trzech obszarach tematycznych, sformułowanych dosyć ogólnie, 

umożliwiając w ten sposób możliwość dofinansowania wielu inicjatywom społecznym zgłaszanym przez obywateli. 

Podstawą tak sformułowanego celu, jest chęć ułatwienia organizacjom społecznym wdrażania własnych 

oddolnych inicjatyw, które wyrażać się będzie przede wszystkim w mało skomplikowanej procedurze dostępu do tych 

środków oraz ułatwieniu w ich finansowaniu. Cel odpowiada również na zdiagnozowane obszary problemowe w analizie 

SWOT, gdzie w słabych stronach wskazano na kłopotliwą refundację dla operacji realizowanych w ramach środków 

unijnych, czy skomplikowane procedury, czy też problemy z wkładem własnym.  

Jeżeli chodzi o zaproponowany zakres tematyczny przedsięwzięć to, tak jak wspomniano już wcześniej wynika 

on z propozycji składanych przez mieszkańców podczas gry PLANISTA, ale jest on też odpowiedzią na słabe strony 

obszaru wymagające interwencji, właśnie przez uruchomienie inicjatyw lokalnych i tak np. operacje składane w ramach 

przedsięwzięcia 1.5.1 powinny być odpowiedzią na mało aktywne świetlice wiejskie, mało zróżnicowaną ofertę 

kulturalną, czy potrzebę edukacji ekologicznej; operacje składane w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 powinny odpowiadać 

na brak zintegrowana działań promocyjnych obszaru czy możliwość stworzenia nowej, własnej tradycji, kultury, 

tożsamości na bazie „przywiezionej” różnorodności; operacje składane w ramach przedsięwzięcia 1.5.3 powinny skupić 

się na niwelowaniu takich braków jak słabe oznakowanie szlaków turystycznych, czy braku miejsc odpoczynku dla 

turystów na szlakach, nie zapominając o seniorach i młodzieży, którzy też wskazywali na braki w infrastrukturze 

rekreacyjnej dopasowanej do ich możliwości i potrzeb. 

2. Wykazanie zgodności celów z celami programów, w ramach których planowane jest finansowanie LSR.  
        

                                                       
                                                         LSR 
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Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego   

x  x x  

Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska 

naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania 
zasobami 

  

x 

   

x 

 Cel tematyczny  8. Promowanie trwałego i wysokiej 

jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników 

x   

x 

  

Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, 

walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją 

   

x 

 x 

Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie 

oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 
umiejętności i uczenia się przez całe życie 

x   

x 

x  
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6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. x x x x x 
3A – poprawa konkurencyjności głównych producentów w drodze 

lepszego ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez 

systemy zapewnienia jakości, dodawanie wartości do produktów 

rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy 

i organizacje producentów i organizacje międzybranżowe. 

 
x 

   
x 

 

 6A - ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju 

małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy. 
  x x  

 6C - zwiększanie dostępności technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie 

poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości. 

x  x   

3. Przedstawienie celów z podziałem na źródła finansowania.  

W związku z tym, że realizujemy strategię mono-funduszową, wszystkie zaplanowane do realizacji cele będą 

dofinansowane z EFRROW. 

4.Przedstawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach RLKS a także wskazanie sposobu ich realizacji wraz z 

uzasadnieniem.  

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) to termin używany przez Komisję Europejską do opisania 

podejścia, które wywraca tradycyjną, „odgórną” politykę rozwoju do góry nogami.  

W ramach RLKS społeczność lokalna przejmuje stery  i w ramach partnerstwa lokalnego realizuje wyznaczone w LSR 

cele odpowiadające celom RLKS, czyli poprawie spójności społecznej i terytorialnej obszaru LGD, zrównoważonego 

rozwój poprzez lepszą mobilizację na szczeblu lokalnym oraz wzrost poziomu kapitału społecznego poprzez 

zwiększanie partycypacji społecznej na obszarze LGD. 

Nie jest to dla nas novum, gdyż, jako LGD od 2005 r. funkcjonujemy w ramach tzw. podejścia LEADER, którego 

głównym założeniem jest tzw. oddolne podejście. W tym okresie programowania postawiono przed nami nowe 

dodatkowe wyzwanie, polegające na tym, aby poszerzyć nasze partnerstwo o grupę osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i tym samym zwrócić większą uwagę i skierować tam wsparcie a mianowicie - na budowanie kapitału 

społecznego obszaru LGD. 

W związku z tym postaramy się teraz wyjaśnić, jak będzie wyglądał przemyślany przez nas kompleksowy system 

wsparcia w ramach zaplanowanych przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem. 

W ramach 3 operacji własnych zamierzamy wdrożyć strategię rozwoju organizacji non-profit, jako instytucji otoczenia 

biznesu (IOB), w tym społecznego – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1, operacje w zakresie „wzmocnienia kapitału 

społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystanie z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” 

OPERACJA WŁASNA 1 rozwój innowacyjnych usług doradczych, w tym szkolenia kadr i przygotowanie pakietów 

usług – wdrożenie programu funkcjonalnego zawartego w strategii instytucji otoczenia biznesu (IOB) pn. „Rozwój 

usług”. Program ma na celu zaprojektowanie i rozwój pełnego pakietu usług , które organizacja zamierza oferować w 

ramach działalności non-profit. Program ma charakter priorytetowy ponieważ, organizacja musi niejako od podstaw 

przygotować poszczególne pakiety usług i dopasować je do potrzeb zarówno potencjalnych beneficjentów jak również 

partnerów strategicznych. W ramach tego programu organizacja zrealizuje projekt ukierunkowany na: rozwój sieci 

współpracy, gdzie planowane jest wykorzystanie zasobów partnerstwa do rozwoju potencjału eksperckiego i doradczego 

w określonych branżach i tematach; rozwój kompetencji kadrowych organizacji - ukierunkowany na rozwój 

kompetencji specjalistycznych niezbędnych w procesie przygotowania i realizacji zaplanowanych usług;  przygotowanie 

metodyczne i wdrożenie trzech programów: „STARTUP na START”, „CZYSTY BIZNES” oraz „MÓJ BIZNES – 

ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE”. Wszystkie proponowane w ramach usług organizacji programy będą 

uwzględniały aspekt ochrony środowiska i zmian klimatycznych. W ramach tej operacji własnej zaplanowaliśmy otwartą 

rekrutację dla uczestników, którzy będą zainteresowani współpracą i podnoszeniem kompetencji w ww. obszarach. W ten 

też sposób zamierzamy zbudować szerszy, niż tylko składający się z pracowników LGD zespól ekspercki, który będzie 

wspomagał naszą działalność, kiedy zajdzie taka potrzeba. Przewidywany koszt operacji własnej 50 000 zł – 

dofinansowanie 95 % - 47 500 zł., wkład własny 5% - 2 500 zł. 

OPERACJA WŁASNA 2 stworzenie profesjonalnego portalu informacyjno-doradczego - zaprojektowanie, stworzenie i 

wdrożenie dopasowanego do oferowanych usług IOB portalu internetowego. Tworzenie portalu będzie realizowane 

przy współpracy partnerów zewnętrznych posiadających niezbędne kompetencje w tym zakresie. Funkcjonalność portalu 

będzie związana z dostarczanie informacji jak również możliwościami związanymi z promowaniem firm, bezpłatnym 
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umieszczaniem reklam. Portal będzie również  związany z szeroko pojętymi działaniami promocyjno- marketingowymi, 

mającymi na celu zwiększenie rozpoznawalności nowej marki organizacji w regionie jak również wśród potencjalnych 

klientów i partnerów. Działania zrealizowane w tym zakresie przyniosą również efekty widoczne w umowach i 

kontraktach dotyczących współpracy z beneficjentami na polu oferowanych przez organizację usług non-profit. 

Przewidywany koszt operacji własnej 30 000 zł. – dofinansowanie 95 %- 28 500 zł, wkład własny 5%-1 500 zł. 

OPERACJA WŁASNA 3 uruchomienie programu stypendialnego dla innowatorów w obszarze przedsiębiorczości 

 – ogłoszenie i realizacja PROGRAMU STYPENDIALNEGO „INNOWATOR”, który jest programem 

ukierunkowanym na rozwój zdolności i kompetencji związanych z generowaniem i wprowadzaniem na nasz rynek 

nowych innowacyjnych rozwiązań. Obejmuje on również działania dotyczące usprawniania i doskonalenia oferowanych 

przez nas usług. W ramach programu zostaną wypracowane metodyki oraz narzędzia wspierające rozwój kreatywnych 

rozwiązań oraz nowych pomysłów. W swoim działaniu przewidujemy także angażowanie sieci współpracy w rozwój 

usług i działania innowacyjne. Nasza aktywność w tym zakresie będzie miała istotne znaczenie z punktu widzenia 

promowania marki LGD na rynku lokalnym. 

Pierwszy, nie wykluczone, że będą kolejne, ogłoszony Program Stypendialny „INNOWATOR”  będzie przeznaczony dla 

przyszłych przedsiębiorców, którzy rozpoczynają swoją działalność a  których celem jest rozwiązywanie problemów 

społecznych z wykorzystaniem innowacji, ponieważ najbardziej palące problemy na naszym obszarze wymagają 

innowacyjnego podejścia.  Dlatego chcemy pomagać osobom, które szukają rozwiązań właśnie dla nich. Program ma na 

celu pomóc wybranym przyszłym przedsiębiorcom rozwinąć ich projekty oraz wypracować trwałe koncepcje i modele 

biznesowe.  

Do programu będzie można zgłaszać projekty w początkowej fazie rozwoju, których celem jest stworzenie w przyszłości 

biznesu będącego rozwiązaniem ważnego problemu społecznego.  

Najlepsze projekty otrzymają wsparcie zarówno finansowe w postaci stypendium, jak i merytoryczne – wybrani 

przedsiębiorcy społeczni będą mogli uczestniczyć w programie szkoleniowym w ramach którego otrzymają m.in. miejsce 

do pracy w biurze LGD, będą uczestniczyć w warsztatach, indywidualnych lub grupowych sesjach szkoleniowych, 

seminariach, otrzymają porady od ekspertów, aby móc rozwinąć swój biznes. Przewidywany koszt operacji własnej 

50 000 zł. – dofinansowanie 95 % - 47 500 zł., wkład własny 5% - 2 500 zł. 

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, program ten traktujemy, jako pilotażowy i mamy nadzieję na jego kontynuację, licząc 

na wsparcie współpracujących z nami przedsiębiorców, którzy w ramach naszego programu związanego ze społeczną 

odpowiedzialnością biznesu będą chcieli wspierać tę inicjatywę przyczyniając się równocześnie do finansowania 

innowacji na obszarze LGD. To wsparcie, jeżeli będzie zadeklarowane, uzyska też dodatkową punktację w ramach oceny 

operacji składanych do konkursów ogłaszanych przez LGD. 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 to odpowiedź na zdiagnozowane braki w infrastrukturze turystycznej, rekreacyjnej i 

kulturowej, ze względu na duże koszty realizacji tych operacji, gdyż są to przedsięwzięcia inwestycyjne, zaplanowano w 

uzgodnieniach z sektorem publicznym, że będzie ono realizowane głownie przez nich. Uzasadnienie realizacji tego 

przedsięwzięcia opisano już szczegółowo przy okazji opisu celu w który to przedsięwzięcie się wpisuje. Należy tutaj 

jeszcze dodać, że realizowane przedsięwzięcie wspiera sektor finansów publicznych, który, jak wynika z 

przeprowadzonej diagnozy nie jest w najlepszej „kondycji”, wsparcie z naszej strony jest jak najbardziej uzasadnione. Jak 

również wykazano w diagnozie inwestycje w infrastrukturę publiczną są nieodzownym elementem dla pobudzenia 

rozwoju społeczno-gospodarczego, co z kolei ściśle jest powiązane z przyjętym w LSR celem ogólnym do realizacji.  

Dofinansowanie 63,63 % - zaplanowana kwota w LSR – 4 350 000 zł. 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1 jest ściśle związane z obsługą beneficjentów, którzy noszą się z zamiarem uruchomienia 

działalności gospodarczej, w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na trudną sytuację na rynku 

pracy, czy też zagrożone ubóstwem materialnym. Przy okazji opisu celu, w który wpisuje się to przedsięwzięcie 

opisaliśmy już pokrótce jak wyobrażamy sobie proponowane wsparcie, teraz zaprezentujemy może szczegóły naszego 

autorskiego programu. 

Proponowany program ma za zadanie przede wszystkim osiągnąć efekt zatrudnienia, ale dodatkowo jest ukierunkowany 

na nabywanie przez beneficjenta nowych umiejętności. 

Program bazuje na indywidualnym coachingu (biznesowym) oraz współdziałaniu pomiędzy LGD a przyszłym 

przedsiębiorcą. Narzędziem przedsięwzięcia będą sesje coachingowe, które mają doprowadzić przyszłego przedsiębiorcę 

do uruchomienia opłacalnego biznesu, który będzie funkcjonował przez wiele lat. Również celem tych warsztatów będzie 

przełamanie bariery natury psychologicznej (osobowościowej) beneficjentów, w szczególności tych będących przez wiele 

lat bezrobotnymi, tj. brak potrzeby podejmowania działań nie tylko innowacyjnych ale jakichkolwiek, aby wejść na rynek 

pracy, podejmowanie prób tradycyjnych form rozwoju firmy z przekonaniem, że innowacje są nie dla nich. 

Uruchomienie programu odbędzie się wraz z podpisaniem obustronnego kontraktu coachingowego pomiędzy LGD a 

przyszłym przedsiębiorcą, dotyczącego wyrażenia chęci współpracy i gotowości podjęcia pracy własnej związanej z 

przygotowaniem zadań wyznaczonych w programie STARUP na START. 

Oczywiście, że zdajemy sobie sprawę, że nie ma idealnej metody gwarantującej powodzenie dla nowego biznesu, jednak 

istnieje wiele sposobów, które pozwalają na maksymalizowanie szans na powodzenie projektu biznesowego. 

Nasz program opiera się na przetestowanych już krokach w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości przy 

Szkole Głównej Handlowej, z którymi nawiązaliśmy już ścisła współpracę. 

KROK 1 – Zaczynamy od szablonu biznesowego opartego o  model Canvas 
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Jeszcze kilka lat temu od każdego eksperta biznesu jako złotą radę dotyczącą pierwszego kroku można było usłyszeć 

sugestię napisania biznesplanu. Obecnie możemy zaobserwować rozkwit nauk związanych z dziedziną przedsiębiorczości 

i narzędzie biznesplanu powoli odchodzi do lamusa.  Bardzo popularny w świecie startupów jest natomiast szablon 

modelu biznesowego. Jest to narzędzie, która pozwala nam na opisanie modelu biznesowego w dziewięciu kluczowych 

dla danej działalności obszarach, takich jak: propozycja wartości, segmenty klientów, kanały dystrybucji, sposoby 

budowania relacji, kluczowe działania, kluczowe zasoby, partnerzy oraz struktura przychodów i kosztów. Jest to obecnie 

standard, jeśli chodzi o opracowanie i prezentację modeli biznesowych. Także pierwszym krokiem, który wykonamy z 

naszym beneficjentem w ramach kontaktu coachingowego będzie opracowanie modelu biznesowego, w którym zawarte 

będą liczne hipotezy związane z jego pomysłem na biznes. Warto mieć na uwadze, że papier jest bardzo chłonnym 

materiałem i bezkrytycznie przyjmie wszystkie, nawet najbardziej śmiałe zapisy. Wszystko to, co zostanie zawarte w 

stworzonym wspólnie z beneficjentem modelu biznesowym, to jedynie hipotezy, które niezweryfikowane nie stanowią 

żadnej wartości.  

KROK 2 – Weryfikujemy hipotezy po minimalnych kosztach 

Kiedy model biznesowy beneficjenta „spina się” na papierze, należy przejść do weryfikacji hipotez. Weryfikacja hipotez 

zawartych w szablonie jest bardzo istotnym elementem na drodze do znalezienia modelu biznesowego, który będzie 

rentowny, skalowalny i powtarzalny. Od samego momentu powstania koncepcji biznesowej należy wyjść z ideą w teren i 

rozmawiać z potencjalnymi klientami, to między innymi będzie zawierał nasz kontrakt z beneficjentem.  Nie ma nic 

gorszego niż stworzenie produktu, czy usługi której nie chce kupić nikt oprócz nas samych, naszej rodziny i małej grupki 

znajomych. By zweryfikować hipotezy dotyczące rynku, opracowujemy plan, który nam to umożliwi. Już na samym 

początku wspólnie z beneficjentem zastanowimy się, czy chcemy użyć internetowych ankiet, czy może lepszym 

rozwiązaniem będzie bezpośrednia rozmowa z potencjalnymi klientami. Jeśli w procesie weryfikacji hipotez niektóre z 

nich nie zostaną zweryfikowane, należy zastąpić je kolejnymi, które będą ponownie weryfikowane.Na tym etapie nasza 

praca z beneficjentem będzie polegała na testowaniu pomysłu przyszłego przedsiębiorcy metodą MVP (minimalnie 

satysfakcjonujący produkt/usługa). MVP to skrót od Minimum Viable Product – czyli produkt (usługa) który jest 

minimalnie gotowy do wprowadzenia na rynek. Czyli wystarczająco określony, aby pokazać potencjalnemu klientowi 

jego wartość, a beneficjentowi pozwolić na zmierzenie zainteresowania klienta. Definicji jest wiele, ale chodzi o to, żeby 

zebrać jak najwięcej informacji, przy jak najmniejszym wysiłku. Takie podejście pozwala na przetestowanie czy pomysł 

w ogóle ma sens. Daje ogromną przewagę nad „klasycznym” podejściem do wprowadzania produktów do sprzedaży. 

Klasyczne podejście zakłada, że aby produkt pojawił się na rynku uruchamiana jest cała machina – badania rynku, 

zatwierdzenia, logistyka, produkcja, marketing, sprzedaż, obsługa klienta itd. Bardzo kosztowne działania, które mogą 

okazać się nietrafione. MVP pomaga zaoszczędzić czas i koszty całej tej „otoczki” i przeprowadzić badania 

konsumenckie na „żywym organizmie”, na konkretnym produkcie, usłudze, aplikacji. Będziemy przygotowani, aby 

wspólnie z beneficjentem uruchomić np. landing page, który pokaże, czy jest zainteresowanie jego produktem, czy 

usługą. Przydatnym narzędziem do pracy z beneficjentem będzie matryca VALIDATION BOARD, z jej pomocą w 

przejrzysty i ustrukturyzowany sposób będziemy śledzić zmiany pomysłu lub projektu biznesowego, ułatwi ona nam 

również podejmowanie decyzji o wprowadzaniu ewentualnych zmian po przeprowadzonych testach, będzie to tzw. 

piwotowanie. 

KROK 3 – „Sprzedajemy” coś, czego jeszcze nie ma 

Każdy biznes szybko się wypali bez efektywnej sprzedaży. Przychody ze sprzedaży są jak paliwo, które napędza zespół 

do działania i umacnia w przekonaniu, że warto kontynuować pracę nad projektem. Jeżeli tylko będzie to możliwe, to 

będziemy próbowali wspólnie z beneficjentem sprzedawać już sam jego pomysł np. podpisując listy intencyjne zakupu z 

potencjalnymi klientami. Jeśli uda nam się sprzedać namiastkę gotowego produktu, dużo łatwiej będzie beneficjentowi 

przekonać Radę do wsparcia finansowego dla tego biznesu. 

Ponieważ wzorem znanego amerykańskiego programu Dragons’Den nasi beneficjenci przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie będą dokonywali prezentacji swojego pomysłu publicznie, w tym przed zainteresowanymi członkami 

Rady, próbując ich przekonać, że to właśnie ich biznes zasługuje na dofinansowanie. 

KROK 4 – Startujemy w konkursie, aby zrealizować nasze marzenia  

W tym kroku wypełniamy wspólnie z beneficjentem wniosek o dofinansowanie, który jest składany w konkursie 

ogłoszonym przez LGD i czekamy na rozstrzygnięcie Rady. 

Zaprezentowane kroki pozwalają zredukować do minimum ryzyko związane z prowadzeniem własnej działalności 

gospodarczej. Dzięki wspólnej pracy i naszym wskazówkom początkujący przedsiębiorca może znacznie ograniczyć 

koszty z otworzeniem własnej działalności a przede wszystkim ma szansę na jego dofinansowanie. 

W ramach tego przedsięwzięcia liczymy na kreatywność i potencjał ludzi z obszaru LGD, a jak wynika z diagnozy jest on 

duży, którzy chcą wziąć sprawy i problemy ich dotykające w swoje ręce. My dajemy wszelką pomoc i możliwość starania 

się o dofinansowanie. Wierzymy, że realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do powstania wielu innowacyjnych 

firm, które odniosą sukces, nie tylko na rynku lokalnym. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach zakresu: 

„podejmowanie działalności gospodarczej” i przeznaczono na nie kwotę w LSR w wysokości: 4 670 000 zł.  

