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WSTĘP
ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE
Lokalna Strategia Rozwoju została przygotowana przez członków Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Przemyska” dla wykorzystania potencjałów rozwojowych i aktywizacji społeczności
lokalnej, dzięki możliwościom, jakie daje 4 Oś Priorytetowa Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 – LEADER.
Działania zawarte w LSR koncentrują się wokół czterech najważniejszych celów ogólnych,
których osiągnięcie zagwarantuje zrównoważony i stały rozwój obszaru. Są to:


Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych regionu



Różnicowanie działalności gospodarczej obszaru w oparciu o produkty lokalne
i rzemiosło;



Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego obszaru;

 Rozwój potencjału ludzkiego obszaru.
LGD ”Ziemia Przemyska” została powołana w celu stymulowania lokalnych inicjatyw na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, włączania partnerów społecznych oraz gospodarczych do
planowania i wdrażania lokalnych projektów. Poprzez nasze działania chcemy sprzyjać
lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawie ich
konkurencyjności, jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej,
a także przyczyniać się do aktywizacji oraz współpracy mieszkańców wsi.
Proces budowania LSR trwał wiele miesięcy, a jego uczestnikami byli członkowie Lokalnej
Grupy Działania Ziemia Przemyska reprezentujący różnorodne środowiska – mieszkańcy,
rady sołeckie, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje publiczne
i samorządowe, kościoły i związki wyznaniowe, grupy nieformalne. Wartości, którymi
kierowaliśmy się podczas dyskusji i spotkań są zbieżne z aspektami cechującymi inicjatywę
LEADER, a były to:










Podejście lokalne – formułowanie LSR na podstawie specyficznej sytuacji obszaru,
jego silnych i słabych stron, zwrócenie szczególnej uwagi na jego wewnętrzną
spójność społeczną, wspólną historię i tradycje, poczucie jedności.
Podejście oddolne – partycypacyjne podejmowanie decyzji we wszystkich aspektach
rozwoju, zaangażowanie partnerów lokalnych, formułowanie przedsięwzięć LSR, jako
odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania społeczności.
Podejście partnerskie – zapewnienie większościowego udziału partnerów
społecznych i gospodarczych w podejmowaniu decyzji.
Innowacyjność – przedsięwzięcia sformułowane w LSR każdorazowo dotyczą
nowego sposobu promowania lokalnych zasobów, działań przynoszących nowe
rozwiązania problemów obszarów wiejskich lub przynoszące w efekcie powstanie
nowego produktu, nowego procesu, nowej formy organizacyjnej.
Podejście zintegrowane – przedsięwzięcia zawarte w LSR są powiązane
i koordynowane jako spójna całość, wystepują powiązania pomiędzy różnymi
grupami uczestników: gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, ekologicznymi
działającymi na naszym obszarze.
Tworzenie powiązań i współpraca – we wszystkich przedsięwzięciach LSR możliwa
jest współpraca, wymiana informacji i doświadczeń oraz adaptacja dobrych
rozwiązań z innych LGD, tak krajowych, jak i zagranicznych w w celu zwiększania
efektywności prowadzonych projektów.
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Lokalne finansowanie i zarządzanie – w sposób odpowiedzialny opracowano lokalne
kryteria i procedury wyboru operacji podmiotów z obszaru LGD Ziemia Przemyska,
co w efekcie ma zapewnić rozwój w tych kierunkach, które w LSR uznaliśmy za
najbardziej perspektywiczne.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD ”Ziemia Przemyska” jest zaproszeniem do
współpracy wszystkich osób, instytucji i środowisk, którym zależy na dynamicznym
rozwoju obszarów wiejskich naszego regionu. Przedsięwzięcia zaproponowane
w Strategii stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej. Każde z nich musi być
realizowane przez wiele podmiotów, rozumiejących swoją rolę w podejściu LEADER.
Dziękując wszystkim partnerom lokalnym za zaangażowanie i wkład merytoryczny
w powstanie niniejszego dokumentu, życzymy nam wszystkim, aby osiągnięcie celów
Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyniło się do dynamicznego i zrównoważonego rozwoju
naszego obszaru.
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska”
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PODSTAWY PRAWNE
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14 lutego 2008 r.
Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie
szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji
lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
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I.

CHARAKTERYSTYKA LGD

1.NAZWA i STAUS PRAWNY LGD
Nazwa:

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska”

Status prawny:

stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” zawiązała się 27 grudnia 2007 r. podczas
Walnego Zebrania Członków. Komitet założycielski, w skład którego wchodziło 5 osób,
wystąpił z inicjatywą powołania LGD, która jednogłośnie została poparta przez wszystkich
uczestników zebrania założycielskiego. LGD „Ziemia Przemyska” działa w oparciu o ustawę
z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawę z 7 marca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Data rejestracji w KRS: 8 kwietnia 2008 r. Nr KRS: 0000303331

2. OPIS PROCESU BUDOWANIA PARTNERSTWA
LGD „Ziemia Przemyska” została utworzona w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach
oraz art. 15 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW.
Nadanie stowarzyszeniu „specjalnego” charakteru związane jest z zarządzaniem środkami
finansowymi. z uwagi na fakt, iż środki będą przekazywane przez Urząd Marszałkowski
właściwy dla siedziby stowarzyszenia, na mocy odrębnych przepisów organem nadzoru jest
marszałek województwa [w zwyczajnych stowarzyszeniach organem nadzoru jest właściwy
miejscowo starosta]. Stowarzyszenie LGD „Ziemia Przemyska” powołane zostało do istnienia
podczas zebrania założycielskiego w dniu 27 grudnia 2007 r. w zebraniu udział wzięło 55
osób, reprezentujących 3 sektory: społeczny, publiczny i gospodarczy. Siedziba Zarządu
Stowarzyszenia mieści się w Przemyślu, ul. Pl. Dominikański 3, w budynku Starostwa
Powiatowego w Przemyślu. Pomieszczenie jest użytkowane na zasadzie nieodpłatnego
korzystania z lokalu, co potwierdza umowa zawarta ze Starostą Przemyskim.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Przemyślu, powiat przemyski, województwo
podkarpackie.
3. CHARAKTERYSTYKA CZŁONKÓW LGD

1. Członkiem zwyczajnym LGD może być
a.
osoba fizyczna która:

b.

spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację
takiego działania,
przedłoży
rekomendację
szerszych
grup
społecznych,
w tym
niesformalizowanych, np. koła gospodyń, zespołów ludowych, itp.
złoży deklarację członkowską.
osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi
uchwałę organu stanowiącego, zawierającą:
deklarację przystąpienia do LGD,
deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,
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wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD.
Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie
uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu. Członek zwyczajny LGD jest
obowiązany:
1. Propagować cel LGD i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu.
2. Przestrzegać postanowień Statutu.
3. Opłacać składki członkowskie.
4. Brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
Członek zwyczajny LGD ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz LGD.
2. Składać Zarządowi LGD wnioski dotyczące działalności LGD.
3. Brać udział w organizowanych przez LGD przedsięwzięciach
informacyjnym lub szkoleniowym.
4. Wstępu na organizowane przez LGD imprezy kulturalne.
Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego LGD następuje wskutek:

o charakterze

1. Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji - w przypadku osoby fizycznej.
2. Złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją
o wystąpieniu z LGD.
3. Wykluczenia przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu:
za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz LGD;
z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
4. Śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi LGD przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu
o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi LGD po złożeniu wniosku do Zarządu
LGD i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania LGD.
Utrata członkostwa następuje wskutek:
a) Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji.
b) Wykluczenia przez Zarząd:
za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz LGD;
z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania LGD.
c) Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym LGD.
Członkowie wspierający mają prawo:
a) Składać Zarządowi LGD wnioski dotyczące działalności LGD.
b) Brać udział w posiedzeniach władz LGD z głosem doradczym, na zaproszenie
tych władz.

4. STRUKTURA RADY LGD
Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków LGD spośród członków tego zebrania.
Liczba członków Rady jest ustalana przez Walne Zebranie Członków. w skład Rady
wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego, gospodarczego
i publicznego, w proporcjach wynikających ze składu członków LGD. Co najmniej połowę
członków Rady stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne podmioty
reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje
zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska naturalnego, oraz podmioty
odpowiedzialne za promowanie równości mężczyzn i kobiet.
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Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia
Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz. Urz. UE 1277 z 21.10.2005 r. str. l ), które mają być realizowane w ramach
opracowanej przez LGD LSR.
Wybór operacji dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Od uchwały przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Walnego Zebrania Członków, za
pośrednictwem Zarządu.

5. ZASADY i PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ORGANU DECYZYJNEGO
LGD
6. LGD realizuje swój cel w szczególności poprzez:
1. Opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację,
organizowanego przez samorząd województwa.
2. Rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania LGD.
3. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów
związanych z realizacją LSR.
4. Współpracę
i wymianę
doświadczeń
z instytucjami
publicznymi
i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGD
na poziomie krajowym i międzynarodowym.
5. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na
realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach
wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach
realizacji LSR.
6. Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strony www,
ogłoszenia w prasie lokalnej, o możliwości wstąpienia do LGD w sprawie
wyboru projektu do realizacji LSR w ramach działania 4.1.- „Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju”.
7. Sprawdzanie zgodności projektów z założeniami LSR.
8. Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych
LGD na realizację LSR w ramach działania 4.1. - „Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju”.
9. Organizowanie i finansowanie:
 Przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym
seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów.
 Imprez kulturalnych takich jak: festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących
zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej.
 Działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej w tym opracowywanie
i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie
materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowanie
i rozpowszechnienie innych materiałów o charakterze reklamowym lub
promocyjnym.
 Szkolenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego.
 Doradztwo prawne i zawodowe.
 Działania mające na celu promowanie walorów turystycznych obszarów
objętych działaniem LGD.
 Organizowanie spotkań i wycieczek oraz wymiany międzynarodowej.
 Tworzenie sieci partnerstw lokalnych.
 Współpracę z sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz
osobami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem LGD.
 Ustanawianie wyróżnień i nadawanie ich osobom fizycznym, osobom
prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów Stowarzyszenia.
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 Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach PROW.

7. KWALIFIKACJE i DOŚWIADCZENIE OSÓB WCHODZĄCYCH w SKŁAD
ORGANU DECYZYJNEGO
Wg załącznika nr 1.
8. DOŚWIADCZENIE LGD i CZŁONKÓW LGD
Wg załącznika nr 2.
II.

OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ z UZASADNIENIEM JEGO
WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI

ZASIĘG GEOGRAFICZNY LSR
Spójność geograficzna
Lokalna Strategia Rozwoju opracowana dla obszaru działania LGD „Ziemia Przemyska”
swoim zasięgiem obejmuje gminy:
- Bircza
- Fredropol
- Krasiczyn
- Medyka
- Orły
- Przemyśl
- Stubno
- Żurawica.

Jedną z przesłanek formujących LGD „Ziemia Przemyska”, była spójność przestrzenna
obszaru. Bliskość geograficzna sprawia, iż możliwości wspólnego kształtowania obszaru
stają się większe. Większy jest także zasięg oddziaływania realizowanych przedsięwzięć.
Dążenie do stworzenia spójnego przestrzennie obszaru – choć jest zalecane na etapie
powstawania LGD – nie było jedynym czynnikiem decydującym o powstaniu LGD. Również
w aspekcie „komunikacyjnym” tereny gmin-członków stanowią przestrzeń w miarę
jednolitą. Obszar objęty LSR skoncentrowany jest wzdłuż drogi krajowej nr 28 Zator – Nowy
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Sącz - Sanok – Bircza – Medyka oraz wzdłuż drogi krajowej nr 77 relacji Lipnik – Nisko –
Medyka.

Tab. 1. Powierzchnia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju
WYSZCZEGÓLNIENIE

2

POWIERZCHNIA (W KM )

WOJEWÓDZTWO
PODREGION RZESZOWSKO-TARNOBRZESKI
PODREGION KROŚNIEŃSKO-PRZEMYSKI
POWIAT PRZEMYSKI
OBSZAR LSR

17 846
7 513
10 333
1 214
965

Źródło: www.stat.gov.pl
Jednym z czynników decydujących o kształcie partnerstwa w ramach LGD jest fakt
przygranicznego położenia. Cztery gminy – Fredropol, Medyka, Przemyśl (gmina wiejska)
i Stubno – bezpośrednio graniczą z Ukrainą. Położenie przygraniczne determinuje pewne
zachowania władz lokalnych, które starają się niejako na marginesie działań rządowych
ułożyć swoje stosunki z partnerami ukraińskimi. Stąd też aktywna polityka „sąsiedzka”
prowadzona przez lokalne samorządy. Każda gmina wchodząca w skład LGD posiada
partnera na Ukrainie. Współpraca z zagranicznymi podmiotami stanowi istotny element
funkcjonowania lokalnej wspólnoty. Korzyści wynikające z położenia przygranicznego nie są
jednak jeszcze w pełni uświadamiane przez mieszkańców. w celu przybliżenia problematyki
relacji partnerskich i współpracy z partnerami ukraińskimi, koniecznym wydaje się być
stworzenie instytucjonalnych podstaw wzajemnej współpracy oraz nadanie już istniejącym
partnerstwem nowego wymiaru. Stworzenie wspólnego forum wymiany doświadczeń
i dzielenie się „dobrymi praktykami” z pewnością przyczyni się do likwidacji barier
hamujących współpracę przygraniczną.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU
BIRCZA
Gmina Bircza położona jest na terenie górzystym, wchodzącym w skład zewnętrznych
Karpat Wschodnich a w szczególności makroregionu zwanego Pogórzem ŚrodkowoBeskidzkim.
Pod względem obszaru gmina Bircza zajmuje trzecie miejsce w Polsce, w Powiecie
Przemyskim jest największa.
Lasy zajmują 58,5 % powierzchni. Piękne pogórza, o rusztowym układzie grzbietów
porastają lasy jodłowo-bukowe z roślinnością wschodnio-karpacką. w 1991 roku na terenie
gminy Bircza powstał leśno-geologiczno-krajobrazowy Rezerwat Przyrody "Krępak".
Na powierzchni 138,46 ha zachowany jest ze względów dydaktycznych, naukowych
i krajoznawczych las jodłowo-bukowy wraz z charakterystycznym runem dla podgórskiej
buczyny karpackiej. Można tu spotkać rzadkie chronione rośliny, np.: wawrzynek wilcze łyko,
podkolan biały, widłak jałowcowaty.
Na obszarze wsi Łodzinka, Krajna i Wola Korzeniecka zlokalizowany jest rezerwat
"Reberce". Jego celem jest ochrona starodrzewia jodłowego. Powierzchnia wynosi 190,96
ha. Główne walory rezerwatu to pierwotny charakter lasu oraz bogactwo świata zwierzęcego
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i roślinnego. Jego charakterystycznymi elementami są: storczyk, bluszcz pospolity,
ciemiężyca zielona, olszynka karpacka. z bogatej fauny należy wymienić: orlika krzykliwego,
trzmielojada, wilka, rysia, żbika, kunę, gniewosza plamistego, myszołowa, traszkę karpacką,
rzekotkę drzewną, kumaka nizinnego.
W miejscowości Korzeniec znajduje się stanowisko dokumentacyjne "Skiby Sufczyny na
synklinę Brzuski".
Władze gminy podkreślając unikatowy charakter terenu czynią starania o ulokowanie na jej
terenie uzdrowiska.
W miejscowości Jawornik Ruski znajdują się odkryte w 1955 roku pokłady diatomitu, który
wykorzystywany jest w przemyśle jako materiał pomocniczy w urządzeniach filtracyjnych,
stanowi wypełniacz w produkcji farb, lakierów, gumy, papieru, tworzyw sztucznych.
Gmina Bircza to nie tylko piękne widoki, dobre i malownicze drogi i serpentyny, ale również
ciekawe zabytki architektury sakralnej i świeckiej. Są tu liczne zabytkowe kapliczki i kościoły
jak np. w Rudawce i Nawojowej. w Lipie znajduje się drewniana cerkiew greckokatolicka
z 1830 roku, zaś w Sufczynie unikalna pozostałość po dawnej hucie szkła, której
właścicielami byli Tarnawscy posiadający tu majątek ziemski. w Birczy na uwagę historyków
zasługują: pałac Humnickich otoczony fortyfikacjami ziemnymi z XVII w. i parkiem
krajobrazowym z XIX w., kaplica cmentarna z ok. 1850., kapliczka z końca XIX w., plebania
unicka drewniana z i połowy XIX w., kirkut.
Dzięki wspólnym staraniom władz
i mieszkańców Birczy, udało się przezwyciężyć wiele
problemów. Oddano do użytku nowoczesną
mechaniczno- biologiczną oczyszczalnię ścieków
i nową instalację kanalizacyjną. Gmina Bircza znana
jest również
z działalności kulturalnej ludowych zespołów
artystycznych, kół zainteresowań. Od ponad
dwudziestu lat organizowane są przeglądy
teatrzyków dziecięcych "Tropem Jasia i Małgosi",
w których uczestniczą dziecięce zespoły teatralne,
lalkowe oraz żywego planu ze szkół podstawowych regionu.

KRASICZYN
Gmina Krasiczyn charakteryzuje się piękną rzeźbą terenu, położona jest wśród dobrze
zachowanych drzewostanów leśnych jodłowo-bukowych, przy drodze wiodącej z Przemyśla
do Sanoka i w Bieszczady.
W przeważającej części gmina umiejscowiona jest na terenie Parku Krajobrazowego
Pogórza Przemyskiego.
w miejscowości Korytniki występuje rezerwat "Przełom Hołubli”, zaś w miejscowości
Krzeczkowa, stanowisko dokumentacyjne "Mur krzeczkowski".
Gmina Krasiczyn jest bardzo atrakcyjna pod względem turystycznym. Przez jej obszar
przebiega trzy piesze szlaki turystyczne, szlak
rowerowy oraz szlak wodny "San" z Sanoka do
Przemyśla, wykorzystywany jako trasa spływu
kajakiem. Jest to wspaniałe miejsce dla grzybiarzy,
wędkarzy i myśliwych. w położonej niedaleko
Krasiczyna miejscowości Rokszyce, w stadninie
koni "SADARO", wolny czas spędzają miłośnicy
jazdy konnej. w okresie lata turyści mogą zatrzymać
się w gospodarstwach agroturystycznych oraz
w ośrodkach wypoczynkowych -"Słoneczny Stok"
w Krasicach i Ośrodku Spółdzielni Inwalidów
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Niewidomych "START" w Olszanach. Noclegi zapewnia również Schronisko Młodzieżowe
przy szkole podstawowej w Krasiczynie.
Gmina posiada wodociąg i oczyszczalnię ścieków w Krasiczynie. Siecią kanalizacyjną
objęty jest Krasiczyn i Śliwnica. w przyszłości planuje się remont oczyszczalni ścieków
w Korytnikach oraz rozwój sieci telefonicznej. w Krasiczynie działa Gminny Ośrodek Kultury.
Jego wychowankowie corocznie uczestniczą w przeglądach i konkursach organizowanych
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu. Cyklicznie organizowany jest również
przegląd kolęd i pastorałek z udziałem dzieci i młodzieży z okolicznych miejscowości.
Prawdziwą atrakcją gminy Krasiczyn jest czteroskrzydłowy zamek obronny z XVI w.
będący jednym z najcenniejszych pomników architektury w Polsce, zwany perłą Renesansu
zabytek klasy "0". w zachowanym kształcie stanowi obiekt obronno- rezydencjalny.
w narożach zamku usytuowane są cylindryczne baszty - Boska, Papieska, Królewska
i Szlachecka, symbolizujące uznawany przez magnaterię polską porządek społeczny. Zamek
otoczony jest 9 ha parkiem należącym do najbogatszych ogrodów pałacowych w Polsce.
Występuje w nim 190 gatunków drzew i krzewów, niektóre z nich sprowadzone są z różnych
zakątków świata (Europa Południowa, Azja i Ameryka Północna). Warto zwrócić uwagę na
drzewa pamiątkowe, symbole życia, związane z narodzinami synów i córek jednego
z właścicieli Adama ks. Sapiehy. Atrakcją parku są również zbiorniki wodne - zarybione
w lecie stawy, siedlisko ptactwa wodnego.
Obecnie zamek jest własnością Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, Oddział
w Krasiczynie, która świadczy w nim szeroki zakres usług hotelarskich.

FREDROPOL
Gmina Fredropol usytuowana jest na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego
i jego otuliny, tj. Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Urozmaicony
krajobraz podgórski, lasy bukowe oraz jodłowe z domieszką świerka i łagodny klimat
szczególnie sprzyjają rozwojowi gospodarki leśnej i sieci ośrodków agroturystycznych.
Różnorodna roślinność ziołowa i kserotermiczna przypomina swoim wyglądem kwietne stepy
łąkowe.
Władze gminy Fredropol przywiązują dużą uwagę do rozbudowy infrastruktury. Na jej terenie
działają dwie oczyszczalnie ścieków - przy Domu
Pomocy Społecznej w Huwnikach i na terenie
osiedla mieszkaniowego dawnego PGR-u
w Młodowicach. Większość gospodarstw podłączona
jest do sieci wodociągowej. Gmina znajduje się
w trakcie kompleksowej telefonizacji.
Najważniejszym jednak przedsięwzięciem jest
budowa kanalizacji.
Większość mieszkańców gminy Fredropol zajmuje
się
rolnictwem.
Dominują
niewielkie 1-2-hektarowe gospodarstwa. Na terenie
gminy funkcjonuje również kilka rodzinnych tartaków.
Mieszkańcy wykorzystując walory turystyczne gminy
z powodzeniem rozwijają działalność
agroturystyczną.
Do najciekawszych zabytków w okolicach należą:
zespół klasztorno-kościelny oo. Franciszkanów
w Kalwarii Pacławskiej, obronna cerkiew p.w. św.
Onufrego w Posadzie Rybotyckiej /przełom XVI i XVII
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w./, dwór obronny w Sierakoścach /początek XVII w./ a także pozostałości kompleksu
obronnych budowli i umocnień Twierdzy Przemyśl.
Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej jest miejscem kultu
religijnego i licznych pielgrzymek, które przybywają tu od ponad 300 lat. Każdego roku 15
sierpnia odbywa się Wielki Odpust na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, który stanowi finał wszystkich rocznych świąt i odpustów. Uczestniczą w nim
pielgrzymi nie tylko z okolicznych miejscowości, lecz także z Ukrainy. Na przełomie lipca
i sierpnia w Kalwarii Pacławskiej organizowane są Franciszkańskie Spotkania Młodych.
w ramach spotkań odbywa się bieg przełajowy "Dróżki kalwaryjskie", w którym nagrodą jest
Puchar Starosty Przemyskiego. Planowane jest utworzenie rezerwatu "Pacław"
o powierzchni ok. 200 ha, który obejmowałby zabytkowy zespół klasztorny i urbanistyczny
Kalwarii oraz otaczający je las.

MEDYKA
Gmina Medyka usytuowana jest na Płaskowyżu Sańsko-Dniestrzańskim. Posiada charakter
typowo rolniczy. Medyka jako miejscowość głównie znana jest z przejścia granicznego,
umożliwiającego komunikację drogową i kolejową z Ukrainą, i jako miejsce lokalizacji
największego w kraju lądowego portu przeładunkowego (Medyka - Przemyśl - Żurawica).
Teren całej gminy posiada sieć wodociągową, gazową oraz telefoniczną. w Medyce
funkcjonuje również oczyszczalnia ścieków. w przyszłości władze gminy zamierzają
rozbudować sieć kanalizacyjną, poprawić stan dróg gminnych i wiejskich oraz wybudować
niedaleko Siedlisk gminne wysypisko śmieci.
W planach zagospodarowania przestrzennego ujęto wiele inwestycji związanych z obsługą
ruchu handlowego i turystycznego.
Medyka jest gminą rolniczo-przemysłową. Większość mieszkańców z powodzeniem zajmuje
się rolnictwem. Wiele osób znalazło zatrudnienie w firmach, których działalność związana
jest z przejściem granicznym Medyka-Szeginie. w miejscowości Siedliska znajduje się
ciekawostka przyrodnicza - stanowisko
dokumentacyjne "Skarpa Jaksmanicka" - kolonia
lęgowa żołny, ptaka objętego ochroną. w Polsce
występuje tylko 50 par żołny.
Zaś w okolicy Medyki i Hurka występują rzadkie
rośliny: orzech wodny oraz jego wodna odmiana
kotewka europejska.
z zabytków turystom warto polecić wielowiekowe
świątynie prawosławne i katolickie w Medyce,
Lesznie i Torkach, zespół parkowo-pałacowy
w Medyce i fort w Siedliskach. Ten ostatni obiekt to imponująca pozostałości poaustriackich
fortów Twierdzy Przemyśl - największej twierdzy w Europie po Antwerpii i Verdum.
Uwarunkowania geograficzno - przyrodnicze.
W gminie Medyka dominuje równinna rzeźba terenu, z lekko pagórkowatymi obszarami we
wsiach Jaksmanice i Siedliska. Na terenie gminy występują głównie czarnoziemy murszowe
i mineralne. Największy udział w strukturze gleb mają grunty klasy III a. Gmina Medyka ma
dobrze zachowane środowisko przyrodnicze w porównaniu z innymi regionami kraju. Główne
źródła zanieczyszczeń gminy to odpady komunalne ,odprowadzane w przypadku odpadów
ciekłych do oczyszczalni ścieków i osadników przydomowych, natomiast odpady stałe do
wysypiska śmieci w Radymnie. Natomiast powietrze zanieczyszczają pyły wydzielane przez
kotłownie na paliwo stałe oraz komunikacja samochodowa (głównie wzdłuż drogi krajowej Nr
28). Pewnym utrudnieniem jest także Port Przeładunkowy ,w którym podczas rozładunku
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materiałów sypkich (głównie granulatu rudy żelaza) przedostają się do atmosfery szkodliwe
pyły.
Ekosystemy leśne.
Występujące w południowej części gminy Medyka lasy zajmują niewielką enklawę. Wskaźnik
zalesienia obszaru gminy jest bardzo niski i wynosi 0,84%. Ogólna powierzchnia lasów
wynosi około 51 ha. z ogólnej ich powierzchni lasy skarbu państwa zajmują 33 ha., pozostałe
to lasy prywatne i komunalne. Administracyjnie lasy należą do Nadleśnictwa Krasiczyn z/s
w Przemyślu.
Warunki klimatyczne.
Gmina Medyka leży w obrębie Sandomiersko-Rzeszowskiej dzielnicy klimatycznej. Średnia
roczna temperatura wynosi tutaj 80C, suma opadów rocznych 700 mm, długość zalegania
pokrywy śnieżnej 75 dni, długość okresu wegetacyjnego 210 dni. Warunki klimatyczne są
zmienne w zależności od rzeźby terenu i głębokości zalegania wód gruntowych. Okres
wegetacji roślin jest jednym z najdłuższych w Polsce. Najwięcej opadów przypada w okresie
letnim, najmniej w okresie zimowym. Dominują wiatry z kierunków zachodnich i południowo zachodnich. w dolinie Sanu i w dolinach potoków występują zjawiska inwersji termicznej.
Surowce mineralne i kopaliny
Na obszarze gminy występują bogate złoża surowca energetycznego - gazu ziemnego
wysokometanowego. Ponadto w dolinie Sanu w terenach jego terasy zalewowej występują
duże udokumentowane złoża kruszywa naturalnego.
Wody powierzchniowe
Gmina Medyka leży w dorzeczu Sanu w obrębie zlewni Wisły. Rzeka San przepływa wzdłuż
północnej i zachodniej granicy gminy. Stan jej wód charakteryzuje się średnią klasą
czystości. Przez obszar gminy płyną nieliczne potoki, które zasilane są głównie wodami
opadowymi i roztopowymi. Na obszarze gminy występują również akweny wody stojącej
w postaci niewielkich stawów w zespołach podworskich. Są one okresowo wypełniane przy
dużych stanach wód Sanu.
Wody podziemne
Zasoby wód podziemnych i ich wydajność związane są z budową geologiczno- strukturalną
obszaru. w obszarze gminy wyodrębniają się dwa obszary o różnej wodonośności
potencjalnej, warunkującej możliwości zaopatrzenia w wodę sieci osadniczej: -obszar
północny obejmujący miejscowości Hureczko, Hurko, Torki i Leszno, gdzie wodonośność
potencjalna zawiera się w przedziale 30-70 m3/h (jest to obszar o najkorzystniejszych
możliwościach zaopatrzenia w wodę), -obszar południowy obejmujący miejscowości:
Medyka, Siedliska i Jaksmanice, gdzie wodoodporność potencjalna wynosi 2-10 m3/h.
Zróżnicowana jest również w obszarze gminy głębokość ustabilizowanego zwierciadła wód
gruntowych wynosząca 0-10 m w terenach nadrzecznych i 0-5 m w terenach pozostałych.
Wody podziemne występujące w gminie zaliczane są do II i III klasy czystości skąd wynika
ich przydatność konsumpcyjna. Do głównego zbiornika wód podziemnych 'Dolina Przemyśl'
należą tereny położone w północno-wschodniej części gminy
Medyka zbliżone do koryta rzeki San. w granicach obszaru zbiornika
znajdują się grunty miejscowości Leszno i Torki.