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 dotyczy wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć w istniejących już firmach, tutaj 

przydatne będą nam dwa programy, czyli „Czysty biznes” (wzorowany na sprawdzonym modelu wdrażanym przez 

Fundację Partnerstwo dla środowiska z Krakowa) i „Mój biznes – odpowiedzialny społecznie” (współpracujące z nami 

firmy przygotują strategię biznesową uwzględniającą oczekiwania pracowników, klientów, inwestorów, dostawców, 
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partnerów biznesowych i społecznych oraz środowiska naturalnego) w ramach których przewidujemy również 

indywidualny coaching i przekonywanie istniejących już firm do wprowadzania innowacji związanych z ochroną 

środowiska, czy społeczną odpowiedzialnością biznesu. Nie zamykamy też drogi dla wprowadzania innych innowacji 

produktowych, czy usługowych w firmach i wykorzystywanie nowych modeli biznesowych, które będziemy wprowadzać 

przy statup_ach. Poziom dofinansowania 70 %, maksymalna kwota dofinansowania 100 tys.zł. Na to przedsięwzięcie 

przeznaczyliśmy 2 050 000 zł. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 dotyczy projektu współpracy w ramach którego zamierzamy pomóc producentom lokalnej 

żywności w utworzeniu inicjatywy klastrowej oraz w organizacji krótkich, zrównoważonych łańcuchów dostaw, mamy 

też w planach wdrożenie turystycznego szlaku kulinarnego na terenie Dolnego Śląska  –dofinansowanie 100 %, koszt 

360 000 zł, przedsięwzięcie opisano szczegółowo w rozdziale wcześniejszym. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 – o randze międzynarodowej w ramach projektu współpracy, będzie ono realizowane 

przez partnerów polskich i czeskich, również opisane w rozdziale wcześniejszym dot. celów. -  koszt 240 000 zł, 

dofinansowanie 100 %. 

 

Zaproponowane 3 przedsięwzięcia poniżej zostały opisane pokrótce przy uzasadnianiu celu w który się wpisują. 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z ożywieniem miejsc aktywności społecznej z 

uwzględnieniu działań ekologicznych 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.2 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i 

zachowaniem dziedzictwa lokalnego. 

  

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.3 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z  zagospodarowaniem terenów w małą 

publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną 

Wszystkie 3 przedsięwzięcia będą wdrażane do realizacji przy pomocy grantów. 

5.Specyfikacja wskaźników przypisanych do przedsięwzięć, celów szczegółowych i ogólnych wraz z uzasadnieniem 

ich wyboru. 

 

W związku z tym, że realizacja LSR może mieć oddziaływanie na wzrost dochodów własnych gmin z podatków 

od osób fizycznych i prawnych, w związku z rejestracją nowo powstałych firm, zastosowaliśmy właśnie taki wskaźnik na 

poziomie celu ogólnego. Dodatkowo uznaliśmy, że również w związku z naszą działalnością jest możliwe podniesienie 

kapitału społecznego liczone rejestracją nowych organizacji pozarządowych i wzrostem zainteresowania obywateli 

pozyskiwaniem środków zewnętrznych za naszym pośrednictwem, co również ujęliśmy na poziomie celu ogólnego. 

Schodząc niżej, to jest na poziom wskaźników rezultatu uznaliśmy, że w ramach realizacji poszczególnych celów 

szczegółowych przez beneficjentów i nas samych będzie możliwe uzyskanie rezultatów w postaci: podniesienia poziomu 

kompetencji kadr na obszarze LGD, wzrost znaczenia organizacji non-profit jako profesjonalnych doradców, również w 

biznesie, w tym społecznym, wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru, wzrost ilości nowo utworzonych miejsc pracy, 

czy też wzrost innowacyjności i konkurencyjności firm na obszarze LGD. Na tym poziomie zamierzamy również mierzyć 

wzrost aktywności organizacji społecznych, jak i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców LGD. 

Ostatni poziom pomiaru to wskaźniki produktu, które będą realizowane w ramach przedsięwzięć, będą to 

wskaźniki wynikające bezpośrednio z realizacji operacji w ramach otrzymanych dotacji i są one ściśle powiązane z 

przedsięwzięciem. Wskaźniki produktu zostały dopasowane tak, aby w jak największym stopniu  realizowały założenia 

LSR.



  

CEL OGÓLNY 1 

EFEKTYWNE WSPARCIE DLA LOKALNYCH POLITYK NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU GOSPODARCZO-

SPOŁECZNEGO OBSZARU LGD, Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH I PROEKOLOGICZNYCH POPRZEZ 

WDROŻENIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2016-2023 

1.1 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości, w tym społecznej na obszarze objętym LSR w 

okresie od 2016-2022 

1.2 rozwój infrastruktury publicznej sprzyjający przeciwdziałaniu zmianom klimatu na obszarze objętym LSR w okresie 2016-2018 

1.3 pobudzenie lokalnego rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności wśród osób w trudnej sytuacji na rynku pracy i zagrożonych 

ubóstwem materialnym na obszarze objętym LSR w okresie 2016-2022 

1.4 wzrost potencjału przedsiębiorstw z obszaru LSR, w oparciu o  innowacyjność, zasoby lokalne i atrakcyjność turystyczną obszaru w 

okresie 2016-2023 

1.5 zwiększenie aktywności lokalnych organizacji pozarządowych na obszarze LSR w okresie 2016 - 2023 

 Wskaźniki oddziaływania dla 

celu ogólnego 

Jednostka 

miary 

Stan 

początkowy Rok 
Plan - rok Źródło danych/sposób pomiaru 

W1.0 WZROST DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN z podatków 

od osób fizycznych i prawnych 
% 

rok 2014 

26,52% 

rok 2023 

28 % 

GUS /Dochody gmin z podatków od osób fizycznych i 

prawnych do dochodów własnych ogółem 

WZROST POZIOMU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 

% 

rok 2016 

0 

rok 2023 

80% 

Listy rankingowe, karty oceny merytorycznej, karty 

usług doradczych, protokoły z doradztwa świadczonego 

zdalnie/ Liczba wniosków aplikacyjnych ocenionych 

pozytywnie pod kątem merytorycznym składanych 

przez beneficjentów LGD do liczby dotacji uzyskanych 

ze wsparciem doradczym dla NGO w LGD  

szt. 
rok 2014 

363 

rok 2023 

400 

GUS/ Liczba nowo zarejestrowanych organizacji 

pozarządowych – 

 Wskaźnik rezultatu dla celów 

szczegółowych 
Jednostka 

miary 

Stan 

początkowy Rok 
Plan  - rok Źródło danych/sposób pomiaru 

w1.1 wzrost kompetencji kadr związanych ze wsparciem dla 

biznesu, w tym społecznego 

% rok 2016 

0 

rok 2023 

80% 

Certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub 

dokumenty równoważne /wypełnione testy 

kompetencyjne (przed i po)  

wzrost znaczenia organizacji non-profit, jako instytucji 

posiadających rozpoznawalną i kojarzoną z 

profesjonalizmem markę zapewaniającą pozycję solidnego i 

innowacyjnego partnera we współpracy również z 

instytucjami i biznesem  

% rok 2013 

20 % 

rok 2023 

45% 

Badanie zewnętrzne/ wskaźnik rozpoznawalności marki 

LGD 

w1.2 wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD os. rok 2014 

271,65 

rok 2023 

280 

GUS/ wskaźnik Schneidera -  liczbę turystów 

korzystających z noclegów przypadających na 100 

stałych mieszkańców jego obszaru. 

 

W1.3 wzrost ilości nowo utworzonych miejsc pracy szt. rok 2016 

0 

rok 2023 

57 

Sprawozdania końcowe z realizacji operacji/ liczba 

nowo utworzonych miejsc pracy 

wzrost innowacyjności przedsiębiorstw  szt. rok 2016 

0 

rok 2023 

20 

Sprawozdania końcowe z realizacji operacji/ liczba 

wprowadzonych innowacji 

W1.4 wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD  os. rok 2014 rok 2023 GUS/ wskaźnik Schneidera -  liczbę turystów 
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271,65 280 korzystających z noclegów przypadających na 100 

stałych mieszkańców jego obszaru. 

wzrost innowacyjności istniejących przedsiębiorstw 

 

szt. rok 2016 

0 

rok 2023 

20 

Sprawozdania końcowe z realizacji operacji/ liczba 

wprowadzonych innowacji 

wzrost konkurencyjności istniejących przedsiębiorstw  

 

lata rok 2016 

0 

rok 2023 

3 

Monitoring własny na podstawie danych od 

przedsiębiorcy/ wzrost efektywności inwestycyjnej  

mierzony  okresem zwrotu nakładów 

inwestycyjnych. Jest to czas, w którym nadwyżki 

finansowe, osiągane dzięki inwestycji, pokrywają 

nakłady inwestycyjne. W ten sposób uzyskujemy  

informacje, jaka jest liczba lat niezbędnych dla 

odzyskania zainwestowanych nakładów. Im krótszy 

czas tym efektywniej dla przedsiębiorcy. 

wzrost ilości nowo utworzonych miejsc pracy szt. rok 2016 

0 

rok 2023 

20 

Sprawozdania końcowe z realizacji operacji/ liczba 

nowo utworzonych miejsc pracy 

W1.5 wzrost aktywności lokalnych społeczności 

 

szt. rok 2016 

0 

rok 2023 

50 

Rejestr usług doradczych w LGD/ liczby organizacji 

społecznych zainteresowanych pozyskiwaniem grantów  

i  liczba organizacji korzystających z doradztwa w LGD 

wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców % rok 2016 

0 

rok 2023 

20% 

badania beneficjentów/ testy sprawdzające wiedzę o 

ochronie środowiska i klimatu – przed i po 

wydarzeniach ekologicznych 

animacja wzrost liczby beneficjentów zadowolonych z udzielanych 

usług doradczych przez LGD 

% rok 2016 

80% 

rok 2023 

90% 

Badanie własne/ wskaźnik Nety Promotor Score 

wzrost efektywności udzielanego doradztwa % rok 2014 

70 % 

rok 2023 

80 % 

Badanie własne/ ewaluacja ex-post 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 
Sposób 

realizacji 

Wskaźniki produktu 

nazwa 

Jednost

ka 

miary 

wartość 

Źródło danych/sposób pomiaru 
Począ

tkow

a 

2016  

Końcowa 2023 

rok 

1.1.1 wdrożenie strategii 

rozwoju instytucji 

otoczenia biznesu (IOB) 

uwzględniającej 

brokering innowacji oraz 

uruchamianie 

działalności, opartej o 

nieodpłatne doradztwo 

potencjalni 

przedsiębiorcy, w 

szczególności 

osoby w trudnej 

sytuacji na rynku 

pracy i zagrożone 

ubóstwem 

materialnym oraz 

istniejący 

przedsiębiorcy 

operacja 

własna 

1.1.1a liczba szkoleń, 

warsztatów, sesji, seminariów 

dla kadry doradczej 

 

szt. 0 10 ewidencja własna/na podstawie list 

obecności 

1.1.1b liczba porozumień o 

współpracy w zakresie 

innowacji z uczelniami 

wyższymi 

szt. 0 2 monitoring własny/ na podstawie 

podpisanych porozumień 

1.1.1c liczba wdrożonych  

usług wspierających 

szt. 0 3 monitoring własny/ na podstawie 

oferty usług doradczych 

świadczonych przez LGD o 
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przedsiębiorców 

 

których znajdzie się informacja na 

stronie internetowej 

mieszkańcy LGD operacja 

własna 

1.1.1d liczba portali 

doradczych 

 

szt. 0 1 monitoring własny 

mieszkańcy LGD, 

w szczególności 

młodzież 

operacja 

własna 

1.1.1e liczba  programów 

stypendialnych na rzecz 

innowacji 

szt. 0 1 monitoring własny/ rejestr 

prowadzonych programów 

stypendialnych przez LGD 

1.2.1 inwestycje publiczne, w 

szczególności w zakresie 

turystyki i rekreacji 

respektujące gminne 

polityki przestrzenne 

uwzględniające 

przeciwdziałanie 

zmianom klimatu 

mieszkańcy i 

turyści 

konkurs 1.2.1a liczba  inwestycji w 

infrastrukturę publiczną 

uwzględniających działania na 

rzecz zmian klimatu  

szt. 0 11 monitoring własny/ na podstawie 

dokumentacji konkursowej 

1.3.1 uruchamianie 

działalności 

gospodarczej w ramach 

programu wdrażanego 

przez LGD na rzecz 

nabywania nowych 

umiejętności i 

zatrudnienia „startup na 

start” 

potencjalni 

przedsiębiorcy, w 

szczególności 

osoby w trudnej 

sytuacji na rynku 

pracy i zagrożone 

ubóstwem 

materialnym 

konkurs 1.3.1a liczba nowo 

utworzonych firm (57) 

w tym (30) przez osoby w 

trudnej sytuacji na rynku 

pracy, lub zagrożonych 

ubóstwem materialnym 

szt. 0 57 w tym 30 

utworzonych 

przez  osoby 

zagrożone 

wykluczeniem 

społecznym 

monitoring własny/ na podstawie 

bazy CEIDG i KRS 

 

 

1.3.1b liczba nowych miejsc 

pracy  (57) w tym (30) 

samozatrudnienie osób w 

trudnej sytuacji na rynku 

pracy, lub zagrożonych 

ubóstwem materialnym 

os. 0 57 w tym 30 

związanych z 

osobami 

zagrożonymi 

wykluczeniem 

społecznym 

monitoring własny/ na podstawie 

oświadczenia beneficjenta 

1.3.1c liczba wdrożonych 

innowacji produktowych, 

usługowych, procesowych  

szt. 0 20 monitoring własny/ na podstawie 

wywiadu z beneficjentem i 

dokumentacji konkursowej 

1.4.1 wdrożenie 

innowacyjnych 

rozwiązań  w 

przedsiębiorstwach   

przedsiębiorcy konkurs 1.4.1a liczba wdrożonych 

innowacji produktowych, 

usługowych, procesowych, 

marketingowych  

szt. 0 20 monitoring własny/ na podstawie 

wywiadu z beneficjentem i 

dokumentacji konkursowej  

1.4.1b liczba nowych miejsc 

pracy  

szt. 0 20 monitoring własny/ na podstawie 

oświadczenia beneficjenta 

1.4.2  poprawa 

konkurencyjności 

przedsiębiorczości 

opartej o produkty 

producenci 

lokalni i 

restauratorzy 

projekt 

współpracy 

realizowany 

w latach 

1.4.2a liczba  inicjatyw 

klastrowych na rzecz 

wytwarzania, promocji i 

dystrybucji produktów 

szt. 0 1 monitoring własny, wskaźniki do 

realizacji jedynie w przypadku 

otrzymania dodatkowych 3 % na 

realizację projektu współpracy/ na 
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lokalne na obszarze 

LGD (projekt 

współpracy 2) 

2019-2021 lokalnych podstawie list obecności, na 

podstawie wywiadów z 

uczestnikami projektu, na 

podstawie zleceń wydawniczych, 

na podstawie dokumentacji 

zdjęciowej, na podstawie zleceń na 

przeprowadzenie kampanii 

promocyjnej 

1.4.2b liczba wdrożonych 

krótkich, zrównoważonych 

łańcuchów dostaw z 

uwzględnieniem aspektów 

ekonomicznych, społecznych i 

środowiskowych 

szt. 0 1 

1.4.2c powstanie szlaku 

kulinarnego 

szt. 0 1 

1.4.2d liczba restauracji 

serwujących lokalne produkty 

szt. 0 5 

1.4.2e liczba kampanii 

promocyjnych dla lokalnych 

produktów 

szt. 0 1 

1.4.3 wspieranie promocji 

walorów turystycznych 

obszaru LSR w 

wymiarze 

transgranicznym  

(projekt współpracy 1) 

mieszkańcy, w 

tym 

przedsiębiorcy  i 

turyści 

projekt 

współpracy 

1.4.3a liczba wydawnictw 

promocyjnych, w tym 

tłumaczonych na język czeski 

szt. 0 2 monitoring własny/rejestr zleceń 

wydawniczych prowadzonych 

przez LGD 

1.4.3b liczba nowych punktów 

informacji turystycznej, w tym 

społecznych 

szt. 0 10 monitoring własny/rejestr 

społecznych punktów informacji 

turystycznej 

1.4.3c liczba przeszkolonych 

przewodników społecznych 

os. 0 10 monitoring własny/na podstawie 

list obecności 

1.5.1 realizacja lokalnych 

inicjatyw związanych  z 

ożywieniem  miejsc 

aktywności społecznej z 

uwzględnieniu działań 

ekologicznych 

organizacje 

pozarządowe 

grant 1.5.1a liczba nowych 

wydarzeń lokalnych 

 

szt. 0 15 monitoring własny/ sprawozdania 

z realizacji grantów 

1.5.1b liczba zrealizowanych 

działań ekologicznych 

szt. 0 10 monitoring własny/ sprawozdania 

z realizacji grantów 

1.5.2 realizacja lokalnych 

inicjatyw związanych z 

promowaniem walorów 

obszaru LSR i 

zachowaniem 

dziedzictwa lokalnego 

organizacje 

pozarządowe 

grant 1.5.2a liczba wydawnictw 

promocyjnych, w tym 

elektronicznych 

 

szt. 0 20 monitoring własny/ sprawozdania 

z realizacji grantów 

1.5.2b liczba inicjatyw 

promocyjnych 

szt. 0 20 monitoring własny/ sprawozdania 

z realizacji grantów 

1.5.3 realizacja lokalnych 

inicjatyw związanych z  

zagospodarowaniem 

terenów w małą 

publiczną infrastrukturę 

rekreacyjną, turystyczną 

organizacje 

pozarządowe 

grant 1.5.3a liczba inwestycji w 

małą infrastrukturę publiczną 

szt. 0 10 monitoring własny/ sprawozdania 

z realizacji grantów 
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6.Źródła pozyskania danych do pomiaru: 

 Własne - monitoring, GUS, CIDG, KRS, dokumentacja konkursowa, oświadczenia beneficjentów, listy obecności, uzyskane certyfikaty, ewaluacja przed i po wydarzeniu itp., 

badania ankietowe, wywiady itp. 

7.Sposób i częstotliwość dokonywania pomiaru, uaktualniania danych (podanie dokładnego sposobu liczenia wskaźnika, algorytmów itp.).  

Pomiar wskaźników oddziaływania będzie robiony podczas ewaluacji ex-post, czyli po zakończeniu wdrażania LSR – rok 2023. 

Pomiar wskaźników rezultatu założono – pierwszy na koniec roku 2018, drugi na koniec roku 2021 

Pomiar wskaźników produktu będzie odbywał się na bieżąco, w ramach monitoringu prowadzonego przez LGD, w celu ustalenia ich wysokości  na koniec roku 2018 i 2021 i 

wprowadzania ewentualnych zmian. 

Wskaźnik Schneidera (Sch) 

Sch= 
                                     

                  
 x 100 

Jest miernikiem intensywności ruchu turystycznego, gdyż wyraża liczbę turystów korzystających z noclegów przypadających na 100 stałych mieszkańców jego obszaru.  
Dochody własne gmin z podatków od osób fizycznych i prawnych 

Ocenę poziomu w zakresie dochodów własnych (Dział 756) pozyskanych z działalności gospodarczej  gmin  przeprowadzono na podstawie 3 danych charakteryzujących 

potencjał dochodowy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych: 

1) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych 

2) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych 

3) Dochody podatkowe- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej. 

Wzrost konkurencyjności istniejących przedsiębiorstw mierzony efektywnością zrealizowanych inwestycji 

Wzór na obliczenie okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych przedstawia się następująco:  

   
                                               

                                                        
 

            

i kulturową 

animacja działania animacyjne 

LGD i współpraca 

beneficjenci 

PROW 2014-

2020 

animacja F/1 liczba spotkań 

informacyjno-konsultacyjnych 

szt. 0 30 monitoring własny/na podstawie 

list obecności i dokumentacji 

zdjęciowej 

F/2 liczba osób którym 

udzielono indywidualnego 

doradztwa 

os. 0 200 monitoring własny/ na podstawie 

prowadzonego rejestru doradztwa 

F/3 liczba osób 

uczestniczących w 

spotkaniach informacyjno-

konsultacyjnych 

os. 0 300 monitoring własny/na podstawie 

list obecności 

F/4  zatrudnienie os. 4 4 monitoring własny/umowy o pracę 

F/5  plan komunikacji szt. 1 6 monitoring własny/plany 

roczne/wskaźniki produktu do planu 

komunikacji zawarto w załączniki do LSR 

Suma    



gdzie: PP — okres zwrotu nakładów inwestycyjnych  

Im krótszy okres zwrotu, czyli odzyskania zainwestowanej kwoty, tym projekt inwestycyjny należy uznać za lepszy. 

8.Stan początkowy i docelowy wskaźnika oraz wyjaśnienie sposobu jego ustalenia. 

 

I. W LSR przewidziano 2 wskaźniki oddziaływania: 

 

1)wzrost dochodów własnych gmin z wpływów z podatków od osób fizycznych i prawnych 

Ocenę poziomu w zakresie dochodów własnych (Dział 756) pozyskanych z działalności gospodarczej firm  

przeprowadzono na podstawie 3 danych charakteryzujących potencjał dochodowy z tytułu udziałów w podatkach 

dochodowych: 

1.Udziały w podatkach od osób fizycznych – rok 2014 – 42 792 643 zł 

2.Udziały w podatkach od osób prawnych – rok 2014 – 1 399 247,86 zł 

3.Dochody podatkowe- od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – rok 2014 – 246 853,89 

Dochody własne ogółem na terenie 11 gmin należących do LGD – w roku 2014 - 167 566 867,84 zł 

Zatem udział ww. 3 zmiennych w dochodach własnych gmin stanowił w roku 2014 – 26,52 % 

 

Wartość początkowa wskaźnika  2014 r. – 26,52 % 

Zakładana wartość końcowa wskaźnika 2023 r. – 28 % 

 

2)wzrost poziomu kapitału społecznego 

Wzrost kapitału społecznego zamierzamy mierzyć w dwojaki sposób: 

1. liczba nowo powstałych organizacji pozarządowych na obszarze LGD 

Wartość początkowa wskaźnika  2014 r. – 363 NGO 

Zakładana wartość końcowa wskaźnika 2023 r. – 400 NGO 

2. Liczba wniosków aplikacyjnych ocenionych pozytywnie pod kątem merytorycznym składanych przez NGO do liczba 

dotacji uzyskanych ze wsparciem doradczym dla NGO w LGD 

Wartość początkowa wskaźnika  2016 r. – 0 

Zakładana wartość końcowa wskaźnika 2023 r. – 80 % 

 

II. W LSR przewidziano 13 wskaźników rezultatu 

 wzrost kompetencji kadr związanych ze wsparciem dla biznesu, w tym społecznego, stan początkowy wskaźnika  

ustalono na poziomie „0”, gdyż nie prowadzono wcześniej pomiaru kompetencji kadr w LGD, dodatkowo dziedzina z 

której mają być podnoszone kompetencje jest nowa dla kadr LGD, stąd zakładamy, że przyswajana wiedza ostatecznie 

będzie na poziomie 80%, co będzie sukcesywnie mierzone testami kompetencyjnymi przed i po cyklach szkoleniowych. 

 wzrost znaczenia organizacji non-profit, jako instytucji posiadających rozpoznawalną i kojarzoną z profesjonalizmem 

markę zapewaniającą pozycję solidnego i innowacyjnego partnera we współpracy również z instytucjami i biznesem,  

stan początkowy wskaźnika  ustalono na poziomie 20 %, gdyż w roku 2013 przeprowadzono zewnętrzne badanie 

rozpoznawalności marki LGD, które dało właśnie taki wynika, do roku 2013 mamy zamiar podnieść ten wskaźnik do 45 

%, co również zostanie potwierdzone badaniami firmy zewnętrznej 

 wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD, wskaźnik początkowy obliczono z danych dostępnych w GUS, według 

algorytmu prezentowanego wyżej, zakładamy, że wzrośnie on z 271,65 w roku 2014 do 280 w roku 2023 

 wzrost ilości nowo utworzonych miejsc pracy stan początkowy wskaźnika  ustalono na poziomie „0”, gdyż 

rozpoczynamy tego typu działalność konkursową, zakładamy, że w ramach ogłoszonych konkursów w sumie powstanie  

77 nowych miejsc pracy, w tym samozatrudnienie. 

 wzrost innowacyjności przedsiębiorstw stan początkowy wskaźnika  ustalono na poziomie „0”, gdyż rozpoczynamy 

tego typu działalność konkursową, zakładamy, że w ramach ogłoszonych konkursów w sumie zostanie wprowadzonych 

40 różnego rodzaju innowacji w przedsiębiorstwach już istniejących lub tych, które będą powstawały. 

 wzrost konkurencyjności istniejących przedsiębiorstw stan początkowy wskaźnika  ustalono na poziomie „0”, gdyż 

rozpoczynamy tego typu działalność konkursową, zakładamy, że konkurencyjność istniejących firm wzrośnie, co 

będziemy mierzyć efektywnością realizowanych w ramach operacji inwestycji poprzez czas zwrotu nakładów 

inwestycyjnych, który zakładamy na 3 lata. 

 wzrost aktywności lokalnych społeczności stan początkowy wskaźnika  ustalono na poziomie „0”, gdyż będziemy 

mierzyć od początku naszą działalność związaną z wdrażaniem nowej LSR na lata 2016-2023, zakładamy, że docelowo 

zainteresuje się współpracą z nami w zakresie pozyskiwania grantów i tym samym korzystających z doradztwa 50 NGO 

 wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców stan początkowy wskaźnika  ustalono na poziomie „0”, gdyż badanie 

będzie dotyczyło uczestników wydarzeń, które dopiero się odbędą i będą miały charakter lokalny, zakładamy, że wiedza 

ekologiczna mieszkańców docelowo wzrośnie o 20 %, co potwierdzą testy ewaluacyjne robione przed i po 

wydarzeniach związanych z tą tematyką 
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 wzrost liczby beneficjentów zadowolonych z udzielanych usług doradczych przez LGD stan początkowy wskaźnika  

ustalono na poziomie 80%, gdyż pomiar zadowolenia beneficjentów z usług doradczych udzielonych przez 

pracowników LGD był  monitorowany w latach 2010 -2015. Obecnie zamierzamy go podnieść do 90%. Pomiar będzie 

robiony za pomocą wskaźnika badającego satysfakcję beneficjenta z naszych usług tzw. Net Promotor Score – 

szczegółowo opisany w załączniku do regulaminu pracy biura 
 Wzrost efektywności udzielanego doradztwa, wskaźnik ustalono na poziomie 70 %, co zostało ustalone po ewaluacji 

ex-post po poprzednim okresie programowania, gdzie wykazano, że ponad 30 % wniosków odpadło na etapie 

weryfikacji przez UMWD i ARiMR lub beneficjenci zrezygnowali z ich realizacji,   zamierzamy podnieść ten wskaźnik 

o 10 %, czyli do poziomu 80% - szczegółowo opisano sposób pomiaru w załączniku do regulaminu pracy biura 

W ramach opisu powyżej 3 wskaźniki zostały zagregowane w związku z tym, że są takie same a w tabeli powyżej zostały 

rozdzielone ze względu na przypisanie do konkretnych celów. 

 

III. W LSR przewidziano 27 wskaźników produktu 

 

 dla wszystkich tych wskaźników produktu przyjęto poziom początkowy „0” ze względu na fakt ich realizacji dopiero w 

przyszłości przez beneficjentów PROW 2014-2020. Źródło danych do pomiaru wskaźników i sposobów ich pomiaru 

opisano w tabeli powyżej, jak również stan docelowy wskaźnika pokazuje tabela powyżej. 
 

W LSR oprócz tzw. wskaźników obowiązkowych, którymi nazwiemy te wskazane do realizacji powyżej mogą pojawić się 

również tzw. wskaźniki specyficzne realizowane przez beneficjentów LSR, w ramach tzw. wartości dodanej projektu a 

definiowane będą we wniosku aplikacyjnym, co też będzie odpowiednio punktowane.  Beneficjent będzie musiał wykazać 

powiązanie wartości dodanej z działaniami podejmowanymi w projekcie. Za wartość wyjściową wszystkich wskaźników 

wartości dodanej, na potrzeby realizacji niniejszej strategii przyjmuje się wartość „0”. Wprowadzenie wskaźników 

specyficznych dla projektów pozwoli na wyłonienie w drodze konkursu najbardziej wartościowych inicjatyw, które oprócz  

zagwarantowania realizacji wskaźników obligatoryjnych, będą pozytywnie wpływać na szeroko rozumiany rozwój 

społeczności lokalnej. Wskaźniki te zamierzamy wprowadzać do LSR na bieżąco po przeprowadzonych ewaluacjach on 

going.



 

9.Maryca logiczna 
PROBLEMY: 

1/niewystarczająca aktywność w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych w sektorze gospodarczym, w tym unijnych, 

przeszkody to niewiedza, zbyt skomplikowane procedury 

2/mała innowacyjność firm 

3/niski poziom współpracy przedsiębiorców 

4/mała skuteczność stosowanych form aktywizacji 

bezrobotnych 

5/mała ilość działających podmiotów ekonomii społecznej  

 

WYZWANIA: 

- postawione w SWOT dla obszaru „Potencjał gospodarczy, innowacyjność” 

1.Wdrożenie modelu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 

2.Wsparcie doradcze dla przedsiębiorstw z zakresu pozyskiwania funduszy UE i wprowadzania innowacji 

3.Działania na rzecz sieciowania przedsiębiorców, producentów 

- postawione w SWOT dla obszaru „Rynek pracy” 

1.Ułatwienie podejmowania pierwszej pracy (pierwszej firmy) przez młodych ludzi 

- postawione w SWOT dla obszaru „Kapitał intelektualny i społeczny” 

- 1.Wspierać ideę partnerstwa projektowego, jako swojego rodzaju trening współpracy, który będzie mógł być później 

kontynuowany w innych obszarach 

2.Wspierać ideę ekonomii społecznej jako sposobu na podniesienie kompetencji na rynku pracy osób szczególnie 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

- postawione w SWOT dla obszaru Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze, środowisko naturalne 

1.Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii w myśl sentencji: „ziemi nie odziedziczyliśmy 

po naszych przodkach, my ją tylko pożyczyliśmy od naszych dzieci” 

CEL OGÓLNY 

EFEKTYWNE WSPARCIE DLA LOKALNYCH POLITYK NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU GOSPODARCZO-SPOŁECZNEGO OBSZARU LGD, Z UWZGLĘDNIENIEM 

DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH I PROEKOLOGICZNYCH POPRZEZ WDROŻENIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2016-2023 

CEL SZCZEGÓŁOWY 

1.1 ZAPEWNIENIE PROFESJONALNEGO WSPARCIA DLA ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W TYM SPOŁECZNEJ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR W 

OKRESIE OD 2016-2022 

PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE 

przedsięwzięcie 1.1.1 wdrożenie strategii rozwoju instytucji otoczenia biznesu (IOB) uwzględniającej brokering innowacji oraz uruchamianie działalności, opartej o nieodpłatne doradztwo 

PRODUKTY 

1)liczba szkoleń, warsztatów, sesji, seminariów dla kadry doradczej (10) 

2) liczba wdrożonych  usług wspierających przedsiębiorców (3) 

3) liczba portali doradczych (1) 

4) liczba porozumień o współpracy w zakresie innowacji z uczelniami wyższymi (2) 

5) liczba  programów stypendialnych na rzecz innowacji (1) 

REZULTATY 

1)wzrost kompetencji kadr 

2) wzrost znaczenia organizacji non-profit, jako instytucji posiadających rozpoznawalną i kojarzoną z profesjonalizmem markę zapewaniającą pozycję solidnego i innowacyjnego partnera we 

współpracy również z instytucjami i biznesem 

ODDZIAŁYWANIE 

1)wzrost dochodów własnych gmin z podatków od osób fizycznych i prawnych  

2)wzrost poziomu kapitału społecznego 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

(+)partnerstwo z innymi organizacjami/instytucjami funkcjonującymi w obszarze wspierania rynku pracy 

(-)środki dostępne dla IOB w RPO mogą spowodować lawinowe powstawanie instytucji tego typu często dla zysku 
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PROBLEMY: 

1/niewystarczająca infrastruktura turystyczna 

2/źle utrzymane i źle oznakowane szlaki turystyczne 

3/ brak miejsc odpoczynku dla turystów na szlakach 

4/ciągle niska świadomość ekologiczna mieszkańców 

5/brak nowoczesnej bazy sportowej i rekreacyjnej 

6/brak miejsc spotkań dla seniorów 

7) zrujnowane obiekty zabytkowe 

 

WYZWANIA: 

- postawione w SWOT dla obszaru „Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze, środowisko naturalne”: 

1.Zwiększenie wykorzystania dostępnych zasobów, w tym wód w uzdrowiskach 

2.Tworzenie infrastruktury i ofert związanych z nowymi trendami w turystyce 

- postawione w SWOT dla obszaru „Uwarunkowania historyczno-kulturowe” 

1.Remonty i renowacja zabytkowych obiektów 

- postawione w SWOT dla obszaru Infrastruktura społeczna/publiczna (sport, rekreacja, kultura) 

1.Wspieranie inwestycji w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, sportową z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska i 

klimatu 

CEL OGÓLNY 

EFEKTYWNE WSPARCIE DLA LOKALNYCH POLITYK NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU GOSPODARCZO-SPOŁECZNEGO OBSZARU LGD, Z UWZGLĘDNIENIEM 

DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH I PROEKOLOGICZNYCH POPRZEZ WDROŻENIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2016-2023 

CEL SZCZEGÓŁOWY 

1.2 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ SPRZYJAJĄCY PRZECIWDZIAŁANIU ZMIANOM KLIMATU NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR W OKRESIE 2016-2018 

PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE 

przedsięwzięcie 1.2.1 inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu 

PRODUKTY 

1)liczba  inwestycji w infrastrukturę publiczną uwzględniających działania na rzecz zmian klimatu (11) 

REZULTATY 

1)wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD 

ODDZIAŁYWANIE 

1)wzrost dochodów własnych gmin z podatków od osób fizycznych i prawnych  

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

(+) wzrost zainteresowania turystyką krajową – bezpieczna destynacja w dobie ataków terrorystycznych 

(-) niebezpiecznie rosnące zadłużenie gmin wykorzystujących środki zewnętrzne 

PROBLEMY: 

1/ niekorzystna struktura demograficzna ludności, starzenie się 

społeczeństwa  

2/ migracja młodzieży i ludzi aktywnych zawodowo  

3/ wysoka stopa bezrobocia, wysoki odsetek osób w trudnej 

sytuacji na rynku pracy z powodu wieku, wykształcenia, płci, 

miejsca zamieszkania 

4/wysoki odsetek osób zagrożonych ubóstwem materialnym 

5/ciągle niska świadomość ekologiczna mieszkańców 

6/niewystarczająco rozwinięty sektor usług, zbyt mało 

podmiotów gospodarczych w tym sektorze 

7/duży odsetek osób pracujących, których przeciętne 

wynagrodzenie brutto nie osiągnęło nawet połowy 

wynagrodzenia brutto w województwie   

 

WYZWANIA: 

- postawione w SWOT dla obszaru „Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze, środowisko naturalne” 

1.Wdrażanie rozwiązań ekologicznych w ramach programu przygotowanego przez LGD na wzór „Czysta turystyka” 

dla przedsiębiorców, przyczyniającego się do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska, jak i 

przeciwdziałaniem zmianom klimatu a zarazem wprowadzającego innowacje procesowe do lokalnych przedsiębiorstw. 

- postawione w SWOT dla obszaru „Potencjał demograficzny/zagrożenie demograficzne” 

1.Rozwój usług opiekuńczych i opieki długookresowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi 

2.Umożliwienie osobom starszym prowadzenie lepszego i aktywnego życia, a z drugiej strony wygenerowanie potężnego 

potencjału dla rozwoju przedsiębiorstw w tym zakresie – SREBRNA GOSPODARKA 

- postawione w SWOT dla obszaru „Potencjał gospodarczy/ struktura gospodarki/innowacyjność”  

1.  rozwoju przedsiębiorstw w szczególności w ramach: 

- branży turystycznej 

- przetwórstwa lokalnego 

- gospodarki senioralnej zwanej też srebrną 

2. wsparcie dla powstawania nowych podmiotów gospodarczych w dziedzinach deficytowych dla obszaru LGD 

3.wsparcie przedsiębiorstw wykorzystujących istniejący potencjał przyrodniczy, historyczny, kulturowy, społeczny i 

turystyczny 
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 4) wsparcie w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach 

Wyzwania postawione w SWOT dla obszaru Rynek pracy/adaptacyjność zasobów pracy 

1.wspieranie zatrudnienia, aktywności zawodowej i społecznej, w szczególności osób młodych i osób starszych 

2. ułatwienie podejmowania pierwszej pracy (pierwszej firmy) przez młodych ludzi 

- postawione w SWOT dla obszaru Spójność społeczna/problemy społeczne 

1.Wspieranie grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym  poprzez system preferencji odzwierciedlony w 

dokumentacji konkursowej, promowanie włączenia społecznego grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym 

CEL OGÓLNY 

EFEKTYWNE WSPARCIE DLA LOKALNYCH POLITYK NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU GOSPODARCZO-SPOŁECZNEGO OBSZARU LGD, Z UWZGLĘDNIENIEM 

DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH I PROEKOLOGICZNYCH POPRZEZ WDROŻENIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2016-2023 

CEL SZCZEGÓŁOWY 

1.3 POBUDZENIE LOKALNEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY I ZAGROŻONYCH 

UBÓSTWEM MATERIALNYM NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR W OKRESIE 2016-2022 

PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE 

przedsięwzięcie 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez LGD na rzecz nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia „startup na start” 

PRODUKTY 

1) liczba nowo utworzonych firm (57) 

w tym (30) przez osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, lub zagrożonych ubóstwem materialnym 

2)liczba nowych miejsc pracy  (57) w tym (30) samozatrudnienie osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, lub zagrożonych ubóstwem materialnym 

3)liczba wdrożonych innowacji produktowych, usługowych, procesowych, inne (20) 

REZULTATY 

1)wzrost liczby nowo utworzonych miejsc pracy  na obszarze LGD 

2)wzrost innowacyjności przedsiębiorstw  

ODDZIAŁYWANIE 

1)wzrost dochodów własnych gmin z podatków od osób fizycznych i prawnych  

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

(+)jedyna na rynku tak kompleksowa i atrakcyjna forma wsparcia dla osób chcących uruchomić działalność gospodarczą 

(-)trudny rodzaj beneficjentów do których w szczególności kierowane jest wsparcie, czyli osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

PROBLEMY: 

1/Brak wiedzy o rynku innowacji oraz małe nakłady inwestycyjne w 

przedsiębiorstwach związane z brakiem kapitału 

2/Niewystarczające wykorzystywanie posiadanego potencjału przyrodniczego, 

historycznego, kulturowego, społecznego i turystycznego, istniejących zasobów 

ludzkich i potencjału naturalnego.  

3/Brak sieciowej współpracy między przedsiębiorcami, w tym działającymi w branży 

turystycznej.  

4/Brak zintegrowanej oferty turystycznej i wypracowanego oraz wypromowanego 

sieciowego produktu turystycznego. 

6/ciągle niska świadomość ekologiczna, w tym przedsiębiorców 

7/problemy z czystością powietrza, szczególnie w sezonie grzewczym 

8/niewystarczająco rozwinięty sektor usług,  

 

WYZWANIA: 

- postawione w SWOT dla obszaru Potencjał gospodarczy/ struktura gospodarki/innowacyjność 

1.Wspieranie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach (w tym dostarczanie wiedzy przez 

brokerów innowacji) 

2. Wdrażanie strategii odpowiedzialności społecznej biznesu, jako element innowacyjności 

marketingowej firmy. 

3.wsparcie przedsiębiorstw wykorzystujących istniejący potencjał przyrodniczy, historyczny, 

kulturowy, społeczny i turystyczny 

4. zachęcanie przedsiębiorców do tworzenia sieci współpracy 

- postawione w SWOT dla obszaru Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze, środowisko naturalne 

1.Wdrażanie rozwiązań ekologicznych w ramach programu przygotowanego przez LGD na wzór 

„Czysta turystyka” dla przedsiębiorców, przyczyniającego się do rozwiązywania problemów 

związanych z ochroną środowiska, jak i przeciwdziałaniem zmianom klimatu a zarazem 

wprowadzającego innowacje procesowe do lokalnych przedsiębiorstw 

CEL OGÓLNY 
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EFEKTYWNE WSPARCIE DLA LOKALNYCH POLITYK NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU GOSPODARCZO-SPOŁECZNEGO OBSZARU LGD, Z UWZGLĘDNIENIEM 

DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH I PROEKOLOGICZNYCH POPRZEZ WDROŻENIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2016-2023 

CEL SZCZEGÓŁOWY 

1.4 WZROST POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW Z OBSZARU LSR, W OPARCIU O  INNOWACYJNOŚĆ, ZASOBY LOKALNE I ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ OBSZARU W 

OKRESIE 2016-2023 

PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE 

1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w przedsiębiorstwach   

PRODUKTY 

1)liczba nowych miejsc pracy (20) 

2)liczba wdrożonych innowacji produktowych, usługowych, procesowych, marketingowych, inne (20) 

REZULTATY 

1)wzrost innowacyjności istniejących przedsiębiorstw 

2)wzrost konkurencyjności istniejących przedsiębiorstw 

3) wzrost ilości nowo utworzonych miejsc pracy 

ODDZIAŁYWANIE 

1)wzrost dochodów własnych gmin z podatków od osób fizycznych i prawnych 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

(+)duża elastyczność młodych firm we wdrażaniu innowacji 

(-)niechęć do wdrażania innowacji wśród przedsiębiorców 50+ 

PROBLEMY: 

1/Brak sieciowej współpracy między producentami 

2/trudności z wdrożeniem nowych form sprzedaży i 

promocją produktów lokalnych 

2/ciągle niska świadomość ekologiczna mieszkańców, w 

tym rolników 

3/niestałość dostaw produktów lokalnych do gastronomii 

 

WYZWANIA: 

- postawione w SWOT dla obszaru Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze, środowisko naturalne 

1.Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym rolnego w dziedzinie ekologii w myśl sentencji: „ziemi nie 

odziedziczyliśmy po naszych przodkach, my ją tylko pożyczyliśmy od naszych dzieci  

- postawione w SWOT dla obszaru Uwarunkowania historyczno-kulturowe 1.Wykorzystanie popytu na tradycję, kulturę, 

lokalność i stworzenie nowych produktów turystycznych, jak np. szlak kulinarny oparty o lokalne produkty i tradycyjne 

potrawy 

2.Zbudowanie od nowa „tożsamości” lokalnej, z którą będą się identyfikować wszyscy mieszkańcy 

-  postawione w SWOT dla obszaru  Potencjał gospodarczy/ struktura gospodarki/innowacyjność 

1.Działania na rzecz wspólnej promocji podmiotów z obszaru LGD, w tym producentów i restauratorów 

2.Promowanie przedsiębiorstw , w tym rolników wykorzystujących istniejący potencjał przyrodniczy, historyczny, 

kulturowy, społeczny i turystyczny 

3.Działania na rzecz sieciowania przedsiębiorców, producentów – rolników 

- postawione w SWOT dla obszaru  Kapitał intelektualny i społeczny 

1.wspieranie idei partnerstwa projektowego, jako swojego rodzaju trening współpracy, który będzie mógł być później 

kontynuowany w innych obszarach 

CEL OGÓLNY 

EFEKTYWNE WSPARCIE DLA LOKALNYCH POLITYK NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU GOSPODARCZO-SPOŁECZNEGO OBSZARU LGD, Z UWZGLĘDNIENIEM 

DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH I PROEKOLOGICZNYCH POPRZEZ WDROŻENIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2016-2023 