ŻURAWICA Gmina Żurawica położona jest na Pogórzu
Rzeszowskim. 75 % powierzchni gminy zajmują obszary upraw
polowych, co świadczy o rolniczym charakterze gminy. Jest
największą i najbogatszą gminą Powiatu Przemyskiego. Żurawica
jest ważnym kolejowym węzłem przeładunkowym, krajowym
i międzynarodowym. Przez jej teren przebiega szlak kolejowy
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Medyka - Żurawica - Zgorzelec. Największym pracodawcą w gminie są Okręgowe Warsztaty
Techniczne oraz Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Żurawicy.
W Bolestraszycach położony jest unikalny ogród biologiczny Ośrodek Badań i Dokumentacji
Zabytkowych Założeń Ogrodowych i Arboretum. Należy on do cennych zabytków przyrody
i kultury południowo-wschodniej Polski. w Bolestraszycach jednoczą się historia i czas
współczesny. Arboretum obejmuje park i klasycystyczny dwór, w którym w połowie XIX w.
mieszkał malarz Piotr Michałowski. Założycielem i Dyrektorem Arboretum jest prof. dr Jerzy
Piórecki. Ten atrakcyjny teren odwiedzany jest przez turystów i naukowców z Polski i
z zagranicy. Okolicę dodatkowo uatrakcyjniają dwa forty austriackie Twierdzy Przemyśl
z czasów i wojny światowej. Warto również obejrzeć Zespół Pałacowo-Parkowy
w Maćkowicach, który składa się z pałacu po właścicielach ziemskich Skibniewskich oraz
parku o powierzchni 3 ha. Obecnie stanowi on własność gminy i spełnia funkcję Ośrodka
Oazowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Interesującym obiektem historycznym są także
ruiny fortów -XIII fortu "San Rideau" w Bolestraszycach i fortu w Orzechowcach.

ORŁY
Gmina Orły jest typową gminą rolniczą z możliwością realizacji szeregu inwestycji
usługowo – produkcyjnych w strefie zurbanizowanej związanej z drogą krajową nr 77 –
„pasmo aktywności pozarolniczej”. Bardzo dobra gleba, tzw. Mad nadsańskie oraz korzystny
klimat stanowią zaplecze surowcowe dla przetwórstwa rolno spożywczego oraz warunki dla
prowadzenia produkcji zdrowej żywności.
Podmioty działające na terenie Gminy to przeważnie małe przedsiębiorstwa z branży
handlowej, usługowej, transportowej i budowlanej.
Gmina posiada rozwinięty system dróg dający silne
powiązanie z Przemyślem i Radymnem oraz innymi
głównymi miastami ulokowanymi wzdłuż trasy E-4.
układ
komunikacyjny
zapewnia dobry
kontakt do
przejść
granicznych
w Medyce
i Korczowej.
Teren Gminy został w 100 % objęty siecią
wodociągową, telefoniczną oraz gazową. w gminie
działa 3 oczyszczalnie ścieków o łącznej
przepustowości 974,74 m3/d, do których połączona jest
sieć kanalizacyjna zapewniająca odbiór ścieków od 2/3
mieszkańców Gminy. 100 % pokrycie Gminy siecią
kanalizacyjną przewidziane jest na koniec 2011 roku.

Fot. J. Hordowski

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” Strona 16 z 118

Lokalna Strategia Rozwoju
Gmina posiada dobrze ulokowane obiekty sportowe wymagające remontów i modernizacji,
stadiony sportowe w miejscowości Orły, Kaszyce oraz bosika sportowe w miejscowości
Małkowice, Walawa, Zadąbrowie, trójczyce. w gminie działa 6 LZS we wsiach: Kaszyce,
Trójczyce, Orły, Małkowice, Zadąbrowie. Walawa oraz Stowarzyszenia Kulturalne
w Trójczynach, Walawie, Nizinach i Orłach.
Obiektem historycznym wymagającym renowacji,
który warto obejrzeć jest Fort XI Twierdzy Przemyśl
w Duńkowiczkach.

Stubno
Gmina Stubno jest typową gminą rolniczą. Jest
dogodnie położona - 12 km od Radymna i 25 km od
Przemyśla, szybko można również dojechać do
przejścia drogowego w Medyce i Korczowej Prawdziwą atrakcją turystyczną są dwie
stadniny koni, w Stubnie i Kalnikowie. Stadnina koni w Stubnie prowadzi hodowlę koni pełnej
krwi angielskiej. Kierownictwo stadnin udostępniając konie do nauki jazdy konnej, oferuje
ciekawą formę wypoczynku.
W Gospodarstwie Rybackim w Starzawie istnieje możliwość uprawiania sportu
wędkarskiego. Ofertę Gospodarstwa w Starzawie, którego wielkość sięga do 800 ha,
stanowią: karpie, amury, szczupaki i sumy.
Władze gminy przyszłość gospodarczą gminy wiążą z budową zakładów przetwórstwa rolnospożywczego oraz rozwojem turystyki. Na terenie gminy z powodzeniem działają trzy
spółdzielnie produkcyjne: w Stubnie, Gajach i Kalnikowie.
Obecnie gmina Stubno posiada w 100% rozwiniętą sieć wodociągową i gazyfikacyjną.
Trwają prace nad rozbudową sieci kanalizacyjnej. Kontynuowana jest również telefonizacja
gminy.
Ciekawostką przyrodniczą jest szachownica kostkowata - bardzo rzadka roślina, której
nieliczne naturalne stanowiska występują na wilgotnych i żyznych łąkach pomiędzy rzekami
Wisznią a Wiarem.
Gmina posiada kilka atrakcyjnych i historycznie znaczących obiektów. Należą do nich: stary
kościół w Stubienku, zabytkowa cerkiew w Kalnikowie z 1920 roku i doskonale zachowane
zabudowania dworskie wraz z pałacem Myszkowskich w Stubnie z początku XX w.

GMINA WIEJSKA PRZEMYŚL
Gmina Przemyśl położona jest wokół miasta Przemyśla, na Pograniczu Pogórza
Przemyskiego, Kotliny Sandomierskiej i Opola
Zachodniego. Od strony wschodniej granicą gminy
jest granica państwowa z Ukrainą.
Na jej terenie występują liczne atrakcje przyrodnicze,
zlokalizowane głównie na terenie Parku
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.
Osobliwością florystyczną jest rezerwat
"Szachownica" w Krównikach, zbiorowisko leśne
"Grab" w Hołubli, skupisko modrzewia w Łętowni

i stanowisko roślinności stepowej z wiśnią
karłowatą na Wzgórzu Łuczyckim. w wsi Wapowce
można podziwiać zbiorowiska kserotermiczne,
przypominające kwietne stepy łąkowe.
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Zabytki które warto obejrzeć to: stanowiące część zewnętrznych umocnień Twierdzy
Przemyśl forty w miejscowościach Grochowce, Łuczyce, Ujkowice, Kuńkowce, Ostrów,
Nehrybka, Łętownia i Pikulice, cerkiew greckokatolicka w Łuczycach, kościół z 1919 roku
w Łętowni oraz wybudowany w 1937 roku kościół w Kuńkowcach.
Miasto Przemyśl jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej cennych pod względem
architektonicznym i historycznym miejscowości w południowo - wschodniej Polsce.
Wyjątkowe położenie geograficzne (na pograniczu Karpat i Podkarpacia, u wylotu Bramy
Przemyskiej), liczne zabytki kultury materialnej, a zwłaszcza architektury, sprawiają, iż jest to
bardzo atrakcyjne miejsce dla turystów. Przemyśl jest również doskonałą bazą wypadową
dla podróżujących w Bieszczadzkie Połoniny, na Ukrainę i na Bałkany.
Obszar objęty zasięgiem LSR obejmuje wyłącznie gminy wiejskie, które pod względem
administracyjnym stanowią część powiatu przemyskiego. Na opisywanym obszarze stale
zamieszkuje 56 794 osoby.
Spójność przyrodnicza
Powierzchnia obszaru, choć zróżnicowana geologicznie i morfologicznie, stanowi wzajemnie
powiązany i uzupełniający się układ. Południowa część obszaru objętego LSR,
w przeważającej części stanowi obszar pagórkowaty, w większości zalesiony (gmina
Krasiczyn, Bircza i Fredropol), przechodzący stopniowo w obszar płaski, praktycznie
bezleśny (Gmina Medyka i Orły). Południowa część obszaru LSR stanowi zarazem naturalną
granicę pomiędzy Pogórzem Przemysko-Dynowskim a pasmem Bieszczadów.
Charakterystyczne dla Bieszczadów lasy bukowe na obszarze Gminy Bircza i Krasiczyn są
bardziej zróżnicowane w gatunki, co nadaje obszarowi specyficzny, unikalny charakter.
Korzystny mikroklimat, spowodowany m.in. urozmaiconą florą, stwarza szansę dla rozwoju
nie tylko agroturystyki ale także turystyki sanatoryjnej (koncepcje budowy uzdrowiska w Gm.
Bircza).
Bogactwa naturalne
W obrębie doliny Wiaru występują utwory rzeczne w postaci żwirów i piasków przykrytych
madami. Są to grunty nośne, a miejscami przydatne do eksploatacji górniczej jako materiał
budowlany. Surowce mineralne, dawniej eksploatowane jako solanka, obecnie nie mają
żadnego znaczenia gospodarczego. Należałoby jednak podjąć próby wykorzystania tych
źródeł dla celów leczniczych. Jedynym obecnie wykorzystywanym surowcem, lecz
ograniczonym możliwością poboru ze względu na ekologię, jest żwir rzeczny.
Klimat, gleby
Północna część obszaru LSR posiada korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa. Bardzo
dobre gleby (tzw. mady nadsańskie w gminie Orły), sprzyjający klimat i zakwaszenie gleb
stanowią bardzo dobre warunki do uprawy zdrowej żywności. Istotnym czynnikiem
sprzyjającym rolnictwu na północy obszaru jest stosunkowo duża suma opadów rocznych
wahająca się w przedziale od 700 do 800 mm. Okres wegetacyjny trwa ok. 210-220 dni.
Czynniki te sprawiają, iż możliwa jest uprawa różnych odmian zbóż a także ziemniaków
i buraków cukrowych. We wschodniej części przeważają łąki i pastwiska, z rzadka
uprawiane. Tereny te, ze względu na częste podtopienia (zagrożone wylewami rzek San,
Wisznia i Szkło), stanowią dogodne siedliska dla różnych gatunków ptaków. Podłoże
stanowią iły mioceńskie wraz z glinami morenowymi i utworami glacjofluwialnymi. Miejscami
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spotkać można piaszczyste utwory w postaci wydm piaszczystych. Ubogie gleby bielicowe
porośnięte są borem sosnowym, tworzącym rozległe kompleksy leśne. w obrębie północnowschodnim spotkać można gleby pseudobielicowe, pyłowe i gliniaste. Najlepsze z tych
gruntów zaliczane są do III – IV klasy bonitacyjnej. w dolinach rzecznych dominują osady
aluwialne. Na madach, zaliczanych w większości do III-IV klasy, możliwa jest uprawa zbóż
i ziemniaków. Na bardziej zawilgoconych glebach dominują lasy łęgowe.
Średnioroczna temperatura: 7,5 – 7,8 C
120 dni deszczowych w roku
60-70 dni z pokrywą śnieżną
W części południowej znajdują się inoceramowe warstwy wieku kredowego, serii
flizowej. Są one reprezentowane przez takie grunty skalne jak łupki, margle i wapienie,
ułożone naprzemianlegle. Skały te są w stropie silnie spękane i zwietrzałe, przykryte
warstwą glin pylastych, zwięzłych lub glin pylastych i piaszczystych z domieszką rumoszu.
Warstwy inoceramowe są stosunkowo odporne na wietrzenia, jednak ich wietrzeliny
predysponowane są do przemieszczeń, szczególnie na terenach o dużym nachyleniu.
Miejsca te występują w dolinie rzeki Wiar. Są to jednak grunty nośne. w obrębie Wysoczyzny
Hyrowskiej występują utwory eoliczne, wykształcone jako pyły lub gliny pylaste. Są to utwory
półzwarte lub twardoplastyczne zaliczane do średnionośnych. w obrębie doliny Wiaru
występują utwory rzeczne w postaci żwirów i piasków przykrytych madami. Są to grunty
nośne, a miejscami przydatne do eksploatacji górniczej jako materiał budowlany.
LASY
Niezwykle interesujący i charakterystyczny jest obszar leśny bukowo – jodłowy
"Turnica" ze specyficzną florą i fauną. Ważnym składnikiem lasów jest buk, z domieszką
jodły i świerka, jest to pozostałość po puszczy karpackiej. w niższych partiach występuje
mieszanina grabu i dębu. Nad potokami rosną dęby, jesiony, lipy i klony. Wśród strumieni
i rzek,

czyli

w najniższych

partiach,

występują

wierzby,

topole

i olchy

karpackie.

Rozległe tereny leśne i mała gęstość zaludnienia sprawiły, że spotkać tu można jelenie,
sarny i dziki. Występują tu również rysie, żbiki, wilki, łosie, borsuki, lisy, kuny, zające,
gronostaje oraz wydry.
W górskich partiach gnieżdżą się orły, jastrzębie, puchacze, myszołowy. w dolinie
Wiaru występuje bocian czarny, w okolicy Nowych Sadów – trzmielojad, w Huwnikach –
krogulec, w okolicy Leszczyn orlik krzykliwy, a także zimorodek w Posadzie Rybotyckiej
i w Makowej. w przysiółku „Siedlisko” spotkać można bardzo rzadkiego ptaka – żołnę.
w rejonie „Turnicy" żyją niespotykane chrząszcze typu wschodniego.
Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego – 12,056 ha terenu Gminy,
Rezerwat Krajobrazowy Kalwaria Pacławska – obszar 173,18 ha,
Rezerwat Krajobrazowy Kopystanka – obszar 188,67 ha,
Góra Kopystanka – użytek ekologiczny – 42,24 ha,
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użytek ekologiczny Borysławka – obszar 22,07 ha,
Zasoby wodne
Głównymi dostarczycielami wody są rzeki. Przez obszar LSR przepływają rzeki: San,
Wisznia, Wiar. Znaczną ilość wód płynących znajduje się w potokach i strumieniach, które
zwłaszcza podczas obfitszych opadów deszczu mogą stanowić zagrożenie dla mienia
mieszkańców.
Zasoby wód podziemnych występują w systemie regionów hydrologicznych: XXII Regionu
Przedkarpackiego, Podregionu Wielicko-Przemyskiego. Wody gruntowe występują jako
wody porowe w utworach czwartorzędowych. Zalegają one płytko a ich zasoby zależą od
miąższości i grubości warstwy izolującej. Poziom wód gruntowych waha się od 1-3 m.
Na terenie Gminy Stubno występuje duża liczba stawów rybnych. Są one zasilane w wodę
z rzeki Wisznia, której pewien odcinek przepływa przez teren Ukrainy.
Przez Gminę Fredropol przepływa rzeka Wiar. Na całej swojej długości zbiera liczne strumyki
wypływające z masywu Chwaniowa i Kotły, a także przyjmuje rzeczki Sieńkowicze i Klimów.
Niedaleko Trójcy łączy się z Jamninką i skręca na wschód, aby w Sierakoścach przeciąć granicę
państwa i po paru kilometrach wrócić pod Hermanowicami i połączyć się z Sanem. Atrakcją, w górnej
części rzeki, w okolicy Rybotycz są pstrągi. Występują tu również raki.
Zanieczyszczenie środowiska
Głównym źródłem zanieczyszczenia rzek, potoków i mniejszych cieków wodnych stanowią
nieoczyszczone ścieki bytowe i przemysłowe. Kluczowym elementem, decydującym
o jakości wód powierzchniowych i gruntowych jest więc odpowiednie wyposażenie terenów
w sieć kanalizacyjną i wodociągową. Problem ten w gminach obszaru LSR różnie zostaje
rozwiązany. Żadna z gmin nie rozwiązała jednak problemu ścieków w sposób kompleksowy
i całkowity. Potrzeba inwestycji w tym zakresie stanowi absolutny priorytet inwestycyjny
każdego samorządu. Wyposażenie w sieć kanalizacyjną jest niewystarczające, co sprawia,
iż gros ścieków przedostaje się w różnej formie i postaci do wód powierzchniowych
i gruntowych. Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zbytniej uciążliwości. Brak większych
zakładów przemysłowych powoduje, iż do powietrza nie przedostają się substancje
szkodliwe w ilości, która utrudniała by życie mieszkańcom. Istotnym czynnikiem osłabiającym
napływ (wraz z wiatrami) szkodliwych substancji, są lasy. Bogactwo poszycia leśnego
skutecznie chroni przed spalinami. Środowisko naturalne zanieczyszczane jest nie tylko
poprzez nieszczelne zbiorniki bezodpływowe czy przez pozbywanie się nieczystości
bezpośrednio do gleby. Równie ważny czynnikiem są śmieci. Ustawowy obowiązek ich
odprowadzania nie gwarantuje jednak czystości lasów i przydrożnych rowów. Aczkolwiek
sytuacja powoli się poprawia, to jednak jeszcze muszą nastąpić pewne zmiany – głównie
w sferze świadomościowej , które ograniczą zjawisko „dzikich wysypisk”. Należy podkreślić,
iż niebagatelny wpływ na zmianę takiego stanu rzeczy ma edukacja ekologiczna. Różne
akcje promujące ochronę przyrody mają na celu nie tylko zachęcić do podejmowania działań
służących ochronie środowiska ale także tworzyć klimat do wspólnego decydowania
i odpowiedzialności za przyrodę. Wsparcie dla działań edukacyjnych, promocyjnych
i inwestycyjnych powinno przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
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Tab. Nr 1
WODOCIĄGI i KANALIZACJA (Źródło: dane GUS z 2009r.)
Połączenia prowadzące
Sieć w km
do budynków
mieszkalnych
WYSZCZEGÓLNI
ENIE
wodocią kanaliza wodociąg kanalizacyjn
gowa
cyjna
owe
e
WOJEWÓDZTWO 13139,60 11182,00
PODREGION
RZESZOWSKOTARNOBRZESKI 8 644,20
6 088,8
PODREGION
KROŚNIEŃSKOPRZEMYSKI
4 495,40
5 093,2
POWIAT
PRZEMYSKI
427,9
463,1
OBSZAR LSR
419,2
381,9

Zużycie wody
Ścieki
z wodociągów
odprowadzo
w gospod. dom.
ne siecią
na 1
kanalizacyjn
w dam3
mieszkań
ą w dam3
ca w m3
46 638,30
22,2
51 636,50

285 498

188 098

185 011

105 154

30 970,80

25,3

31 631,70

100 487

82 944
7
7 691
6 417

15 667,50

18,4

20 004,80

981,50
895,50

13,8
16,6

1006,90
668,30

8 678
8 491

Zróżnicowanie gospodarcze
Odmienne typy rzeźby terenu determinują rozwój specyficznych gałęzi produkcji. Zalesione
obszary południowej części stanowią bazę surowcową dla mieszkańców gmin pozbawionych
materiału drzewnego. Liczne tartaki, sprzedaż i obróbka drewna, stanowią główną gałąź lokalnej
gospodarki na obszarach południowych. Bogactwo surowca, niskie koszty transportu sprawiają,
iż możliwy jest rozwój przemysłu związanego z surowcem drewnianym. z kolei lepsze
jakościowo gleby, występujące w części północnej, sprzyjają rozwojowi rolnictwa, zwłaszcza
ekologicznego. „Specjalizacja” oczywiście nie narzuca ani też nie hamuje rozwoju innych gałęzi
produkcji. Najważniejszy dla rozwoju działalności gospodarczej jest odpowiedni „klimat’
inwestycyjny, zależny bardziej od czynników administracyjnych.
Spójność historyczna

Bliskość geograficzna i spójność terytorialna sprawia, iż losy tych ziem splatają się ze sobą.
Podobieństwo doświadczeń historycznych jest spoiwem łączącym wspólnotę terytorialną. Ale
nawet na takim stosunkowo niewielkim obszarze pewne różnice dają się zauważyć. Niemal każda
gmina może poszczycić się śladami obecności dworu króla Władysława II Jagiełły. To tutaj,
według legendy, wielki król zaziębił się słuchając śpiewu słowików w parku, co było przyczyną
jego śmierci. Wsi, lokowane wzdłuż starożytnego szlaku handlowego prowadzącego na Ruś
i dalej na wschód, z konieczności musiały być świadkami przemarszu i postoju królewskich
i książęcych orszaków. Pieczołowicie przechowywana tradycja obecności wielkich postaci
przetrwała nie tylko w legendach. Zachowały się również historyczne świadectwa pisane, które
potwierdzają ważność tego kresowego obszaru. Pogranicze, które zawsze charakteryzowało się
pewną „odmiennością”, z konieczności musiało wypracować własny model współistnienia
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różnych tradycji i kultur. Pamięć historyczna, koncentrowała się raczej na wzajemnym
poszanowaniu i tolerancji. Jednak niektóre działania, zwłaszcza w czasie II wojny światowej
sprawiły, iż pojawiły się nowe problemy pokojowego współistnienia. Odcięcie od Macierzy ziem
wschodnich trwale wpisało się w świadomość historyczną jako akt zaborczy i zdradziecki.
Wspólna historia musiała zostać na nowo określona. Poszukiwanie korzeni, dążenie do poznania
własnej przeszłości i przeszłości tych ziem, staje się coraz częstszym motywem wschodnich
peregrynacji. Zainteresowanie turystyką „sentymentalną”, wzbogacone o wiedzę historyczną,
pozwoli dokonać przemian w postrzeganiu wzajemnych relacji. Zaufanie i przezwyciężenie barier
to pierwszy krok do wzajemnej współpracy. Poprzez wzajemne wizyty i edukację historyczną
można na nowo ułożyć stosunki z sąsiadami, wolne od obciążeń przeszłości.
Tab. nr 2 Ochrona przyrody i krajobrazu
Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w
ha)
w tym
WYSZCZEGÓLNIENIE
obszary
ogółem
parki
rezerwaty
parki
chronionego
narodowe
przyrody
krajobrazowe
krajobrazu
WOJEWÓDZTWO
794 216,1
46 636,2
10 733,1
272 819,2
462 968,6
PODREGION
RZESZOWSKO154 811,2
2 477,0
13 067,1
138 896,5
TARNOBRZESKI
PODREGION
KROŚNIEŃSKO639 404,9
46 636,2
8 286,1
259 752,1
324 072,1
PRZEMYSKI
POWIAT PRZEMYSKI 85 843,3
1 155,2
56 191,9
28 307,2

Źródło: www.stat.gov.p
Spójność kulturowa

Obszary pogranicza zawsze odznaczały się swoistą specyfiką kulturową. Pogranicza kultur,
miejsca „styku kulturowego”, powodowały powstawanie nowych, specyficznych form
kulturowych. Dyfuzja kultur, zjawisko badane i obserwowane przez antropologów, socjologów
i etnografów, jest stałym elementem funkcjonowania człowieka. Bogactwo doświadczeń
rodzących się ze spotkania z „Innym”, powoduje nie tylko zmiany w postrzeganiu ale
samoidentyfikacji. „Pozytywne odróżnianie się” spowodowało także zwiększone
zainteresowanie nie tylko swoją historią ale także historią naszych sąsiadów. w nowej
rzeczywistości na nowo wymagała zdefiniowania tożsamość mieszkańców terenów
przygranicznych (nie chodzi tu o przynależność narodowościową czy konfesyjną ale
o przynależność kulturową). Uczy także tolerancji i pokojowego współżycia. Dzisiaj, gdy
perspektywa członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej zaczyna nabierać coraz realniejszych
kształtów, koegzystencja Polaków z Ukraińcami również zaczyna nabierać nowego wymiaru.
Poszukiwanie własnej tożsamości w „zunifikowanym” organizmie politycznym jakim jest UE,
stwarza nowe pola współpracy na poziomie jednostkowym. Nie bez znaczenia są tu także pewne
zaszłości historyczne, które z inspiracji Sowietów, nabrały wrogiego charakteru. „Idea
jednonarodowości” lansowana przez ZSRR, szczególne reperkusje musiała przybrać na
obszarach „styku kulturowego. Przesiedlenia z jednej strony i przymus osiedleńczy z drugiej,
podsycały wzajemną wrogość między – żyjącymi dotąd w pokoju – przedstawicielami różnych
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narodowości. Dziś relacje polsko-ukraińskie, aczkolwiek skażone jeszcze pewną wzajemną
nieufnością, nabierają nowego charakteru. Wymiana młodzieży, wycieczki po dawnych Kresach
Rzeczpospolitej, festiwale i imprezy kulturalne a także wymiana handlowa zbliżają
przedstawicieli obu narodów.

Wspólna historia i dziedzictwo kulturowe na które składają się zachowane dobra kultury materialnej
i duchowej, są spoiwem łączącym członków LGD.
Istnieje konieczność inwentaryzacji stanu posiadania zabytków ruchomych i nieruchomych. Ustalenie
faktycznego stanu posiadania zasobów kulturowych pozwoli na podjęcie skutecznych działań
zmierzających do ochrony i odnowy zabytków zniszczonych.
Folklor
W każdej gminie znajdującej się na terenie LSR działają różne zespoły ludowe. Swoją działalnością
przyczyniają się do utrwalania dziedzictwa kulturowego. Funkcjonowanie zespołów możliwe jest niemal
wyłącznie dzięki pasji i zaangażowaniu ich członków. Skromne budżety nie tylko nie pozwalają na
rozwinięcie działalności ale także powstrzymują młodych ludzi od angażowania się w ich działalność.
Wielokrotnie bowiem członkowie zespołów muszą z własnych środków i własnymi siłami reperować
stroje czy szyć nowe. Brak wystarczającego dofinansowania ze strony władz lokalnych sprawia, iż coraz
trudniej skompletować pełny skład zespołu. Doinwestowanie tej formy działalności z pewnością
przyczyni się do większej integracji lokalnych wspólnot.
Oprócz zespołów ludowych poczesne miejsce w folklorystycznym krajobrazie regionu zajmują straż
przygrobne. Chociaż ich aktywność ogranicza się niemal wyłącznie do okresu świąt Wielkiej Nocy, to
warto zwrócić uwagę na te właśnie grupy, które również funkcjonują dzięki zaangażowaniu mieszkańców.
Rękodzieło
Tradycyjna produkcyjna wraz z wprowadzeniem maszyn niemal zupełnie zanikła. Funkcjonujące
gdzieniegdzie tradycyjne zakłady rzemieślnicze musiały przestawić swoją „linię produkcyjną”.
Kowalstwo, snycerstwo czy bednarstwo produkują już nie tradycyjny sprzęt, tylko przeznaczone dla
wymagających odbiorców „małe dzieła sztuki”. Również w „zawodach kobiecych” nastąpiły znaczące
przeobrażenia. Wysłużone kołowrotki i wrzeciona zastąpił nowoczesny sprzęt elektryczny. Utrwalenie
dawnych strojów i wzorów zdobniczych wymaga nie lada zdolności. Koronkarstwo, hafciarstwo czy
zdobnictwo to coraz rzadsze umiejętności. Jednocześnie zanik tych tradycyjnych wyrobów sprawia, iż ci,
którzy potrafią je wytwarzać mogą liczyć na pewne profity.
Lokalne produkty
Stworzenie lokalnego produktu, jednoznacznie kojarzącego się z regionem to perspektywa
kilku lat. Do tej pory nie udało się stworzyć produktu czy tez marki, która identyfikowała by
się z LGD „Ziemia Przemyska”. Ponadlokalny charakter z pewnością będzie miała
koncepcja „Twierdzy Przemyśl”, grupująca kilka gmin-członków LGD.
Tożsamość kulturowa
Tożsamość kulturowa kształtowana jest w różny sposób i w różnych wymiarach.
o przynależności do danej tradycji decydują rozmaite czynniki, które w zależności od
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środków i zaangażowania mieszkańców będą trwały albo znikną z przestrzeni kulturowej.
Materialne ślady przeszłych pokoleń z pełną pieczołowitością są restaurowane i przywracane
na nowo „do życia”. Duża liczba zabytków kultury materialnej na terenie LSR sprawia, iż
środki na ich restaurację powinny stanowić bardzo ważną część budżetu LGD.
Zainteresowanie odnawianiem pomników przeszłości cieszy się coraz większym
powodzeniem. Wielość kapliczek, przydrożnych krzyży, zabytkowych kościołów i cerkiewek,
pozostałości dworskich, obiektów architektury charakterystycznych dla danego obszaru
wymagają stworzenia sprawnego systemu ochrony zabytków. Ustalenie obiektywnych
kryteriów „ważności” danego zabytku i jego wpływu na kształtowanie lokalnej tożsamości
kulturowej, jest pierwszym zadaniem, z którym będzie musiała się uporać Rada LGD,
przyznająca dofinansowanie dla projektów restaurowania zabytków.
Równie ważnym czynnikiem kształtowania lokalnej tożsamości kulturowej jest działalność
zespołów ludowych, kapel, chórów, zespołów tanecznych, kółek zainteresowań, amatorskich
teatrów i innych form twórczej aktywności, zarówno zinstytucjonalizowanej jak
i indywidualnej. Wielość form kulturalnej i twórczej ekspresji pozwala nie tylko na
podtrzymanie lokalnych tradycji ale także na dotarcie, w nowoczesny sposób do młodego
pokolenia. Rozbudzenie zainteresowań etnograficznych wśród młodzieży wymaga
zastosowania nowoczesnych środków i systemu „zachęt”, w postaci nagradzanych
konkursów, fundowania stypendiów itp.
Dziedzictwo kulinarne
Niebagatelną rolę w podtrzymaniu tradycji i zwyczajów lokalnych mają Koła Gospodyń
Wiejskich. Działalność tych grup ma kluczowe znaczenie dla lokalnych wspólnot. Spotkania
w ramach KGW są nie tylko okazją do zaprezentowania swoich umiejętności, ale tez
doskonałą lekcją historii. Szerokie spektrum zainteresowań członkiń kół nie zostało jednak
do tej pory należycie wykorzystane. Zawężenie pola ich działania tylko i wyłącznie do sfery
kulinarnej, byłoby niepowetowaną stratą. Kultywowanie dziedzictwa kulinarnego wymaga
w pierwszym rzędzie stworzenia katalogu potraw regionalnych. Nie mniej istotnym
problemem jest promocja lokalnych zwyczajów kulinarnych (poprzez uczestnictwo
w konkursach i targach. Zwyczaje związane z biesiadowaniem, tradycjami świątecznymi,
przysmakami lokalnym na pewno wymagają wspierania. Inwentaryzacja zasobów (zbieranie
przepisów, metod wytwarzania produktów) jest absolutną koniecznością.
II.1. SPOŁECZNO – GOSPODARCZE PODSTAWY OBSZARU LSR
POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY
O sile danego regionu decydują jego mieszkańcy. Potencjał demograficzny jest jedną
z głównych determinant rozwoju obszaru. Na terenie objętym zasięgiem LSR zamieszkuje
56 794 osób. w skali województwa stanowi to 2,71%.

Tab. 3. Ludność wg płci
WYSZCZEGÓLNIENIE
WOJEWÓDZTWO
PODREGION
RZESZOWSKOTARNOBRZESKI
PODREGION
KROŚNIEŃSKO-

LUDNOŚĆ

KOBIETY NA 100
MĘŻCZYZN

OGÓŁEM

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

NA 1 KM2

2 097564
1 158 522

1 025 598
566 375

1 071 966
592 147

118
154

105
105

939 042

459 223

479 819

91

104
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PRZEMYSKI
POWIAT PRZEMYSKI
OBSZAR LSR

71 101
57 712

35 556
28 816

35 545
28 896

59
59

100
100

Źródło: www.stat.gov.pl (dane na 31.12.2006 r.)
Rozkład płci jest niemal idealny z punktu widzenia statystycznego, gdyż na 100 kobiet
przypada 100 mężczyzn. Obszar ten jest stosunkowo słabo zaludniony w porównaniu do
reszty województwa. Główne skupiska ludności znajdują się w nieodległych ośrodkach
miejskich: Przemyślu i Jarosławiu. Współczynnik gęstości zaludnienia jest niemal trzykrotnie
niższy niż w przypadku północnej części województwa.
Tab. 4 LUDNOŚĆ WG PŁCI w 2006 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE
WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE
PODREGION RZESZOWSKOTARNOBRZESKI
PODREGION KROŚNIEŃSKOPRZEMYSKI

OGÓŁEM
2 097 564
1 158 522
939 042

KOBIETY
1 071 966
51,11%
592 147
51,11%
479 819
51,10%

MĘŻCZYŹNI
1 025 598
48,89%
566 375
48,89%
459 223
48,90%

Nieco lepiej przedstawia się sytuacja w przypadku wskaźników ruchu naturalnego (por. tab.
5). Wskaźnik przyrostu naturalnego jest nieco wyższy niż współczynnik reprodukcji prostej,
ale ze względu na ruchy migracyjne i niższą wartość współczynnika w gęściej zaludnionej
części północnej województwa nie ma on większego znaczenia dla ogólnej sytuacji
demograficznej Podkarpacia.
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TAB. 5 RUCH NATURALNY

WYSZCZEGÓLNIENIE

WOJEWÓDZTWO
PODREGION
RZESZOWSKOTARNOBRZESKI
PODREGION
KROŚNIEŃSKOPRZEMYSKI
POWIAT PRZEMYSKI
OBSZAR LSR

MAŁŻEŃST URODZENI
ZGONY
ZGONY
PRZYROS
WA
A ŻYWE
URODZE
MAŁŻEŃSTW
T
PRZYROST
NIA
W TYM
W TYM
A
NATURAL
NATURALNY
ŻYWE
OGÓŁE NIEMOWL
NIEMOWLĄ
NY
M
ĄT
OGÓŁEM
T
W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH
NA 1000 LUDNOŚCI
12678
20281
17563
141
2718
6,0
9,6
8,3
7,0
1,3

6783

11071

9267

76

1804

5,9

9,6

8,0

6,9

1,6

5895
415
331

9210
756
611

8296
625
481

65
2
1

914
131
124

6,2
5,8
5,6

9,7
10,8
10,6

8,8
8,7
8,5

7,1
2,7
1,5

1,0
1,8
2,1

Tab. 6 LUDNOŚĆ w WIEKU PRODUKCYJNYM i NIEPRODUKCYJNYM
W WIEKU
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM
W TYM
W TYM
RAZEM
RAZEM
KOBIETY
KOBIETY
WOJEWÓDZTWO
2097564 468683
228614
1312640
632737
PODREGION
RZESZOWSKOTARNOBRZESKI
1158522 257686
125611
729612
352798
PODREGION
KROŚNIEŃSKOPRZEMYSKI
939042 210997
103003
583028
279939
POWIAT PRZEMYSKI
71101
17280
8351
42993
20018
OBSZAR LSR
56794
13815
6665
34612
16194
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poprodukcyjnym
W TYM
RAZEM
KOBIETY
316241
210615

Ludność w wieku
nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku
produkcyjnym
59,8

171224

113738

58,8

145017
10828
8367

96877
7176
5575

61,1
65,4
64,4
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Tab. 7
MIGRACJE WEWNĘTRZNE LUDNOŚCI NA POBYT
STAŁY
WYSZCZEGÓLNIENIE
WOJEWÓDZTWO
PODREGION RZESZOWSKOTARNOBRZESKI
PODREGION KROŚNIEŃSKOPRZEMYSKI
POWIAT PRZEMYSKI

OGÓŁEM
20827

NAPŁYW
DO MIAST
8216

ODPŁYW
OGÓŁEM
Z MIAST
22734
10739

NA WIEŚ
12611

11542

5109

6433

11925

6391

5534

-383

-1282

899

9285
845

3107
-

6178
845

10809
775

4348
-

6461
775

-1524
70

-1241
-

-283
70

Tab. 8
MIGRACJE WEWNĘTRZNE i ZAGRANICZNE LUDNOŚCI NA POBYT STAŁY
NAPŁYW
W TYM
WYSZCZEGÓLNIENIE
OGÓŁEM
OGÓŁEM
Z MIAST
Z ZAGRANICY
WOJEWÓDZTWO
PODREGION RZESZOWSKOTARNOBRZESKI
PODREGION KROŚNIEŃSKOPRZEMYSKI
POWIAT PRZEMYSKI
OBSZAR LSR

ZE WSI
11995

ODPŁYW
W TYM

SALDO MIGRACJI
OGÓŁEM
W MIASTACH
-1907
-2523

NA WSI
616

SALDO MIGRACJI
OGÓŁEM

NA 100
LUDNOŚCI

-3990

-1,9

21544

9922

717

25534

10592

ZA
GRANICĘ
2800

12115

5840

573

13708

5624

1783

-1593

-1,4

9429
853
748

4082
536
489

144
8
7

11826
837
691

4968
430
367

1017
62
54

-2397
16
57

-2,5
0,2
0,1
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II.2. OTOCZENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
Tab. 9 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
ZAREJESTROWANE w REJESTRZE REGON w 2009 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

WOJEWÓDZTWO
PODREGION RZESZOWSKOTARNOBRZESKI
PODREGION KROŚNIEŃSKOPRZEMYSKI
POWIAT PRZEMYSKI
OBSZAR LSR

PUBLICZNY

144 999

SEKTOR
PRYWATNY
6031
138968

86329

3253

83076

58670
3517
2931

2778
184
144

55892
3333
2787

Tab. 10
AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA i APTEKI
W 2009 R. (źródło: dane GUS).
Ambulatoryjna opieka zdrowotna
zakłady opieki
zdrowotnej
praktyki lekarskie
886
554

WYSZCZEGÓLNIENIE
WOJEWÓDZTWO
PODREGION RZESZOWSKOTARNOBRZESKI
PODREGION KROŚNIEŃSKOPRZEMYSKI
POWIAT PRZEMYSKI
OBSZAR LSR

Liczba ludności
na 1 aptekę

Apteki
576

3 707

541

344

345

3 749

345
21
18

210
11
13

231
8
5

3 787
8 904
11 358,8

Tab. 11
CAŁODOBOWE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY w 2009 R.
(źródło: dane GUS).
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem
36
WOJEWÓDZTWO
930
PODREGION
18
RZESZOWSKO456
TARNOBRZESKI
PODREGION
18
KROŚNIEŃSKO474
PRZEMYSKI
1
POWIAT PRZEMYSKI
32

Interwencyjne
1
23
1

Rodzinne Socjalizacyjne
7
24
54
737
3
11

Wielofunkcyjne
4
placówki
116
wychowankowie
3
placówki

23

16

333

84

-

4

13

1

-

38

404

32

-

-

1
32

-
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Tab.12
LICZBA i POWIERZCHNIA GOSPODARSTW ROLNYCH
INDYWIDUALNYCH Źródło: dane GUS za 2009 r.
Liczba gospodarstw
w tym powyżej 1
WYSZCZEGÓLNIENIE
ogółem
ha użytków
rolnych
WOJEWÓDZTWO
296301
177 096
PODREGION
RZESZOWSKO160
TARNOBRZESKI
222
103 388
PODREGION
KROŚNIEŃSKO154
PRZEMYSKI
305
96 247
POWIAT PRZEMYSKI
14 842
9 811
OBSZAR LSR
11 289
7 189

Powierzchnia w ha
w tym użytki rolne
ogółem

razem

grunty orne

sady

łąki

pastwiska

877 371

746 090

538 240

8 795

150 067

48 989

435 194

366 362

268 569

4 301

75 208

18 284

438 577
48 976
37 127

379 729
43 626
33 660

269 670
34 932
27 270

4 495
723
682

74 859
5 150
3 782

30 705
2 821
1 929

Tab. 13
SZKOŁY PODSTAWOWE Źródło: dane GUS za 2009 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE
WOJEWÓDZTWO
PODREGION
RZESZOWSKOTARNOBRZESKI
PODREGION
KROŚNIEŃSKOPRZEMYSKI
POWIAT PRZEMYSKI
OBSZAR LSR

Szkoły
1 120

Pomieszczenia
szkolne
12 092

Oddziały
8 066

602

6 656

4 513

77 517

14 405

518
67
53

5 436
601
473

3 553
390
308

56 634
4 955
3 932

10 785
952
762

Uczniowie Absolwenci
134 151
25 190

Tab. 14
GIMNAZJA Źródło: dane GUS za 2009r.
Pomieszczenia
WYSZCZEGÓLNIENIE
Szkoły
szkolne
WOJEWÓDZTWO
536
4 855
PODREGION
RZESZOWSKOTARNOBRZESKI
280
2 757
PODREGION
KROŚNIEŃSKOPRZEMYSKI
256
2 098
POWIAT PRZEMYSKI
22
183
OBSZAR LSR
20
158
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Oddziały
3 542

Uczniowie
78 514

Absolwenci
28 413

1 306

45 251

16 457

2 236
136
121

33 263
2860
2 534

11 956
1032
926
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Tab.15
WYSZCZEGÓLNIENIE
WOJEWÓDZTWO
PODREGION
RZESZOWSKOTARNOBRZESKI
PODREGION
KROŚNIEŃSKOPRZEMYSKI
POWIAT PRZEMYSKI
OBSZAR LSR

ogółem
1 311

Placówki
Miejsca
w przedszkolach
w tym przedszkola
423
35 116

ogółem
2 212

Oddziały
w tym w przedszkolach
1 496

Ogółem
45 761

Dzieci
w tym w przedszkolach
31 599

665

272

23 113

1 271

978

26 742

19 812

646
82
66

151
69
14

12 003
4 966
594

941
78
63

518
220
28

19 019
1 371
1 109

11 787
531
443

Tab. 16

WYSZCZEGÓLNIENIE
WOJEWÓDZTWO
PODREGION
RZESZOWSKOTARNOBRZESKI
PODREGION
KROŚNIEŃSKOPRZEMYSKI
POWIAT PRZEMYSKI
OBSZAR LSR

Przeciętna

614 727 2 440 914

Powierzchnia
uzytkowa
mieszkań
w tys.m2
47 978

360 443 1 427 819

28 042

3,96

3,21

0,81

77,80

24,2

254 284 1 013 095
19 088
77 227
15 111
62 440

19 936
1 641
1 321

3,98
4,05
4,13

3,69
3,72
3,76

0,93
0,92
0,91

78,40
85,97
87,42

21,23
23,08
23,26

Mieszkania

Izby
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liczba izb
w mieszkaniu
3,97

powierzchnia użytkowa
w m2
1 mieszkanie 1 izbę 1 mieszkania na 1 osobę
3,41
0,86
78,05
22,87
liczba osób na
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Tab. 17
BUDYNKI ODDANE DO UŻYTKOWANIA Źródło: dane GUS za 2009 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

WOJEWÓDZTWO
PODREGION
RZESZOWSKOTARNOBRZESKI
PODREGION
KROŚNIEŃSKOPRZEMYSKI
POWIAT PRZEMYSKI
OBSZAR LSR

ogółem

4 538

Budynki oddane do użytku
budownictwo
indywidualne
w tym
mieszkalne
w tym
razem
mieszkalne
3 624
4 156
3545

Kubatura w m3

ogółem

w tym bud.
mieszkalnych

5 301 837

2 926 032

budownictwo
indywidualne
w tym
razem
budynków
mieszkalnych
3180069
2 434 450

2 970

2 364

2 690

2296

3 747 307

2 017 623

2093150

1 587 511

1 568

1 260

1466

1249

1 554 530

908 409

1086919

846 939

152
125

119
99

170
119

119
99

118 578
99 065

81 109
68 370

89 873
75 892

81 109
68 370

Tab. 18
ODBIORCY ORAZ ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
w GOSPODARSTWACH w 2008 R.
Zużycie en. elektrycz.
Odbiorcy
na 1
na 1
WYSZCZEGÓLNIENIE
elektrycznej
mieszkańca odbiorcę
w MW*h
w kW*h
WOJEWÓDZTWO
312 295
508 708
242,5
1 628,93
PODREGION
RZESZOWSKOTARNOBRZESKI
195 978
314 015
271,0
1 602,29
PODREGION
KROŚNIEŃSKOPRZEMYSKI
116 317
194 693
207,3
1 673,81
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III. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT jest powszechnie stosowaną metodą analizy strategicznej. Oparta jest na
podziale wszystkich czynników wpływających na obecną i przyszłą pozycję regionu.
Uwzględnienie czynników zewnętrznych i wewnętrznych (pozytywnych i negatywnych),
pozwala na kompleksową ocenę sytuacji społecznej. Ze skrzyżowania tych podziałów
powstają cztery kategorie analityczne: silne strony (Strengths); słabe strony (Weaknesses);
szanse (Opportunities); zagrożenia (Threats).
Analiza SWOT jest ważnym elementem analizy zasobó regionu i podstawą do określenia
priorytetów rozwoju

Silne strony:




















Naturalne, niezniszczone środowisko
duża powierzchnia lasów i terenów
leśnych – wysoka produkcja drewna –
posiadanie
własnych
zakładów
przetwórczych
gleby wysokiej jakości
rzeka San
atrakcyjne
walory
krajobrazowe
i rekreacyjne
dobre warunki dla rozwoju rolnictwa
ekologicznego i agroturystyki
duża
powierzchnia
obszarów
chronionych
bogate dziedzictwo kulturowe: liczne
zabytki architektury (Zespół PałacowoParkowy
w Krasiczynie,
Twierdza
Przemyśl,
Kalwaria
Pacławska,
Arboretum
w Bolestraszycach,
zabytkowe cerkwie i inne)
duża liczba pozostałości podworskich,
kapliczek i krzyży przydrożnych, miejsc
pamięci
i zabytkó
architektury
drewnianej
zachowywanie lokalnych tradycji
duża liczba zespołów folklorystycznych
i festiwali
duża liczba kół gospodyń wiejskich
wielokulturowość społeczności
Strategiczne położenie geograficzne:
„pierwsze” i „ostatnie” miasto w UE
lokalizacja na terenie powiatu przejść
granicznych,
istotne
szlaki
komunikacyjne
przechodzące przez teren powiatu

Słabe strony:



















Rozdrobnione gospodarstwa rolne
Niedostateczne wykorzystanie walorów
turystycznych
Niewystarczająca promocja regionu
Niekorzystna sytuacja gospodarcza:
wąski rynek pracy
wysoka stopa bezrobocia – sprzyjanie
patologiom
niska siła nabywcza społeczności
lokalnej
brak dużych zakładów pracy
niedostateczna kondycja finansowa
istniejących przedsiębiorstw
Położenie geopolityczne stwarzające
niebezpieczeństwo
marginalizacji
regionu
Niewystarczająca pozycja powiatu
w regionie:
podział na powiat ziemski i grodzki
niedostateczna współpraca pomiędzy
powiatem
ziemskim,
grodzkim
i gminami
niewystarczający lobbing na szczeblu
centralnym
brak środków na restaurowanie
zabytków
brak
placów
zabaw,
dobrze
wyposażonych świetlic i domów kultury
niewystarczające
środki
na
prowadzenie działalności kulturalnej
(na zakup strojów, instrumentów
muzycznych)
brak odpowiedniego zaplecza dla Koła
Gospodyń Wiejskich, kół emerytów
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(droga nr 77 Lipnik – Sandomierz –
Stalowa Wola – Jarosław – Przemyśl, nr
28 Zator – Nowy Sącz – Medyka – Mentalność społeczności lokalnej
 znikoma aktywność społeczna
Granica Państwa)
 Niedostateczna aktywność organizacji
pozarządowych z terenu powiatu
Elementy
struktury
demograficznej

Ujemne saldo migracji
społeczności lokalnej:
 Wysoki udział ludności w wieku
 wysoki poziom przedsiębiorczości
poprodukcyjnym
ludności
 duży potencjał wykwalifikowanej siły Brak programów rozwojowych dla regionu
Brak zachęt dla inwestorów:
roboczej
 znikome wsparcie przedsiębiorczości
 wysoki odsetek ludzi młodych,
 brak korzystnych uregulowań prawa
kształcących się
lokalnego dla nowych inwestorów
 Duża powierzchnia wolnych terenów
 tereny nieprzygotowane pod inwestycje
pod inwestycje
– brak uzbrojenia
 Przychylność władz dla nowych
 wysokie podatki lokalne
inwestycji
 Brak dużych rynków zbytu
 Bliskość miasta Przemyśla
Ważne elementy infrastruktury transportowej:
Niewystarczająca infrastruktura społeczna
 szeroki tor kolejowy do Żurawicy
 suche porty przeładunkowe w Żurawicy i techniczna:
 niedostateczny stan techniczny szkół
i Medyce
 niedostateczna
jakość
dróg
 Duża
ilość
oddziałów
firm
powiatowych i gminnych
spedycyjnych

niedostatecznie
rozwinięta
sieć
i transportowych z całego kraju
kanalizacyjna
 nieuporządkowana
gospodarka
odpadami
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Szanse:
Przystąpienie Polski do UE
możliwość pozyskiwania środków
z funduszy strukturalnych
 rozwój turystyki międzynarodowej
 dofinansowanie w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej
 inwestycje w zakresie uszczelniania
granicy
UE
i rozwoju
terenów
przygranicznych
Wdrażanie sieci ekologicznej Natura 2000
 Wzrost
zapotrzebowania
na
ekologiczną żywność
 Moda na agroturystykę
 Wzrost
zapotrzebowania
na
alternatywne źródła energii – biomasa
(głównie
z odpadów
drzewnych
i rolniczych)
Zwiększenie działań w zakresie działalności
szkoleniowej, doradczej i informacyjnej dla
mieszkańców wsi
 Kredytowanie rozwoju pozarolniczej
działalności na wsi
 Rozwój współpracy transgranicznej
 Bliskość Lwowa:
 potencjalny duży rynek zbytu
 Przemyśl punktem łączącym Lwów
z Europą
 Budowa autostrady A4 przebiegającej
przez teren powiatu ze zjazdem
szybkiego ruchu do Przemyśla
 Podjęcie inicjatywy budowy Centrum
Logistycznego w Żurawicy i Medyce:
 wykorzystanie istniejących suchych
portów przeładunkowych projekt
umieszczony w Strategii Rozwoju
Województwa Podkarpackiego
 plany znacznych nakładów na
inwestycje infrastrukturalne
 Systematyczny wzrost gospodarczy



Zagrożenia:
 Utrudniona współpraca z Ukrainą:
 wprowadzenie trudności dla obywateli
Ukrainy – ograniczenie możliwości
przyjazdu niezamożnych mieszkańców,
w szczególności pielgrzymów
 trudna sytuacja gospodarcza na
Ukrainie
 Wysokie wymogi UE w odniesieniu do
funkcjonowania przedsiębiorstw
 Niskie ceny produktów rolnych
 Wzrost
konkurencji
na
rynku
żywnościowym
 Brak rynków zbytu na płody rolne
 Brak
kompleksowej
polityki
ekologicznej w kraju
 Brak polityki państwa sprzyjającej
przedsiębiorczości
 Brak środków finansowych dla
przedsiębiorców na aktywne zwalczanie
bezrobocia
 Odpływ
ludzi
wykształconych,
specjalistów
 Negatywne konsekwencje związane
z utratą statusu miasta wojewódzkiego
przez Przemyśl
 Przebieg autostrady do przejścia
granicznego w Korczowej – poza
terenem powiatu
 Wysokie podatki
 Drogie kredyty
 Wysoki poziom biurokratyzacji
 Zmienność przepisów prawnych
 Niskie dochody samorządów
 Niewystarczające środki finansowe na
funkcjonowanie służby zdrowia
 Brak aktywnej polityki ekologicznej
(organizowanie akcji sadzenia drzew,
dbałości o środowisko naturalne –
segregacji śmieci, używania toreb
ekologicznych)
 Niski poziom świadomości ekologicznej
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IV. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH i SZCZEGÓŁOWYCH LSR
CEL STRATEGICZNY I:
POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA
CEL STRATEGICZNY II
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ POPRZEZ LEPSZE WYKORZYSTANIE
LOKALNEGO POTENCJAŁU
CEL STRATEGICZNY III:
OCHRONA i WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH i KULTUROWYCH OBSZARU
LGD
MATRYCA LOGICZNA
Logika interwencji
Oddziaływanie (osiągnięcie celów ogólnych)

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA

Wskaźniki
Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki celu
ogólnego

Źródła informacji o wartościach wskaźnika
(instytucja sprawdzająca wskaźniki
oddziaływania)

1.

1.

Odsetek osób deklarujących wzrost
jakości życia na terenie LGD – wzrost
o5%

2. Wzrost poziomu poczucia
bezpieczeństwa – o 5 % w stosunku do
roku 2011

Rezultat (osiągnięcie celów szczegółowych)

Weryfikacja wskaźników

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki celu
szczegółowego

dane GUS (PKB/1 mieszkańca; stopa
bezrobocia; średnia pensja)

2. ankiety ewaluacyjne LGD
3. dane Policji (zmniejszenie liczby
wypadków, pobić, przemocy fiz.)
Źródła informacji o wartościach wskaźnika
Dane dla obliczenia wskaźników rezultatu

Cel szczegółowy 1
Rewitalizacja/utworzenie miejsc
spotkań i wypoczynku mieszkańców
wsi
Produkty

Wzrost liczby osób korzystających z miejsc
spotkań i wypoczynku o 5 % w stosunku do
roku 2011

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
produktów

1.

ankiety ewaluacyjne LGD

2.

sprawozdania beneficjentów
projektów

Źródła informacji o wartościach wskaźnika
Dane dla obliczenia wskaźników produktu

1.

zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich

1.

liczba świetlic wyposażonych w nowy
sprzęt ( 10 szt.)