CEL SZCZEGÓŁOWY 

1.4 WZROST POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW Z OBSZARU LSR, W OPARCIU O  INNOWACYJNOŚĆ, ZASOBY LOKALNE I ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ OBSZARU W 

OKRESIE 2016-2023 

PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE 

1.4.2 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorczości opartej o produkty lokalne na obszarze LGD (projekt współpracy 2) 

PRODUKTY 
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1)liczba  inicjatyw klastrowych na rzecz wytwarzania, promocji i dystrybucji produktów lokalnych 

2)liczba wdrożonych krótkich, zrównoważonych łańcuchów dostaw z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych 

3)powstanie szlaku kulinarnego 

4) liczba restauracji serwujących lokalne produkty 

5) liczba kampanii promocyjnych dla lokalnych produktów 

REZULTATY 

1)wzrost konkurencyjności lokalnych producentów 

2)wzrost konkurencyjności restauracji serwujących lokalne produkty  

ODDZIAŁYWANIE 

1)wzrost dochodów własnych gmin z podatków od osób fizycznych i prawnych  

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

(+) moda na zdrową świeżą żywność 

(-) brak ciągłości dostaw do gastronomii co zniechęca restauratorów do współpracy z producentami 

PROBLEMY: 

1.niewystarczające wykorzystanie środków unijnych na rozwój 

obszarów transgranicznych 

2. Brak zintegrowanej oferty turystycznej  

 

WYZWANIA: 

- postawione w SWOT dla uwarunkowań przestrzennych 

1. Większa mobilizacja we współpracy z sąsiadami w kwestii wykorzystywania środków transgranicznych na rzecz popraw 

jakości życia na obszarach górskich 

- postawione w SWOT dla obszaru  

Kapitał intelektualny i społeczny 

1.wspierać ideę partnerstwa projektowego, jako swojego rodzaju trening współpracy, który będzie mógł być później 

kontynuowany w innych obszarach 

Wyzwania postawione w SWOT dla obszaru  

Potencjał gospodarczy/ struktura gospodarki/innowacyjność 

1.Działania na rzecz wspólnej promocji podmiotów z obszaru LGD 

Wyzwania postawione w SWOT dla obszaru  

Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze, środowisko naturalne 

1.Wykorzystanie potencjałów w tym obszarze do rozwoju branży turystycznej 

CEL OGÓLNY 

EFEKTYWNE WSPARCIE DLA LOKALNYCH POLITYK NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU GOSPODARCZO-SPOŁECZNEGO OBSZARU LGD, Z UWZGLĘDNIENIEM 

DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH I PROEKOLOGICZNYCH POPRZEZ WDROŻENIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2016-2023 

CEL SZCZEGÓŁOWY 

 1.4 WZROST POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW Z OBSZARU LSR, W OPARCIU O  INNOWACYJNOŚĆ, ZASOBY LOKALNE I ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ OBSZARU W 

OKRESIE 2016-2023 

PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE 

1.4.3 wspieranie promocji walorów turystycznych obszaru LSR w wymiarze transgranicznym  (projekt współpracy 1) 

PRODUKTY 

1)liczba wydawnictw promocyjnych, w tym tłumaczonych na język czeski 

2)liczba nowych punktów informacji turystycznej, w tym społecznych 

3)liczba przeszkolonych przewodników społecznych 

REZULTATY 

1)wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru 

ODDZIAŁYWANIE 

1)wzrost dochodów własnych gmin z podatków od osób fizycznych i prawnych  

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 
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(+) wzrost zainteresowania turystyką  krajową 

(+) stale wzrastająca liczba turystów na obszarze 

(-) rosnące zadłużenie gmin 

(-) Niechęć do współpracy 

PROBLEMY: 

1/ciągle niska świadomość ekologiczna mieszkańców 

2/mała spójność społeczna i słabe związki pomiędzy 

mieszkańcami związana z powojenną przeszłością obszaru 

LGD 

3/brak środków na wkłady własne w organizacjach społecznych 

4/kłopotliwa refundacja w małych projektach unijnych 

5/skomplikowane procedury pozyskiwania środków unijnych 

przez małe organizacje społeczne 

6/mało aktywne świetlice wiejskie 

7/mało zróżnicowana oferta kulturalna 

8/niewystarczające wykorzystanie istniejącej infrastruktury 

społecznie użytecznej 

 

WYZWANIA: 

- postawione w SWOT dla obszaru :Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze, środowisko naturalne 

1.Potrzeba edukacji ekologicznej 

Wyzwania postawione w SWOT dla obszaru Uwarunkowania historyczno-kulturowe 

1.Organizowanie wszelkich wydarzeń integrujących społeczność lokalną 

Wyzwania postawione w SWOT dla obszaru: Kapitał intelektualny i społeczny 

1.zachęcać do budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie NGO w realizowaniu oddolnych inicjatyw 

spójnych z założeniami LSR 

Wyzwania postawione w SWOT dla obszaru Spójność społeczna/problemy społecznej 

1.Wspieranie grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym  poprzez system preferencji odzwierciedlony w 

dokumentacji konkursowej, promowanie włączenia społecznego grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym 

Wyzwania postawione w SWOT dla obszaru: Infrastruktura społeczna/publiczna (sport, rekreacja, kultura) 

1.Wspieranie oddolnych inicjatyw z obszaru diagnozowanego, w szczególności mających na celu „ożywienie” lub  

nadających funkcjonalności istniejącej infrastrukturze 

CEL OGÓLNY 

EFEKTYWNE WSPARCIE DLA LOKALNYCH POLITYK NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU GOSPODARCZO-SPOŁECZNEGO OBSZARU LGD, Z UWZGLĘDNIENIEM 

DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH I PROEKOLOGICZNYCH POPRZEZ WDROŻENIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2016-2023 

CEL SZCZEGÓŁOWY 

1.5 ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA OBSZARZE LSR W OKRESIE 2016 - 2023 

PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE 

1.5.1 realizacja lokalnych inicjatyw związanych  z ożywieniem miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniu działań ekologicznych 

1.5.2 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa lokalnego 

1.5.3 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z  zagospodarowaniem terenów w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną 

PRODUKTY 

1.5.1: 1)liczba nowych wydarzeń lokalnych;   2)liczba zrealizowanych działań ekologicznych 

1.5.2 :1)liczba wydawnictw promocyjnych, w tym elektronicznych; 2)liczba inicjatyw promocyjnych 

1.5.3: 1) liczba inwestycji w małą infrastrukturę publiczną 

REZULTATY 

1)wzrost aktywności lokalnych społeczności 

2)wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

ODDZIAŁYWANIE 

2)wzrost poziomu kapitału społecznego 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

(+) duże zainteresowanie organizacji pozarządowych dotacjami 

(-) ryzyko niewywiązywania się grantobiorców z umowy  



Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru  

1. Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań formalno-instytucjonalnych wraz ze zwięzłą informacją wskazującą 
sposób powstawania poszczególnych procedur, ich kluczowe cele i założenia.  

LGD posiada już duże doświadczenie w wyborze i ocenie operacji składanych przez beneficjentów w okresie 

programowania 2007-2013, stosowane dotychczas procedury zostały dopracowane i będą stosowane w nowym okresie 

programowania. Nie widzimy powodu do ich zmiany, czy pisania na nowo skoro sprawdziły się dotychczasowe, 

uzupełniliśmy je tylko o wymogi proceduralne zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa. To co zostało 

zrobione obecnie, to wprowadziliśmy w LGD tzw. KSIĘGĘ PROCEDUR, gdzie w jednym miejscu znajdują się 

wszystkie obowiązujące procedury, księga zawiśnie na naszej nowej stronie internetowej, gdzie każdy zainteresowany 

będzie miał do niej dostęp. 

Tak jak napisaliśmy wcześniej będziemy korzystać ze sprawdzonych procedur z poprzedniego okresu 

programowania, co wiąże się także z zastosowaniem aplikacji elektronicznej do oceny wniosków. Jest to sprawdzone już 
przez nas narzędzie, które zostanie dostosowane do nowych wymogów. 

Cel procedury: Celem procedury jest sformalizowanie wszystkich działań zmierzających do wyłonienia operacji 

beneficjentów o najwyższej wartości merytorycznej oraz udzielenie dofinansowania beneficjentom spełniającym w 

stopniu najwyższym wymagania konkursowe, wynikające ze zdiagnozowanych obszarów i zjawisk problemowych.  

Zakres procedury: Procedura obejmuje czynności od prowadzenia kampanii informacyjnej, poprzez nabór wniosków, 

ich ocenę, aż do przekazania pełnej dokumentacji związanej z naborem i wyborem do Instytucji Wdrażającej, czy też 
rozliczeniem zadania w ramach projektu grantowego. 

W obecnym okresie programowania sprawa oceny wniosków nieco się komplikuje, gdyż jesteśmy zmuszeni 

wprowadzić dwie odrębne procedury tj. dla KONKURSÓW i PROJEKTÓW GRANTOWYCH. 

Szczegółowe procedury zostały przedłożone w załączniku do wniosku, poniżej prezentujemy tabelarycznie ich 
przebieg z podziałem na KONKURSY i PROJEKTY GRANTOWE (z użyciem generatora wniosków). 

Dla projektów własnych przygotowano odrębne kryteria oceny(w załączniku do wniosku), procedurę opisano w 

Regulaminie organizacyjnym Rady a w przypadku kiedy pojawi się podmiot chcący realizować operację własną LGD 
będzie zastosowany tryb konkursowy, jak poniżej. 

 Lp.  Organ KONKURS PROJEKT GRANTOWY 

   odpowiedzialny   

 1  LGD Biuro  

------------------------- 

opracowuje wniosek, regulamin konkursu o 

dofinansowanie w ramach Projektu Grantowego 

oraz wzór raportu końcowego 

 2  LGD –Zarząd  

------------------------- 

wystąpienie do Samorządu Województwa z 

wnioskiem o dofinansowanie Projektu 

Grantowego, określając w nim planowany termin 

naborów 

 3  LGD -Biuro Opracowanie informacji przez LGD o 

możliwości realizacji operacji 

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej 

Opracowanie informacji przez LGD o możliwości 

realizacji zadań w ramach Projektu Grantowego 

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej 

 4  LGD - Biuro LGD składa wniosek do Samorządu 

Województwa określający planowany termin 

naborów. 

Szkolenia dla grantobiorców wraz wypełnieniem 

fiszek projektowych 

 5  LGD -Biuro Lokalna Grupa Działania składa do 

Samorządu Województwa dokumenty 

niezbędne do podania do publicznej 

wiadomości informacji o naborze LGD 

(zgodnie z Rozporządzeniem). 

Zarząd LGD podaje do publicznej wiadomości 

informację o możliwości składania wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach Projektu 

Grantowego. W informacji wskazuje się 

dokumenty niezbędne do aplikowania w ramach 

Projektu Grantowego.  

 6  LGD - Biuro Podanie do publicznej wiadomości 

informacje o naborach 

------------------------------------ 

 7  LGD - Biuro Czas trwania naborów wniosków Czas trwania naborów wniosków 

 8  LGD - Biuro Przyjmowanie wniosków Przyjmowanie wniosków 

 9  

Rada 

Posiedzenie Rady na którym projekty 

poddawane są weryfikacji wstępnej, ocenie 

za zgodność z LSR, zgodność z lokalnymi 

kryteriami.   Sporządzana   jest   rankingowa 

według  liczby punktów uzyskanych w 

wyniku oceny zgodności z lokalnymi 

Posiedzenie Rady na którym zadania poddawane są 

weryfikacji wstępnej, ocenie za zgodność z LSR, 

zgodność z lokalnymi kryteriami.   Sporządzana   

jest   lista rankingowa według  liczby punktów 

uzyskanych w wyniku oceny zgodności z 

lokalnymi kryteriami. Lista ta zatwierdzana jest 
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kryteriami. Lista ta zatwierdzana jest 

uchwałą Rady i wywieszana na stronie 

internetowej LGD wraz z protokołem. 

uchwałą Rady i wywieszana na stronie 

internetowej LGD wraz z protokołem.  

 10  LGD - Biuro Biuro LGD informuje na piśmie 

wnioskodawców o przebiegu weryfikacji 

wstępnej i jej wyniku, zgodności operacji z 

LSR, albo jej niezgodności z LSR - 

wskazując     przyczyny     niezgodności, 

liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny 

lub miejscu na liście ocenionych  operacji  

oraz o przysługującej możliwości złożenia 

odwołania się od decyzji Rady, zgodnie z 

procedurą określoną w regulaminie oceny 

wniosków. 

Biuro LGD informuje na piśmie wnioskodawców o 

przebiegu weryfikacji wstępnej i jej wyniku, 

zgodności operacji z LSR, albo jej niezgodności z 

LSR -wskazując     przyczyny     niezgodności, 

liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny lub 

miejscu na liście ocenionych  operacji  oraz o 

przysługującej możliwości złożenia odwołania się 

od decyzji Rady, zgodnie z procedurą określoną w 

regulaminie oceny wniosków.  

 11  Beneficjenci Czas na złożenie ewentualnych odwołań 

przez Beneficjentów . 

Czas na złożenie ewentualnych odwołań przez 

Grantobiorców 

 12  Rada Drugie     posiedzenie   jest zwoływane tylko 

w przypadku kiedy wpłynie odwołanie w     

celu jego rozpatrzenia. Na posiedzeniu 

sporządzane są ponownie listy  rankingowe z 

dopiskiem „suplement”, które Rada 

zatwierdza uchwałą.  

Drugie     posiedzenie   jest zwoływane tylko w 

przypadku kiedy wpłynie odwołanie w     celu jego 

rozpatrzenia. Na posiedzeniu sporządzane są 

ponownie listy  rankingowe z dopiskiem 

„suplement”, które Rada zatwierdza uchwałą. 

 13  LGD - Biuro Poinformowanie   Beneficjentów   o 

ostatecznych wynikach oceny, przekazanie 

Instytucji Wdrażającej przez LGD listy 

rankingowej, uchwał oraz wniosków. 

Publikacja    informacji   o   ocenie   na 

stronie internetowej LGD. 

Poinformowanie   Beneficjentów   o ostatecznych 

wynikach oceny, przekazanie Instytucji 

Wdrażającej przez LGD listy rankingowej, uchwał, 

WNIOSKÓW oraz KART OCENY WNIOSKÓW 

w celu ich weryfikacji.  

Tutaj też informacja o przekazaniu dokumentacji 

konkursowej do SW w celu weryfikacji. Publikacja    

informacji   o   ocenie   na stronie internetowej 

LGD. 

 14.  LGD - Zarząd ------------------------------ Zaproszenie Beneficjentów na podpisanie umowy i 

szkolenie z realizacji umowy i rozliczenia grantu 

po uzyskaniu akceptacji przez SW. 

 15.  LGD - Biuro ------------------------------ Wypłata pierwszej transzy środków 

 16.  LGD - Biuro  

------------------------------ 

Wizyta u beneficjenta w połowie realizacji operacji 

w celach monitoringowych (monitoring 

merytoryczny i finansowy). 

 17.  LGD - Biuro ------------------------------ Złożenie przez grantobiorcę wniosku o płatność 

wraz ze sprawozdaniem merytorycznym z 

realizacji zadania w ramach projektu grantowego 

 18.  LGD - Zarząd  

------------------------------ 

Po pozytywnej kontroli końcowej wypłata drugiej 

transzy dofinansowania. W przypadku negatywnej 

kontroli końcowej wezwanie beneficjenta do 

zwrotu wypłaconych środków   

 

2. Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru zgodnie z wymogami określonymi dla programów, w ramach których 

planowane jest finansowanie LSR z uwzględnieniem powiązania kryteriów wyboru z diagnozą obszaru, celami i 
wskaźnikami.  

Kryteria wyboru operacji, określone zostały dla poszczególnych konkursów ogłaszanych przez LGD – odrębnie. Kryteria 

powstały w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne za pomocą portalu konsultacyjnego, gdzie zbierano opinie i 

korygowano kryteria. Korekta w związku z uwagami mieszkańców konsultujących je za pośrednictwem portalu były 

weryfikowane i zmieniane 3 krotnie, w celu jak najlepszego powiązania ich z diagnozą obszaru. Ich powiązanie z 

diagnozą jest dokładnie opisane i uwzględnia premiowanie operacji rozwiązujących priorytetowe zdiagnozowane 

problemy, czy potrzeby w LSR. Dzięki powiązaniu kryteriów wyboru  również z analizą SWOT przyczyniają się 

bezpośrednio do wyboru operacji realizujących określone w LSR wskaźniki produktu.  

Zawarte w LSR kryteria są przejrzyste ponieważ każde z kryteriów posiada dodatkowy opis stanowiący jego szczegółową 

definicję co pozwala uniknąć wątpliwości podczas przyznawania punktacji w danym kryterium. Zastosowane kryteria 

wyboru operacji mają charakter kryteriów jakościowych, jednak zawierają szczegółowy opis wymogów koniecznych do 
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uzyskania danej liczby punktów i dlatego są mierzalne. Ponadto każdy członek organu decyzyjnego, zobowiązany jest do 

pisemnego uzasadnienia przyznanej liczby punktów. Dzięki dookreśleniu w zakresie minimalnych i maksymalnych 

wartości oraz opisowi zasad przyznawania punktów w przedziale minimum - maksimum, kryteria są obiektywne i 

niedyskryminujące. Przewidziano również procedurę zmiany kryteriów, którą prezentujemy poniżej.                                                                                                        
 

Procedura zmiany kryteriów znajduje się w załączniku do wniosku. 

Kryteria wyboru operacji zostały skonstruowane w taki sposób, aby jak najtrafniej dopasować wybrane operacje do 

realizacji założeń LSR, są one  ściśle powiązane z diagnozą obszaru, celami i wskaźnikami oraz ogłaszanym konkursem, 

czy projektem grantowym. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt przyjęcia w procedurze oceny wniosków kryterium 

obligatoryjnego, jakim jest na etapie oceny zgodności wniosku z LSR, konieczność realizacji wskaźnika produktu, tak 

więc operacja musi go realizować, bo jeżeli nie, to nie podlega już ocenie merytorycznej – punktowej w ramach 

ustalonych kryteriów. Przy przyjęciu takiej procedury oceny nie ma już potrzeby sztywnego wiązania kryteriów ze 

wskaźnikami, gdyż powiązano operację ze wskaźnikiem już we wcześniejszym etapie oceny, co wydaje się jeszcze 

skuteczniejszym rozwiązaniem, gdyż w ogóle nie dopuszczamy do oceny punktowej wniosków, które nie realizują 

założonego w LSR wskaźnika.  

OPIS KRYTERIÓW 

dla konkursu: 1.2.1 Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki 

przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu premiowane są operacje, które przyczyniają się do 

rozwoju infrastruktury turystycznej - co koresponduje z wynikami diagnozy, która wskazuje na potencjał gospodarczy tej 

branży; operacje wprowadzające rozwiązania sprzyjające ochronie klimatu - kryterium również ściśle powiązane z 

diagnozą wskazującą na potrzebę dbałości o klimat i środowisko naturalne; operacje wpływające na niwelowanie 

problemów społeczno-gospodarczych zdiagnozowanych na obszarze LGD - mnogość zdiagnozowanych problemów daje 

ogromne możliwości wnioskodawcom niwelowania zarówno przyczyn, jak i skutków problemów społ.-gosp.; 

wnioskodawca deklaruje we wniosku większy niż wymagany wkład własny od minimalnego wkładu wymaganego w 

konkursie – kryterium pozwalające na uzyskanie oszczędności w ramach dofinansowania, co umożliwi realizację większej 

ilości operacji; operacja jest realizowana w miejscowości/ach zamieszkałej/ych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – 

kryterium obligatoryjne wynikające z zapisów PROW, wnioskodawca deklaruje stosowanie zrównoważonego zamówienia 

publicznego/zapytania ofertowego, poprzez wykorzystanie zielonych lub społecznych  KLAUZUL – kryterium niejako 

wymuszające pokonanie wyraźnej bariery, jaką jest opór w stosowaniu, w szczególności przez samorządy możliwych 

klauzul w zamówieniach publicznych, jak wynika z diagnozy stosowanie tych klauzul będzie pośrednio przyczyniać się do 

niwelowania zdiagnozowanych problemów, jakimi są potrzeba dbałości o środowisko naturalne oraz wykorzystywania 

„lokalnej siły roboczej”, dając zatrudnienie i wynagrodzenie osobom najbardziej potrzebującym; gotowość operacji do 

realizacji – to kryterium z kolei wynika z naszego doświadczenia w poprzednim okresie programowania, gdzie trafiały do 

oceny wnioski kompletnie nie przygotowane co powodowało proces ich oceny a tym samym realizacji; operacja będzie 

realizowała tzw. „wartość dodaną”- to kryterium umożliwia nam po pierwsze dbałość o racjonalność wydatków a po 

drugie pokazanie efektów realizacji operacji/zadań, których nie byliśmy w stanie przewidzieć na etapie tworzenia LSR. 

dla konkursu: 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez LGD na rzecz 

nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia „startup na start” premiowane są operacje, gdzie  operacja spowoduje 

utworzenie w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne więcej niż 1 miejsce pracy – kryterium motywujące do tworzenia 

nowych miejsc pracy i tym samym realizacji wskaźnika założonego w LSR; wnioskodawca zakłada swój czynny udział w 

całości programu coachingowego LGD – STARTUP na START (potwierdzony podpisanym kontraktem coachingowym i 

opinią coacha)- kryterium niwelujące nadużycia w pozyskiwaniu premii, praca z beneficjentem będzie swoistym testem 

zaangażowania i prawdziwych intencji oraz umożliwi nam wypracowanie jak najlepszego modelu biznesowego, który 

mamy nadzieję spotęguje sukces przedsiębiorcy; wnioskodawca deklaruje podjęcie działań z zakresu społecznej 

odpowiedzialności biznesu w postaci wsparcia funduszu stypendialnego na innowacje lokalne prowadzonego przez LGD 

– kryterium mające na celu uruchomienie pokładów odpowiedzialności społecznej za zrównoważony rozwój lokalny 

pomagając innym potrzebującym tej pomocy, jak niegdyś potrzebowali jej przedsiębiorcy , mamy nadzieję, że będzie to 

naturalny odruch wynikający z potrzeby i dojrzałości przedsiębiorcy; wnioskodawca jest: osobą w trudnej sytuacji na 

rynku pracy -/ bezrobotną od co najmniej 6 miesięcy, zagrożoną ubóstwem materialnym, / w przedziale wiekowym 18-

34/ , mieszkającą na wsi/, kobietą – kryterium wynikające z diagnozy w sferze rynku pracy;  uruchamiana działalność 

spełnia warunki innowacyjności zgodnie z obowiązującą definicją w LSR – kryterium wypełniające wymogi PROW, jak 

również wynikające z diagnozy, w której wykazano małą innowacyjność w lokalnym biznesie; uruchamiana działalność 

wprowadza rozwiązania sprzyjające ochronie klimatu lub środowiska naturalnego – jw., uruchamiana działalność 

rozwiązuje problemy społeczne zdiagnozowane na obszarze LGD – jw., uruchamiana działalność jest związana z obsługą 

ruchu turystycznego lub przetwórstwem produktów lokalnych  lub z usługami senioralnymi na obszarze LGD – kryterium 

wskazujące na pożądane działy przedsiębiorczości, które zdiagnozowano, jako najbardziej rozwojowe na rynku lokalnym; 

oraz jest w pełni przygotowana do realizacji – jw.  i będzie realizowała tzw. „wartość dodaną”- jw.    
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dla konkursu: 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w przedsiębiorstwach  są premiowane operacje tworzące w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 1 i więcej miejsc pracy –jw., operacje jest realizowane w partnerstwie 

przynajmniej dwóch przedsiębiorców – kryterium promujące potrzebę współpracy przedsiębiorców, której brak 

zdiagnozowano w LSR, operacje wprowadzające innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie-jw., wnioskodawca/y 

wprowadza/ją rozwiązania sprzyjające ochronie klimatu lub środowiska naturalnego w przedsiębiorstwie-jw., 

wnioskodawca/y deklaruje/ą podjęcie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w postaci wsparcia 

funduszu stypendialnego na innowacje lokalne prowadzonego przez LGD-jw., wnioskodawca/y nie korzystał/li jeszcze z 

wsparcia unijnego na rozwój swojego przedsiębiorstwa – kryterium dające pierwszeństwo dotacji tym, którzy jeszcze z 

niego nie korzystali co wynika z potrzeby zrównoważonego rozwoju LGD, wnioskodawcy deklarują gotowość operacji do 

realizacji-jw. , Wnioskodawca/y deklaruje/ą we wniosku większy niż wymagany wkład własny od minimalnego wkładu 

wymaganego w konkursie-jw., operacja będzie realizowała tzw. „wartość dodaną”-jw.   