2.

przygotowanie dokumentacji technicznej
dla remontów lub adaptacji świetlic
wiejskich

2.

liczba dokumentacji technicznych dla
remontów lub adaptacji świetlic (2 szt.)

remont lub adaptacja świetlic wiejskich

3.

liczba wyremontowanych lub
zaadaptowanych obiektów (20 szt.)

3.
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1.

informacja LGD

2.

protokoły odbioru
inwestycji/robót

3.

informacje od beneficjentów
pomocy
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4.

przygotowanie dokumentacji dla budowy
lub odnowy wiejskich ogródków
jordanowskich

4.

liczba dokumentacji dot. budowy lub
odbudowy ogródków jordanowskich (2
szt.)

5.

rewitalizacja/budowa tradycyjnych miejsc
wypoczynku i spotkań ludności (parki,
place zabaw itp.)

5.

liczba odnowionych/nowopowstałych
miejsc rekreacji wypoczynku i zabawy
(placów, skwerów, placów zabaw) (9
szt.)

Cel szczegółowy 2
Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców LSR

Produkty

Wzrost liczby osób, które stwierdziły
poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród
mieszkańców obszaru LGD – 5 %
w stosunku do roku bazowego 2011 r.

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
produktów

1.

ankiety ewaluacyjne LGD

2.

dane z Urzędów Gmin i Policji

Źródła informacji o wartościach wskaźnika
Dane dla obliczenia wskaźników produktu

1.

2.

3.

4.

Program „Bezpieczna Gmina” (konkurs
promujący działania/strategie zmierzające
do poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców)

1.

Działania promocyjne/informacyjne
zmierzające do poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców (kampanie zachęcające do
korzystania z odblasków, kasków dla
rowerzystów itp.)

2.

Liczba zorganizowanych akcji
promujących / informujących
związanych z bezpieczeństwem (2 szt.)

3.

Liczba zakupionych materiałów
odblaskowych (3 kpl.)

4.

Liczba zorganizowanych akcji
promujących bezpieczne poruszanie
się po drogach publicznych,
przeciwdziałanie przemocy oraz walkę
z uzależnieniami (2 szt.)

Zakup odblasków w ramach realizowanych
projektów poprawy bezpieczeństwa
uczestników ruchu

1.

informacja LGD

2.

dane od beneficjentów pomocy

3.

dokumentacja fotograficzna/protokoły
z przeprowadzonych akcji,
zrealizowanych działań

4.

protokoły odbioru zakupionych
materiałów/faktury

Liczba osób objętych działaniami
zmierzającymi do przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu – 53 os.

1.

informacja LGD

2.

dane beneficjentów pomocy

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
produktów

Źródła informacji o wartościach wskaźnika

Akcje promujące bezpieczne poruszanie
się po drogach publicznych,
przeciwdziałanie przemocy oraz walkę
z uzależnieniami

Cel szczegółowy 3
Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
Produkty

Liczba uczestników programu / liczba
opracowanych programów
dotyczących poprawy bezpieczeństwa
(1 szt.)

Dane dla obliczenia wskaźników produktu
1.

Opracowania/dokumenty/analizy
dotyczące wykluczenia społecznego

1.

Liczba opracowań/ dokumentów/analiz
(1 szt.)

2.

organizacja warsztatów integracyjnych dla
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym

2.

Liczba zorganizowanych
spotkań/warsztatów integracyjnych (3
szt.)

3.

warsztaty terapeutyczne dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym

3.

Liczba zorganizowanych warsztatów
terapeutycznych (2 szt.)

4.

adaptacja/remont obiektów
przeznaczonych na działalność związaną
z przeciwdziałaniem wykluczeniu lub dla
osób wykluczonych

4.

Liczba obiektów wyremontowanych
/zaadaptowanych dla potrzeb
działalności/dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (1 szt.)
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1.

dane LGD

2.

dane z Urzędów Gmin/instytucji
wdrażających projekty

3.

protokoły odbioru/faktury

4.

dane beneficjentów pomocy

5.

dokumentacja z przeprowadzonych
warsztatów/spotkań
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Cel szczegółowy 4

Liczba osób objętych działaniami na rzecz
promocji zdrowego stylu życia – 1 000 os.

Promowanie zdrowego stylu życia

Produkty

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
produktów

1.

informacja LGD

2.

dane beneficjentów pomocy/
organizatorów imprez

Źródła informacji o wartościach wskaźnika
Dane dla obliczenia wskaźników produktu

1.

2.

3.

organizacja imprez sportowych z udziałem
dzieci/młodzieży/dorosłych (turnieje piłki
nożnej, biegi, zawody lekkoatletyczne itp.)

1.

Liczba zorganizowanych imprez (4 szt.)

1.

informacja LGD

2.

Liczba zorganizowanych działań
informacyjnych/ akcji promujących
aktywne formy spędzania czasu (2 szt.)

2.

informacja od beneficjentów
pomocy/organizatorów imprez

3.

protokoły odbioru

3.

Liczba nowych obiektów sportowych (2
szt.)

4.

dane z Urzędów Gmin

działania informacyjne, akcje promujące
aktywne formy spędzania czasu
przygotowanie terenów służących
aktywnym formom spędzania wolnego
czasu (boiska do gry, korty tenisowe, itp.)

Cel szczegółowy 5

4.

Powierzchnia terenów przeznaczonych
na sport i rekreację (4 ha/40 000 m2)

Liczba osób korzystających z małej
infrastruktury turystycznej – 1 000 os.

Rozbudowa małej infrastruktury
turystycznej

Produkty

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
produktów

1.

informacja LGD

2.

dane od operatorów
infrastruktury

3.

dane od zarządców obiektów

Źródła informacji o wartościach wskaźnika
Dane dla obliczenia wskaźników produktu

1.

Budowa punktów widokowych/platform
widokowych

2.

zagospodarowanie miejsc
wypoczynkowych

3.
4.

5.

1.

Liczba wybudowanych/
udostępnionych punktów widokowych
(8 szt.)

informacja LGD

2.

powierzchnia zagospodarowanych
terenów (2 ha/200 ar)

dane od zarządców obiektów

3.

Liczba wybudowanych przystani
kajakowych (1 szt.)

dane od operatorów infrastruktury

protokoły odbioru

Budowa przystani kajakowych
Budowa/modernizacja szlaków pieszych,
ścieżek edukacyjnych, szlaków
rowerowych i konnych

4.

Długość wybudowanych/
zmodernizowanych szlaków (121,7 km)

Oznakowanie szlaków turystycznych/
miejsc wartych odwiedzenia

5.

Liczba oznakowanych obiektów,
szlaków (8 szt.)
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informacje od beneficjentów pomocy
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Oddziaływanie (osiągnięcie celów ogólnych)

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki celu
ogólnego

1. Liczba osób objętych
ROZWÓJ
wsparciem, które
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
zadeklarowały wzrost
WIEJSKIEJ POPRZEZ LEPSZE
dochodów w wyniku realizacji
WYKORZYSTANIE LOKALNEGO
operacji - 15 osób
POTENCJAŁU

Rezultat (osiągnięcie celów szczegółowych)

2.

Wzrost dochodów gmin
z tytułu podatków (zł) o 5 % (w
stosunku do roku bazowego
2008)

3.

Wzrost odsetka podmiotów
gospodarczych z sektora
pozarolniczego (o 3 %) wg
klasyfikacji PKD w stosunku do
2008 r.

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki celu
szczegółowego

Źródła informacji o wartościach wskaźnika
(instytucja sprawdzająca wskaźniki
oddziaływania)

1.

Dane GUS

2.

Dane z Urzędów Gmin

3.

ankiety uczestnictwa

Źródła informacji o wartościach wskaźnika
Dane dla obliczenia wskaźników rezultatu

Cel szczegółowy 1

Liczba nowopowstałych podmiotów
gospodarczych (20 szt.)

Wspieranie samodzielnej działalności
gospodarczej
Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
produktów

Produkty

1.

informacja LGD

2.

dane z Urzędów Gmin (rejestry
działalności gospodarczej)

Źródła informacji o wartościach wskaźnika
Dane dla obliczenia wskaźników produktu

1.

Szkolenia dla osób planujących
rozpoczęcie działalności
gospodarczej oraz osób
odchodzących z rolnictwa

1.

Liczba zorganizowanych szkoleń
(5 szt.)

2.

Liczba przeprowadzonych badań
marketingowych /analiz
rynkowych/ (2 szt.)

2.

Badania marketingowe
przeprowadzane na obszarze LSR

3.

Promocja gospodarcza regionu/
kampanie na rzecz przyciągnięcia
inwestorów zewnętrznych/ działania
promujące region (bazy danych,
portale gospodarcze, itp.)

4.

Wsparcie dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą/
przekształcających działalność

Liczba projektów powstałych
z myślą o promocji gospodarczej
atrakcyjności obszaru (1 szt.)

5.

Liczba beneficjentów, którzy
założyli działalność gospodarczą/
zmienili profil działalności (7 szt.)

6.

Liczba nowych miejsc pracy (6
szt.)

3.

4.

Liczba przeprowadzonych
kampanii promujących
gospodarcze atuty obszaru LSR
(2 szt.)
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1.

dane LGD

2.

Dane beneficjentów pomocy

3.

Dane z Urzędów Gmin (rejestry
działalności gospodarczej)

4.

Dane z Powiatowego Urzędu Pracy

5.

Dane GUS
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Cel szczegółowy 2

1.

Liczba nowych produktów
turystycznych (5 szt.)

Rozwój turystyki wiejskiej
Produkty

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
produktów

1.

informacja LGD

2.

dane z Urzędów Gmin (rejestry
działalności gospodarczej)

Źródła informacji o wartościach wskaźnika
Dane dla obliczenia wskaźników produktu

1. Punkty informacji turystycznej

1. Liczba punktów informacji turystycznej (1
szt.)

2. Bazy danych dotyczące turystyki
3. Materiały promocyjne i informacyjne
dotyczące atrakcji turystycznych

1.

dane LGD

2.

Dane beneficjentów pomocy

2. Liczba baz danych dotyczących turystyki
(2 szt.)

4. Kursy agroturystyczne dla rolników
i domowników

3. Liczba materiałów promocyjnych
i informacyjnych dotyczących potencjału
turystycznego obszaru LSR (3 kpl.)

5. Wyjazdy studyjne do gospodarstw
agroturystycznych

4. Liczba uczestników kursów z zakresu
agroturystyki (30 os.)
5. Liczba wyjazdów studyjnych do
gospodarstw agroturystycznych (4 szt.)

Cel szczegółowy 3

Liczba uczestników szkoleń (30 os.)

2. dane od organizatorów szkoleń

Zrzeszenia produkcyjne jako element
wspierania przedsiębiorczości
Produkty

1. informacja LGD

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
produktów

Źródła informacji o wartościach wskaźnika
Dane dla obliczenia wskaźników produktu

1. Szkolenia dla rolników z zakresu
spółdzielczości, tworzenia grup
producenckich, konkurencji

Cel szczegółowy 4
Wsparcie dla rolniczej działalności
gospodarczej (rolnictwo ekologiczne
i integrowane)

Produkty

1. Liczba przeszkolonych osób (30 os.)

1.

2.

1.

dane LGD

2.

Dane beneficjentów pomocy

Wpisanie na listę produktów
regionalnych nowych wyrobów
(2 szt.)

1.

informacja LGD

2.

listy produktów regionalnych

Zwiększenie liczby produktów
o wysokiej jakości (o 2 szt.)

3.

certyfikaty jakości (informacje
od beneficjentów)

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
produktów

Źródła informacji o wartościach wskaźnika
Dane dla obliczenia wskaźników produktu

1.

Warsztaty/szkolenia dla producentów
/wytwórców lokalnych produktów

1.

Liczba uczestników
szkoleń/warsztatów (50 os.)

2.

Warsztaty dla rolników/przedsiębiorców:
Biomasa jako produkt

2.

3.

Kampania informacyjna: „Kupuj lokalnie”

Liczba wytworzonych materiałów
związanych z kampanią
informacyjną (2 kpl.) ulotki,
informacje medialne itp.
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1.

dane LGD

2.

Dane beneficjentów pomocy

Lokalna Strategia Rozwoju

Cel szczegółowy 5

1. Liczba „turystów weekendowych” (200
os.)

Promocja regionalnych atrakcji.
Weekend na ziemi przemyskiej okazją
do poznania kultury i dziedzictwa
regionu

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
produktów

Produkty

1.

informacja LGD

2.

dane z Urzędów Gmin (rejestry
działalności agroturystycznej)

3.

dane GUS

Źródła informacji o wartościach wskaźnika
Dane dla obliczenia wskaźników produktu

1.

Organizacja/ współorganizacja/
uczestnictwo w imprezach
promujących region, gminę,
miejscowość należącą do LSR

2.

Organizacja/współorganizacja/
uczestnictwo w imprezach
rekreacyjnych i rozrywkowych

3.

Szkolenie przedsiębiorców/rolników
z zakresu usług okołoturystycznych

4.

Szkolenia/seminaria poświęcone
możliwościom rozwoju turystyki na
obszarach wiejskich

Oddziaływanie (osiągnięcie celów ogólnych)

1.

Liczba zorganizowanych imprez
promocyjnych/ rekreacyjnych/
rozrywkowych (3 szt.)

1.

dane LGD

2.

Dane beneficjentów pomocy

2.

Liczba imprez, w których
uczestniczyła LGD lub podmioty
działające na terenie LSR (10
szt.)

3.

Dane organizatorów szkoleń

3.

Liczba uczestników szkoleń (50
os.)

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki celu
ogólnego
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Źródła informacji o wartościach wskaźnika
(instytucja sprawdzająca wskaźniki
oddziaływania)
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OCHRONA i WYKORZYSTANIE
ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH
i KULTUROWYCH OBSZARU
LGD

1. Wzrost atrakcyjności
turystycznej obszaru – wzrost
liczby turystów odwiedzających
obszar LSR (wzrost o 2 %
rocznie)

1.

Dane LGD

2.

Dane z GUS

3.

badania ankietowe

2. Liczba nowych wpisów do
rejestrów zabytków, pomników
przyrody, miejsc atrakcyjnych
turystycznie (10 szt.)
3. Wzrost odsetka osób
deklarujących poczucie więzi
z regionem (o 5 % w stosunku
do 2011 r.)
Rezultat (osiągnięcie celów szczegółowych)

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki celu
szczegółowego

Źródła informacji o wartościach wskaźnika
Dane dla obliczenia wskaźników rezultatu

Cel szczegółowy 1
Promocja i wykorzystanie walorów
dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego
Produkty

1.

2.

Liczba osób objętych akcjami
promocyjnymi i edukacyjnymi (1 000
os.)

1.

informacja LGD

2.

dane z Urzędów Gmin

Liczba osób korzystających ze ścieżek
edukacyjnych i turystycznych (1 000
os.)

3.

dane od organizatorów szkoleń

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
produktów

Źródła informacji o wartościach wskaźnika
Dane dla obliczenia wskaźników produktu

1.

Opracowanie materiałów informacyjnopromocyjnych dotyczących walorów
przyrodniczych i kulturowych

2.

utworzenie i działalność punktów
informacji turystycznej

3.

przeprowadzenie co roku konkursu
przyrodniczo-historycznego wśród
młodzieży szkolnej, poświęconego
obszarowi LGD „Ziemia Przemyska”

1.

Liczba opracowań (folderów, ulotek,
broszur, albumów itp.) (8300 egz.)

2.

Liczba punktów informacji turystycznej
(1 szt.)
Liczba uczestników konkursu (133 os.)

3.

4.

organizacja rajdów rowerowych po
obszarze LGD

5.

Budowa/ wytyczanie/ oznakowanie
szlaków turystycznych, ścieżek
edukacyjnych, tras turystycznych

Cel szczegółowy 2

4.

Liczba uczestników rajdu (100 os.)

5.

Długość nowo wybudowanych/
wytyczonych/ oznakowanych szlaków
turystycznych, ścieżek edukacyjnych,
tras turystycznych (121,7 km)

1. Liczba nowych produktów z certyfikatem
„zdrowa żywność” ( 2 szt.)

Promocja zdrowej żywności

Produkty

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
produktów

1.

dane LGD

2.

Dane beneficjentów pomocy

3.

Dane z Urzędów Gmin

4.

Dane z regionalnych/ lokalnych
ośrodków informacji turystycznej

5.

protokoły odbioru

1.

informacja LGD

2.

dane z Urzędów Gmin

Źródła informacji o wartościach wskaźnika
Dane dla obliczenia wskaźników produktu
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1.

2.

Organizacja „zielonego jarmarku”/ giełdy
towarowej/ miejsc stałego handlu
i popularyzacji zdrowej żywności
Organizacja szkoleń/ warsztatów
tematycznych związanych z wytwarzaniem
lokalnych, ekologicznych produktów

Cel szczegółowy 3

1.

Powierzchnia terenów przeznaczonych
na handel (500 m2)

2.

Liczba uczestników szkoleń/
warsztatów (50 os.)
Liczba szkoleń (2 szt.)

3.

1.

dane LGD

2.

Dane beneficjentów pomocy

3.

Dane z Urzędów Gmin

4.

protokoły odbioru

1. Liczba osób objętych działaniami
promocyjnymi (600 os.)

Zwiększenie liczby lokalnych inicjatyw
ekologicznych

1.

informacja LGD

2.

dane z Urzędów Gmin

Produkty

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
produktów

Źródła informacji o wartościach wskaźnika
Dane dla obliczenia wskaźników produktu

1.

Promocja ekologii wśród różnych grup
wiekowych

1.

Liczba akcji promujących ekologię (2
szt.)

1.

dane LGD

2.

Dane beneficjentów pomocy

2.

Organizowanie nasadzeń drzew i krzewów
w miejscach publicznych/
ogólnodostępnych

2.

Powierzchnia terenów objętych
nasadzeniami drzew i krzewów (2 ha)

3.

Dane z Urzędów Gmin

4.

protokoły odbioru

1.

informacja LGD

2.

dane z Urzędów Gmin

3.

ankiety uczestników

3.

Pielęgnacja i zagospodarowanie lokalnych
parków, skwerów, pomników przyrody

4.

eko-kulturowe ścieżki rowerowe i piesze

Cel szczegółowy 4

3.

Powierzchnia terenów objętych
rewitalizacją i zabiegami
pielęgnacyjno-ochronnymi (2 ha)

4.

Długość ścieżek (1 000 mb)

1.

Liczba osób korzystających
z odbudowanych lub odnowionych
obiektów lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego (2 000 os.)

Zachowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego
2.

Liczba osób, które poznały obrzędy
i tradycje lokalnych społeczności
(1500os.)

Produkty

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
produktów

Źródła informacji o wartościach wskaźnika
Dane dla obliczenia wskaźników produktu

1.

1.

Liczba odbudowanych/ odnowionych
lub oznakowanych obiektów (2 szt.)

1.

dane LGD

2.

Liczba obiektów, w których dokonano
remontu, wymiany dachu lub które
poddano niezbędnym pracom
konserwatorskim (3 szt.)

2.

Dane beneficjentów pomocy

3.

Dane z Urzędów Gmin

4.

protokoły odbioru

2.

Odbudowa/ odnowa lub oznakowanie
budowli lub obiektów wpisanych do
rejestru zabytków lub objętych ewidencją
(w tym ważnych dla lokalnej społeczności
miejsc pamięci, miejsc symbolicznych itp.)
Remont lub wymiana dachów, elewacji
zewnętrznych, niezbędnych prac
w obiektach zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytków lub objętych ewidencją

3.

Remont i wyposażenie świetlic, domów
kultury, centrów informacji, bibliotek
i innych miejsc świadczących usługi
z zakresu kultury i oświaty

4.

Remonty kapliczek, krzyży, elementów
małej architektury (w tym sakralnej)

5.

Publikacje dotyczące obiektów
zabytkowych, atrakcji turystycznych,
krajobrazów i przestrzeni publicznej,
historii regionu, prace promujące obszar
tworzący LGD (foldery, albumy,
monografie)

3.

Powierzchnia wyremontowanych
obiektów (600 m2)

4.

Liczba obiektów wyposażonych
w sprzęt służący utrwalaniu,
przechowywaniu, informowaniu
o lokalnym dziedzictwie kulturowym,
przyczyniających się do wzrostu
świadomości lokalnej, podnoszących
poziom uczestnictwa w kulturze (2 szt.)

5.

Liczba zakupionych pozycji
książkowych (100 egz.)

6.

Liczba osób korzystających z nowych/
odnowionych obiektów (1 000 os.)
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Cel szczegółowy 5

1.

Liczba akcji promocyjnych (5 szt.)

1.

informacja LGD

„Z tradycją w nowoczesność”

2.

Liczba zadań w zakresie wsparcia dla
tradycyjnego rzemiosła i zawodów
ginących (4 szt.)

2.

dane od beneficjentów pomocy

Produkty

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
produktów

Źródła informacji o wartościach wskaźnika
Dane dla obliczenia wskaźników produktu

1.

2.

Promocja lokalnej twórczości kulturalnej
z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego
Kultywowanie lokalnych tradycji,
obrzędów, zwyczajów – wsparcie dla
zespołów folklorystycznych, kół gospodyń
wiejskich, organizacji, stowarzyszeń osób
fizycznych wspierających lokalną kulturę
materialną i duchową

3.

Kultywowanie języka lokalnego i gwary

4.

Wsparcie dla tradycyjnego rzemiosła
i zawodów ginących

1.

2.

Liczba zorganizowanych akcji
promujących lokalną kulturę (w tym
wystawy, targi, festiwale, występy itp.)
(15 szt.)
Liczba organizacji objętych wsparciem
(2 szt.)

3.

Liczba zakupionych/ wykonanych
własnym nakładem sił strojów
ludowych/ instrumentów muzycznych/
sprzętu służącego utrwalaniu
i prezentacji lokalnego dorobku (10
szt.)

4.

Liczba publikacji dotyczących lokalnej
gwary, zwyczajów i tradycji (2 szt.)

5.

Liczba zakupionych urządzeń/ sprzętu
służącego rozwojowi tradycyjnego
rzemiosła i ginących zawodów (2 kpl.)
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1.

dane LGD

2.

Dane beneficjentów pomocy

3.

Dane z Urzędów Gmin

4.

protokoły odbioru
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Uzasadnienie wyboru tematu wiodącego oraz celów strategicznych
Cel strategiczny – POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA
Temat poprawy jakości życia został uznany za priorytetowy przez społeczność lokalną podczas licznych
spotkań warsztatowych oraz sondaży. Obszar LGD jest funkcjonalnie związany z miastem Przemyśl.
Charakteryzuje się on ożywionym osadnictwem osób szukających lepszej jakości życia na wsi, daleko od
zgiełku miasta. Jednocześnie wyprowadzając się na wieś ci nowi mieszkańcy przenoszą swoje pewne
miejskie przyzwyczajenia i często są bardzo wymagający, oczekując wobec lokalnych władz komfortu
i wysokiej jakości życia. Tak duża ilość ludności napływowej z miasta na wieś powoduje też nowe
zjawiska społeczne np. narastające „konflikty między starymi a nowymi”, wynikające z rozbieżnych
oczekiwań i interesów. Teren ten traci swój rolniczy charakter w związku z tym intensywnym
osadnictwem, ale z drugiej strony zauważa się nowe trendy w kulturze - zdrowy styl życia – które można
wykorzystać jako czynniki rozwojowe obszaru LGD.
Podczas warsztatów powstała grupa problemowa pracująca na tematem: jakość życia na obszarach
wiejskich. Grupa ta zajmowała się następującą tematyką:

-

Infrastruktura społeczna: placówki oświatowe, domy kultury, obiekty sportowe, placówki opieki
społecznej
Bezpieczeństwo publiczne, poczucie bezpieczeństwa
Możliwość rozwoju zainteresowań i uzdolnień, np. artystycznych
Zaangażowanie w rozwiązywanie problemów mieszkańców
Stopień integracji społeczności
Poziom życia w małych sołeckich społecznościach: współuczestnictwo, samorealizacja,
świadomość bycia potrzebnym
Poziom pomocy sąsiedzkiej
Organizowanie się do wspólnych przedsięwzięć w małych społecznościach.

Jakość życia rozumieliśmy w szerokim aspekcie jako: poczucie zadowolenia z życia (satysfakcja

-

życiowa, samorealizacja, szczęście rodzinne, jakość więzi społecznych – np. sąsiedzkich)
jakość miejsca zamieszkania (subiektywne poczucie komfortu zamieszkania, relacje ze
społecznością, stosunek do społeczności oraz obiektywne wskaźniki jakości miejsca
zamieszkania – poziom hałasu, place zabaw, zieleń, chodniki, parkingi itp.)
poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania
dostęp do wiedzy, edukacji, informacji (także pośredni – przykładowo – poprzez dostęp do
Internetu)
dostęp do instytucji organizujących czas wolny (kino, teatr, świetlica, zajęcia pozalekcyjne,
zrzeszenia typu klub seniora i inne) oraz dostęp do czasu wolnego w ogóle (np. możliwość
wyjazdu na wakacje, opieka nad dziećmi w czasie wolnym itp.)
poziom izolacji komunikacyjnej (czas potrzebny na dojazd do placówek usługowych, urzędów,
miejsca pracy, odległość od środków transportu publicznego, jakość dróg, korki,
bezpieczeństwo ruchu

-możliwości realizacji zainteresowań i pasji życiowych (kluby sportowe, hobbystyczne, koła
zainteresowań)
- zakres indywidualnej wolności (w tym: poziom tolerancji odmienności w środowisku
zamieszkania).
Analizując obszar związany z jakością życia mieszkańcy obszaru LGD uznali że głównym problemem
Wysokie oczekiwania społeczne w stosunku do niskiej jakości infrastruktury społecznej. Wychodząc od
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tego kluczowego problemu wyróżniono inne ważne kwestie wymagające skutecznych, innowacyjnych
rozwiązań:

- Uboga oferta zagospodarowania czasu wolnego (dzieci, młodzieży, dorosłych)
- Mała integracja społeczności napływowej – konflikty między „starymi i „nowymi”
- Niewystarczające środki finansowe ograniczające wysoki poziom kapitału społecznego
- Uboga oferta dla osób niepełnosprawnych
- Ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii
- Migracje osób młodych
- Mała ilość inicjatyw oddolnych
- Mało liderów na wsiach
- Odczuwany niski poziom bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
Wnioski z warsztatów:

-

Warsztaty udowodniły wysoki poziom świadomości co do problemów i barier
uniemożliwiających pełną integrację
Istnieje lokalny potencjał, dzięki któremu problemy te da się rozwiązać (stowarzyszenia, osoby
charyzmatyczne)
Chcemy „mierzyć zamiary na siły.”
Zauważyliśmy, że jakość życia współgra z pozostałymi celami strategicznymi.

Na bazie analiz prowadzonych metodą uspołecznioną LGD uznała, że temat poprawy jakości życia
i podjęcia kwestii społecznych przez LGD jest sprawą ważną i wymagającą zastosowania
innowacyjnych rozwiązań

Cel operacyjny 1: REWITALIZACJA / UTWORZENIE MIEJSC SPOTKAŃ i WYPOCZYNKU
MIESZKAŃCÓW WSI
Projekty:







Budowa i zagospodarowanie placów zabaw dla dzieci, skwerów, placów zieleni
Budowa i rozbudowa boisk sportowych we wsiach i wiejskich sal sportowych
Budowa infrastruktury terenowej do jazdy konnej
Remont świetlic wiejskich
Utworzenie izby pamięci

Cel operacyjny 2: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW LSR
Przykładowe projekty:
o Program „Bezpieczna Gmina” (konkurs promujący działania/strategie zmierzające do
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców)
o Działania promocyjne/informacyjne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców (kampanie zachęcające do korzystania z odblasków, kasków dla
rowerzystów itp.)
o Zakup odblasków w ramach realizowanych projektów poprawy bezpieczeństwa
uczestników ruchu
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o Akcje promujące bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych, przeciwdziałanie
przemocy oraz walkę z uzależnieniami
Cel operacyjny 3: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU
Przykładowe projekty:
 Opracowania/dokumenty/analizy dotyczące wykluczenia społecznego


organizacja warsztatów integracyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym



warsztaty terapeutyczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym



adaptacja/remont obiektów przeznaczonych na działalność związaną
z przeciwdziałaniem wykluczeniu lub dla osób wykluczonych

Cel operacyjny 4: Promocja zdrowego stylu życia







Organizacja imprez promujących obszar LGD i jego zasoby naturalne i kulturowe
w formie festynów, festiwali, konkursów, zawodów, pikników - mających na celu
ożywienie życia kulturalnego i sportowego obszaru LGD w tym organizacji
pozarządowych (KGW, OSP i innych) i mieszkańców oraz będących atrakcją turystyczną,
Badania ankietowe mieszkańców LGD w zakresie potrzeb kulturalnych
Opracowanie programu funkcjonowania świetlic wiejskich,
Organizacja zajęć kulturalnych w świetlicach wiejskich,
Wsparcie opracowania dokumentacji tworzenia obiektów sportowo-kulturalnoedukacyjnych.

Cel strategiczny 2: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ POPRZEZ LEPSZE
WYKORZYSTANIE LOKALNEGO POTENCJAŁU
Określenie powyżej przedstawionych: celu strategicznego jest wynikiem prac przedstawicieli Lokalnej
Grupy Działania „Ziemia Przemyska”. Cele te zostały opracowane na podstawie przeprowadzonej analizy
SWOT i wniosków z niej wyciągniętych.

Atuty obszaru to:
Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Przemyśla i Lwowa,
Rozwinięty system komunikacyjny (drogi krajowe),
Potencjał ludzki(zaplecze edukacyjne),
Instytucje finansowe w gminach (banki),
Sprzyjające nastawienie samorządów dla rozwoju przedsiębiorczości,
Motywacja i inicjatywa mieszkańców LGD do rozwoju przedsiębiorczości (głównie agroturystyki).

Słabości obszaru to:
Brak wystarczającej zewnętrznej pomocy finansowej dla rozwoju przedsiębiorczości,
Wysokie ryzyko tworzenia działalności gospodarczej,
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Brak centrum wspierania przedsiębiorczości,
Niewielka ilość firm przemysłowych i słabo rozwinięte usługi,
Zbyt dużo firm handlowych,
Zbyt duży nacisk na dystrybucję produktów zagranicznych i słaba dystrybucja produktów polskich,
Brak uzbrojonych terenów pod rozwój nowych przedsiębiorstw,
Słabo rozwinięty Internet,
Brak rynków zbytu na usługi i wyroby,
Bariery formalne (biurokracja)

Szanse rozwoju przedstawiciele LGD widzą w:
Zachodzącej zmianie mentalności młodego pokolenia (większa samodzielność) „bierzemy sprawy
w swoje ręce”,
Integracji europejskiej – możliwość skorzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
Wzroście świadomości zdrowego stylu życia,
Rozwoju sieci Internetowych, znacznie ułatwiających dostęp do informacji,
Rozwoju uczelni,
Rozwoju komunikacji (autostrada, szybka kolej),
Otwartości granic,
Powrotach ludności zza granicy z kapitałem do zainwestowania.
Natomiast zagrożenia upatrywane są przede wszystkim w:
Biurokracji (utrudnienie dostępu do zewnętrznego finansowania),
Odpłatności za edukację,
Odpływie ludności,
Niskich płacach,
Rosnącym fiskalizmie (wysokie podatki, ZUS) i braku jasnej perspektywy spadku obciążeń
fiskalnych,
Korupcji.
Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy SWOT, określono problemy, które w największym
stopniu hamują możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Problemy te to głównie:
słabo rozwinięta infrastruktura techniczna
wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej
biurokracja, zbyt dużo utrudnień formalnych przy podejmowaniu działalności
niewystarczające zasoby finansowe na podjęcie działalności.
Przeanalizowanie powyższych problemów pozwoliło określić problem kluczowy, którym jest brak
środków (własnych oraz utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego).

Wyżej przedstawione ustalenia stały się podstawą określenia celu strategicznego, wynikających z niego
celów operacyjnych oraz ustalenia zadań, które są niezbędne do przeprowadzenia, aby przyjęte cele
zostały osiągnięte.
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Jako cel strategiczny przyjęto rozwój przedsiębiorczości wiejskiej poprzez lepsze wykorzystanie
lokalnego potencjału. Na jego podstawie opracowano 5 następujących celów operacyjnych:

1.
2.
3.
4.
5.

wspieranie samodzielnej działalności gospodarczej,
rozwój turystyki wiejskiej,
zrzeszenia produkcyjne jako element wspierania przedsiębiorczości,
wsparcie dla rolniczej działalności gospodarczej (rolnictwo ekologiczne i integrowane)
promocja regionalnych atrakcji. weekend na ziemi przemyskiej okazją do poznania kultury
i dziedzictwa regionu

Wsparcie różnicowania działalności gospodarczej i tworzenia pozarolniczych źródeł dochodu
Przykładowe projekty:
1. Wspieranie następujących obszarów działalności gospodarczej:
o Tworzenie zakładów świadczących drobne usługi na rzecz lokalnych społeczności:
fryzjerstwo, naprawa sprzętu AGD, solarium, zakład kosmetyczny, krawiectwo, kaletnictwo,
kowalstwo artystyczne i młynarstwo, naprawa maszyn rolniczych, budownictwo, usługi
remontowo – budowlane, instalacyjne, hydrauliczne i elektryczne, obróbka drewna, turystyka,
usługi komunalne
o Twórczości artystycznej i rękodzieła (rzeźba, tkactwo, dziewiarstwo), a także działalności
usługowej w tym zakresie
o Produkcja szkółkarstwa – rośliny ozdobne, owocowe, dekoracyjne, itp.
o Wykorzystanie produktów lokalnych (rolnych i leśnych) do przetwórstwa spożywczego,
wykreowanie produktu lokalnego
o Tworzenie bazy magazynowej i logistycznej – szczególnie w pobliżu Medyki i Żurawicy
o Tworzenie zaplecza motoryzacyjnego (mechanika pojazdowa, myjnia samochodowa)
o Budowa restauracji i innych obiektów garmażeryjnych
o Budowa i modernizacja bazy noclegowej i gastronomicznej (hotele, motele)
o Hodowla zwierząt, ptaków ozdobnych, egzotycznych
o Produkcja biopaliw i energii ze źródeł odnawialnych
o Gospodarstwa agroturystyczne
o Tworzenie firm doradczych i konsultingowych
o Tworzenie szkół językowych, kursów kwalifikacyjnych, komputerowych itp.
o Projektowanie wnętrz i elementów małej architektury, planowanie ogrodów
o Przetwórstwa rolno – spożywcze (budowa przechowalni, magazynów, chłodni i przetwórni)
o Montaż i serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
o Rachunkowość oraz doradztwo prawno – gospodarcze i informatyczne
o Powstawanie i rozwój stadnin koni
o Powstanie plantacji roślin energetycznych
Aby osiągnąć powyższe cele niezbędne jest przeprowadzenie licznych zadań, które zostały określone
przez przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska”.
W ramach celu operacyjnego 1 – wspieranie samodzielnej działalności gospodarczej konieczna jest
realizacja następujących projektów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utworzenie i działalność informacyjno – doradcza,
Badania marketingowe na terenie LGD prowadzenie w celu określenia potrzeb lokalnego rynku,
Kampania na rzecz przyciągania inwestorów zewnętrznych
Promocja gospodarcza regionu
Wsparcie dla osób rozpoczynających/ kontynuujących działalność gospodarczą
Promocja samozatrudnienia
Wsparcie dla inwestycji w rozbudowę firm
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Wdrażając cel operacyjny pomysł na samodzielność, wsparcie będą mogli uzyskać nie tylko ci, którzy
rozpoczynają działalność, ale także podmioty, które już funkcjonują na rynku. Stworzenie centrów
informacji gospodarczej albo poszerzenie działalności już istniejących podmiotów, komórek w różnych
instytucjach, ma za zadanie informować miejscowych przedsiębiorców o możliwościach, jakie niesie za
sobą członkostwo Polski w Unii Europejskiej, w związku z uruchomieniem dla naszego kraju funduszy
strukturalnych. Ma przekazywać informacje na temat kredytów udzielanych przez banki, warunków ich
spłaty oraz kryteriów, jakie należy spełniać by móc w ogóle starać się o kredyt. Pracownicy takiego
centrum będą osobami kompetentnymi w zakresie sprawdzenia wniosków kredytowych, czy wniosków
o dotacje. Osoby planujące założyć działalność gospodarczą otrzymają informacje dotyczące kolejnych
kroków, jakie należy poczynić, by utworzyć własną firmę. Centrum będzie miało w każdej gminie swój
oddział, a lokalowo powiązane będzie z działalnością punktów informacji turystycznej. w ramach
wdrażanego celu będzie istniała możliwość dofinansowania zakupów sprzętu, modernizacji, rozbudowy
lub budowy nowych obiektów pod działalność gospodarczą. Przewiduje się także możliwość adaptacji już
istniejących „pustostanów”, a także zakup sprzętu i maszyn.
Kolejnym zadaniem, jakie planujemy przeprowadzić by rozwijać lokalną przedsiębiorczość to badania
marketingowe, mające na celu określenie potrzeb lokalnego rynku. Badania te chcemy skierować do
mieszkańców Przemyśla i Jarosławia i spytać ich, jakich usług oczekują od obszarów podmiejskich,
którymi są terytoria naszych gmin. Wyniki tych badań będą szczególnie pomocne dla potencjalnych
przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć działalność, ale nie do końca mają na nią pomysł.
Kampania na rzecz przyciągania inwestorów zewnętrznych polegać ma w pierwszej kolejności na
dokonaniu analizy posiadanych zasobów (tereny przeznaczone pod rozwój przedsiębiorczości),
a następnie na przeprowadzeniu szerokiej akcji promocyjnej – zdjęcia lotnicze w Internecie, bilbordy,
ulotki, plakaty, ogłoszenia, szeroka współpraca z mediami.

W ramach celu operacyjnego 2 - rozwój turystyki wiejskiej, planuje się zrealizować następujące zadania:
1. Utworzenie i działalność punktów informacji turystycznej,
2. Kursy agroturystyczne dla rolników i domowników,
3. Promocja agroturystyki kwalifikowanej poprzez wyjazdy
agroturystycznych.

studyjne

do

gospodarstw

Przyszłość obszaru, na którym żyjemy, upatrujemy głównie w rozwoju turystyki i agroturystyki, gdyż
posiadamy ogromne zasoby kulturowo – przyrodnicze, które chcemy w jak najwyższym stopniu
wykorzystać. w pierwszej kolejności planujemy utworzyć rowerowy szlak turystyczny, przebiegający
przez obszar każdej z naszych gmin. w związku z tym widzimy konieczność istnienia punktów informacji
turystycznej, w których turyści dowiedzą się o dokładnym przebiegu naszej trasy rowerowej oraz
o pozostałych atrakcjach turystycznych naszych miejscowości. Planujemy także w ramach niniejszych
punktów, podjąć stałą współpracę z punktami informacji turystycznej Przemyśla i Jarosławia, w celu
obustronnej reklamy posiadanych zasobów.
Drugim bardzo ważnym aspektem rozwoju obszarów wiejskich jest agroturystyka. Możliwości jej rozwoju
na naszym terenie są bardzo duże, tym bardziej że zarówno u nas, jak i w całym województwie
podkarpackim istnieje bardzo niewiele gospodarstw agroturystycznych, a zapotrzebowanie na nie jest
ogromne i wciąż rosnące. Dlatego należy jak najszybciej i w jak największym stopniu wypełnić powstałą
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lukę rynkową. Jednakże aby móc rozpocząć działalność w zakresie agroturystyki, niezbędne jest odbycie
kursu – szkolenia, które da podstawy wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania gospodarstw
prowadzących taką działalność. w najbliższym czasie planujemy podjąć współpracę z Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, w celu wspólnego organizowania tego typu szkoleń.
Mamy również pełną świadomość tego, iż najlepiej uczyć się na dobrych przykładach innych. Dlatego też
chcemy zorganizować kilka wyjazdów studyjnych do innych gospodarstw agroturystycznych w kraju i za
granicą, by korzystając z doświadczenia tych, którzy już poznali dogłębnie tematykę agroturystyki,
w pełni wykorzystać zdobytą tam wiedzę do własnych celów.
W ramach celu operacyjnego 3 - zrzeszenia produkcyjne jako element wspierania przedsiębiorczości,
niezbędne jest:
1. Utworzenie grup producenckich – szkolenia dla rolników oraz drobnych producentów z innych branż,
ze szczególnym uwzględnieniem produkcji żywności wysokiej jakości.
Dokonując analizy obszaru, na którym działamy pod kątem możliwości rozwoju przedsiębiorczości,
dostrzegliśmy potrzebę integracji miejscowych przedsiębiorców w celu znalezienia nowych odbiorców
dla ich usług i produktów. Chcemy wspólnie szukać rynków zbytu, dofinansowania zewnętrznego oraz
wspólnie promować obszar działania LGD „Ziemia Przemyska” pod kątem rozwoju danej dziedziny
przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji żywności wysokiej jakości. Uważamy, że
przede wszystkim wspólnie podjęte działania promocyjne produktów wytwarzanych na naszym lokalnym
rynku, będą dużo bardziej efektywne, niż takie działania realizowane w pojedynkę.
W ramach celu operacyjnego 4 – wsparcie dla rolniczej działalności gospodarczej (rolnictwo ekologiczne
i integrowane) planuje się:
1. Warsztaty dla przedsiębiorców – Jak wyrabiać i dystrybuować produkty lokalne?
2. Warsztaty dla rolników przedsiębiorców: Biomasa jako produkt.
Ważną rolę w życiu mieszkańców odgrywa aspekt ekologiczny. z jednej strony chcemy produkować
i rozpowszechniać żywność ekologiczną, z drugiej planujemy wykorzystać odnawialne źródła energii.
Dlatego też w najbliższym czasie planujemy zrealizować dwa zadania, będące zalążkiem i zachętą do
podjęcia działań inwestycyjnych. Chcemy bowiem zorganizować dwa rodzaje warsztatów dla lokalnych
przedsiębiorców, w ramach których zdobędą oni wiedzę na temat, jak wyrabiać i dystrybuować produkty
lokalne oraz w jaki sposób można wykorzystać odnawialne źródła energii (Biomasa jako produkt).
Aby osiągnąć cel operacyjny 5 – Promocja regionalnych atrakcji. Wweekend na Ziemi Przemyskiej okazją
do poznania kultury i dziedzictwa regionu - rekreacja i rozrywka dla mieszkańców jako nisza rynkowa,
należy przeprowadzić poniższe zadania:

o
o
o
o
o
o
o
o

Wspieranie usług rekreacyjnych i rozrywkowych na terenie LGD,
„Możliwości w zakresie rozwoju usług na obszarach wiejskich na przedmieściach miast” –
szkolenie i seminarium,
Materiały promocyjne „Weekend na Ziemi Przemyskiej”.
Organizowanie warsztatów, szkoleń i staży dla urzędników, rolników, organizacji
pozarządowych
Organizacja imprez, festynów, targów, konkursów i przeglądów
Organizacja szkoleń dla osób odchodzących z rolnictwa
Wspieranie działalności i rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych
Rozwój działalności ludowych zespołów pieśni i tańca
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o
o

Szkolenia dla mieszkańców z zakresu agroturystyki, doradztwa zawodowego,
segregowania odpadów, wypełniania wniosków
Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości
Adaptacja obiektów gminnych na cele aktywności lokalnej

o
o
o
o
o
o

Festyny lokalne, dni miejscowości
Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży
Spływ kajakowy na rzece San
Konkursy przedmiotowe
Nawiązanie współpracy z Ukrainą
Opracowanie, druk i dystrybucja materiałów promocyjnych

o

Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD dla rozwoju turystyki podmiejskiej
daje szerokie możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Tu podobnie, jak w przypadku rozwoju
agroturystyki, chcemy także skorzystać z przykładów tych, którym udało się rozwinąć działalność
gospodarczą, wykorzystując jednocześnie inne walory obszaru. Dlatego planujemy zorganizować kilka
wyjazdów studyjnych do miejsc, w których obok rozwoju turystyki, rozwija się także lokalna
przedsiębiorczość. Dużą pomocą będą dla nas również szkolenia i seminaria, które wskażą możliwości
w zakresie rozwoju usług na obszarach wiejskich na przedmieściach miast.
Po opracowaniu szczegółowej koncepcji, w zakresie atrakcji które możemy zaproponować przyjezdnym,
przeprowadzimy szeroką akcję promocyjną „Weekend na Ziemi Przemyskiej”, tak aby dowiedziała się
o nas cała Polska.

Cel strategiczny 3: OCHRONA i WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ
KULTUROWYCH OBSZARU LGD ZIEMIA PRZEMYSKA
Cel strategiczny został sformułowany przez uczestników warsztatów po przeprowadzeniu analizy SWOT.
Mieszkańcy obszaru LGD Ziemia Przemyska w trakcie dyskusji na warsztatach na temat zasobów
przyrodniczych i kulturowych określili atuty, słabości i zagrożenia obszaru LGD. Uwzględniając wyniki
warsztatów oraz wnioski z diagnozy, można stwierdzić, że:
Główne atuty obszaru LGD to:
- obszary chronione szczególnie ze względu na walory krajobrazowe, liczne gatunki roślin
i zwierząt chronionych oraz rzadkich, duża liczba bocianów, dużo opisanych pomników przyrody
(pojedyncze drzewa i grupy drzew), włączenie części obszaru LGD do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 (miejsca lęgowe dla wytypowanych gatunków ptaków),
- liczne parki podworskie,
- liczne zespoły pałacowo-parkowe
- szlaki rowerowe i ścieżki dydaktyczne,
- liczne zabytkowe obiekty sakralne (kościoły, cerkwie, cmentarze, kapliczki) i świeckie
- średniowieczne układy przestrzenne wsi
- przywiązanie do tradycji, zainteresowanie historią obszaru LGD
słabe strony:
- mała ilość punktów gastronomiczno-noclegowych,
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- mała ilość punktów informacyjnych oraz informatorów, ulotek na temat istniejących zasobów
przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego,
- niekompetentnie przygotowane materiały informacyjne,
- zły stan obiektów zabytkowych
szanse:
- promocja zasobów przyrody i dziedzictwa kulturowego (foldery, ścieżki dydaktyczne),
- rosnące zainteresowanie aktywnym spędzaniem czasu na łonie przyrody,
- zwiększenie dostępu do Internetu,
- coraz większa popularność agroturystyki,
- możliwość pozyskania dotacji na naukę języków, rozwój agroturystyki
zagrożenia:
- negatywne formy oddziaływanie człowieka na środowisko,
- zaśmiecanie lasów,
- brak chęci, inicjatywy, małe zaangażowanie mieszkańców,
- niedocenianie walorów lokalnych,
- niekompetentnie opracowane materiały informacyjne
W wyniku przeprowadzonej analizy SWOT uczestnicy warsztatów wskazali, że problemem kluczowym jest
niepełne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych. w związku z powyższym, cel
strategiczny został określony jako ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych oraz kulturowych
obszaru LGD Ziemia Przemyska. w celu realizacji ww. celu strategicznego zostały wyznaczone
następujące cele operacyjne:
1.
2.
3.
4.
5.

Promocja i wykorzystanie walorów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Promocja zdrowej żywności
Zwiększenie liczby lokalnych inicjatyw ekologicznych
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego
Z tradycją w nowoczesność

Dla realizacji wyznaczonych celów operacyjnych uczestnicy warsztatów, a także inni mieszkańcy gmin
objętych strategią, przedstawili propozycje konkretnych projektów (zadań). Ich wdrożenie umożliwi
osiągnięcie wyznaczonych celów operacyjnych, a co za tym idzie celu strategicznego, którym jest
ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych oraz kulturowych obszaru LGD Ziemia Przemyska.

Cel operacyjny 1: Promocja i wykorzystanie walorów dziedzictwa przyrodniczego oraz
kulturowego (wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej wsi)
Zadania:
 Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych,
 Organizowanie corocznych konkursów wiedzy przyrodniczo-historycznej dla dzieci i młodzieży
poświęconych obszarowi LGD
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Zorganizowanie całorocznego programu imprez,
Popularyzacja dziedzictwa kulturowego LGD Ziemia Przemyska
Zagospodarowanie terenu krajobrazu chronionego na potrzeby turystyki i rekreacji
Wytyczenie, budowa i zagospodarowanie szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych
Budowa infrastruktury terenowej do jazdy konnej
Zagospodarowanie obiektów zabytkowych i tradycyjnych (np. remonty dworków, zespołów
pałacowych, zabytkowych chat )
Budowa przystani kajakowej
Renowacja i konserwacja obiektów zabytkowych architektury sakralnej
Budowa ściany wspinaczkowej
Budowa toru motocrossowego
Utworzenie centrum informacji turystycznej

Najważniejszym zadaniem będzie opracowanie i dystrybucja profesjonalnie przygotowanych materiałów
informacyjno-promocyjnych (zadanie 1.1) dotyczących zarówno zasobów przyrodniczych (w tym dot.
obszaru włączonego do europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000) i dziedzictwa kulturowego. Ważne
będzie organizowanie corocznych konkursów wiedzy przyrodniczo-historycznej (zadanie 1.2.)
poświeconych obszarowi LGD Ziemia Przemyska. Konkursy te umożliwią młodzieży:
poszerzenie wiedzy m.in. na temat roli środowiska przyrodniczego w życiu człowieka,
ciekawostek przyrodniczych, występujących osobliwości florystycznych, a także gatunków
roślin i zwierząt rzadkich oraz będących pod ochroną,
poznanie historii tego terenu m.in. poprzez tworzenie genealogii własnych rodzin (dotarcie do
własnych korzeni) lub rodzin zasłużonych dla lokalnych społeczności. Do poszukiwań
dotyczących zapomnianych faktów i zdarzeń z przeszłości na pewno włączą się także starsi
mieszkańcy gmin. Sprzyjać to będzie utrwaleniu własnej tożsamości.
Finał konkursu, co roku będzie się odbywał w innej gminie tworzącej LGD Ziemia Przemyska.
Przygotowanie programu imprez m.in. spływy kajakowe, mające na celu ukazanie piękna krajobrazu,
a także umożliwiające poznanie wielu atrakcyjnych i ciekawych elementów kultury materialnej świeckiej
i sakralnej. w II etapie realizacji tego zadania zakłada się wybudowanie infrastruktury nad Sanem.
Popularyzacja dziedzictwa kulturowego będzie się odbywać także poprzez wsparcie:
działań mających na celu ocalenie od zapomnienia (udokumentowanie) sakralnego dziedzictwa
kulturowego w postaci przydrożnych kapliczek, figur czy krzyży,
Realizacja wszystkich ww. projektów wpłynie na podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej a także
historycznej wśród mieszkańców oraz turystów, wpłynie także na zwiększenie integracji mieszkańców
obszaru LGD.
Wyżej wymienione zadania wykorzystują istniejące walory przyrodnicze oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego. Ich realizacja przyczyni się do spopularyzowania i promocji tych lokalnych zasobów wśród
mieszkańców oraz osób spoza gmin obszaru LGD Ziemia Przemyska.
Cel operacyjny 2: Promocja zdrowej żywności

Zadania:
 Zorganizowanie szkoleń poświęconych produkcji ekologicznej
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 Promocja lokalnego dziedzictwa kulinarnego
Produkcja ekologiczna jest tematem, który „obrabiany” jest przy różnych okazjach. Podczas spotkań
z mieszkańcami wsi przedstawiciele różnych organizacji zachęcają do prowadzenia gospodarstw
ekologicznych. Sami mieszkańcy nie byli jednak w stanie jasno określić, czym taka produkcja powinna
się charakteryzować. Niezbędna w tym zakresie jest zatem edukacja, która pozwoli na racjonalne
stosowanie „upraw ekologicznych”. Warsztaty tematyczne planowane są do zorganizowania w każdej
gminie działającej na terenie LSR. Wyposażeni w fachową, pozbawioną teoretycznych zawiłości wiedzę,
mieszkańcy naszego terenu będą mogli świadomie i odpowiedzialnie potraktować problem
„ekologicznego gospodarstwa”.
W ramach drugiego zadania planowane jest doposażenie Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji
zajmujących się krzewieniem lokalnych zwyczajów kulinarnych, w niezbędny sprzęt i promocję własnej
wytwórczości. Działalność KGW w znacznej mierze oparta jest na zaangażowaniu własnych środków
finansowych. Własne zaangażowanie często jednak nie wystarcza. Dla prawidłowego funkcjonowania –
i tym samym kultywowania lokalnej kuchni – niezbędne jest odpowiednie zaplecze. Piece i chłodnie
służące do przygotowania potraw, muszą spełniać pewne standardy. Również pomieszczenia, w których
przygotowywane są posiłki muszą sprostać restrykcyjnym przepisom sanitarnym. Dofinansowanie
zakupu tego sprzętu i remont pomieszczeń pozwoli na aktywniejsze i pełniejsze wykorzystanie talentów
i zdolności kulinarnych kół gospodyń. Odpowiednia promocja produktów, poprzez dofinansowanie do
zorganizowania bądź uczestniczenia w targach i wystawach, pozwoli na zachowanie lokalnego
dziedzictwa kulinarnego.