Oprócz kryteriów punktowych przewidziano w procedurze oceny wniosków, które spłyną w odpowiedzi na ogłoszony 

konkurs również tzw. weryfikację wstępną wniosku oraz zgodności z LSR, co oznacza, że operacja musi wpisywać się w 

PROW 2014-2020 i realizować cel ogólny, szczegółowy, przedsięwzięcie i przynajmniej jeden wskaźnik produktu. 

Szczegółowy opis tych kryteriów jest załączony do procedury oceny wniosków, która stanowi załącznik do wniosku o 

przyznanie pomocy. 

        dla projektów grantowych 

1.5.1 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z  zagospodarowaniem terenów w małą publiczną infrastrukturę 

rekreacyjną i turystyczną 

1.5.2 realizacja lokalnych inicjatyw związanych  z ożywieniem lokalnych miejsc aktywności społecznej z 

uwzględnieniu działań ekologicznych 

1.5.3 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR 

Preferowane będą operacje w ramach których wnioskodawca ma doświadczenie i realizował już  operacje dofinansowane 

ze środków publicznych – kryterium wynikające z działań prewencyjnych LGD, które ponosi odpowiedzialność 

materialną za rozliczenie grantu; wnioskodawca nie korzystał jeszcze z dofinansowania w ramach grantów LGD w 

nowym okresie programowania 2014-2020 – kryterium umożliwiające skorzystaniu z grantu jak największej ilości 

grantobiorców i wpływa pozytywnie na zrównoważony rozwój obszaru LGD;, wnioskodawca założył, że jego zadanie 

będzie: realizowane we współdziałaniu mieszkańców dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra 

wspólnego – kryterium mobilizujące do współpracy w społecznościach lokalnych na czym nam bardzo zależy z punktu 

widzenia diagnozy, wynika z konkretnych potrzeb danej społeczności i rozwiązuje lokalny problem- kryterium mobilizuje 

do zorganizowania mini konsultacji społecznych i dialogu w społeczności lokalnej, będzie umiejętnie i w sposób 

przemyślany angażowało zasoby lokalne: naturalne, społeczne, kulturowe, inne – kryterium wypełniające konkluzję z 

diagnozy, która mówi o jak najszerszym wykorzystywaniu lokalnych zasobów; zakłada promowanie działalności Lokalnej 

Grupy Działania –Kłodzka Wstęga Sudetów w zakresie realizowanych programów grantowych zgodnie z przygotowaną 

wizualizacją – kryterium budujące zaufanie i wizerunek LGD, na czym nam bardzo zależy; będzie realizowane na 

obszarze wiejskim – warunek z PROW, wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach grantowych organizowanych przez 

LGD i złożył w wyznaczonym terminie wypełnioną fiszkę projektową zgodnie z obowiązującym formularzem- kryterium 

mobilizujące do współpracy z LGD a tym samym do zwiększania poziomu jakości składanych wniosków; zadanie zakłada  

zaangażowanie do współpracy osoby będące klientami pomocy społecznej lub niepełnosprawne - kryterium wypełnia 

warunki zdiagnozowanych w LSR problemów grup defaworyzowanych; zadanie realizuje inwestycję sprzyjającą ochronie 

klimatu lub środowiska naturalnego – inwestycyjne lub edukacyjne – jw., czas realizacji zadania jest krótszy niż 

wymagane 6 miesięcy – kryterium mobilizujące do szybszej realizacji i rozliczenia zadania , wnioskodawca ma siedzibę 

w miejscowości, gdzie realizowane jest zadanie– kryterium preferujące lokalnych grantobiorców, operacja będzie 

realizowała tzw. „wartość dodaną”-jw..   

 
Oprócz kryteriów punktowych przygotowaliśmy także kryteria obligatoryjne, których nie spełnienie powoduje, że 

zadanie nie może być realizowane do kryteriów obligatoryjnych należą: złożenie Wniosku o dofinansowanie zadania we 

właściwej instytucji, złożenie Wniosku o dofinansowanie zadania w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe zgodnie z 

zakresem tematycznym, złożenie Wniosku o dofinansowanie zadania w terminie wskazanym w ogłoszeniu 

konkursowym,  zgodność zadania z formą wsparcia w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo premia), złożenie wniosku o 

dofinansowanie zadania na formularzu obowiązującym dla danego konkursu, możliwość identyfikacji wnioskodawcy, 

wniosek złożony bezpośrednio w biurze LGD (bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez 

osobę upoważnioną), zadanie realizowane w ramach grantu zapewnia komplementarność w projekcie grantowym i 

realizuje cel grantowy, Wnioskodawca prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

zakres realizacji zadania pokrywa się z celami statutowymi wnioskodawcy.  

Dodatkowo zadanie musi być zgodne z LSR, co oznacza, że musi wpisywać się w PROW 2014-2020 i realizować cel 

ogólny, szczegółowy, przedsięwzięcie i przynajmniej jeden wskaźnik produktu. 
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dla operacji własnych, które po podaniu do publicznej wiadomości mogą być przedmiotem konkursu, jeżeli pojawi 

się podmiot, który chce ją realizować, przygotowano następujące kryteria wyboru operacji z podziałem na 3 

operacje własne: 

Lista kryteriów weryfikacji wstępnej jest identyczna, jak dla pozostałych konkursów, lista kryteriów zgodności z LSR 

stanowi załącznik do procedury oceny wniosków, w postaci arkusza oceny dla operacji własnych i jest załączona do 

wniosku o przyznanie pomocy. 

Lista kryteriów punktowych wygląda następująco: 

dla 1.1.1a Rozwój innowacyjnych usług doradczych, w tym szkolenia kadr i przygotowanie pakietów usług 
Wnioskodawca zapewni trwałość operacji polegającej na nieodpłatnym świadczeniu usług doradczych przez 3 lata po 

zakończeniu realizacji operacji,  Wnioskodawca uczestniczy w partnerstwie na rzecz innowacji, zrzeszającym również co 

najmniej 2 uczelnie,  Wnioskodawca wykazał przeszkolenie co najmniej jednego pracownika w zakresie usług 

doradczych z dziedziny CSR lub zakładania startup_ów lub ekologii w biznesie,  deklarowany przez wnioskodawcę 

wkład własny jest na poziomie co najmniej 5 punktów procentowych, operacja będzie realizowała tzw. „wartość dodaną”.   

dla 1.1.1b Stworzenie profesjonalnego portalu informacyjno-doradczego, świadczącego usługi doradcze on-line 
Wnioskodawca posiada przemyślaną i przygotowaną specyfikację funkcjonalności i zawartości merytorycznej portalu w 

zakresie usług świadczonych w ramach IOB, Wnioskodawca deklaruje świadczenie usług doradczych on-line 5 dni w 

tygodniu, deklarowany przez wnioskodawcę wkład własny jest na poziomie co najmniej 5 punktów procentowych, 

operacja będzie realizowała tzw. „wartość dodaną”.   

dla 1.1.1c Uruchomienie programu stypendialnego dla innowatorów w obszarze przedsiębiorczości Wnioskodawca 

posiada przemyślany program wsparcia stypendialnego dla innowatorów w biznesie, Wnioskodawca zapewnia 

kontynuację programu stypendialnego przez 3 lata po realizacji operacji z podaniem udokumentowanego źródła 

finansowania stypendiów, Wnioskodawca zapewnia stypendystom udostępnienie powierzchni biurowych wraz z 

wyposażeniem przez okres jego udziału w programie stypendialnym, deklarowany przez wnioskodawcę wkład własny 

jest na poziomie co najmniej 5 punktów procentowych, operacja będzie realizowała tzw. „wartość dodaną”.   

 

3. Wskazanie w jaki sposób w kryteriach wyboru operacji została uwzględniona innowacyjność oraz przedstawienie jej 

definicji i zasad oceny.  

W kryteriach oceny operacji uwzględniono innowacyjność w konkursach dla potencjalnych i istniejących 
przedsiębiorców, określając również definicję innowacyjności, jak poniżej: 

DEFINICJE INNOWACYJNOŚCI W LSR 

 

INNOWACYJNOŚĆ dla przyszłych i istniejących przedsiębiorców postrzegana jest jako wprowadzenie nowego lub 

ulepszonego produktu, usługi, procesu, organizacji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku lokalnym.  

 

4. Informacja o realizacji projektów grantowych, operacji własnych i konkursów dla przyszłych i istniejących 

przedsiębiorców. 

  
Przedsięwzięcie 1.1.1  

LGD zaplanowała realizację 3 operacji własnych na łączną sumę dofinansowania 123 500 zł. 

Szczegółowo opisano je już we wcześniejszym rozdziale. 

1.rozwój innowacyjnych usług doradczych, w tym szkolenia kadr i przygotowanie pakietów usług – kwota całkowita 

operacji 50 000 zł, dofinansowanie 95%, wkład własny 5 % 

2.stworzenie profesjonalnego portalu informacyjno-doradczego, świadczącego usługi on-line– kwota całkowita operacji 

30 000 zł, dofinansowanie 95%, wkład własny 5 % 

3.uruchomienie programu stypendialnego dla innowatorów w obszarze przedsiębiorczości– kwota całkowita operacji 

50 000 zł, dofinansowanie 95%, wkład własny 5 % 

W ramach operacji własnych wprowadzamy również ograniczenie dotyczące Wnioskodawców, mogą nimi być tylko 

organizacje pozarządowe non-profit, ograniczenie to wynika z faktu, że zależy nam na tym, aby powstała organizacja 

świadcząca profesjonalne usługi doradcze, wyspecjalizowane dla sektora biznesu. Usługi te powinny być bezpłatne też z 

tego względu, że mają służyć głownie mieszkańcom, którzy dopiero zamierzają uruchomić swoją działalność i nie stać 

ich jeszcze na profesjonalne doradztwo. 

Przedsięwzięcie 1.2.1 – warunki dostępu zgodnie z zapisami rozporządzenia na wdrażanie LSR. 

Przedsięwzięcie 1.3.1 

Warunki dostępu do przedsięwzięcia to dofinansowanie 100 %, kwota dofinansowania została zróżnicowana, po wielu 

konsultacjach społecznych ustalono ostatecznie, że: 

- 100 tys. zł otrzyma Wnioskodawca, który w ramach operacji zakłada firmę produkcyjno-usługową 

- 100 tys. zł otrzyma Wnioskodawca, który zakłada firmę usługową i deklaruje utworzenie dodatkowego miejsca pracy 

- 100 tys. zł otrzyma Wnioskodawca, który zakłada firmę produkcyjną i deklaruje utworzenie dodatkowego miejsca pracy 

- 50 tys. zł otrzyma Wnioskodawca, który zakłada firmę usługową 

- 50 tys. zł otrzyma Wnioskodawca, który zakłada firmę produkcyjną 
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Podział jest zgodny z obowiązującym w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. 

 

Po dogłębnej analizie lokalnego rynku „dotacji” na uruchamianie działalności gospodarczej, głównie 

przyznawanej przez PUP w wysokości ok. 20 tys. zł z budżetu państwa i 40 tys. zł ze środków unijnych (EFS) mamy 

wiedzę, że środki te rokrocznie rozchodzą się w całości a zainteresowanie nimi jest większe niż możliwości finansowe 

PUP. Wynika z tego również, że proponowane przez nas wsparcie jest dużo wyższe od tego dotychczas dostępnego na 

rynku, jednak należy tutaj wziąć pod uwagę fakt, że nasze premie będą przyznawane na wprowadzanie innowacji i 

wykorzystywanie nowych technologii, jak również obligatoryjnie będą wprowadzały rozwiązania służące ochronie 

środowiska, tam gdzie tylko będzie to możliwe. Takich warunków nie stawiał PUP a ich wdrożenie wiąże się na pewno z 

potrzebą większych środków finansowych na start. Dodatkowo w przypadku naszych premii nie ma kwalifikowalności 

kosztów, tak więc beneficjent nie ma ograniczeń w wydatkach, jakie już miał w przypadku dofinansowania z PUP, stąd 

też wynika większa kwota dotacji w ramach LSR. 

Nasze dotychczasowe doświadczenie, jako LGD w ramach wdrażanego w poprzednim okresie programowania działania: 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” pokazuje, że zainteresowanie uruchomieniem działalności, czy też jej 

rozwijaniem było duże, złożonych wniosków 55, średnia wartość operacji 180 tys. zł. Jednak przez zbyt skomplikowane 

procedury i bardzo długi czas rozpatrywania tych wniosków ¾ z nich nie zostało zrealizowanych. 

Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej, przynajmniej na razie i mamy nadzieję, że uda nam się przekonać beneficjentów 

do podjęcia tego wyzwania i skorzystania z naszego wsparcia, wiedząc, że procedury są znacznie łatwiejsze  i czas 

oczekiwania na wsparcie nie będzie już taki długi. 

Przedsięwzięcie 1.4.1 
Zaplanowano intensywność pomocy w wysokości do 70 %, jednak ograniczono wartość dofinansowania do 100 000 zł. 

dla 1 beneficjenta w ramach jednego konkursu. Uzasadnieniem dla takiego podejścia jest stosunkowa nieduża całościowa 

kwota na wsparcie istniejących już firm tj. 2 050 000 zł, stąd, aby umożliwić sięgnięcie po środki jak największej ilości 

przedsiębiorców ograniczono kwotę do 100 000 zł. Poza tym zależy nam również, aby przedsiębiorcy rozpoczęli 

współpracę projektową ze sobą, co wówczas umożliwi im wzięcie większej ilości środków, czyli do 100 000 zł x ilość 

przedsiębiorców biorących udział w projekcie sieciowym. 

Przedsięwzięcia 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 

LGD planuje realizację trzech projektów grantowych, na łączną sumę 876 500 zł. Granty będą dofinansowane w 100 

% i przeznaczone tyko i wyłącznie do realizacji przez organizacje pozarządowe. Czas realizacji zadania przez 

grantobiorców będzie wynosił 6 miesięcy, granty będą wypłacane w 2 transzach 70 % po podpisaniu umowy i 30 % po 

realizacji zadania. 

Dofinansowanie w ramach poszczególnych grantów będzie zróżnicowane i tak: 

w ramach przedsięwzięcia 1.5.1 dofinansowanie wynosi od 5 000 zł do 15 000 zł, - limit w naborze 276 500 zł 

w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 dofinansowanie wynosi od 5 000 zł do 15 000 zł, - limit w naborze 300 000 zł 

w ramach przedsięwzięcia 1.5.3 dofinansowanie wynosi od 5 000 zł do 30 000 zł  - limit w naborze 300 000 zł 

Zróżnicowanie kwot w poszczególnych konkursach grantowych wynika z tematyki przedsięwzięcia, w przypadku 1.5.1 

przewidujemy, że w ramach grantu będą spływały wnioski dotyczące organizacji różnych wydarzeń, warsztatów, czy 

szkoleń i kwota 15 000 zł wydaje się być wystarczająco na tego typu działania, w przypadku 1.5.2 spodziewamy się 

wydawnictw promocyjnych promujących obszar LGD a przedsięwzięcie 1.5.3 będą to zapewne już małe działania 

inwestycyjne i dlatego zdecydowaliśmy się na najwyższą kwotę 30 tys. zł. 

Trudno jest nam uzasadnić wielkość przyjętych poziomów dofinansowania, gdyż na obszarze LGD nie znaleźliśmy 

porównywalnych działań. Jedyną instytucją grantową, w podobnej formule jest Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika 

(FLMŚ), który wdraża program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Działaj Lokalnie”. Ciężko jednak jest 

porównać ich aktywność grantową do planowanej przez nas, ze względu na fakt wielkości przyznawanego grantu. W 

FLMŚ mamy do czynienia z małymi grantami 2-3 tys. zł i w jednym konkursie grantowym pula środków nie przekracza 

70 tys. zł. Nasze obecne granty trudno jest też porównać z wdrażanymi dotychczas „Małymi projektami”, gdyż tutaj z 

kolei mamy do czynienia z sytuacją w której w latach 2010 – 2014 rozdysponowaliśmy kwotę ponad 4 mln zł. i było ich 

ponad 200, co w obecnym okresie programowania jest nie do zrealizowania z powodu zaprojektowanej ścieżki dostępu i 

rozliczania grantu przez LGD. Średnia wartość „Małego projektu wynosiła 25 tys. zł. Analizując rynek dostępnych 

dotacji dla organizacji pozarządowych można określić rozpiętość grantu w zależności od źródła finansowania, tematu 

konkursu oraz czasu trwania projektu. Najniższe dotacje- do 10 000 PLN oferują instytucje niezależne od publicznych 

źródeł wsparcia (np. Działaj Lokalnie, Fundacja im. Kronenberga, Fundacja BZ WBK, czy inne branżowe.) Najwyższy 

pułap dotacyjny oferują samorządy województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 oraz 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Uśredniona kwota dotacji zaproponowana przez LGD przekalkulowana została na 

podstawie przewidywanego czasu realizacji 1 zadania, jego zasięgu terytorialnego oraz potencjalnymi kosztami realizacji 

zadania. NASZYM CELEM JEST INICJOWANIE ZMIANY SPOŁECZNEJ POPRZEZ ZAPOCZĄTKOWYWANIE 

JEJ DZIĘKI GRANTOM. 
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Rozdział VII Plan działania (tabela w załączniku) 
Zwięzła charakterystyka przyjętego harmonogramu osiągania poszczególnych celów i wskaźników wskazująca czas 

realizacji kluczowych efektów wdrażania LSR.  
Przedstawiony tabelarycznie plan działania opiera się na następujących założeniach: 

 przyjęte kwoty budżetu, w kolumnach „Planowane wsparcie w PLN”, uwzględniają rok opublikowania informacji o 

prowadzonym naborze, konkursie, a projektów współpracy i grantowych rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

 przyjęte wartości wskaźników, w kolumnach „Wartość z jednostką miary” oraz „% realizacji wskaźnika 

narastająco”, uwzględniają rok, w którym potencjalny beneficjent, grantobiorca otrzyma refundację poniesionych 

kosztów; 

 opublikowanie informacji o prowadzonym naborze, konkursie w latach 2016-2018 na pełną kwotę budżetu LSR, w 

pozostałych latach planowane są nabory jedynie z oszczędności powstałych w pierwszych konkursach, jest to wynik 

doświadczeń z okresu programowania 2007-2013, w którym nie zostały wykorzystane bardzo duże kwoty w 

działaniach tzw. agencyjnych, przez trwające czasami nawet rok sprawdzanie wniosków o przyznanie pomocy; 

Rozdział VIII Budżet LSR (tabela w załączniku) 
1. Ogólna charakterystyka budżetu w tym wskazanie funduszy EFSI stanowiących źródło finansowania LSR w latach 
2014-2020.  

Budżet LSR jak wynika z tabel w załącznikach składa się w całości ze środków EFRROW i wkładu publicznego. 

Strategia jest monofunduszowa i nie przewiduje finansowania z innych funduszy unijnych.  

2. Krótki opis powiązania budżetu z celami LSR.  

Cel 1.1 zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości, w tym społecznej na 

obszarze objętym LSR w okresie od 2016-2022 – przeznaczona kwota w budżecie 95% - 123 500 zł – operacje własne 

Cel 1.2 rozwój infrastruktury publicznej sprzyjający przeciwdziałaniu zmianom klimatu na obszarze objętym LSR w 

okresie 2016-2018– przeznaczona kwota w budżecie 4 350 000 zł, przy założeniu, że środki będą głownie wykorzystane 

przez instytucje publiczne wkład z EFRROW 63,63 %, pozostały wkład publiczny 36,37 % 

Cel 1.3 pobudzenie lokalnego rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności wśród osób w trudnej sytuacji na rynku pracy 

i zagrożonych ubóstwem materialnym na obszarze objętym LSR w okresie 2016-2022 – przeznaczona kwota w budżecie 

4 600 000 zł 

Cel 1.4 wzrost potencjału przedsiębiorstw z obszaru LSR, w oparciu o  innowacyjność, zasoby lokalne i atrakcyjność 

turystyczną obszaru w okresie 2016-2023– przeznaczona kwota w budżecie 2 650 000 zł., z czego:  

1.4.1 wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w przedsiębiorstwach  - 2 0 50 000 zł  

1.4.2  poprawa konkurencyjności przedsiębiorczości opartej o produkty lokalne na obszarze LGD (projekt współpracy) – 

360 000 zł (środki, które zamierzamy pozyskać w ramach dostępnych 3% w roku 2019) 

1.4.3  wspieranie promocji walorów turystycznych obszaru LSR w wymiarze transgranicznym  (projekt współpracy) – 

240 000 zł 

Cel 1.5 zwiększenie aktywności lokalnych organizacji pozarządowych na obszarze LSR w okresie 2016 - 2023– 

przeznaczona kwota w budżecie 876 500 zł., z czego: 

1.5.1 realizacja lokalnych inicjatyw związanych  z ożywienie miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniem działań 

ekologicznych – 276 500 zł 

1.5.2 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa 

lokalnego – 300 000 zł 

1.5.3 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z  zagospodarowaniem terenów w małą publiczną infrastrukturę 

rekreacyjną i turystyczną – 300 000 zł 

 

Rozdział IX Plan komunikacji  
Zwięzła charakterystyka zaprojektowanego przez LGD Planu komunikacji ze wskazaniem jego celów i wskaźników 

działań komunikacyjnych oraz grup docelowych. 

Przez dobrą komunikację rozumiemy wszelkie działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne, które pomagają 

w wykorzystaniu środków europejskich dla rozwoju obszaru objętego LSR. Jej głównym kierunkiem jest wskazanie 

możliwości finansowania operacji, grup do których kierujemy w szczególności wsparcie, wspierania realizacji i 

rozliczania projektów, a także pokazywania ich efektów. 

Podstawą efektywnej kampanii informacyjnej będzie zbudowanie sprawnej komunikacji wewnętrznej pomiędzy 

Stowarzyszeniem Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania a partnerami tak, by przepływ informacji na 

zewnątrz był spójny, przejrzysty, systematyczny, rzetelny i odbywał się w odpowiednim czasie. 

Sprawna komunikacja wewnętrzna zapewni płynny przebieg informacji w gronie mieszkańców 11 gmin wchodzących w 

obszar działania Lokalnej Grupy Działania Kłodzkiej Wstęgi Sudetów. Rekomendowane jest wytypowanie lokalnych 

liderów (przedstawiciele gmin, parafie) i zaangażowanie narzędzi będących w zasobach gmin oraz parafii (strony 

internetowe, tablice ogłoszeń, biuletyny gminne). Rzetelna, dobrze zorganizowana i szybka komunikacja stworzy 

podstawy skutecznej współpracy w aspekcie realizacji LSR i przekazywania rzetelnych informacji na zewnątrz.  
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Działania w ramach komunikacji zewnętrznej mają za zadanie ciągłą aktywizację społeczności lokalnej podczas 

kilkuletniego procesu komunikacji w trakcie wdrażania LSR. 

Długofalowe działania komunikacyjne będą także kształtowały wizerunek obszaru działania Stowarzyszenia Kłodzka 

Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania jako miejsca dla rozwoju przedsiębiorczości, ale także dbającego o ekologię, 

atrakcyjnego i przyjaznego dla mieszkańców. Strategia działań komunikacyjnych budowana jest w oparciu o schemat 

zainteresowania: 

Zwróć uwagę             Zainteresuj się             Zaangażuj się/Weź udział             Poleć innym 

W rzeczywistości oznacza to przekazywanie potencjalnym beneficjentom rzetelnej i wystarczającej informacji, w 

odpowiednim czasie i z wyprzedzeniem określonych działań. Realizowany plan komunikacyjny jest dla potencjalnych 

beneficjentów podstawą do podjęcia decyzji co do udziałów w konkursach, informuje o konsekwencjach zobowiązań 

wynikających z podpisania umowy o dofinansowanie. W trakcie realizacji LSR, beneficjenci  będą również otrzymywać 

kompleksową informację, aby sprostać wymaganiom realizacji inwestycji oraz na temat ewentualnych zmian, jeżeli takie 

zaistnieją. 

Plan komunikacji zakłada również ewentualne zmiany wynikające z problemów komunikacyjnych jakie mogą wystąpić , 

co pozwoli zwiększyć poziom współpracy partnerskiej i poziom zaangażowania partnerów i interesariuszy LGD.  

Tworząc planu komunikacji opieraliśmy się na doświadczeniu z poprzedniego okresu programowania oraz na 

przeprowadzonym badaniu ankietowym, gdzie zdecydowana większość respondentów wskazała iż najczęściej 

wybieranym źródłem informacji jest internet, wybór jest prosty i jasny. Sięgamy do wyszukiwarki internetowej gdzie jest 

po prostu wszystko czego potrzebujemy. Nasi ankietowani chętnie korzystają z serwisów internetowych lokalnych 

instytucji oraz z mediów społecznościowych typu np. facebook oraz portali informacyjnych typu np. onet, wp. Większość 

informacji czerpią także z kontaktów osobistych z innymi mieszkańcami, takich jak rozmowy ze znajomymi, 34% 

odpowiadających przystaje na taką formę, z rodziną 25%, współpracownikami czy sąsiadami odpowiednio 22% i 18%. 

Następnym ważnym źródłem informacji jest prasa, telewizja i radio. Jak wynika z ankiety chętnie czytamy artykuły w 

prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej, a oglądamy głównie kanały ogólnopolskie, jeśli chodzi o stacje radiowe to 

częściej wybierane są te ogólnopolskie ale nie mają dużej przewagi nad stacjami regionalnymi. Innymi formami jakie 

wskazali ankietowani, to że czerpią codzienne informacje ze słupów ogłoszeniowych, które mijają w drodze na zakupy 

czy do pracy. Na wsiach jako częste źródło informacji lokalnych były wskazywane zebrania wiejskie. 

Szczegółowy plan komunikacji znajduje się w załączniku do LSR wraz z opisem. 

Rozdział X Zintegrowanie  
Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Kłodzka Wstęga Sudetów w latach 2016-

2023 stanowić będzie naturalną realizację sformułowanych zamierzeń strategicznych zapisanych w PROW na lata 2014-

2020. Zamierzenia te opierają się zarówno na aktualnych, rzeczywistych potrzebach, odczuwanych na obszarze 

partnerstwa, jak i pewnych ogólnych ramach wsparcia dla obszarów wiejskich, wytyczonych przez różne dokumenty o 

charakterze strategiczno-planistycznym, sformułowanych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym oraz 

lokalnym. 

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów będą realizowane cele główne i 

szczegółowe wpisujące się w strategiczne dokumenty Europy, kraju, województwa i poszczególnych gmin wchodzących 

w skład LGD.  

Tab. nr  8  Wykaz powiązań  Lokalnej Strategii Rozwoju z dokumentami strategicznymi 

POZIOM EUROPEJSKI 

lp. Cel w strategii Europa 2020 Spójny cel i przedsięwzięcia w LSR 

1 Zatrudnienie Cel 1.1 - Przedsięwzięcie 1.1.1 

Cel 1.3 - Przedsięwzięcie 1.3.1 

Cel 1.4 - Przedsięwzięcie 1.4.1 

2 Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii Cel. 1.2 - Przedsięwzięcie 1.2.1 

Cel 1.4 - Przedsięwzięcie 1.4.1 

Cel 1.5 - Przedsięwzięcie 1.5.1 

3 Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym Cel 1.3 - Przedsięwzięcie 1.3.1 

Cel 1.5 - Przedsięwzięcie 1.5.3 

 

POZIOM KRAJOWY I WOJEWÓDZKI 

lp. Dokument Spójny cel i przedsięwzięcie w LSR 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

1 Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki CEL 1.1 - Przedsięwzięcie 1.1.1 

CEL 1.4 - Przedsięwzięcie 1.4. 1 

2 Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego CEL 1.1 - Przedsięwzięcie 1.1.1  

CEL 1.4 - Przedsięwzięcie 1.4.1 

CEL 1.5 - Przedsięwzięcie 1.5.1 

3 Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych CEL 1.4 - Przedsięwzięcie 1.4.1 

4 Cel III.1. Integracja społeczna CEL 1.3 - Przedsięwzięcie 1.3.1 
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CEL 1.5 - Przedsięwzięcie 1.5.1, 

                 Przedsięwzięcie 1.5.2 

5 Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko CEL 1.2 - Przedsięwzięcie 1.2.1 

Strategia Rozwoju Dolnego Śląska do 2020 

1 Cel 1. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy CEL 1.1 - Przedsięwzięcie 1.1.1 

CEL 1.4 - Przedsięwzięcie 1.4.1 

2 Cel 2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza mśp CEL 1.3 - Przedsięwzięcie 1.3.1 

3 Cel 3.Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów  

oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa 

CEL 1.2 - Przedsięwzięcie 1.2.1 

4 Cel 4. Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników CEL 1.3 - Przedsięwzięcie 1.3.1 

5 Cel 5. Włączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia CEL 1.3 - Przedsięwzięcie 1.3.1 

CEL 1.5 - Przedsięwzięcie 1.5.1,2,3 

Dolnośląskie Strategiczne Ramy na rzecz Innowacji 

1 Dolnośląska Inteligentna Specjalizacja „Żywność wysokiej jakości” CEL 1.4 - Przedsięwzięcie 1.4.2 

 

POZIOM LOKALNY 

Strategia Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022 

1 CEL 1 „Rozwój gospodarczy głównym warunkiem dobrobytu!” – powiązanie z celami 1.1, 1.3 i 1.4 w LSR, 

Przedsięwzięcie 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2,1.4.3 
CEL 3 „Rozwijamy się dzięki środowisku!”  - powiązanie z celem 1.4, 1.2 w LSR, Przedsięwzięcie 1.4.1, 1.2.1  

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczytna na lata 2014-2022 

2 Cele strategiczne: 

- rozwijanie przedsiębiorczości – powiązanie z celami 1.1, 1.3 i 1.4 w LSR, Przedsięwzięcie 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 

1.4.3 
- rozwój infrastruktury na terenie gminy  – powiązanie z celem 1.2 w LSR, Przedsięwzięcie 1.2.1 

Strategia Rozwoju Gminy Kłodzko 

3 CEL 1. Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Kłodzko poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury 

technicznej i społecznej – powiązanie z celami 1.2 i 1.5 w LSR, Przedsięwzięcie 1.2.1, 1.5.2, 1.5.3 

- Stworzenie możliwości rozwoju przedsiębiorczości na wsi w pozarolniczych sektorach gospodarki oraz wzrostu 

poziomu dochodów użytkowników gospodarstw rolnych - powiązanie z celami 1.1, 1.3 i 1.4 w LSR, Przedsięwzięcie 

1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2 

Strategia Rozwoju Miasta Polanica-Zdrój 

4 cel 3. Promocja gospodarki lokalnej, przedsiębiorczości oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - powiązanie 

z celami 1.1, 1.3 i 1.4 w LSR, Przedsięwzięcie 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2 

4. Ściągnięcie inwestorów zewnętrznych oraz rozwinięcie gospodarki innowacyjnej - powiązanie z celem 1.1, 1.4w 

LSR, Przedsięwzięcie 1.1.1, 1.4.1 

6. Upowszechnianie wartości i treści kultury materialnej i niematerialnej na terenie gminy Polanica Zdrój, jako 

podstawa budowania więzi społecznych i integracji społeczności lokalnej- powiązane z celem 1.5 w LSR, 

Przedsięwzięcie 1.5.1, 1.5.2 

Strategia Rozwoju Gminy Radków 

5 cel 1. Wysoki poziom świadomości ekologicznej mieszkańców - powiązane z celem 1.5 w LSR, Przedsięwzięcie 

1.5.1 
cel 2. Wdrożony program aktywizacji zawodowej i rozwoju przedsiębiorczości - powiązanie z celami 1.1, 1.3 i 1.4, 

Przedsięwzięcie 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1 

Strategia Rozwoju Gminy Lądek Zdrój na lata 2014 – 2020 

6 Cel 1 „Dynamizacja rozwoju gospodarczego w oparciu o naturę, kapitał zewnętrzny i wiedzę!” - powiązanie z 

celami 1.1, 1.3 i 1.4, Przedsięwzięcie 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1 

Strategia Rozwoju Gminy Międzylesie na lata 2009 - 2015 

7 Cel operacyjny IV.5. Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych - powiązanie z celami 1.3 i 1.5 w LSR, 

Przedsięwzięcie 1.3.1, 1.5.3 
Cel operacyjny IV.6. Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego- powiązanie z celem 1.5, 

Przedsięwzięcie 1.5.1,2,3  

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych 

8 cel 2. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego oraz wzrostu poziomu inwestycji. powiązanie z celami 1.1, 

1.3 i 1.4 w LSR, Przedsięwzięcie 1.1.1., 1.3.1, 1.4.1 

Strategia Rozwoju Gminy  Bystrzyca Kłodzka na lata  2008 – 2015 

9 1. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - powiązanie z celem 1.2 w LSR, 
Przedsięwzięcie 1.2.1 

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Duszniki Zdrój 

10 Cel strategiczny 1 : Rozwiązanie problemów bezrobocia - powiązanie z celami 1.1, 1.3 i 1.4 w LSR Przedsięwzięcie 

1.1.1, 1.3.1, 1.4.1 
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Cel strategiczny 2 :Rozwój i modernizacja infrastruktury służącej ochronie wód, powietrza oraz prowadzenie 

racjonalnej gospodarki odpadami. - powiązanie z celem 1.2 w LSR, Przedsięwzięcie 1.2.1 

 

Opis sposobu integrowania różnych sektorów, partnerów, zasobów czy branż działalności gospodarczej w celu 

kompleksowej realizacji przedsięwzięć.  

Podejście zintegrowane w ramach LSR i sformułowanych w jej ramach przedsięwzięć przejawia się w następujących 

aspektach:  

- integrację podmiotów różnych sektorów – przewidziano w celu szczegółowym 1.4 WZROST POTENCJAŁU 

PRZEDSIĘBIORSTW Z OBSZARU LSR, W OPARCIU O  INNOWACYJNOŚĆ, ZASOBY LOKALNE I 

ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ OBSZARU W OKRESIE 2016-2023, poprzez realizację przedsięwzięcia 1.4.2 

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorczości opartej o produkty lokalne na obszarze LGD (projekt współpracy 2), 

które odpowiada na zdiagnozowane w LSR problemy: niski poziom współpracy przedsiębiorców, w tym rolników; 

trudności z wdrażaniem nowych form sprzedaży produktów lokalnych, w tym długości łańcuchów dostaw; 

niewystarczająca promocja produktów lokalnych; niestałość dostaw produktów lokalnych do gastronomii. 

Sekwencja interwencji w ramach planowanego projektu współpracy będzie polegała na koordynacji działań 

zmierzających do zainicjowania powstania inicjatywy klastrowej na rzecz wytwarzania, promocji i dystrybucji produktów 

lokalnych, w ramach inicjatywy klastrowej integrujemy przynajmniej 3 branże działalności gospodarczej tj. branże 

sektora rolnego – producenci + branże sektora turystycznego – gastronomia (restauratorzy) + branże sektora PR 

(promocja i reklama). W ten sposób wypracujemy wspólnie krótki łańcuch dostaw produktów lokalnych od producenta 

bezpośrednio do lokalu gastronomicznego, szukając jednocześnie rozwiązania problemu polegającego na niestałości 

dostaw produktów do gastronomii. Równolegle współpracując z sektorem PR przygotujemy kampanię promującą 

produkty i miejsca ich dostępności uruchamiając szlak kulinarny z wykorzystaniem ambasadora marki Dolnośląskie 

Smaki, czyli Roberta Makłowicza, który już w zeszłym roku zadeklarował chęć pomocy i współpracy przy tym 

przedsięwzięciu. Działania podejmowane w ramach projektu współpracy „Dolnośląskie Smaki” integrują poziomo 

podmioty z branży przetwórstwa spożywczego, oraz pionowo przetwórców z odbiorcami i PRowcami. 

- integracja branżowa pomiędzy LGD na Dolnym Śląsku - zakładany do realizacji projekt współpracy, w 

szczególności w obszarze produktu lokalnego, oraz wspólnej promocji i oznaczeń produktów pochodzących z terenu  

Dolnego Śląska przyczyni się do zacieśniania współpracy gospodarczej, oraz pozwoli zacieśnić współpracę instytucji 

wspierających lokalnych producentów. Realizacja takiego przedsięwzięcia spowoduje KUMULACJĘ 

POTENCJAŁÓW. 

 

Większość działań w strategii oscyluje wokół szeroko rozumianego rozwoju branży turystycznej. Działania są 

zintegrowane z lokalnymi strategiami rozwoju dla poszczególnych gmin, gdyż wszystkie z nich uważają turystykę za 

motor rozwoju. Skierowanie działań z tematyki rozwoju turystyki do aż trzech grup docelowych (samorządy, NGO, 

przedsiębiorcy) powoduje integrację sektorów wokół wspólnego celu do osiągnięcia, powoduje komplementarność 

działań podejmowanych w ramach różnych celów szczegółowych i harmonijnie wpływa na osiągnięcie celu głównego 

założonego w LSR. 

- integracja obszaru – wśród proponowanych przedsięwzięć preferowane będą te, które zakładają działania, które będą 

mogły być powielane w innych gminach lub obszarach objętych LSR, tworząc tzw. Dobre praktyki. Weryfikacja dobrych 

praktyk będzie następowała w biurze LGD a upublicznianie ich będzie się odbywało za zgodą beneficjenta, który 

realizował zadanie, czy operację.                                                                                                                                              

-integracja funkcji – w ramach strategii dąży się do integrowania rozwoju w wymiarach środowiskowym, społecznym, 

kulturowym, przestrzennym, gospodarczym; wszystkie te wymiary współzależą od siebie, a realizacja przedsięwzięć w 

ramach jednego wymiaru sprzyja osiąganiu celów w innych wymiarach.  

Wspominając o wymiarze przestrzennym, warto zwrócić uwagę na to, że LSR integruje rozwój LGD ze swoim 

otoczeniem. Opracowana LSR nie jest wyrwana z szerszego kontekstu zachodzących procesów zewnętrznych. Wręcz 

przeciwnie, możliwości rozwoju wynikają zarówno z posiadanych specyficznych potencjałów, jak również z szans w 

otoczeniu. Uwzględniono dwa główne układy odniesienia:  

-  układ regionalny – postrzegany jako rynek zbytu na lokalne produkty i usługi, zwłaszcza w kontekście odmienności 

obszaru od reszty województwa i możliwości rozwijania usług turystycznych i rekreacyjnych;  

- układ aglomeracyjny – traktowany jako źródło szans dla przyszłego rozwoju obszaru LGD i tworzenia oferty dla 

istniejącego Dolnośląskiego Obszaru Metropolitarnego  
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Rozdział XI Monitoring i ewaluacja 
Ogólna charakterystyka zasad i procedur dokonywania ewaluacji oraz monitorowania wskazująca główne elementy 

podlegające badaniom oraz podmioty dokonujące ewaluacji i monitorowania. 
Szczegółowa procedura monitoringu i ewaluacji opisująca wymagane elementy w nagłówku rozdziału znajduje się w 

załączniku do LSR. 

Celem procedury: jest monitorowanie i ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz pracy i oddziaływania na 

obszar Lokalnej Grupy Działania Kłodzka Wstęga Sudetów poprzez ocenę wskaźników produktu, rezultatu, zakresu 

planowanych przedsięwzięć oraz weryfikację założonych w LSR celów. 

Zakres procedury: procedura monitoringu i ewaluacji obejmuje czynności niezbędne do rejestrowania najbardziej 

bezpośrednich efektów wdrażania produktów i ustalenie związku pomiędzy podjętymi działaniami, a uzyskanymi 

rezultatami w ujęciu średnio i długookresowym.  

 

Rozdział XII Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko  
 Informacja o przeprowadzeniu analizy LSR pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikujących do strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko i o wynikach tej analizy.  