Cel operacyjny 3: Zwiększenie liczby lokalnych inicjatyw ekologicznych
Zadania:





Promocja ekologii wśród różnych grup wiekowych
Organizowanie nasadzeń drzew i krzewów
Pielęgnacja i zagospodarowanie lokalnych parków i skwerów (ochrona pomników przyrody)
Eko - kulturowa ścieżka rowerowa

Świadomość ekologiczna pozostawia wiele do życzenia. Systematycznie wprowadzane „rewolucje” (np.
segregacja śmieci), świadczą o tym, iż niektóre postawy muszą być „wtłaczane” odgórnie, ustawowo.
Zaniedbania w dziedzinie edukacji ekologicznej bardzo trudno nadrobić. To, co na zachodzie jest
standardem, u nas traktowane jest jako pewne ograniczenie i przykry obowiązek. Jedną z form edukacji
ekologicznej może być „Zielona szkoła”. Placówek oferujących zajęcia w funkcjonującym gospodarstwie
rolnym jest bardzo mało na terenie całego kraju, a potrzeby w zakresie takiej edukacji rosną w związku
z coraz większą liczbą osób spędzających większość życia w miastach. Taka forma edukacji ma na celu
przyswojenie, przez młodszych i starszych mieszkańców miast, wiedzy z zakresu typowych prac
gospodarskich takich jak: tradycyjna hodowla zwierząt, produkcja roślin uprawnych (rozpoznawanie
gatunków zbóż, ziół, roślin okopowych i pastewnych). Umożliwi także uczestnikom spotkań, warsztatów
zapoznanie się z wiejskimi przetwórniami oraz tradycyjnymi, zanikającymi zawodami takimi jak np:
rymarz, kowal, plecionkarz. Dla odbiorców z terenów wiejskich możliwość zapoznania się z zasadami
ekologicznej uprawy roślin i tradycyjnej hodowli zwierząt uwrażliwi na sprawy środowiska oraz zwróci
uwagę na zdrowy sposób odżywiania. „Zielona szkoła” oprócz funkcji dydaktycznych i poznawczych
z pewnością zrealizuje także inne cele wychowawcze, takie jak: poszanowanie pracy rolnika oraz
żywności przez niego wytwarzanej. w treściach edukacyjnych zwracać się będzie uwagę na zdrowe
odżywianie, a nie „bezmyślne jedzenie”. Ponadto, „zielona szkoła” będzie obiektem, w którym będą się
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odbywały imprezy i szkolenia oraz warsztaty dotyczące rozwoju turystyki, wzrostu przedsiębiorczości
rolników np. powstawanie gospodarstw agroturystycznych a także innych dziedzin lub działalności,
w zależności od potrzeb mieszkańców. „Zielona szkoła” planowana jest także jako przystanek dla
uczestników korzystających z eko-kulturowego szlaku turystycznego. Prowadzenie takiej placówki może
dać organizatorom szansę na pozyskanie znacznych środków finansowych, w tym unijnych.
Stan środowiska naturalnego, pomimo intensywnych kampanii promocyjnych, stale się pogarsza.
Masowa wycinka drzew, erozja gleb, zanieczyszczone powietrze, to coraz powszechniejsze zjawiska.
o kształcie naszej planety i jej przyszłości decydować będą przyszłe pokolenia. To na ich barkach
spocznie odpowiedzialność za dalsze losy Ziemi. Kształtowanie postaw ekologicznych najlepiej rozwijać
u najmniejszych członków naszych wspólnot. Organizowanie nasadzeń drzew i krzewów ma nie tylko
aspekt praktyczny ale także wychowawczy. Myślenie o przyszłości uczy odpowiedzialności za sytuację
obecną. Działania, które podejmujemy teraz, będą miały swoje skutki w przyszłości. Ochrona lokalnego
dziedzictwa „zielonego” nie tylko poprawi lokalny mikroklimat ale także przyniesie wymierne efekty
wizualne.
Utworzenie eko-kulturowego szlaku turystycznego będzie dużym przedsięwzięciem LGD Ziemia
Przemyska. Zadanie to oraz zorganizowanie rajdu rowerowego po obszarze LGD Ziemia Przemyska ma
na celu propagowanie czynnego wypoczynku, podniesienie świadomości ekologicznej oraz wiedzy na
temat historii obszaru i zasobów kultury materialnej i sakralnej występującej na terenie, przez który
przebiega ten szlak. Każde z miejsc postojowych będzie miało coś ciekawego do zaoferowania, m.in.
warsztaty artystyczne.

Cel operacyjny 4: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego
Zadania:
 odbudowa albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych
do rejestru zabytków lub objętych ewidencją
 odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych
 remont i wyposażenie świetlic,
 remonty kapliczek i krzyży przydrożnych, publikacje z zakresu małej architektury
 Odrestaurowanie i odnowa obiektów sakralnych
 Wytaczanie, budowa i zagospodarowanie szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych
 Zagospodarowanie obiektów zabytkowych i tradycyjnych
 Odbudowa i zagospodarowanie zespołów dworsko-parkowych i pałacowo - parkowych
 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsiach (np. rynki, parki, chodniki, stawy,
oświetlenie)
 Odbudowa i renowacja kościołów, cmentarzy, obiektów sakralnych, obiektów zabytkowych
i kapliczek przydrożnych
 Zagospodarowanie obszarów objętych programem „Natura 2000”
 Odnowa parków, urządzenie i zagospodarowanie istniejących i nowych placów zieleni
 Tworzenie zakładów świadczących drobne usługi na rzecz lokalnych społeczności,
 kaletnictwo, kowalstwo artystyczne i młynarstwo.
 Twórczości artystycznej i rękodzieła (rzeźba) a także działalności usługowej w tym zakresie,
produkcja fajek
 Produkcja szkółkarstwa – rośliny ozdobne, owocowe, dekoracyjne
 Wykorzystanie produktów lokalnych (rolnych i leśnych) do przetwórstwa spożywczego
wykreowanie produktu lokalnego
 Usługi w zakresie gospodarki leśnej i obróbki drewna
 Powstawanie i rozwój stadnin koni
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Bogate zasoby zabytków architektury wymagają w pierwszej kolejności przeprowadzenia ich
inwentaryzacji i określenia ich stanu zachowania. Częstym zjawiskiem jest brak należytego oznakowania
obiektów, które mają jakąś wartość historyczną. Brak ekspozycji, umieszczenia informacji o zabytku
w formie tablic, folderów czy nawet na stronach internetowych, świadczy o znikomym zainteresowaniu
samych mieszkańców. Wspólne odkrywanie miejsc ważnych dla lokalnej wspólnoty pozwoli na ściślejsze
„związanie” ludzi z „małymi ojczyznami”. w ramach tego celu planowane są również prace
modernizacyjne (głównie zabezpieczające lub drobne remonty) na obiektach historycznych,
zabytkowych. Obiekty „małej architektury”, świeckiej i sakralnej, wymagają często niewielkich remontów,
aby na nowo odzyskać dawny blask. Ocalić od zapomnienia przydrożne kapliczki i krzyże, to zadanie nie
tylko dla samorządów, ale przede wszystkim dla lokalnych grup (zrzeszonych i niezrzeszonych), które
będą mogły wziąć czynny udział w tym działaniu.

Cel operacyjny 5: z tradycją w nowoczesność
Projekty:
 Pielęgnacja istniejących pomników przyrody
 Kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych przez koła gospodyń wiejskich
 Odbudowa i renowacja obiektów zabytkowych, krzyży i kapliczek przydrożnych, kościołów
i cerkwi
 Prezentacje wyrobów lokalnych twórców ludowych w innych regionach (np. rzeźbiarstwo)
 Prowadzenie warsztatów oraz organizowanie imprez międzyregionalnych z udziałem zespołów
ludowych
 Udział rodzin muzykujących w imprezach międzyregionalnych
 Zachowanie tradycji ludowych, pełnienie straży przez „Turków’’ oraz strażaków OSP przy Bożym
Grobie podczas Świąt Wielkanocnych,
 Wspieranie działalności zespołów artystycznych, obrzędowych i muzycznych oraz kół gospodyń
wiejskich, jednostek OSP – zakup wyposażenia, strojów, instrumentów muzycznych, pomocy,
rekwizytów itp.
 Wspieranie organizowanych imprez folklorystycznych i obrzędowych oraz festynów
promujących kulturę, tradycję i historię społeczności lokalnej
 Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy o tradycji i historii regionu
 Powstanie regionalnych (lokalnych) izb pamięci np. przy szkołach
 Doposażenie strażackich i szkolnych orkiestr i zespołów ludowych lub powstanie nowych
 Imprezy szkolne promujące dziedzictwo kulturowe
 Festyny, imprezy promujące lokalne dziedzictwo kulturowe
 Opracowanie, druk i dystrybucja materiałów promujących gminę i dziedzictwo kulturowe
 Propagowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego w tym tradycji sztuki i kultury
 Promowanie produktów lokalnych
 Wykonanie ekspertyz w celu identyfikacji kluczowych zasobów naturalnych i kulturowych

Wszystkie wyznaczone cele strategiczne i operacyjne oraz przyjmowane działania musiały wpisywać się
w kierunki zadeklarowane w wizji przyszłości obszaru LGD i powinny być zgodne z przyjętymi
priorytetami. Jest to katalog otwarty, podlegający procesowi oceny i aktualizacji.
Przyjęta hierarchia celów i zadań porządkuje je pod względem ważności i znaczenia dla
zrównoważonego rozwoju obszaru LGD. Kierunki działania zmierzające do realizacji poszczególnych
celów operacyjnych wyszczególnione są w zadaniach. Zadania, które nie znalazły miejsca w przyjętym
wariancie wdrażania strategii mogą być podstawą dla aktualizacji LSR w następnych latach, w procesie
monitorowania tego dokumentu.
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V. MISJA LGD
Wizja jest ujęciem koncepcyjnym przyszłego stanu obszaru objętego Lokalną Strategią
Rozwoju. Dzięki ustalonej przez uczestników procesu planowania strategicznego spójnej
wizji obszaru zyskujemy czynnik jednoczący społeczność lokalną. Zadaniem wizji jest
przekonanie mieszkańców do podjęcia wysiłku kreowania własnego losu. Wizja może
przyjąć charakter całościowego ujęcia funkcjonowania wspólnoty lub wskazywać jakiś
przeważający obszar rozwojowy.
W Lokalnej Strategii Rozwoju wizja odnosi się do obszaru, dla którego opracowywana jest
strategia oraz na którym będzie działała Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska.
Pierwszym krokiem w formułowaniu misji jest oczywiście podjęcie wysiłku wypracowania
samej strategii. Poprzez stworzenie spójnego dokumentu wyznaczającego długofalowy
rozwój gminy uzyskujemy większą aktywność władz lokalnych i społeczności w ramach
teraźniejszych i przyszłych wysiłków na rzecz wspólnoty. Misja jest najczęściej związana
z funkcjonowaniem organizacji i dlatego misja określa deklarowany sposób działania
Lokalnej Grupy Działania w
osiąganiu stanu docelowego – wizji. Misja powinna więc zawierać fundamentalne założenia,
stanowić sens filozofii działania Lokalnej Grupy Działania.
Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD powinna wynikać z ogólnej wizji regionu oraz być
pochodną założeń przyjętych w misji regionu.
Wizja jest określeniem docelowego, pożądanego stanu, który powinien zostać
osiągnięty. Wizja jest swego rodzaju koncepcją funkcjonowania organizacji, w przypadku zaś
regionu koncepcją funkcjonowania całego regionu. Jest to więc pożądany stan wszelkiego
rodzaju relacji i zależności pomiędzy podmiotami działającymi w regionie przy szczególnym
uwzględnieniu stanu zasobów oraz infrastruktury. Każdy region obejmuje pewien obszar
geograficzny posiadający różnego rodzaju naturalne zasoby, na terenie którego działa wiele
podmiotów: instytucji, organizacji oraz przedsiębiorstw determinujących jego funkcjonowanie.

Misja LGD „Ziemia Przemyska”
"LGD „Ziemia Przemyska” opierając się o współpracę partnerską stworzy instrumenty
wzrostu dobrobytu, poprawy jakości życia i rozwiązywania problemów mieszkańców."
Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
aktywizuje społeczność lokalną i promuje obszar oraz wspiera i upowszechnia realizację
Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wizja rozwoju LGD „Ziemia Przemyska”
"Obszar objęty LGD Ziemia Przemyska dzięki współpracy partnerskiej w ciągu najbliższych
lat stworzy ciekawą i bogatą ofertę turystyki weekendowej poprzez zintegrowanie działań
w kierunku zachowania dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego oraz poprawy jakości życia
mieszkańców. Ziemia Przemyska to obszar dobrze rozwinięty gospodarczo i społecznie,
atrakcyjny dla mieszkańców i turystów, zachowujący dziedzictwo kulturowe i otwarty na
współpracę .LSR ma charakter przekrojowy i skupia się wokół tematów i obszarów, które
mogą łączyć , różne środowiska i które zostały wskazane w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 jako możliwe do realizacji podejściem Leader. Lokalne
partnerstwo nie zastępuje więc istniejących instytucji, jednak dzięki nowemu sposobowi
współpracy i celowemu zewnętrznemu dofinansowaniu wspiera wybrany kierunek rozwoju.
w opracowanym dokumencie rozwijane są więc te wątki, które opisują specyficzne zasoby
i okazje do rozwoju terenu. Zintegrowany charakter strategii oznacza natomiast specyficzne
podejście do rozwiązywania problemów poprzez wielosektorowe (zintegrowane,
synergiczne) działania w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej.
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Wybrane cele strategiczne wynikają z uwarunkowań obszaru objętego Lokalną Strategią
Rozwoju oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych. Są także efektem
przeprowadzonej analizy SWOT, stanowią odpowiedź na zidentyfikowane podczas
konsultacji potrzeby miejscowej ludności oraz mają charakter długofalowy i umożliwiają
realizację działań w okresie programowania 2007-2013.
Obszar działania naszej Lokalnej Grupy Działania postrzegamy jako miejsce turystyki
aktywnej i ambitnej z wykorzystaniem walorów kulturowych i naturalnych regionu, jednakże
w zgodzie z naturą, w którym zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy oparty jest na
czystym środowisku przyrodniczym, dziedzictwie historyczno-kulturowym oraz partnerskiej
współpracy samorządów, przedsiębiorstw i organizacji społecznych, która umożliwi obecnym
i przyszłym mieszkańcom warunki do trwałego polepszania jakości życia, a odwiedzającym
je turystom warunki do atrakcyjnego wypoczynku i rekreacji.

VI SPÓJNOŚĆ SPECYFIKI OBSZARU z CELAMI LSR
Do celów ogólnych Lokalnej Strategii Rozwoju należą:
a. poprawa jakości życia
b. rozwój przedsiębiorczości wiejskiej poprzez lepsze wykorzystanie lokalnego potencjału;
c. ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD
Cele niniejsze są spójne ze specyfiką obszaru Pogórza Przemysko-Dynowskiego
i wykorzystują najważniejsze atuty regionu, zidentyfikowane w analizie SWOT oraz podczas
dyskusji nad kształtem Lokalnej Strategii Rozwoju. Najważniejszym elementem łączącym
obszar LGD jest lokalizacja wzdłuż rzeki San i jej dopływów, które w naturalny sposób
ukształtowały teren LGD. Obszar ten przez wieki kształtował swoją własną kulturę i tradycję,
sposób życia oraz środowisko przyrodnicze. Stąd ziemia ta posiada bardzo wiele wspólnych
elementów.
Każdy z celów zawiera treści dotyczące innej specyficznej cechy obszaru, jednocześnie
ukazując spójność wewnętrzną regionu, gdyż każdy z nich w takim samym stopniu dotyczy
wszystkich gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska.
Pierwszy z celów ogólnych – poprawa jakości życia – odnosi się do tych aspektów
ludzkiej egzystencji, które zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego.
Codzienna troska o „egzystencjalne” sprawy, spycha na margines życia codziennego
„potrzeby wyższego rzędu”. Działania zmierzające do poprawy estetyki miejscowości
pozwolą na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, często zdewastowanej. Miejsca, które
powinny być wizytówką każdej miejscowości, często są siedliskiem patologii i lokalnych
„elementów”. w ramach celu 1 planowane jest również „zagospodarowanie” tych ludzi, którzy
swoją aktywność życiową realizują na marginesie życia społecznego. Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu przyczyni się do kształtowania bardziej odpowiedzialnych postaw
i piętnowania zachowań aspołecznych. Zaspokojenie potrzeb estetycznych również wpisuje
się w szczegółowe cele poprawy jakości życia.
Drugi cel ogólny - rozwój przedsiębiorczości wiejskiej poprzez lepsze wykorzystanie
lokalnego potencjału – jest zespołem działań komplementarnych do pierwszego celu
ogólnego. Przewiduje osiągnięcie w dłuższym okresie czasu znaczącej poprawy „jakości
życia”. Rozwój gospodarstw agroturystycznych i promocja lokalnych produktów pozwolą na
podniesienie standardu życia mieszkańców. Charakter rolniczy naszego obszaru determinuje
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pewne określone typy kultury rolniczej. Nie oznacza to, iż nie ma możliwości „dywersyfikacji’
działalności gospodarczej, zarówno tej rolniczej (np. pszczelarstwo, uprawa winorośli, jak
i pozarolniczej – rozwój tradycyjnego rzemiosła). Na tym etapie koordynacja działań, której
podjęła się LGD Ziemia Przemyska, jest niezbędna. Mimo że gminy tworzące Grupę
posiadają to samo dziedzictwo historyczne, kultywują te same tradycje i otacza je to samo
środowisko naturalne, nie udało się jeszcze wytworzyć wspólnego produktu lokalnego,
będącego znakiem rozpoznawczym mikroregionu. Co gorsza, zanikowi ulegają najbardziej
charakterystyczne elementy historyczno-kulturowe, jak chociażby dawne profesje, mowa czy
regionalne potrawy. Odchodzą one w zapomnienie wraz ze starszymi pokoleniami.
w związku z tym na członkach Lokalnej Grupy ciąży wielka odpowiedzialność za
przywrócenie pamięci o dziedzictwie kulturowym. Jeszcze większym wyzwaniem jest
uczynienie z tychże elementów znaku rozpoznawczego LGD Ziemia Przemyska,
przyciągającego turystów.
Trzeci cel ogólny - ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych
obszaru LGD – dąży do utrzymania przyjaznych i korzystnych warunków środowiskowych
regionu. Troska o środowisko naturalne jest bez wątpienia celem priorytetowym,
determinującym powodzenie realizacji pozostałych celów. Niemożliwy jest bowiem wzrost
ilości turystów, odwiedzających teren Lokalnej Grupy bez podjęcia aktywnych działań
mających chronić środowisko. Obszar LGD ”Ziemia Przemyska” to przede wszystkim teren
o proporcjonalnie wysokim – na tle wskaźników powiatowych i wojewódzkich – zalesieniu. To
dzięki lasom teren Grupy wyróżnia się spośród gmin i powiatów podkarpackich swą
atrakcyjnością. Znaczący jest także udział obszarów prawnie chronionych. Niemożliwe jest
zatem planowanie działań, nie uwzględniających aspektu ekologicznego i dbałości
o dziedzictwo przyrodnicze mikroregionu. Obszary prawnie chronione, wraz z licznymi
pomnikami przyrody, parkami krajobrazowymi oraz obszarami chronionego krajobrazu
zobowiązują do troski o środowisko. Cel wykorzystuje specyfikę polegającą na dużej
atrakcyjności turystycznej obszaru, rozumianej jako walory przyrodnicze, kulturowe
i historyczne. Jedną z niepodważalnych zalet LGD ”Ziemia Przemyska” jest czyste
środowisko, przyciągające wielu turystów. Obszar LGD charakteryzuje się olbrzymim
potencjałem turystycznym, wynikającym właśnie z doskonałego stanu środowiska, dużej
powierzchni obszarów chronionych, zachowanych tradycji i obiektów dziedzictwa
kulturowego. Barierą jest z pewnością infrastruktura turystyczna. Rozwój turystyki powinien
opierać się na gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych. Rozsądne jest zatem
rozwiązanie przedstawione przez przedstawicieli LGD, aby różnicować działalność rolniczą
w kierunku usług świadczonych dla turystów – bądź to przez zwiększenie ilości gospodarstw
agroturystycznych, bądź przez produkcję ekologicznej żywności, bądź też przez rozwój
rzemiosła i rękodzielnictwa.

VII. ZINTEGROWANE PODEJŚCIE
Zintegrowane podejście dla przedsięwzięć
Przemyska” dotyczyć będzie trzech aspektów:

planowanych

przez

LGD

”Ziemia

1.

bezpośrednich powiązań między wyznaczonymi w trakcie tworzenia LSR
celami;

2.

bezpośrednich
związków
między
uczestniczącymi w realizacji LSR;

3.

wykorzystania charakterystycznych dla terenu LGD ”Ziemia Przemyska”
zasobów lokalnych, tożsamości i dziedzictwa kulturalno-przyrodniczego.

podmiotami
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Należy zauważyć, iż wszystkie cele są ze sobą bezpośrednio powiązane. Oddziałują
na siebie w taki sposób, iż powodzenie w realizacji jednego z celów zwiększa szanse na
sukces w osiągnięciu celów pozostałych, a porażka – takie szanse zmniejsza. Rozwój
turystyki i agroturystyki bezsprzecznie zależy od zachęcenia do różnicowania działalności
wśród mieszkańców wsi. Równocześnie, rozwój przedsiębiorczości wśród dotychczasowej
społeczności rolniczej nie oznacza w przypadku LGD ”Ziemia Przemyska” prób
sprowadzenia przemysłu, mogącego zagrozić czystemu środowisku – jednemu
z największych zalet obszaru.
Działania podjęte w zakresie ochrony środowiska będą miały bezpośredni wpływ na
zwiększenie ruchu turystycznego i prężniejszy rozwój agroturystyki. Turyści, zachęceni
czystym powietrzem oraz dbałością o lasy z pewnością chętniej zdecydują się na odwiedziny
którejś z gmin wchodzącej w skład LGD „Ziemia Przemyska”.
Podobnie wygląda korelacja między celem dążącym do wytworzenia produktu
lokalnego a wzrostem liczby turystów. Lokalna Grupa, posiadając specyficzny produkt
lokalny, oparty na endogenicznych zasobach, może łatwiej się wypromować, wyróżnić
spośród pozostałych jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów, a tym
samym mocniej zapaść w pamięć turystów. Pełna realizacja tego celu zaowocuje także
wzrostem przedsiębiorczości – do wytwarzania np. miodu bądź też innych produktów
pszczelarskich (potencjalnych produktów lokalnych) zaangażować się mogą mieszkańcy
z obszaru grupy, czerpiąc z tego zyski.
Wzrost kompetencji mieszkańców będzie mieć wpływ na pozostałe cele. Bardziej
wykształceni i świadomi mieszkańcy to więcej działalności pozarolniczych, bardziej
rozbudowana oferta turystyczna, mniej zagrożeń dla środowiska naturalnego.
Cel odnoszący się do turystyki wymagać będzie współdziałania trzech sektorów: władz
gmin tworzących LGD, przedstawicieli LGD oraz mieszkańców. Od tych ostatnich zależeć
będzie przede wszystkim rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz dostosowanie oferty
turystycznej do potrzeb odwiedzających. Na barkach LGD spoczywać będzie
odpowiedzialność m.in. za organizację szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje
mieszkańców trudniących się agroturystyką oraz informowanie o dostępnych środkach
zewnętrznych. Promocja obszaru LGD należeć będzie do przedstawicieli Lokalnej Grupy, jak
i władz poszczególnych gmin.
Precyzyjne określenie celów było jednym z największych wyzwań jakie postawili sobie
autorzy strategii. Nakreślenie ogólnych ram dokumentu, który de facto odnosi się do
przyszłości, nie było zadaniem łatwym. Wymagało ono przyjęcia pewnego założenia, które
zostało zaakceptowane przez wszystkich członków zespołów opracowujących LSR.
Założeniem tym była maksymalna symplifikacja celów. Ograniczanie się do niezbędnego
minimum miało jedynie zainspirować mieszkańców do „podjęcia” tematu przyszłości naszego
regionu. Stąd też brak odgórnie narzucanych typów projektów, które będą realizowane przez
LGD a także stosunkowo duże nakłady na tzw. „małe projekty”, w których beneficjentami
mogą być nie tylko samorządy lokalne ale przede wszystkim mniejsze grupy, zrzeszenia
i stowarzyszenia.
Cele określone w LSR, w niektórych swoich obszarach „zachodzą” na siebie. Nie jest to
spowodowane błędnie przyjętymi założeniami, ale świadomie przyjętą strategią zakładającą
współpracę pomiędzy 3 sektorami.
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Podobny podział obowiązków będzie dotyczył zintegrowanych działań z dziedziny
produktu lokalnego. Pomysły na produkty pochodzić mogą od członków Grupy, jednak
odpowiedzialnymi za wprowadzanie ich na rynek oraz promocję będą także partnerzy lokalni
reprezentujący różne środowiska. Powinni oni przejść odpowiednie szkolenia, przygotowane
bądź to przez władze gmin, bądź też przez LGD.
Większy stopień skomplikowania wykazywać będą zależności dotyczące podwyższenia
poziomu kompetencji mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy. Naczelnym założeniem,
przyświecającym LGD jest zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych świadczących
usługi hotelarsko-gastronomiczne, pozarolnicze przy jednoczesnym niedopuszczeniu do
rozwoju przemysłu mogącego zanieczyścić środowisko i zniechęcić turystów do odwiedzin.
Pilne zatem byłoby przeprowadzenie sesji szkoleń przystosowujących osoby do pełnienia
usług turystycznych. Istotne byłoby równoczesne informowanie o środkach zewnętrznych na
rozwój punktów hotelowych, miejsc noclegowych czy usług agroturystycznych.
W ramach postulowanych działań na rzecz ochrony środowiska zaangażowane byłyby
władze gminy, przedstawiciele LGD oraz ekologiczne organizacje pozarządowe,
posiadającej wiedzę ekspercką w tym zakresie. Członkowie Grupy mogliby pełnić rolę
pośredników lub koordynatorów podejmowanych akcji, ułatwiając kontakt między władzami
gmin (w kompetencjach, których leży ochrona środowiska) a trzecim sektorem,
dysponującym odpowiednim zapleczem personalnym, przygotowanym do przedstawienia
własnych rozwiązań problemów. Innym zadaniem, którego mogliby się podjąć członkowie
LGD, byłoby podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez promocję zachowań
proekologicznych. Oznaczałoby to przede wszystkim organizowanie lokalnych kampanii
społecznych – wespół z podmiotami gospodarczymi, grupami producenckimi,
gospodarstwami agroturystycznymi bądź szkołami. Takie kampanie byłyby skupione wokół
konkretnego problemu (np. promocja żywności ekologicznej, oszczędniejsze używanie
torebek foliowych) lub poświęcone jakiemuś wydarzeniu (np. obchody Dnia Ziemi, sadzenie
drzewek).
Trzeci aspekt integracyjny odnosi się do zasobów wykorzystywanych w działaniu.
Niewątpliwie, każdy cel koncentruje się na endogenicznych właściwościach,
charakterystycznych tylko dla obszaru Lokalnej Grupy Działania. Szczególnie widoczne jest
to przy celach dotyczących ochrony środowiska oraz produktu lokalnego. Oba
przedsięwzięcia w sposób bezsprzeczny dotyczą miejsc i obiektów stanowiących
dziedzictwo bądź przyrodnicze, bądź kulturowe. Pierwszy z nich skupia się na zasobach
naturalnych i za główne zadanie stawia sobie ich ochronę. Niezbędne będzie zatem
szczegółowe poznanie flory i fauny, zorientowanie się, co stanowi największe zagrożenie dla
otoczenia naturalnego i jak to zagrożenie najefektywniej zneutralizować. Drugi cel – produkt
lokalny – może zostać osiągnięty wyłącznie poprzez oparcie się na lokalnych tradycjach
i uwarunkowaniach kulturowych.
Równie mocno zależny od zasobów endogenicznych jest rozwój turystyki
i agroturystyki. Podniesienie atrakcyjności turystycznej możliwe jest dzięki rozszerzeniu
oferty dla odwiedzających o możliwość nabycia lokalnych produktów rękodzielniczych,
organizowanie festiwali poświęconych lokalnym tradycjom czy też ginącym zawodom.
Jak wyglądać będą bezpośrednie związki między podmiotami i aktorami lokalnymi?
Powodzenie realizacji każdego z celów uzależnione jest od jak najszerszego uczestnictwa
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społeczności lokalnej, co wyraża stopień ich zintegrowania. Co więcej, nie może się
skończyć tylko na uczestnictwie – niezbędna jest ścisła współpraca oraz koordynacja
działań. Rolą LGD będzie wspieranie mieszkańców, organizacji pozarządowych,
przedsiębiorstw, instytucji samorządowych i innych w korzystaniu ze środków Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Od aktywności partnerów
lokalnych zależało będzie osiągnięcie celów LSR oraz rozwój obszaru.

VIII. PODEJŚCIE INNOWACYJNE
Podejście innowacyjne w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ”Ziemia Przemyska” odnosi
się przede wszystkim do obszaru, którego dotyczy Strategia. Za innowacyjne uznaje się te
działania, które w ramach konkretnych przedsięwzięć będą mieć charakter nowości na
terenie LGD.
Innowacyjne rozwiązania najczęściej koncentrują się na rozwoju nowych funkcji
obszaru, dążąc do umocnienia i upowszechnienia działań oraz zjawisk zapoczątkowanych
na danym obszarze wcześniej. Lokalna Strategia Rozwoju pamięta o aspekcie
innowacyjnym w odniesieniu do lokalnej społeczności, a zwłaszcza zaplanowania
nowatorskich działań, których rezultatem byłby wzrost kapitału społecznego.
W ramach drugiego celu – Rozwój turystyki wiejskiej – innowacyjnymi działaniami
będą działania powiązane z ukierunkowaniem mieszkańców terenu LGD na produkcję
„zdrowej żywności” a także różnicowanie działalności gospodarczej obszaru w oparciu
o produkty lokalne i tradycyjne rzemiosło. Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem jest
wdrożenie systemu informacji i doradztwa dla rolników i producentów rolno-spożywczych.
Projektowany system nie będzie się ograniczał wyłącznie do kwestii pozyskiwania funduszy
zewnętrznych – zainteresowani uzyskają także informacje o nowoczesnych metodach
gospodarowania, nowych odmianach upraw i ras hodowlanych oraz możliwościami
dostosowania gospodarstw do prowadzenia działalności agroturystycznej i upraw
ekologicznych. Reprezentanci LGD zamierzają także jak najwierniej odtworzyć tradycje
charakterystyczne dla folkloru Pogórza Przemyskiego. Stąd też planowane jest
zorganizowanie na obszarze LGD ”Ziemia Przemyska” imprez integrujących lokalne
środowiska rzemieślnicze oraz twórców ludowych.
Innowacyjność przedsięwzięć mających doprowadzić do realizacji rozwoju potencjału
ludzkiego LGD ”Ziemia Przemyska” objawiać się będzie przede wszystkim we wzmacnianiu
umiejętności
i kompetencji
mieszkańców
obszaru
Grupy
w połączeniu
z działaniami integrującymi, zwłaszcza integrującymi międzypokoleniowo – np. szkolenia
z obsługi komputera czy korzystania z Internetu prowadzone przez młodzież dla osób
starszych lub nauka tradycyjnych zawodów młodych adeptów przez fachowców.
Największy nacisk pragniemy położyć na ochronę dziedzictwa historyczno –
przyrodniczego. Zdefiniowanie funkcji obszaru, na którym realizowana będzie LSR, pozwoliło
na wytyczenie 2 obszarów szczególnego znaczenia. Czyste powietrze, atrakcyjne
środowisko osadnicze, malownicze tereny we współczesnym zindustrializowanym świecie,
stają się coraz większą rzadkością. Ekspansywna technika, często nieprzemyślane procesy
modernizacyjne powodują, że przestrzeń nie skażona działalnością przemysłową
dramatycznie się kurczy. Ochrona zasobów przyrodniczych nie oznacza oczywiście
„zamykania się” na nowoczesność. Jest to tylko pewna konsekwencja procesów, które
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często w sposób „odgórny” zdecydowały o takim, czy innym kształcie naszego regionu.
Traktujemy tę okoliczność jako pewne wyzwanie, które pozwoli na wypromowanie naszego
obszaru jako nowych, „zielonych płuc Polski”.
Drugim – niezwykle dla nas ważnym aspektem – jest „walka o pamięć”. Nie
chcielibyśmy się ograniczać tylko i wyłącznie do martyrologii i narodowościowych
resentymentów, ale poszerzyć pojęcie pamięci o „zwykłe”, czasami zapomniane miejsca,
ważne dla lokalnych wspólnot. Młodzi ludzie, dzięki nowoczesnym formom komunikacji,
bardzo często mają kontakt z rówieśnikami po drugiej stronie globu, ale w odniesieniu do
korzeni, stron rodzinnych i lokalnej tradycji, wykazują się zdumiewającą nieporadnością.
Zachętą do poszukiwania własnej lokalnej tożsamości mają być konkursy z wiedzy o własnej
miejscowości, możliwość uczestniczenia w rekonstrukcjach historycznych, praca przy
odrestaurowaniu lokalnych pomników i miejsc pamięci (przydrożnych kapliczek i krzyży,
drzew i parków). Wykorzystując „twórczy niepokój” młodych ludzi, chcielibyśmy umożliwić im
realizację własnych koncepcji „polityki historycznej”.
Większe zaangażowanie młodych ludzi będzie tym czynnikiem, który nie tylko
świadczył będzie o innowacyjności, ale także przyczyni się do wzrostu kapitału społecznego.
Poszukiwanie nowych sposobów angażowania lokalnej społeczności wymagać będzie
zastosowania nowoczesnych form rozpowszechniania informacji. Jesteśmy przekonani, iż
dzięki zaangażowaniu młodych ludzi i zastosowaniu nowoczesnych form komunikacji, uda
nam się dotrzeć do jak największej grupy odbiorców i wspólnie realizować cele zakreślone
w LSR.
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IX. OKREŚLENIE PROCEDURY OCENY
i WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

ZGODNOŚCI

OPERACJI

z LSR

I. OGŁOSZENIE o NABORZE
Zarząd LGD w terminie 44 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru wniosków,
składa do właściwego organu samorządu województwa wniosek o podanie do publicznej
wiadomości (na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń oraz w prasie o zasięgu
obejmującym obszar realizacji LSR) informacji o możliwości składania – za pośrednictwem
danej LGD – wniosków o przyznanie pomocy. We wniosku LGD określa planowany termin
składania wniosków o przyznanie pomocy dla poszczególnych działań. Dokumenty
niezbędne do podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy Zarząd LGD przekazuje w terminie 24 dni przed planowanym dniem
rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków.
Przekazywana przez LGD do właściwego organu samorządu województwa informacja
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na:
1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi"; lub
2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"; lub
3) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" lub
4) małe projekty, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
podawana jest do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia
naboru wniosków o przyznanie pomocy, określonym w tej informacji przez:
a) Samorząd Województwa:

-

na
stronie
internetowej
Podkarpackiego,

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

-

na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,

-

Na stronie internetowej LGD,

w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSR,
b) LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”:
Na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD.

Informacja i możliwości składania wniosków zawierać powinna wskazanie:
1.

terminu składania wniosków o przyznanie pomocy:
a. nie krótszego niż 14 dni i nie dłuższego niż 30 dni
b. rozpoczynającego bieg nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia
podania do publicznej wiadomości tej informacji

2.

miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy,

3.

miejsca zamieszczania wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy,

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” Strona 64 z 118

Lokalna Strategia Rozwoju
4.

miejsca zamieszczenia kryteriów wyboru projektów przez LGD,
określonych w LSR, w tym kryteriów, na podstawie których ocenia się
uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR

5.

miejsca zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji
spełnienia kryteriów wyboru projektów, określonych w LSR

6.

limitu dostępnych środków

7.

minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru
projektu przez LGD.

Informacja o możliwości składania za pośrednictwem LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” wniosków
o przyznanie pomocy na operacje może zawierać również elementy inne niż określone
powyżej, w szczególności wskazanie tematycznego zakresu operacji.
II. SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio w siedzibie LGD, określonej
w ogłoszeniu o naborze wniosków. Potwierdzenie złożenia wniosku (zawierające datę
złożenia wniosku, pieczęć LGD oraz podpis osoby przyjmującej wniosek) dokonuje się na
kopii wniosku.
Pracownicy Biura LGD mają obowiązek udzielania pomocy wnioskodawcom w trakcie
przygotowywania wniosków o pomoc finansową – pomoc ta powinna mieć charakter
doradczy i pomocniczy. Niedopuszczalnym jest, aby pracownicy LGD wypełniali wniosek
zamiast Wnioskodawcy.
Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym w miejscu określonym w ogłoszeniu
o naborze wniosków. Wszystkie pola wniosku powinny być wypełnione zgodnie
z zamieszczoną instrukcją wypełniania wniosku oraz powinny zwierać informacje
umożliwiające identyfikację wnioskodawcy i projektu w szczególności:
- numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności nadany wnioskodawcy;
- imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
- opis planowanego działania, w tym określenie miejsca jego realizacji, celów i zakresu;
- plan finansowy;
- zestawienie rzeczowo – finansowe;
- oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy dotyczące pomocy;
- informację o dołączanych do wniosku załącznikach
- dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosków.
Wnioskodawca informuje LGD i właściwy organ samorządu województwa, w formie pisemnej
o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o przyznanie pomocy,
niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian.
Informacje o naborze wniosków prowadzonym przez LGD umieszczane są na stronach
internetowych Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz na stronach regionalnych
oddziałów ARiMR właściwych ze względu na obszar realizacji LSR (na stronach ARiMR
zamieszczane są informacje dot. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz
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„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"). Informacje powyższe znajdą się również na
stronie internetowej LGD (www.ziemiaprzemyska.pl). w biurze LGD dostępne będą także
wersje papierowe dokumentów (wniosek i pozostałe dokumenty).
III. PRZYJMOWANIE i REJESTRACJA WNIOSKÓW:
1. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej Beneficjent składa bezpośrednio w Biurze
LGD.
2. Wnioskodawcy otrzymują pisemne potwierdzenie złożenia wniosku. Informacja
o złożonym wniosku zawierać powinna: datę złożenia, tytuł operacji i numer
identyfikujący wniosek. Potwierdzeniem złożonego wniosku będzie także
opieczętowana pierwsza strona wniosku o przyznanie pomocy.
3. Pracownicy LGD przygotowują tabelaryczne zestawienie złożonych wniosków
o pomoc finansową zawierające następujące dane:
Tytuł operacji
Nazwę działania
Indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD
Koszt całkowity projektu
Wnioskowaną kwotę dofinansowania

IV. OCENA WNIOSKÓW
o

Prezes LGD w ciągu trzech dni od dnia zakończenia naboru wniosków przekazuje
Przewodniczącemu Rady tabelaryczne zestawienie złożonych w Biurze LGD
wniosków w ramach danego naboru o pomoc finansową wraz z limitem środków.

o

Przewodniczący Rady w porozumieniu z Zarządem i Biurem LGD wyznacza miejsce,
termin i porządek posiedzenia Rady (I posiedzenie Rady musi odbyć się najpóźniej
14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru), zawiadamiając pozostałych
członków Rady o posiedzeniu oraz przygotowuje niezbędne na posiedzenie projekty
uchwał.

Rada LGD dokonuje wyboru projektów:
1) spośród projektów, które:
a) są zgodne z LSR,
b) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
c) których zakres tematyczny jest zgodny z tematycznych zakresem operacji
wskazanym
w informacji o naborze, o ile w informacji został wskazany zakres
tematyczny operacji,
3) na podstawie kryteriów wyboru projektów,
4) do wysokości limitu dostępnych środków wskazanego w informacji o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy na operacje.
W przypadku, gdy informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na
operacje w danym zakresie jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni, LGD
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wybiera operacje do wysokości 120% limitu dostępnych środków, wskazanego w tej
informacji.
Wyboru operacji dokonuje się do wysokości limitu dostępnych środków w ramach naboru,
począwszy od miejsca pierwszego na liście ocenianych operacji, aż do wyczerpania limitu
środków.
Członkowie Rady, po zapoznaniu się z nadesłanymi wnioskami, składają oświadczenie, że
nie są właścicielami, współwłaścicielami, przedstawicielami, współmałżonkami lub krewnymi
do II stopnia pokrewieństwa wnioskodawcy.
W przypadku oceny wniosku złożonego przez jednostkę, której właścicielem,
współwłaścicielem lub przedstawicielem jest członek Rady, współmałżonek członka Rady lub
jego krewny do II stopnia pokrewieństwa, członek Rady podlega wyłączeniu i nie bierze
udziału w ocenie wniosku o pomoc finansową.
Ocena dokonywana przez członków Rady powinna spełniać kryteria:
- niezależności oceny elementów wniosku,
- zachowania tajemnicy i nieprzekazywania wniosku lub jego elementów osobom trzecim,
Zobowiązanie powyższe zostaje potwierdzone podpisanymi kartami
i poufności złożonymi w Biurze LGD w zakresie ocenianych projektów.

bezstronności

Głosowania Rady dotyczące wyboru operacji odbywają się poprzez wypełnienie kart oceny,
stanowiących załącznik do LSR. Pierwsza strona karty oceny operacji musi być
opieczętowana pieczęcią LGD.
Ocena operacji obejmuje:
- głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR;
- głosowanie w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów przyjętych przez LGD.
W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia Karty Oceny Zgodności
Operacji z LSR, Przewodniczący Rady wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do
złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków.
W stosunku do każdego wniosku będącego przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana
jest decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania, której
treść musi uwzględnić:
- informacje o wnioskodawcy /imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub miejsce
działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON, NIP, numer identyfikacyjny
Wnioskodawcy nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności, podany we wniosku o przyznanie pomocy),
- numer wniosku,
- tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku,
- lokalizację operacji,
- kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku,
- wynik głosowania w sprawie uznania wniosku za zgodny z LSR,
- wynik głosowania w sprawie wniosku według lokalnych kryteriów LGD i sporządzoną na tej
podstawie listę rankingową wniosków,
- informację o dofinansowaniu lub niedofinansowaniu operacji
Przewodniczący Rady sporządza listę projektów wg liczby uzyskanych punktów.
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W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji
o kolejności na liście rankingowej decyduje losowanie, które odbywa się zgodnie
z następującą procedurą:
a) Przewodniczący Rady spośród osób uczestniczących w Posiedzeniu Rady
przeprowadza wybór komisji składającej się z 3 osób, które czuwają nad sprawnym
przebiegiem losowania zgodnie z przyjętymi zasadami,
b) Komisja spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego,
c) Kartki formatu A5 zawierające: nazwę Beneficjenta, numer wniosku i tytuł operacji
opieczętowuje się pieczątką LGD i zaparafowane przez Członków Komisji wkłada do
kopert, a następnie zakleja,
d) Koperty umieszcza się w urnie oraz miesza pomiędzy sobą w celu uniemożliwienia
identyfikacji poszczególnych operacji,
e) Przewodniczący komisji losuje kolejno koperty umieszczając wylosowane wnioski na
liście rankingowej.
f) Z losowania sporządza się protokół podpisany przez Członków Komisji.
Przewodniczący Rady przekazuje podjęte uchwały w terminie nie później niż 2 dni od dnia
ich uchwalenia do Biura LGD z poleceniem przekazania ich Zarządowi LGD.
Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji pod względem zgodności z LSR oraz spełniania
kryteriów wyboru, lecz nie później niż 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składnia
wniosków o przyznanie pomocy, LGD sporządza listę ocenionych operacji, ustalając ich
kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny i przekazuje ją
wnioskodawcom informując ich pisemnie o:
1) zgodności projektu z LSR albo jego niezgodności z LSR – wskazując przyczyny
niezgodności;
2) liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych
projektów;
3) możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną
w LSR.
W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie
pomocy LGD sporządza listy:
1)

projektów, które zostały wybrane, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych
punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru projektów
W przypadku, gdy informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na
operacje w danym zakresie jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni i LGD
wybiera informacje do wysokości 120% limitu dostępnych środków, wskazanego w tej
informacji to lista operacji, które zostały wybrane do finansowania powinna zawierać
dodatkowo wskazanie informacji, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych
środków, wskazanego w informacji o naborze.

2) projektów, które nie zostały wybrane - uwzględniając wyniki oceny projektów dokonanej
na skutek złożonych odwołań.
Listy obligatoryjnie muszą zawierać dane umożliwiające identyfikację projektu i wnioskowaną
kwotę pomocy. Lista projektów sporządzona przez organ oceniający, musi zawierać
dodatkowo:
wskazanie projektów, które mieszczą się w ramach limitu środków dostępnego
w ramach danego naboru;
w zakresie oceny zgodności z LSR wskazanie operacji, które zostały uznane za:
1. zgodne z LSR
2. niezgodne z LSR
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informację o projektach, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze wniosków,
których zakres tematyczny nie jest zgodny z tematycznym zakresem operacji
wskazanym w informacji o naborze – w przypadku, gdy ta informacja zawierała
wskazanie tego zakresu.
Sporządzone listy LGD przekazuje właściwemu organowi samorządu województwa lub
właściwemu oddziałowi ARiMR. Ponadto LGD przekazuje uchwały właściwego organu LGD
w sprawie wyboru projektów wraz ze wszystkimi złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy.
Lista projektów wybranych przez LGD jest publikowana na stronie internetowej LGD nie
później niż w dniu przekazania list do właściwego organu samorządu województwa.
LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o:
1) wybraniu projektu albo jego niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania,
2) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny projektów pod względem spełniania
kryteriów wyboru projektów lub miejscu na liście projektów, które zostały wybrane
W terminie 45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, LGD informuje wnioskodawcę
o wybraniu projektu, wskazując równocześnie czy projekt mieści się w ramach limitu
określonego w ogłoszeniu o naborze wniosków.
Samorząd województwa może dwukrotnie wezwać LGD do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia
list lub przekazania brakujących uchwał lub złożonych wniosków o przyznanie pomocy, jeżeli
jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej przyznania pomocy dla danego
projektu. Wezwanie powyższe wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie
pomocy, o czym właściwy organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę.
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Zarząd

45 dni

Przekazanie list do Urzędu
Marszałkowskiego / ARiMR

Ocena wniosków

21 dni

Rada LGD

21 dni

BENEFICJENC
I

Zarząd LGD

Dokumenty do Urzędu
Marszałkowskiego

24 dni

Zarząd LGD

Wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego

44 dni

Nabór wniosków (min. 14 max. 30 dni)

Podmiotem właściwym dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" i małe projekty, tj. operacje, które nie odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia
celów tej osi, jest Samorząd Województwa zaś dla operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" właściwy oddział regionalny Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W przypadku, gdy nabór dotyczy operacji „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej" i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" wszystkie listy (wyłącznie listy)
przekazywane są dodatkowo do wiadomości Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Lokalna Strategia Rozwoju
VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Od uchwał Rady przysługuje wnioskodawcy odwołanie. Jedynym organem uprawnionym do
rozpatrywania odwołań jest Rada.
Odwołanie w formie pisemnej składa się osobiście w biurze LGD w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji od LGD o nie wybraniu operacji do dofinansowania. Wniosek powinien
być szczegółowo uzasadniony i może zostać złożony tylko jeden raz.
Odwołanie pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy wniosek:
a) został złożony po upływie terminu 7 dni od dnia otrzymania informacji od LGD o
zgodności lub niezgodności operacji z LSR, liczbie uzyskanych punktów w ramach
oceny operacji oraz możliwości złożenia odwołania od wyników oceny,
b) został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący Wnioskodawcą lub
jego pełnomocnikiem/przedstawicielem, którego wniosek o przyznanie pomocy
podlegał ocenie,
c) nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku o
ponowne rozpatrzenie,
d) nie jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w informacji o naborze
– w przypadku, gdy ta informacja zawierała wskazanie tego zakresu.
Wnioski odwoławcze kieruje się do ponownej oceny na najbliższym posiedzeniu Rady, które
odbywa się nie później niż 7 dni od dnia zakończenia terminu składania odwołań.
Procedura weryfikacji odwołań przez Radę przebiega zgodnie z podstawowym trybem
oceny projektów.
Wniosek o przyznanie pomocy, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał liczbę
punktów, która kwalifikowałaby go do objęcia dofinansowaniem w danym naborze zyskuje
prawo do dofinansowania w ramach dostępnych środków.
O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca zostaje poinformowany
w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym wniosek był rozpatrywany.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania przez Radę, wniosek pozostawia się bez
dalszej możliwości odwoływania się.
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X. BUDŻET LSR
Sposób finansowania LSR w latach 2008-2013
Budżet LSR jest finansowym obrazem celów ogólnych i szczegółowych określonych
w strategii. Podstawą opracowania budżetu stały się warsztaty tematyczne i spotkania
z przedstawicielami gmin. Uwzględniając postulaty różnych środowisk oraz biorąc pod
uwagę dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu projektów unijnych, przyjęto „odważny”
sposób wydatkowania środków. Najbardziej efektywne w wydawaniu unijnych pieniędzy są
samorządy lokalne. Posiadając odpowiedni zasób kadrowy oraz cały aparat biurokratyczny,
samorządy są w stanie „przerobić” każdą niemal ilość pieniędzy. Takie uproszczone
podejście kłóci się jednak z podstawowym celem jaki przyświeca inicjatywie LEADER.
Pieniądze powinny być jak „najbliżej” ludzi. Decentralizacja zarządzania finansami,
w założeniu ma spowodować bardziej racjonalne wydatkowanie funduszy i interwencję w te
obszary, które najbardziej związane są z tzw. kapitałem społecznym.
Opracowując LSR, lokalna grupa działania musi określić budżet LSR dla każdego roku jej
realizacji.
Wysokość środków przewidzianych na:
Działanie 4.13 „Wdrażanie LSR” nie może być większa niż iloczyn mieszkańców
zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR (stan na 31 grudnia 2006 r.) i kwoty
116 złotych, z tym że na każdy z rodzajów operacji („Odnowa i rozwój wsi”,
„Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie
i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty”) zaplanować należy nie mniej niż 10%
tych środków,
Działanie 4.21 „Projekty współpracy” nie może być większa niż iloczyn mieszkańców
zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR (stan na 31 grudnia 2006 r.) i kwoty
3 złotych,
Działanie 4.31 „Funkcjonowanie LSR” nie może być większa niż iloczyn
mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR (stan na 31 grudnia
2006 r.) i kwoty 29 złotych, z tym że na koszty bieżące (administracyjne) LGD
zaplanować należy nie więcej niż 15% sumy środków przewidzianych na działania
4.13, 4.21 i 4.31

Przygotowując budżet staraliśmy się „pogodzić” różne tendencje. z jednej strony zapewnić
maksymalne wykorzystanie środków, wynikające z limitów określonych w rozporządzeniach
wykonawczych do ustawy o rozwoju obszarów wiejskich, z drugiej pozwolić ludziom
decydować o tym, co jest dla nich najpilniejszą potrzebą. Wychodząc z tego założenia
przyjęliśmy dość sztywne kryteria rozdziału środków będących w dyspozycji LGD (por. tab.
Montaż finansowy)
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Montaż finansowy dla LGD „Ziemia Przemyska”
WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU

6 694 592,00 zł

Odnowa i rozwój wsi
Małe Projekty
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

3694617,45 zł
1 259 678,55 zł
734 710,00 zł
1 005 586,00 zł

WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY
FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
RAZEM

173 136,00 zł
1 673 648,00 zł
8 541 376,00 zł

Tab. Montaż finansowy
Powyższe
zestawienie
odnosi
się
do
maksymalnych
w Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

limitów

określonych

Prace nad budżetem wymagały wielu konsultacji i kompromisów. Tworzenie tej części
dokumentu budziło największe emocje. Sporządzono kilka wersji tego dokumentu,
wybierając – w naszym przekonaniu – optymalne rozwiązanie. Kluczową sprawą było
stworzenie dokumentu, który z jednej strony spełniał by wymogi dokumentów finansowych
a drugiej pozwalał na pewną elastyczność. Umożliwiła by ona odpowiednio szybkie
reagowanie na ewentualne niedociągnięcia i opóźnienia.
Jak pokazuje powyższe zestawienia największą część budżetu przeznaczono na operacje
realizowane w ramach Odnowy i rozwoju wsi (nieco ponad 50 % środków). Kwota ta –
w rozbiciu na poszczególne samorządy, które będą głównymi beneficjentami działania – nie
robi już takiego wrażenia. Gdy dojdzie do tego jeszcze rozbicie na poszczególne
miejscowości, to środki są niemalże symboliczne. Stosunkowo dużą kwotę (ok. 25 %)
przeznaczono na realizację tzw. „małych projektów”, gdzie wachlarz potencjalnych
beneficjentów jest znacznie szerszy. Na pozostałe działania przewidziano alokację ok. 11 %
z całej puli środków przeznaczonych na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Zgodnie z pkt 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy
działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 659), trzeba określić budżet LSR dla
każdego roku jej realizacji, wykorzystując do tego wzór tabeli:
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Montaż finansowy
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Harmonogram