Zgodnie z art.48 ust.1, art.57 ust.1 pkt 2 oraz art. 58 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

LGD Kłodzka Wstęga Sudetów wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu oraz 

do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS) we Wrocławiu o opinię w sprawie 

konieczności  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla LSR, przedkładając wraz z 

wnioskiem projekt LSR. Pismem z dnia 16.12.2015 r. znak WSI.410.624.2015.KM (pismo w załączniku do wniosku) 

RDOŚ we Wrocławiu uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla tego dokumentu. Pismem z dnia 01.12.2015 r., znak  ZNS.9011.3.1885.2015(pismo w załączniku do 

wniosku)  DPWIS również uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia procedury strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Biorąc pod uwagę ww. opinie, uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy, a w szczególności fakt, że LSR 

realizowana w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w okresie programowania 2014-

2020 obejmująca tereny gmin: Lądek-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Kłodzko – gmina, Stronie 

Śląskie, Radków, Szczytna, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka stanowi instrument wykorzystania środków 

unijnych, ze wskazaniem konkretnych celów i przedsięwzięć LGD Kłodzka Wstęga Sudetów odstąpiła od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego dokumentu LSR. 

Wykaz wykorzystanej literatury  
1.Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – GUS – Studia i analizy statystyczne; Kraków 2013 r. 

2.Raport Rozpoznanie możliwości dotarcia do osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie 

dolnośląskim; oprac. dr Jolanta Kluba; Wrocław 2014 

3.Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy - Raport podsumowujący badania realizowane przez 

PENTOR RESEARCH INTERNATIONAL Wrocław dla: Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu 

w ramach projektu pt. „Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. trudnego klienta instytucji rynku pracy na terenie 

Dolnego Śląska", Wałbrzych 2010 

4.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kłodzko na lata 2014 – 2025 

5.Raport - identyfikacja i delimitacja obszarów wzrostu oraz obszarów problemowych w województwie dolnośląskim – 

wyniki badań - Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

6.Bezrobocie – między diagnozą a działaniem. Łukasz Arendt, Agnieszka Hryniewicka, Iwona Kukulak-Dolata, 

Bartłomiej Rokicki, 2014 

Załączniki do LSR  
Załącznik 1 Procedura aktualizacji LSR  

Celem procedury jest sformalizowanie procesu dokonywanie korekt w Lokalnej Strategii Rozwoju. Proces aktualizacji 

strategii powinien być przyjmowany jako systemowy element zarządzania strategicznego obszarem na którym działa 

LGD. Strategia powinna być aktualizowana i korygowana pod wpływem istotnych zmian w otoczeniu wewnętrznym i 

zewnętrznym terenu na którym funkcjonuje LGD. Dokonywana korekta zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju i 

dokumentach uszczegóławiających strategię, nie może powodować zmiany kierunków i celów działalności 

Stowarzyszenia. 

Zgodnie z zapisami statutu LGD, LSR do realizacji zatwierdza Walne Zebranie Członków, co miało miejsce w dniu 

17.12.2015 r. Statut umożliwia wprowadzanie zmian do LSR i dokumentów uszczegóławiających przez Zarząd 

Stowarzyszenia pod warunkiem, że wnoszone korekty nie powodują zmiany kierunków i celów założonych w 

dokumencie LSR. 

Ponieważ statut nie reguluje kwestii kto i w jakiej formie może zgłaszać propozycje zmian do LSR, temu właśnie ma 

służyć ta procedura. 

Zakres procedury 
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Procedura obejmuje czynności działań związanych ze zgłaszaniem, analizowanie i w końcu przyjmowaniem uchwałą 

zmian w zapisach LSR.  

Założenia ogólne 

1. Proces wdrażania i aktualizacji odbywa się z jak najszerszym udziałem członków i wszystkich mieszkańców obszaru, 

zgodnie z przyjętą procedurą konsultacji społecznych, stanowiącą załącznik do wniosku o przyznanie pomocy. 

2 .Wszystkie działania LGD dotyczące wdrażania LSR są jawne 

3. LGD monitoruje na bieżąco wdrażanie LSR   

4. Aktualizacja LSR odbywa się w miarę potrzeb 

5. Działania logistyczne dotyczące wprowadzania zmian do LSR zapewnia Biuro LGD  

Przebieg procedury 

1. Wnioski w sprawie zmian zapisów w LSR mogą zgłaszać: 

 członkowie LGD;  

 organy Stowarzyszenia; 

 wszyscy mieszkańcy obszaru. 

2. Zarząd Stowarzyszenia dokonuje potrzebnych analiz do wprowadzania zmian w LSR. Analizy te wykonywane są na 

bieżąco w ramach ciągłego monitoringu: 

 Analiza zgłaszanych do LGD wniosków; 

 Analiza otoczenia prawnego związanego z funkcjonowaniem LGD i wdrażaniem LSR; 

 Analiza uchwał organów Stowarzyszenia wnioskujących o zmiany; 

 Analiza wniosków zawartych w Raporcie  z ewaluacji. 

3. Co najmniej raz w roku Zarząd Stowarzyszenia dokonuje ewaluacji własnej LGD i przygotowuje „Raport  z wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju” wraz z ewentualnymi rekomendacjami zmian zapisów w LSR. 

4. Zarząd może dodatkowo podjąć decyzję o zleceniu ekspertom zewnętrznym analizy związanej z koniecznością 

aktualizacji dokumentów Stowarzyszenia. 

5. Zarząd podejmuje decyzję o zmianach, jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do wnoszonych zmian, w 

każdym momencie Zarząd może zwrócić się do Walnego Zebrania Członków o zaopiniowanie wnoszonej zmiany. 

6. Zarząd przygotowuje projekty uchwał dotyczące zmian w zapisach LSR. 

Załącznik 2 Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu.  

MONITORING 

Celem monitoringu jest systematyczne gromadzenie danych ilościowych i jakościowych w oparciu o założone cele w 

strategii i zdefiniowane tam wskaźniki rezultatów oraz produktów i ich analizowanie pod kątem stopnia realizacji zadań. 

Cel monitoringu: poprawić zarządzanie bieżącą interwencją, a konkretnie: 

- zagwarantować realizację planu, 

- poprawić wdrażanie, 

- poszerzyć wiedzę operacyjną LGD, 

- wspierać proces uczenia się, 

- wzmacniać LGD. 

Zakres procedury: procedura monitoringu i ewaluacji obejmuje czynności niezbędne do rejestrowania najbardziej 

bezpośrednich efektów wdrażania produktów i ustalenie związku pomiędzy podjętymi działaniami, a uzyskanymi 

rezultatami w ujęciu średnio i długookresowymi. 

Założenie ogólne: 

Monitoring jest procesem ciągłym. Polega na systematycznej analizie wdrażania LSR, wszystkich podejmowanych 

działań przez LGD oraz otoczenia, na które działania LGD wywołują wpływ.  

Monitorowaniu będą podlegać następujące aspekty działań LGD: 

- monitorowanie harmonogramu ogłaszania konkursów, 

- monitorowanie budżetu LGD, 

- monitorowanie wskaźników realizacji LSR 

- monitorowanie strony internetowej LGD, 

- monitorowanie szkoleń organizowanych przez LGD, 

- monitorowanie konkursów organizowanych przez LGD, 

- monitorowanie struktury partnerstwa LGD. 

- monitoring prowadzonego doradztwa 

Przebieg procedury: 

1. Odpowiedzialnym za prowadzenie monitoringu jest Biuro LGD. 

2. Monitoring będzie odbywać w sposób systematyczny, w trybie ciągłym.  

3. Za bieżące gromadzenie danych ilościowych i jakościowych odpowiedzialny jest pracownik Biura LGD 

4. System monitorowania będzie polegał na : 
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A) Gromadzeniu danych na podstawie formularzy, wniosków, informacji uzyskanych od podmiotu wdrażającego o 

zawartych umowach i wysokości środków wypłacanych beneficjentom na realizację operacji oraz własnych danych z 

przeprowadzonych konkursów, 

B) Monitorowaniu operacyjnym na podstawie bezpośrednich rozmów z beneficjentami, ankiet i wizji lokalnych na miejscu 

realizacji, 

C) Weryfikacji osiągnięcia rzeczywistych rezultatów na podstawie gromadzenia danych wskaźników produktu, rezultatu i 

oddziaływania dla poszczególnych przedsięwzięć, 

D) Dokonywania przeglądu procedur wewnętrznych wdrożenia poszczególnych działań LSR, 

E) Gromadzeniu danych dotyczących wydatkowania środków na funkcjonowanie LGD zgodnie z procedurą określoną w 

umowie z podmiotem wdrażającym. 

5. Zakres monitoringu obejmuje stopień realizacji zadań, celów oraz wartości wskaźników w odniesieniu do zapisów w 

strategii. 

6. Po zakończeniu każdorazowego procesu monitoringu zostanie opracowany raport roczny na temat wdrażania strategii, 

który przedstawiony zostanie Walnemu Zebraniu Członków w celu omówienia stanu realizacji założonych planów. 

7. Raport może zawierać wnioski dotyczące: 

a/ przeprowadzenia zmian w organizacji pracy Biura LGD 

b/ przeprowadzenia zmian w systemie informowania o LSR 

c/ przeprowadzenia zmian  w LSR - Aktualizacji  LSR 

8. Zarząd może zlecić wykonanie niektórych zadań ekspertom zewnętrznym. 

9. Raport będzie poddawany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

 

EWALUACJA 

Cel ewaluacji : podnieść jakość i weryfikować racjonalność działań LGD a konkretnie: 

- poprawić planowanie, 

- wzmacniać odpowiedzialność, 

- poszerzyć wiedzę, 

- wspierać proces uczenia się, 

- wzmacniać LGD, 

- minimalizować negatywne efekty zarządzania przez rezultaty.                                                                                               

Zakres procedury: procedura  ewaluacji obejmuje czynności niezbędne do rejestrowania najbardziej bezpośrednich 

efektów wdrażania produktów i ustalenie związku pomiędzy podjętymi działaniami, a uzyskanymi rezultatami w ujęciu 

średnio i długookresowymi. 

Założenie ogólne: 

Elementy funkcjonowania LGD, które będą podlegać ewaluacji: 

- efektywność pracy biura, 

- efektywność organów LGD 

- ocena przebiegu konkursów 

- ocena sposobu przepływu informacji 

- ocena pracowników 

- efektywność promocji i aktywizacji lokalnej społeczności 

- efektywność współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 

- efektywność i jakość prowadzonego doradztwa 

Elementy wdrażania LSR, które będą podlegać ewaluacji: 

- stopień realizacji celów i wskaźników, 

-stopień realizacji wybranych operacji,  

-stopień wykorzystania budżetu, 

- jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur. 

Główne kryteria ewaluacyjne, które będą stosowane podczas ewaluacji LSR to:  

 Trafność – ocena stopnia w jakim przyjęte cele strategii odpowiadają zidentyfikowanym i rzeczywistym potrzebom i 

oczekiwaniom.  Czy i w jakim stopniu sformułowane cele odpowiadają potrzebom interesariuszy?  

 Skuteczność– ocena stopnia w jakim zostały osiągnięte cele/wskaźniki strategii, zdefiniowane na etapie planowania.  

Czy i w jakim stopniu cele zostały osiągnięte?  

Czy i w jakim stopniu system zarządzania i wdrażania strategii był skuteczny? 

 Oddziaływanie/wpływ – kryterium ocenia związek pomiędzy celami szczegółowymi i celami ogólnymi, w jakim stopniu 

korzyści osiągnięte dzięki realizacji strategii mają wpływ na otoczenie, ludzi, rozwój lokalny itp.  

 Trwałość efektów– czy pozytywne efekty realizacji strategii trwają po zakończeniu wdrażania zadań/działań i czy 

możliwe jest utrzymanie pozytywnego wpływu także po okresie realizacji strategii?  

Czy efekty strategii są odczuwalne po zakończeniu wdrażania i w jaki sposób?  

 Efektywność  – ocena czy realizowane działania są prowadzone w optymalny sposób, ocena stosunku nakładów do 

uzyskanych wyników i rezultatów.  
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Czy podobne efekty można było osiągnąć przy niższych nakładach? 

 

Ewaluacja realizacji strategii zostanie przeprowadzona trzykrotnie:  na początku tworzenia strategii (12.2015 r.) w 

połowie okresu jej wdrażania (12.2018 r.) oraz po zakończeniu jej realizacji (2023 r.). Biorąc to pod uwagę zostanie 

przeprowadzona ewaluacja ex-ante, on-going oraz ewaluacja ex –post. 

 Ex ante:  będzie polegała na analizie dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju, celem poprawy jej jakości; lepszego 

dopasowania interwencji do potrzeb i uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru LGD, zwiększenia spójności 

dokumentu, efektywnego wykorzystania alokacji środków i opracowania maksymalnie sprawnego systemu wdrażania 

LSR. Została przeprowadzona przez firmę zewnętrzną i przed zatwierdzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju przez Walne 

Zebranie Członków .  

 On-going: umożliwia korygowanie interwencji w trakcie jej trwania poprzez wsparcie procesu zarządzania. Poddaje 

analizie pierwsze efekty interwencji oraz ewentualne problemy, słabości strukturalne lub zmiany w otoczeniu 

zewnętrznym. Ta ewaluacja, może być przeprowadzona w dowolnym czasie a właściwie w razie potrzeby, dlatego 

zakładamy, że odbędzie się w roku 2018 na pewno, ale jest możliwe, że odbędzie się jeszcze w innym terminie jeżeli 

zajdzie taka potrzeba  

 Ex-post przeprowadzana jest po zakończeniu realizacji strategii ( nie dłużej niż trzy lata po zakończeniu) , bada 

długotrwałe efekty oddziaływania strategii, bada trwałość efektów. Jest to całościowa ocena skuteczności i efektywności 

interwencji oraz trwałości i użyteczności.  Ex post: dotyczy  działań w minionym okresie z perspektywy realizacji w 

latach 2015 – 2020. 

Przebieg procedury: 

1.Za prowadzenie ewaluacji będzie odpowiedzialna firma-expert lub eksperci zewnętrzni. 

2. Zakres  ewaluacji określi  Zarząd Stowarzyszenia i będzie on zawierał na pewno: 

 określenie celu, przedmiotu i zakresu badań; zakres przedmiotowy ewaluacji (w postaci pytań ewaluacyjnych zgodnych z 

celami ewaluacji), 

 sposobu badania; opis wymaganej metodologii (zaproponowania metod przez oferenta), 

 zasady i warunki zlecania ewaluacji zewnętrznej; określenie profilu wykonawcy (wymagane kwalifikacje i doświadczenie 

lidera oraz członków zespołu ewaluacyjnego), 

 kryteria wyboru ewaluatora określenie profilu wykonawcy (wymagane kwalifikacje i doświadczenie lidera oraz członków 

zespołu ewaluacyjnego), 

 struktura raportu ewaluacyjnego (streszczenie, właściwa treść raportu, wnioski i rekomendacje, aneksy) 

 budżet przeznaczony na badanie ewaluacyjne. 

3. Szczegółowy przedmiot badania ewaluacyjnego zostanie określony w terminie przed zleceniem ewaluacji przez 

Zarząd Stowarzyszenia. 

4. Ewaluacja ma na celu zasadniczo udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Czy cele interwencji zostały 

osiągnięte? Jakie były sukcesy działań? Jakie problemy napotkano? Czy wybrane instrumenty i rozwiązania okazały się 

odpowiednie? Czy system zarządzania i wdrażania był skuteczny? Czy realizatorzy działań poprawnie wypełnili 

przypisane im role? Czy interwencja spełnia oczekiwania adresatów? Czy przyczyniła się do rozwiązania adresowanych 

problemów? Czy efekty działań są trwałe, długookresowe? Czy i w jakim stopniu efekty są odczuwalne ?  

5. Wybór metod i narzędzi ewaluacji zostanie uzgodniony z ewaluatorem zgodnie z obowiązującymi standardami. 

6. Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej LGD 
7. Kryteria wyboru oferty:  

doświadczenie w opracowywaniu ewaluacji,  cena, metodologia opracowania  

8. Po wyborze wykonawcy i podpisaniu odpowiedniej umowy Zarząd Stowarzyszenia nadzoruje prace realizowane przez 

wykonawcę. 

9. Proces ewaluacji kończy się sporządzeniem raportu przez ewaluatora. 

10. Raport powinien zawierać wszystkie informacje określone w planie ewaluacji. 

11. Raport należy przedstawić w ciągu 14 dni po zakończeniu procesu ewaluacji. 

12. Na podstawie wniosków zawartych w raporcie Zarząd Stowarzyszenia odpowiedzialny za realizację procesu 

ewaluacji niezwłocznie przekazuje rekomendacje i sposób ich wdrażania. 

13. Raport wraz z rekomendacjami podlega akceptacji Walnego Zebrania Członków. 

14.  Zarząd jest zobowiązana do upowszechniania wyników ewaluacji m.in. poprzez: zamieszczenie raportu na stronach 

internetowych, wydawanie broszur informacyjnych, wydruk i rozpowszechnienie raportów, organizację  spotkań z 

głównymi interesariuszami. 

15. Wdrożenie rekomendacji zawartych w raporcie ewaluacyjnym. 

Załącznik 3.  Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu. 

 
CEL 

OGÓLNY 
nr 1 

lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 Razem 2016-2023 Progra
m 

Poddziałanie/z
akres 

Programu 
Nazwa 

wskaźnika 

Wartość 
jednostk
a miary 

% realizacji 
wskaźnika 
narastając

o 

Planowan
e 

wsparcie 
w PLN 

Wartość 
jednostk
a miary 

% 
realizacji 

wskaźnika 
narastając

o 

Planowan
e 

wsparcie 
w PLN 

Wartość 
jednostk
a miary 

% 
realizacji 

wskaźnika 
narastając

o 

Planowan
e 

wsparcie 
w PLN 

Razem 
wartość 

wskaźnikó
w 

Razem 
planowan

e 
wsparcie 

w PLN 

Cel szczegółowy 1.1  PROW  
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P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 

1.
1

.1
 

1.1.1a 10 100 33 250 0 0 0 0 0 0 10 szt. 33 250 

PROW 
Realizacja LSR 
 ( 3 operacje 
własne) 

1.1.1b 2  100 0 0 0 0 0 0 0 2 szt. 0 

1.1.1c 3 100 14 250 0 0 0 0 0 0 3 szt. 14 250 

1.1.1d 1 100 28 500 0 0 0 0 0 0 1 szt. 28 500 

1.1.1e 1 100 47 500 0 0 0 0 0 0 1 szt. 47 500 

Razem cel szczegółowy 
1.1 

 123 500  0  0  123 500   

Cel szczegółowy 1.2   

P
rz

ed
si

ę

w
zi

ęc
ie

 
1.

2.
1 

 1.2.1a 11  100  
4 350 000 

0 0 0 0 0 0  
11 szt. 

 
4 350 000 PROW 

 
Realizacja LSR 

Razem cel szczegółowy 
1.2 

 4 350 000  0  0  4 350 000   

Cel szczegółowy 1.3 

P
rz

ed
si

ę

w
zi

ęc
ie

 
1.

3.
1

 

1.3.1a 20 35  
4 600 000 

37 100  
0 

0 0 0 57 szt.  
4 600 000 PROW 

 
Realizacja LSR 1.3.1b 20 35 37 100 0 0 0 57 os. 

1.3.1c 5 25 15 100 0 0 0 20 szt. 

Razem cel szczegółowy 
1.3 

 4 600 000  0  0  4 600 000 
 

 

Cel szczegółowy 1.4 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 1
.4

.1
 1.4.1a 10 50  

2 050 000 
10 100  

0 
0 0 0 20 szt.  

2 050 000 
PROW 

 
Realizacja LSR 

1.4.1b 10 50 10 100 0 0 0 20 szt. 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 1
.4

.2
 1.4.2a 0 0 0 1 100  

 
 
 

w 
przypadku 
otrzymania 

środków 

0 0 0 1 szt.  
 
 
 

w 
przypadku 
otrzymani
a środków 

PROW 

 
 
 
Projekt 
współpracy 

1.4.2b 0 0 0 1 100 0 0 0 1 szt. 

1.4.2c 0 0 0 1 100 0 0 0 1 szt. 

1.4.2d 0 0 0 5 100 0 0 0 5 szt. 

1.4.2e 0 0 0 1 100 0 0 0 1 szt. 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 

1.
4.

3
 

1.4.3a 2 100  
 

240 000 

0 0 0 0 0 0 2 szt.  
 

240 000 PROW 

 
Projekt 
współpracy 
międzynarodo
wy 

1.4.3b 10 100 0 0 0 0 0 0 10 szt. 

1.4.3c 10 100 0 0 0 0 0 0 10 os. 

Razem cel szczegółowy 
1.4 

 2 290 000  0    2 290 000 
 

 

Cel szczegółowy 1.5 

P
rz

ed
si

ęw

zi
ęc

ie
 

1.
5.

1
 

1.5.1a 0 0 276 500 20 100  
0 

0 0 0 20 szt.  
276 500 

PROW  
 

Realizacja LSR 1.5.1b 0 0 0 10 100    10 szt. 
 

P
rz

ed
si

ęw

zi
ęc

ie
 

1.
5.

2
 

1.5.2a 0 0 300 000 20 100  
0 

0 0 0 20 szt.  
300 000 

PROW  
 

Realizacja LSR 1.5.2b 0 0 20     20 szt.  

P
rz

ed
si

ę

w
zi

ęc
ie

 
1.

5.
3

 

1.5.3a 10 100 300 000 0 0 0 0 0 0 10 szt.  
300 000 PROW 

 
 

Realizacja LSR 

Razem cel szczegółowy 
1.5 

 876 500  0  0  876 500 
 

 

KOSZTY BIEŻĄCE, W TYM ANIMACJA I WSPÓŁPRACA 

D
zi

ał
an

ia
 a

n
im

ac
yj

n
e 

 i 

w
sp

ó
łp

ra
ca

 

F/1 15 50  
 
 
 
981 480 

10 83  
 
 
 
1 177 776 

5 100  
 
 
 
490 744 

30 szt.  
 
 
 
2 650 000 PROW 

 
Koszty bieżące F/2 100 50 80 90 20 100 200 os. 

F/3 150 50 100 83 50 100 300 os.  

F/4 4 100 kontynuacja kontynuacja 4 os. 

F/5 1 100 wskaźniki do planu 
komunikacji w załączniku 
do LSR – plan komunikacji 

wskaźniki do planu 
komunikacji w załączniku do 
LSR - plan komunikacji 

1 szt. 

Razem koszty bieżące  981 480  1 177 776  490 744  2 650 000   

Razem cel ogólny  12 240 000  0  0  12 240 000   

Razem LSR  13 221 480  1 177 776  490 744  14 890 000   

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW % budżetu poddziałania 
Realizacja LSR 

 6 650 000 55,41 

Załącznik 4 Budżet LSR  

Zakres wsparcia Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW RPO PO 

RYBY 

Fundusz 

wiodący 

Razem 

EFSI EFS EFRR 

Realizacja LSR 
(art. 35 ust. 1 lit. B 

rozporządzenia nr 

1303/2013) 

12 000 000 0 0 0  12 000 000 

Współpraca (art. 

35 ust.1 lit. C 

rozporządzenia nr 

1303/2013 

240 000   0  240 000 

Koszty bieżące 
(art. 35 ust. 1 lit. D 

rozporządzenia nr 

1303/2013) 

2 650 000 0 0 0  2 650 000 
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Razem 14 890 000 0 0 0  14 890 000 

 

 

Wkład 

EFRROW 

Budżet 

 państwa 

Wkład własny 

będący wkładem 

krajowych środków 

publicznych 

RAZEM 

Beneficjenci inni niż 

jednostki sektora 

finansów 

publicznych 

4 867 695 2 782 305  7 650 000 

Beneficjenci będący 

jednostkami sektora 

finansów 

publicznych 

2 767 905 (63,63%)  1 582 095 4 350 000 

Razem 7 635 600 2 782 305 1 582 095 12 000 000 

 

Załącznik 5. Plan komunikacji         CEL DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH 

Ogólnie rzecz ujmując celem nadrzędnym działań komunikacyjnych prowadzonych przez LGD będzie wspieranie 

realizacji celów określonych w LSR przez zachęcenie potencjalnych beneficjentów obszaru LGD do korzystania z 

Funduszy Europejskich poprzez dostarczeniu im informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki unijne, 

motywowanie projektodawców i edukowanie w obszarze właściwej realizacji i rozliczania projektów oraz 

upowszechnianie efektów wykorzystania Funduszy Europejskich na obszarze LGD.  

Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez promowanie i  informowanie o działalności LGD w ramach  PROW 2014-2020: 

- docierając z rzetelną informacją o naszej działalności do możliwie najszerszego grona beneficjentów,  

- przygotowując potencjalnych beneficjentów do prawidłowego ubiegania się o środki i prawidłowej realizacji operacji w 

ramach ogłaszanych konkursów i operacji grantowych  

- promując LSR, łącznie z informowaniem o rezultatach i efektach (rzeczowych i finansowych) jej wdrażania 

- promując dobre praktyki zrealizowane w ramach LSR,  

- kreując pozytywny wizerunek i markę LGD, jako profesjonalnej organizacji wśród mieszkańców obszaru – bardzo było 

nam miło, kiedy podczas wywiadu fokusowego z grupą mieszkańców LGD padło pytanie z czym kojarzy Ci się LGD- 

jedna z odpowiedzi brzmiała INSTYTUCJA Z LUDZKĄ TWARZĄ, albo też DLA LUDZ I BLISKO LUDZI  i między 

innymi taki wizerunek chcemy nadal podtrzymać uzupełniając go o postrzeganie nas jeszcze jako PROFESJONALISTÓW 

w swojej dziedzinie.   

KATEGORIE GRUP DOCELOWYCH do których docieramy z naszymi komunikatami 

1. Administracja samorządów szczebla gminnego  

Celem działań informacyjno–promocyjnych adresowanych do ww. grupy docelowej jest zapoznanie uprawnionych 

beneficjentów z zasadami przyznawania pomocy w ramach wdrażanej LSR, delegowanych za pośrednictwem LGD do 

wdrażania Samorządowi Województwa, z zasadami korzystania z dostępnej pomocy finansowej oraz zasadami 

rozliczania operacji. Ponadto przedstawienie przykładów dobrych praktyk i postępujących zmian na obszarze LGD. 

Przewidywana komunikacja w formie mailingu, systemu masowej wysyłki SMS, telefoniczna i pocztą tradycyjną. 

 

2. Społeczność lokalna – tę grupę podzieliliśmy na odrębne kategorie ze względu na różnorodność stosowanych 

komunikatów oraz narzędzi i tak działania informacyjne kierowane będą do:  

-  liderów wsi: sołtysi, animatorzy grup odnowy wsi, aktywni członkowie stowarzyszeń lokalnych. 

-  osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz zagrożone ubóstwem materialnym 

-  lokalni przedsiębiorcy 

-  organizacje pozarządowe 

-  członkowie LGD 

Informacja i promocja LSR adresowana do tych grup społeczności lokalnej wsi i miast obszaru LGD w głównej mierze 

ma na celu pobudzenie ich aktywności w kierunku pozyskiwania środków finansowych na podejmowane przez nich 

działania, zarówno te o charakterze inicjatyw oddolnych, jak i realizacji własnych pomysłów na rozwój, czy prowadzoną 

działalność. Szczególnie zamierzamy położyć nacisk na zupełnie nową grupę docelową, z którą dotychczas praktycznie 

się nie komunikowaliśmy, czyli osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz zagrożone ubóstwem materialnym, 

tutaj zostaną uruchomione nowe kanały komunikacyjne, tj. tablice ogłoszeń w Urzędach Pracy, specjalna 

zakładka na portalu internetowym, tablice ogłoszeń w szkołach gimnazjalnych i liceach ogólnokształcących, jak 

również informacja przekazana do Ośrodków Pomocy Społecznej, pojawią się również dedykowane specjalnie tej 

grupie informacje w lokalnej prasie i gazetach gminnych. 

Informacje z jakimi zamierzamy dotrzeć do ww. grup to przede wszystkim na co można pozyskać środki, jak realizować 

operacje i je rozliczać, o prowadzonym przez nas bezpłatnym doradztwie i pomocy przy pozyskiwaniu środków, przede 
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wszystkim na uruchamianie własnej działalności gospodarczej, znajdą się też informacje o dostępności środków i 

terminach naborów. 

Przewidywana komunikacja w formie mailingu, systemu masowej wysyłki SMS, telefoniczna, pocztą tradycyjną, tablice 

ogłoszeń, spotkania indywidualne i grupowe, informacje prasowe. 

3. Instytucje oraz inne podmioty związane bezpośrednio lub pośrednio z wdrażaniem LSR 

Celem działań promocyjno-informacyjnych adresowanych do tych podmiotów jest przekazanie wiedzy z zakresu zasad 

wsparcia w ramach LSR, w taki sposób, aby mogły przekazywać je dalej i poczuć się AMBASADORAMI LGD. 

Przewidywana komunikacja w formie mailingu, systemu masowej wysyłki SMS, telefoniczna i pocztą tradycyjną. 

4. Środki masowego przekazu  

Celem działań skierowanych do środków masowego przekazu jest upowszechnienie informacji o działaniach 

prowadzonych przez LGD, możliwościach wsparcia w ramach LSR, o stanie wdrażania LSR i zrealizowanych 

operacjach. 

Przewidywana komunikacja w formie mailingu, systemu masowej wysyłki SMS, telefoniczna i pocztą tradycyjną. 

OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I NARZĘDZI INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH ORAZ SPOSÓB 

ICH REALIZACJI, W TYM WIZUALIZACJA 

Zaplanowano następujące działania komunikacyjne:  

1. Spotkania informacyjne (m.in. spotkania szkoleniowo-informacyjne, warsztaty, szkolenia):  

-  w formie szkoleń dla beneficjentów z uwagi na nowy okres programowania i zmiany jakie nastąpiły w działalności 

LGD niezbędne będzie poinformowanie beneficjentów o nowej LSR i istotnych zapisach dotyczących celów i 

przedsięwzięć do realizacji, czyli jak czytać LSR – druk segregatorów z przekładkami a w nim wyciąg z LSR, dobre 

praktyki, materiały informacyjne wydawane na bieżąco i przesyłane do wpięcia wg. listy subskrybentów 

- w formie spotkań informacyjno-konsultacyjnych upowszechniane będą informacje na temat nowych regułach 

przyznawania środków, prawidłowego rozliczania operacji przez beneficjentów oraz na temat warunków i zasad 

korzystania z dostępnej pomocy finansowej, czyli jak skutecznie pozyskać środki w ramach LSR 

Poza ww. spotkaniami możliwe są również warsztaty, konferencje poświęcone innym tematom według aktualnego 

zapotrzebowania zgłaszanego przez beneficjentów, czy partnerów, ponieważ plan komunikacji będzie na bieżąco 

korygowany i dostosowywany do dynamicznej i zmieniającej się rzeczywistości. 

2. Publikacja i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych – w ramach realizacji zadania zaplanowano 

druk ulotek, folderów, biuletynów, broszur, materiałów szkoleniowych. Powyższe materiały dystrybuowane będą m.in. w 

trakcie szkoleń czy spotkań szkoleniowo-informacyjnych, a także podczas bezpośrednich konsultacji z potencjalnymi 

beneficjentami w biurze LGD.  

3. Doradztwo indywidualne w formie coachingu i przygotowywania beneficjentów do efektywnego pozyskiwania 

środków unijnych oraz internetowe i telefoniczne, dopuszcza się też możliwość wyjazdu w teren w celu udzielania 

doradztwa. 

4. Uruchomienie aktualnej - nowej strony internetowej – prowadzenie strony internetowej z aktualnymi informacjami 

o LGD i jej działalności. Na stronie umieszczane będą na bieżąco dokumenty programowe, wzory formularzy 

aplikacyjnych, informacje o spotkaniach informacyjno-szkoleniowych, szkoleniach, informacje o naborach, listy 

rankingowe, wiadomości o efektach realizacji LSR, zdjęcia realizowanych operacji, informacje o ważnych wydarzeniach 

itp. Systematycznie aktualizowana będzie zamieszczona na stronie LGD „Baza projektów realizowanych przez 

beneficjentów w ramach LSR””, stanowiąca bazę dobrych praktyk. 

5. Kampania promocyjna z użyciem środkach masowego przekazu złożona będzie z: kampanii radiowej i kampanii 

prasowej. Wszelkie działania informacyjno-promocyjne w środkach masowego przekazu upowszechniać będą informacje 

na temat zasad i warunków korzystania z dostępnej pomocy finansowej w ramach LSR oraz informacje dotyczące 

należytego rozliczania operacji. Współpraca ze środkami masowego przekazu polegać będzie również na zapraszaniu ich 

na konferencje i spotkania informacyjne.  

6. Konkursy tematyczne będą realizowane w zależności od potrzeb i będzie to forma zachęcenia mieszkańców do 

angażowania się do współpracy z nami na różnych polach naszej aktywności. 

7. Produkcja gadżetów/artykułów promocyjnych – planuje się zamówienie zaprojektowania i wykonania 

gadżetów/artykułów promujących LGD  

8. Kontroling działań komunikacyjnych i stosowania prawidłowej wizualizacji programu w ramach którego 

funkcjonuje LGD, czyli PROW 2014-2020:  

Materiały informacyjne i promocyjne. Wszystkie wydawane materiały promocyjne i informacyjne będą zawierały 

znaki graficzne i logotypy: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Leader, Unii Europejskiej oraz 

logo LGD.  

Systemy informacji wizualnej. Podczas spotkań szkoleniowych i informacyjnych wizualizację LGD zapewnią 

wykonane systemy informacji wizualnej w postaci m.in. systemów wystawienniczych, ścianek promocyjnych, banerów, 

rollbanerów, lad prezentacyjnych, na których umieszczone będą wymagane znaki graficzne i logotypy:  

Tablice informacyjne. Siedziba LGD zostanie oznaczona tablicami informacyjnymi zawierającymi wymagane logotypy  

Opis zakładanych wskaźników realizacji działań komunikacyjnych oraz efektów działań komunikacyjnych; 
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Działania komunikacyjne WSKAŹNIKI PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ 

KOMUNIKACYJNYCH 

(wartość początkowa wskaźnika „0”, wartość docelowa 

podana obok nazwy wskaźnika (…)) 

WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 

 

Spotkania informacyjne (m.in. 

spotkania informacyjno – 

konsultacyjne,  szkolenia)  

 

liczba spotkań  infomacyjno – konsultacyjnych (30) 

liczba osób uczestniczących w spotkaniach infomacyjno-

konsultacyjnch (300) 

liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych 

przez LGD (80%) 

liczba szkoleń (20) 

liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup 

defaworyzowanych (200, w tym 20 % - defaworyzowane) 

liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do 

oczekiwań (80%) 

- Wzrost poziomu 

wiedzy na temat LGD i 

rozpoznawalności – 

badanie zewnętrzne, 

obecnie na poziomie 20 

% wzrost do 45 % 

 

- Wzrost poziomu 

wiedzy na temat 

operacji finansowanych 

w ramach LSR/ testy 

przed i po spotkaniu 

informacyjnym/ 80 % 

 

- Podniesienie jakości 

składanych wniosków 

przez beneficjentów w 

ramach wdrażania LSR 

/ mierzony 

efektywnością 

udzielanego doradztwa, 

wskaźnik ustalono na 

poziomie 70 %, co 

zostało ustalone po 

ewaluacji ex-post po 

poprzednim okresie 

programowania, gdzie 

wykazano, że ponad 30 

% wniosków odpadło 

na etapie weryfikacji 

przez UMWD i ARiMR 

lub beneficjenci 

zrezygnowali z ich 

realizacji,   zamierzamy 

podnieść ten wskaźnik o 

10 %, czyli do poziomu 

80% - 

Publikacja i dystrybucja 

materiałów informacyjnych i 

promocyjnych  

liczba tytułów materiałów informacyjnych (5) 

liczba artykułów i ogłoszeń (20) 

Doradztwo indywidualne w 

formie coachingu i 

przygotowywania beneficjentów 

do efektywnego pozyskiwania 

środków unijnych oraz 

internetowe i telefoniczne, 

dopuszcza się też możliwość 

wyjazdu w teren w celu 

udzielania doradztwa. 

liczba odpowiedzi udzielonych drogą elektroniczną (50) 

liczba odpowiedzi udzielonych drogą telefoniczną (150) 

liczba doradztwa indywidualnego (150) 

liczba wysłanych wiadomości pocztą tradycyjną ( 200) 

Uruchomienie i aktualizacja 

nowej Strony internetowej  

liczba serwisów/stron internetowych (3) 

średnia liczba wejść na strony internetowe w ciągu roku 

(5000) 

kampania promocyjna z użyciem 

środkach masowego przekazu  

 

liczba przeprowadzonych kampanii (5) 

liczba wyprodukowanych spotów informacyjno- 

promocyjnych (5) 

konkursy  tematyczne liczba zorganizowanych konkursów (3) 

produkcja gadżetów/artykułów 

promocyjnych  
----------------------- 

kontroling komunikacji i  

stosowania prawidłowej 

wizualizacji programu w ramach 

którego funkcjonuje LGD, czyli 

PROW 2014-2020:  

liczba przeprowadzonych badań opinii publicznej (5) 

 

Oczekiwane EFEKTY DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH: 

 Stworzenie kanałów przepływu informacji wewnętrznej we wszystkich aspektach związanych z realizacją LSR, w tym 

pozyskiwanie informacji zwrotnej ze strony społeczności lokalnej 

 Zwiększanie zaangażowania mieszkańców w działalność LGD 

 Rozpowszechnianie informacji dot. nowego okresu programowania oraz nowej LSR na lata 2014-2020 

 Bieżące informowanie o poszczególnych etapach realizacji LSR 

 Rozpowszechnianie wiedzy o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach PROW 2014-2020 odpowiednio dla działań 

wdrażanych za pośrednictwem LGD 

 Bieżące informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR 

 Wsparcie beneficjentów w zakresie opracowywania i wdrażania operacji, organizacja sprawnego i efektywnego 

doradztwa  

 Zapewnienie wysokiej jakości składanych wniosków, 

 Promocja dobrych praktyk z obszaru działania KWS-LGD oraz innych regionów 

 Bieżące informowanie o stanie realizacji LSR, w tym o stopniu osiągnięcia celów i wskaźników, publikacja dobrych 

praktyk LGD 

 Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD 

 Uzyskanie informacji zwrotnej o stosowanych metodach i kanałach informowania potencjalnych wnioskodawców 

Analiza efektywności 
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Analiza efektywności zastosowanych działań komunikacyjnych i środków przekazu – LGD i inne instytucje wdrażające 

LSR, zobowiązane są do regularnego prowadzenia badań ewaluacyjnych i oceny skuteczności prowadzonych działań. 

LGD Kłodzka Wstęga Sudetów na swojej stronie internetowej informacje te będzie publikować w formie zestawień 

okresowych, rocznych i końcowych.   

Monitoring i ewaluacja działań komunikacyjnych 

W sytuacji braku skutecznego dotarcia z informacją do wszystkich potencjalnych beneficjentów, które to zostaje 

wykazane w związku z prowadzonym monitoringiem PROW (liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w 

ramach poszczególnych działań), jak również oceną realizacji planu komunikacji, przeprowadza się badanie ewaluacyjne, 

którego wyniki pozwolą na doprecyzowanie form przekazu do grup docelowych. Coroczny przegląd planu komunikacji 

pozwala na dokonanie w nim zmian związanych z uzupełnieniem form przekazu i narzędzi komunikacji. 

Ewaluacja działań ujętych w Planie, dotyczących organizowanych spotkań informacyjno-konsultacyjnych, czy szkoleń  

odbywać się będzie na podstawie opinii (informacji zwrotnych) uzyskiwanych od uczestników spotkań, a także ankiet 

oceniających, wypełnianych przez uczestników szkoleń. Dla pozostałych zaplanowanych działań ewaluacja będzie 

prowadzona w formie obserwacji efektywności niniejszych działań.  

Opis wniosków/opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych, sposobu ich wykorzystania w procesie 

realizacji LSR 

Na każdym z wydarzeń opisanym w Planie komunikacyjnym będą przeprowadzane ankiety osobowe, celem uzyskania 

informacji zwrotnej na temat prowadzonej komunikacji. 

Kłodzka Wstęga Sudetów LGD, co najmniej raz w roku dokonuje weryfikacji Planu Komunikacji i w razie potrzeby 

przeprowadza jego stosowną aktualizację. 

LGD będzie prowadzić działania mające na celu pozyskanie informacji  zwrotnej o funkcjonowaniu i realizacji LSR w 

postaci ankiet osobowych bieżąco wypełnianych przez interesariuszy, potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów. 

Dodatkowo informacje będą zbierane podczas działań informacyjnych w formie papierowej oraz na stronie LGD Kłodzka 

Wstęga Sudetów. Pozyskane w ten sposób materiały, opinie pozwolą LGD na bieżąco aktualizować LSR, procedury oraz 

dotarcie kampanii informacyjnej do wszystkich założonych w planie komunikacji grup docelowych, a w szczególności 

defaworyzowanych oraz usprawni funkcjonowanie biura LGD. 

 

Budżet przewidziany na działania komunikacyjne. 

W świetle zapisów umowy ramowej, par.5 pkt 27 – LGD będzie zobowiązana do składania Zarządowi Województwa 

harmonogramu realizacji PLANU KOMUNIKACJI w terminie do 30 listopada każdego roku. W związku z tym 

zobowiązaniem LGD wynikającym z umowy, w LSR prezentujemy propozycję  indykatywnego budżetu, również rocznego, 

zakładając, że zakres działań w poszczególnych latach będzie podobny, jak również budżet roczny na działania 

komunikacyjne nie będzie się specjalnie różnił w poszczególnych latach naszego funkcjonowania. 

INDYKATYWNY BUDŻET  

 
Lp 

 

Działania 
Szacunkowy koszt w zł 

I kwartał 

2016 

II kwartał 

2016 

III kwartał 

2016 

IV kwartał 

2016 

1.  Spotkania informacyjne - 200 200 200 

2.  Publikacja materiałów informacyjnych  - - 15 000 - 

3.  Doradztwo indywidualne w formie coachingu i 

przygotowywania beneficjentów do efektywnego 

pozyskiwania środków unijnych oraz internetowe i 

telefoniczne, dopuszcza się też możliwość wyjazdu w 

teren w celu udzielania doradztwa. 

- bezkosztowo bezkosztowo bezkosztowo 

4.  Stworzenie strony internetowej i ciągła jej aktualizacja - 10 000 bezkosztowo bezkosztowo 
5.  Promocja i informacja w środkach masowego przekazu  - - - - 
6.  Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów  - -  - 
7.  Produkcja gadżetów i artykułów promocyjnych  - -  5 000 
8.  Kontroling komunikacji i wizualizacji Programu:  

- systemy informacji wizualnej  

- tablice informacyjne i reklamowe  

 

- 

- 

 

- 

8 000 

 

2 000 

- 

 

- 

- 

Razem kwartał 0 18 200 17 200 5 200 

SUMA  2016 - 2022 40 600 zł x 7 lat = 284 200 zł 

Zadania z zakresu zadań objętych Planem Komunikacyjnym realizowane będą przez biuro LGD w ramach środków na 

bieżące funkcjonowanie.  

Informacje o działaniach realizowanych w ramach Planu Komunikacyjnego będą dodatkowo rozpowszechniane za 

pośrednictwem gmin należących do LGD oraz pozostałych partnerów, którzy wyrażą na to zgodę. Przygotowane będą 

również sprawozdania okresowe (roczne) z realizacji działań w zakresie promocji, informowania i rozpowszechniania 

informacji. Sprawozdanie ze stopnia realizacji Planu komunikacyjnego będą zamieszczane na stronie internetowej LGD.  