Właściwe zaplanowanie budżetu LSR wymaga przygotowania harmonogramu realizacji poszczególnych przedsięwzięć, w ramach których będą
realizowane konkretne operacje wraz ze wskazaniem okresu realizacji tych przedsięwzięć.
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XI. PRZYGOTOWANIE LSR
Prace przygotowawcze nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju rozpoczęły się na
początku 2008 roku. z każdej Gminy wyłoniono przedstawiciela, który uczestniczył w pracach
zespołu, powołanego do opracowania LSR.
Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju oparta była na partycypacyjnym modelu
tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym. Prace nad jej przygotowaniem trwały
wiele miesięcy. w procesie tym uczestniczyły wszystkie środowiska lokalne zaangażowane
w rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny regionu: mieszkańcy, rady sołeckie,
organizacje pozarządowe, nieformalne zrzeszenia społeczne, kościoły i związki wyznaniowe,
przedsiębiorcy, rolnicy, organy samorządu terytorialnego i ich jednostki pomocnicze, inne
instytucje publiczne.
Metodami zastosowanymi w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju były sesje
strategiczne, warsztaty robocze, sesje rad gmin, spotkania i konsultacje z mieszkańcami,
ekspertyzy statystyczne i strategiczne.
Pierwszym krokiem było zdiagnozowanie sytuacji społeczno-gospodarczej,
charakteryzującej obszar LGD. w tym celu przeprowadzona została analiza statystyczna,
uwzględniająca przede wszystkim trendy demograficzne, stan infrastruktury turystycznej oraz
poziom rozwoju przedsiębiorczości. Na tym etapie opierano się głównie o dane Głównego
Urzędu Statystycznego oraz informacje zawarte w dokumentach przygotowanych przez
Urzędy Gmin poszczególnych jednostek, wchodzących w skład LGD. Bazowano także na
danych, wynikających z badań społecznych przeprowadzonych na potrzeby Lokalnej
Strategii Rozwoju. w tej części LSR starano się wykazać jedynie specyficzne uwarunkowania
obszaru, wyróżniające go w otoczeniu i stanowiące potencjał rozwojowy. Wyniki tej analizy
zamieszczono w rozdziale 2 niniejszego dokumentu.
Kolejnym etapem, mającym dostarczyć jak najpełniejszego obrazu LGD, była analiza
SWOT, czyli przygotowanie opracowania zawierającego analizę zasobów wewnętrznych
obszaru oraz analiza otoczenia zewnętrznego pod kątem szans i zagrożeń dla dalszego
rozwoju. Wyniki analizy SWOT przygotowano w oparciu o prace warsztatowe członków LGD.
Pozwoliły one, wespół z wynikami analizy statystycznej, na wskazanie elementów
determinujących kształt rozwoju obszaru LGD, wyznaczenie celów i określenie misji.
Kolejnym etapem prac nad LSR było określenie misji – naczelnego celu rozwoju
LGD, przyświecającego przyszłym działaniom Lokalnej Grupy. w skład zespołu,
odpowiedzialnego za to działanie, weszli przedstawiciele lokalnych wspólnot poszczególnych
gmin, zaproszeni do udziału w pracach nad LSR przez członków Lokalnej Grupy Działania.
Posiadając pełen obraz analityczny oraz wytyczoną wizję i misję, przystąpiono do
identyfikacji celów głównych, odzwierciedlających zasadnicze pola działań w zakresie
intensyfikowania rozwoju. Są one rezultatem wcześniejszych etapów prac nad LSR. Po
wytyczeniu celów głównych, przystąpiono do określenia celów szczegółowych. Te zaś
posłużyły do stworzenia zestawienia konkretnych przedsięwzięć, których realizacja służyć
będzie realizacji celów głównych.
Na podstawie zidentyfikowanych przedsięwzięć oraz wytycznych zawartych
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.05.2008 r. w sprawie
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szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej
strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013,
określono budżet LSR, przy założeniach opisanych w rozdziale X niniejszego dokumentu.
w trakcie prac nad dokumentem, dążono do tego, aby w maksymalnym stopniu
zaangażować lokalne wspólnoty do prac nad strategią. Aby był to proces w pełni społeczny,
niezbędna była współpraca z Wójtami poszczególnych gmin, wchodzących w skład LGD,
oraz z pracownikami Urzędów Gmin. w ten sposób starano się przezwyciężyć pewną
„pasywność” mieszkańców, dla których odległe cele nie zawsze są w pełni uświadamiane.
Dlatego też, podczas spotkania inaugurującego LGD, postanowiono desygnować z każdej
gminy po 1 przedstawicielu odpowiedzialnym za upowszechnianie informacji i postępów we
wdrażaniu programu Leader. U podstaw tego założenia leżało przekonanie, iż osoby
delegowane do takich właśnie kontaktów będą miały lepsze rozeznanie sytuacji we własnej
gminie. Pozwoli to na lepszą identyfikację potencjalnych uczestników procesu prac nad
strategią a także na wyłonienie lokalnych liderów, którzy będą pobudzali do większej
aktywności mieszkańców swoich miejscowości.
Jednym z założeń inicjatywy Leader było zapewnienie maksymalnego stopnia
reprezentatywności członków LGD. Stąd też wśród członków wchodzących w skład LGD
musieli znaleźć się przedstawiciele 3 sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego.
Ten sam modus operandi zastosowano w trakcie prac nad LSR. Pozwoliło to na stworzenie
bardziej kompleksowego i różnorodnego dokumentu, który w większym stopniu
uwzględniałby potrzeby lokalnych wspólnot. Proces zaangażowania podmiotów z różnych
sektorów widoczny jest również w planowanym budżecie. Mimo tego, iż gros środków
zostało przeznaczonych na działania z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi” (gdzie beneficjentami
będą głównie samorządy), znaczna część środków została przeznaczona na realizację tzw.
„małych projektów”, gdzie katalog mogących się ubiegać o dofinansowanie jest znacznie
szerszy.
Z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe – z różnych przyczyn – pełne uczestnictwo
lokalnych wspólnot w procesie tworzenia LSR, stworzono różne możliwości udziału
w powstawaniu dokumentu. Każda z gmin – w trakcie zebrań wiejskich, sesji rad gmin czy
innych okolicznościowych spotkań, miała możliwość prezentacji celów, założeń i zasad
inicjatywy Leader. Dzięki uzyskanym w ten sposób danym, możliwe stało się nakreślenie
pewnych ogólnych ram dokumentu. Te wstępne badania potrzeb i oczekiwań mieszkańców
pozwoliły na sformułowanie pytań sondażowych, które zostały skierowane do mieszkańców
poszczególnych gmin. Ponieważ stopień „zwrotu” ankiet sondażowych nie jest zbyt duży,
ciężar zebrania i opracowania informacji uzyskanych od mieszkańców, spoczął na
wybranych na wstępie przedstawicielach każdej z gmin. Za ich pośrednictwem radni, sołtysi
i pracownicy urzędów gmin docierali z ankietami do respondentów.
Kolejną formą, często stosowaną w procesie tworzenia LSR, był wywiad sondażowy.
w trakcie nieformalnych spotkań, dyskusji i wymiany poglądów, można było usłyszeć wiele
ciekawych i oryginalnych spostrzeżeń. Zebrane dane posłużyły jako punkt wyjścia do
organizowanych w każdej miejscowości zebrań wiejskich. Pozwoliło to na pewne
uporządkowanie dyskusji i nakierowanie słuchaczy na możliwości związane z Leaderem,
z uwzględnieniem zasad finansowania projektów. Spotkania informacyjne, organizowane
przy różnej okazji (np. w takcie zebrań wiejskich, sesji rad gmin), pozwoliły także na
identyfikację nowych uczestników prac planistycznych. Formuła zespołu prowadzącego
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pracę nad LSR była od samego początku otwarta, co pozwoliło na sprawniejszą i bardziej
dogłębną analizę potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
Wszystkie dotychczas wymienione formy partycypacji mieszkańców w tworzeniu
dokumentu – mimo swojego nieformalnego w znacznej mierze charakteru – odbywały się
pod auspicjami „ściśle sformalizowanego” zespołu – grupy roboczej, którą tworzyli
członkowie Zarządu LGD. z ich inicjatywy powstawały mniejsze zespoły (nieformalne), które
miały za zadanie dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Pełna swoboda doboru
narzędzi komunikacji – od wizyt „dom w dom”, po Internet – pozwoliły na osiągnięcie
najbardziej reprezentatywnych danych. Sam proces gromadzenia danych niewiele wniósłby
do procesu powstawania LSR, gdyby nie dokonano operacjonalizacji problemu badawczego,
czyli stworzenia metodologii opracowania dokumentu. Zróżnicowanie form zbierania danych
(wywiad, ankieta, spotkania informacyjne, zebrania, Internet), pozwoliły także na dotarcie do
różnych środowisk i różnych grup wiekowych. Wykorzystując te wszystkie narzędzia i
techniki badawcze, zebrano surowy materiał, który dzięki pracy zespołu roboczego – pod
kierownictwem Zarządu LGD – przyjął postać dokumentu – Lokalnej Strategii Rozwoju.

Harmonogram konsultacji społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru „Ziemia
Przemyska”:
1. Warsztaty robocze dla członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” z zakresu
analizy potencjału rozwojowego obszaru LGD, wizji rozwoju, misji oraz kryteriów
lokalnych – Przemyśl, 22.02.2008 r.;
2. Warsztaty robocze dla członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” z zakresu
weryfikacji wizji i misji rozwoju, kryteriów lokalnych oraz identyfikacji celów ogólnych
Lokalnej Strategii Rozwoju – Żurawica, 11.04.2008 r.;
3. Warsztaty robocze dla członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” z zakresu
weryfikacji celów ogólnych oraz identyfikacji celów szczegółowych Lokalnej Strategii
Rozwoju – Boguchwała, 18.04.2008 r.;
Oprócz tych szerokich form konsultacji przeprowadzane były konsultacje na „niższych”
szczeblach decyzyjności. Oprócz zebrań wiejskich na wzmiankę zasługują również robocze
spotkania Zarządu LGD. Spotkania takie odbywały się 3-4 razy w miesiącu.

XII. WDRAŻANIE i AKTUALIZACJA LSR
Każde działanie planistyczne podlega szeregowi czynników, które wpływają na jego
realizację. Pogodzenie pewnego „idealizmu” przy tworzeniu LSR, z ryzykiem związanym
z odstąpieniem bądź niemożliwością podjęcia pewnych działań, jest niezbędne w procesie
planowania wieloletniego. Zapewnienie równowagi pomiędzy pewnym ogólnym kierunkiem
działań jest absolutnie niezbędne dla prawidłowej realizacji LSR. Elastyczność planu
i możliwość jego modyfikacji ma służyć lepszemu wykorzystaniu środków będących do
dyspozycji w ramach inicjatywy Leader.
Na LGD spoczywa oczywista odpowiedzialność za prawidłowe wdrażanie LSR. Rola
LGD polega na zarządzaniu procesem realizacji strategii i koordynowaniu działań
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prowadzących do tego celu. Do zakresu powyższych czynności należy również efektywne
spożytkowanie i poprawne rozliczenie otrzymanych środków publicznych.
Proces wdrażania to „przejście” od planowania strategicznego do zarządzania
strategicznego, czyli realizacja zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawiciele LGD
określili dla niniejszej strategii rekomendacje wdrożeniowe, czyli elementy, które powinny
zostać zachowane, aby jej realizacja odbywała się efektywnie. Rekomendacje te dotyczą
trzech poziomów:
a) organizacyjnego – zarządzanie strategią;
b) merytorycznego – ocena i przegląd zapisów strategii;
c) społecznego – promocja i pozyskiwanie partnerów.
Poziom organizacyjny skupia się na ścisłej koordynacji i współpracy między lokalnymi
oraz ponadlokalnymi instytucjami, organizacjami oraz środowiskami, w kompetencjach
których leży realizacja zadań zawartych w strategii. Dlatego też efektywność realizacji zadań
wyodrębnionych w dokumencie w dużej mierze będzie zależała od komórki, zarządzającej jej
wdrażaniem – Zarząd Lokalnej Grupy Działania przy pomocy Biura LGD. Ma to szczególnie
istotne znaczenie w przypadku przedsięwzięć zawartych w LSR, które mają charakter
zintegrowany, a ich realizacja spoczywa w rękach wielu podmiotów lokalnych. Przy
realizacji takich przedsięwzięć niezbędne będzie porozumienie i współpraca pomiędzy
partnerami, określenie wspólnych koncepcji realizacyjnych, przygotowanie odpowiedniej
dokumentacji, itd. w dalszej części niniejszego opracowania określone zostały zasady (ramy)
współpracy zintegrowanej. Najważniejszymi zadaniami jednostki koordynującej działania są:
a) koordynacja współpracy między jednostkami strukturalnymi Lokalnej Grupy Działania
(Rada Decyzyjna, Walne Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna) oraz pomiędzy LGD
a partnerami lokalnymi: władze samorządowe, organizacje pozarządowe,
przedsiębiorstwa z terenu LGD, rolnicy, twórcy lokalni, kościoły i związki wyznaniowe,
instytucje publiczne, mieszkańcy, itp.
b) harmonizacja realizacji działań zapisanych w Strategii,
c) koordynowanie działań LGD ”Ziemia Przemyska” w zakresie realizacji konkursów dla
podmiotów lokalnych na realizację LSR,
d) przygotowanie raportów o stanie realizacji LSR,
e) gromadzenie i przekazywanie partnerom lokalnym informacji na temat realizacji LSR,
f) pozyskiwanie partnerów do realizacji zadań zapisanych w Strategii.
Poziom merytoryczny obejmuje wdrażanie i monitorowanie zadań zapisanych
w Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD. Na podstawie informacji gromadzonych na poziomie
organizacyjnym, Zarząd LGD monitoruje proces realizacji operacji oraz wspólnie z Radą
Decyzyjną, podejmuje decyzje o zmianach w zapisach strategii. Procedura tych zmian
została opisana w rozdziale IX.
Poziom społeczny dotyczy upowszechniania zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju wśród
społeczności lokalnej oraz pozyskiwanie partnerów (lokalnych i zewnętrznych) dla realizacji
zadań Strategii. Upowszechnienie zapisów LSR wśród społeczności lokalnej ma na celu:
a)
poinformowanie o znaczeniu LSR dla rozwoju obszaru LGD;
b)
objaśnienie dalszych etapów procesu planowania rozwoju społecznogospodarczego na obszarze LGD – realizacja zapisów strategii, zaproszenie
partnerów do współpracy,
c)
prezentację
lokalnego
potencjału
społeczno-gospodarczego
partnerów
wchodzących w skład LGD, priorytetów i kierunków jej rozwoju w najbliższych
latach,
d)
objaśnienie roli funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Oś 4 Leader PROW
2007-2013) w finansowaniu rozwoju lokalnego i sposobu ich pozyskiwania poprzez
przygotowanie projektów wynikających ze Strategii,
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e)

zachęcenie do wzięcia udziału w realizacji zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju dla
LGD.

Celem zaplanowanych działań informacyjnych skierowanych do otoczenia LGD ”Ziemia
Przemyska” jest:
a)

Promocja Grupy oraz jej oferty turystycznej i gospodarczej w województwie
podkarpackim i sąsiednich województwach,

b)

Przyciągnięcie na teren Grupy potencjalnych inwestorów zainteresowanych
inwestowaniem na terenie LGD oraz organizacji pozarządowych mogących
wspomóc LGD ”Ziemia Przemyska” w realizacji Strategii poprzez przygotowywanie
projektów mogących otrzymać współfinansowanie z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.

Praca zespołowa, partnerska na rzecz danej społeczności lokalnej wymaga od osób
i organizacji pełnego zaangażowania i wiąże się z podejmowaniem ryzyka. Być „partnerem”
oznacza w pełni odpowiadać za działania własne i tych, z którymi wspólnie podejmujemy
decyzje.
LGD zobligowana jest do zaangażowania jak najszerszej części społeczności lokalnej
do wdrażania LSR – wymóg ten jest jednym z podstawowych filarów, na którym opiera się
podejście Leader. w związku z tym LGD zobowiązuje zasada pełnej jawności działań,
polegająca przede wszystkim na prowadzeniu intensywnych działań informacyjnopromocyjnych, mających służyć udostępnieniu i rozpowszechnieniu informacji na temat LGD,
a także podejmowanych przez nią działań.
W jaki sposób efektywnie prowadzić działania informacyjno-promocyjne? Należy
w pierwszej kolejności skorzystać z tablic informacyjnych w urzędach gmin i parafiach.
Wymierne rezultaty można też osiągnąć poprzez współpracę z lokalnymi i regionalnymi
mediami – prasą, rozgłośniami radiowymi i telewizyjnymi. Sugeruje się także
przeprowadzanie – najlepiej cyklicznie – spotkań z mieszkańcami, kolportaż plakatów oraz
przygotowania, a następnie dystrybucja biuletynów i ulotek, wykładanych w miejscach
publicznych lub doręczanych do skrzynek pocztowych. Oczywistym posunięciem wydaje się
rozwijanie strony internetowej, będącej multimedialną platformą ze wszystkimi
aktualnościami, ważnymi dokumentami, raportami oraz forum dyskusyjnym.
Członkowie LGD muszą pamiętać o poprawnym funkcjonowaniu biura, będącego jej
drugą – po stronie internetowej – wizytówką. Powinno być ono dostępne dla mieszkańców
w godzinach jego otwarcia, a osoba bądź osoby odpowiedzialne za jego prowadzenie
zobowiązany jest do udzielania wszystkim zainteresowanym kompetentnych odpowiedzi
i wyjaśnień. Do jego obowiązków należy także udostępnianie do wglądu materiałów
dokumentujących działalność LGD (także protokoły z posiedzeń zarządu i posiedzeń organu
decyzyjnego). Wspomniany pracownik musi być także przygotowany do przyjmowania od
mieszkańców wniosków i postulatów dotyczących wdrażania LSR. Podkreślenia wymaga
fakt, że składane wnioski powinny być dokładnie analizowane przez LGD i w przypadku, gdy
okażą się słuszne, konieczne jest podjęcie odpowiedniej decyzji w zakresie zmiany sposobu
wdrażania LSR, uwzględniającej wspomniany wniosek.
Do procesu wdrażania LSR należy także aktywizowanie i motywowanie społeczności
lokalnej. Atrakcyjnym narzędziem jest z pewnością obiecanie pomocy w przygotowaniu
wniosków o przyznanie pomocy ze środków LSR. Praktyczna realizacja obejmuje m.in.
organizację szkoleń i warsztatów, umożliwiających nabycie potrzebnych kwalifikacji.
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Kolejnym obowiązkiem, służącym aktywizacji mieszkańców, jest świadczenie przez LGD
bezpłatnego poradnictwa, związanego z projektowaniem operacji lub przygotowaniem
wniosku o pomoc.
Do zadań LGD należy organizowanie naboru wspomnianych wyżej wniosków, a także
pozyskiwanie informacji o postępach w wydatkowaniu środków LSR, zawartych w umowach
o przyznaniu pomocy. Niezbędne jest także podkreślenie wagi procesu oceny potencjalnych
operacji pod względem ich zgodności ze Strategią, a następnie ich wybór do finansowania
zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru.
Niezależnie od tego, czym zajmuje się partnerstwo lokalne, można określić zestaw zasad
czy ram postępowania, którymi powinno się ono kierować, jeśli jego działania mają być
skuteczne:
a) realizm - cele i terminy ich realizacji ustalane przez partnerów muszą być możliwe do
osiągnięcia;
b) pragmatyzm - zdając sobie sprawę z wagi dalekosiężnych planów, partnerstwo
powinno poszukiwać wymiernych i szybko osiągalnych rozwiązań, jasno
zdefiniowanych problemów;
c) stosowność - metody pracy i zasoby muszą być dostosowane do wymogów
konkretnych działań, partnerstwo musi umożliwiać osiąganie postępu w rozwoju
lokalnym, przezwyciężanie kryzysów i osiąganie akceptowalnych rozwiązań;
d) podzielanie
wspólnej
wizji
przyszłości
regionu,
która
rozwija
się
i wzbogaca wraz z realizacją projektów na rzecz rozwoju;
e) otwartość i elastyczność pozwalające uczestniczyć jak największej liczbie osób
w partnerstwie i gwarantujące jego zróżnicowany skład, to warunek jego
pomysłowości i innowacyjności;
f) wysłuchiwanie, szacunek i zaufanie, dzięki którym można przełamać potencjalne
konflikty, uwzględnić różne punkty widzenia i osiągnąć prawdziwe porozumienie
w miejsce pozornego konsensusu;
g) wzajemne zrozumienie umożliwiające poznanie umiejętności i możliwości różnych
partnerów i szybkie osiągnięcie najlepszej formy współdziałania i podziału
obowiązków w konkretnych sytuacjach;
h) zrozumienie i dostosowanie się do potrzeb rożnych grup społecznych w celu
zmobilizowania i uczynienia odpowiedzialnymi wszystkich mieszkańców obszaru
LGD;
i) przejrzystość działań i troska o informowanie, tak by wszyscy mogli uczestniczyć
w działaniu i przez to zmieniać swoją mentalność;
j) dyskusja nad rolą, funkcją i działaniami każdego z partnerów w celu wzmocnienia
jego poparcia i zaangażowania;
k) determinacja, na ogół ze strony kilku kluczowych osób, gwarantująca spójność

projektu jako całości i uniemożliwiająca rozpraszanie działań.
Lokalna Strategia Rozwoju nie jest dokumentem danym „raz na zawsze”. Podlega ona
ocenie i weryfikacji, a najbardziej miarodajnym wskaźnikiem jej skuteczności i użyteczności,
będą zrealizowane przez beneficjentów projekty. Procedury związane z aktualizacją LSR
określone zostały w Statucie LGD. Przyjęcie i zmiany LSR dokonywane są przez Walne
Zebranie Członków LGD.
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XIII. EWALUACJA
Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach tj.
planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych
i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie
decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki
lub programu.
Rada Unii Europejskiej zobowiązała wszystkie państwa członkowskie do
przeprowadzenia ewaluacji pomocy finansowej z funduszy strukturalnych UE wydając
Rozporządzenie nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 .
Według powyższego rozporządzenia ewaluacja ma na celu poprawę: „jakości,
skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych
w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych dotykających dane państwa
członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju
i właściwego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na środowisko oraz
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.
Ewaluacja jako proces systematycznej oceny interwencji z funduszy strukturalnych
ciągle zyskuje na znaczeniu. w okresie programowania 2007-2013 wyniki badań
ewaluacyjnych będą pełnić ważną rolę w procesie kształtowania polityki spójności Unii
Europejskiej, a podczas debaty nad kolejnym budżetem w perspektywie po 2013 roku będą
jednym z kluczowych argumentów dla jej zachowania w dotychczasowym kształcie lub
weryfikacji jej założeń.
Ewaluacja – inaczej nazywana oceną sukcesu projektu – składa się z kilku ocen
cząstkowych, tzn. oceny odpowiedzialności, skuteczności, efektywności i oddziaływania
projektu w stosunku do poczynionych wcześniej założeń. Główny cel, dla którego
przygotowywana będzie ewaluacja LSR, to obniżenie ryzyka popełnienia omyłki w realizacji
projektu oraz zapobieżenie jego negatywnym skutkom.
Komisja Europejska wskazała na priorytetowe aspekty projektu, które powinny zostać
poddane ewaluacji:
o
o
o
o
o
o

adekwatność projektu, tzn. jakie problemy zamierzano rozwiązać dzięki
realizacji celów projektu?
przygotowanie projektu i jego planu, tzn. czy projekt jest logicznie
zaplanowany
i spójny wewnętrznie?
efektywność projektu, tzn. jakie są nakłady projektu (jego koszty oraz czas
realizacji) w stosunku do osiąganych rezultatów?
skuteczność projektu, tzn. czy dzięki realizacji projektu osiągnięto
zakładaną zmianę? Jaki jest stosunek rezultatów do zakładanych celów?
oddziaływanie projektu, tzn. jaki skutek wywiera projekt w szerszym
środowisku? Jaki jest jego wkład w realizację szerszych celów?
trwałość projektu, tzn. jakie jest prawdopodobieństwo, że osiągnięte
zmiany/korzyści będą nadal kontynuowane?
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Ocena funkcjonowania Lokalnej Grupy
wykorzystanie kilku narzędzi ewaluacyjnych:

Działania

będzie

się

odbywać

przez

dokonywana

przez

 oceny ex ante i ex post;
 oceny szkoleń realizowanych
beneficjentów szkoleń ;

przez LGD

–

ocena

 analizę jakościową i ilościową projektów napływających do LGD w ramach
ogłaszanych konkursów .
Ewaluacja obejmować będzie ocenę ex ante oraz ocenę ex post. Ocena ex ante
koncentrowała się będzie wyłącznie na operacjach znajdujących się w fazie planowania
i podejmowania decyzji o ich realizacji. Sporządzana będzie analiza w stosunku do każdego
planowanego przedsięwzięcia, która uwzględniała będzie opis spodziewanych efektów oraz
ocenę jego wpływu na osiąganie celów zawartych w LSR. Ocena ex post skupi się na ocenie
działań już zrealizowanych. 7-letni czas działalności LGD przy finansowaniu PROW 20072013, sprawia, że najlepszym okresem na dokonanie ewaluacji ex post są dwa lata.
A zatem, w latach 2009-2015 miałyby miejsce trzy ewaluacje – po drugim, czwartym
i szóstym roku działania. w związku z tym, że przedsięwzięcia LSR są zróżnicowane,
a uniwersalna forma ewaluacji nie istnieje, analizowane będą wszystkie zrealizowane
w okresie ewaluacji działania LGD i operacje beneficjentów, pod kątem określenia efektów
tych przedsięwzięć, a także wpływu, jaki miała ich realizacja na osiągnięcie celów
zakładanych w LSR.
Obszarem podlegającym ewaluacji, będzie również jakość partnerstwa oraz sprawność
funkcjonowania LGD. Na tym polu oceniane będzie funkcjonowanie biura, jego pracowników
oraz samych organów LGD, jakość efektywności stosowanych procedur, przepływu
informacji oraz sprawności podejmowania decyzji. Organem odpowiedzialnym za
przeprowadzenie generalnej oceny funkcjonowania LGD będzie komisja rewizyjna.
Wyniki ewaluacji zawarte będą w raportach, zawierających między innymi takie elementy jak:
a) wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w okresie ewaluacji, z krótkim opisem
merytorycznym i informacją finansową o każdym z nich;
b) opis bezpośrednich efektów przedsięwzięć i porównanie ich z efektami, które były
zakładane w fazie projektowania;
c) analiza dotycząca wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie celów
określonych w LSR;
d) wnioski w formie uwag i rekomendacji dotyczących zmian w sposobie funkcjonowania
LGD, mające zapewnić wyższą efektywność działania LGD oraz lepsze osiągnięcie
celów zakładanych w LSR.
Wyniki ewaluacji będą przedstawiane publicznie podczas Walnego Zebrania Członków,
które udziela absolutorium Zarządowi za miniony rok. Zespolenie w czasie tych wydarzeń
stanowić będzie bodziec do dyskusji o działalności LGD i Zarządu, a wynikające z niej
wnioski będą przekładane na stosowne uchwały Walnego Zebrania Członków.

XIV. LSR NA TLE INNYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH
Gminy wchodzące w skład LGD opracowały własne Strategie Rozwoju, posiadają także
Plany Rozwoju Lokalnego i inne dokumenty planistyczne, które stały się podstawą do
opracowania LSR.
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Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” nie działa w próżni instytucjonalnej – również
tworzona przez nią LSR nie jest pierwszym i jedynym dokumentem strategicznym,
opracowanym dla danego obszaru. Naturalnym rozwiązaniem, mającym na celu stworzenie
jak najlepszej Strategii, było uwzględnienie dokumentów przygotowanych przez:
gminy wchodzące w skład obszaru – np. strategie rozwoju, plany zagospodarowania
przestrzennego, plany rozwoju lokalnego, wieloletnie plany inwestycyjne;
samorząd województwa – strategie rozwoju regionu, regionalne strategie tematyczne
dotyczące rozwoju wybranych branż (np. turystyki, infrastruktury, edukacji);
powiatowy urząd pracy – np. program promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy;
park krajobrazowy;
dyrekcje lasów państwowych;
ośrodki doradztwa rolniczego;
Dzięki poznaniu założeń niniejszych dokumentów, członkowie LGD posiedli lepszą
orientację, jakie konkretne problemy są najbardziej istotne dla społeczności lokalnej
i środowiska, w którym żyje, a także jak je rozwiązać. Wiedza ta pomogła w wyborze kwestii
kluczowych dla regionu – po to, aby przygotowana LSR miała charakter zintegrowany
i komplementarny w stosunku do działań już podjętych przez inne podmioty.
Przy sprawdzaniu zgodności LSR z pozostałymi dokumentami strategicznymi, nie
poprzestano wyłącznie na poziomie lokalnym. Przeanalizowano dokumenty programowo
przygotowane na okres 2007-2013, a zwłaszcza Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego, Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”, Program Operacyjny
„Innowacyjna Gospodarka”, Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”. Analiza
przeprowadzona na tym poziomie umożliwiła zidentyfikowanie programów i działań
komplementarnych w stosunku do tych, które są zaplanowane w LSR i które LGD będzie
mogła realizować jako beneficjent w ramach programów innych niż Oś 4. Leader PROW
2007-2013.
Przy opracowaniu LSR korzystano z następujących dokumentów i opracowań:
- Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2020.
- Strategia Rozwoju Gminy Żurawica 2008 - 2015
- Strategia Rozwoju Gminy Orły
- Strategia Rozwoju Gminy Stubno
- Strategia Rozwoju Gminy Medyka
- Strategia Rozwoju Gminy Bircza
- Strategia Rozwoju Gminy Przemyśl
- Strategia Rozwoju Gminy Fredropol
- Strategia Rozwoju Gminy Krasiczyn
- Strategia Rozwoju Powiatu Przemyskiego
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” Strona 84 z 118

Lokalna Strategia Rozwoju
- Regionalna Strategia Innowacji RSI Podkarpackie
- Strategia Rozwoju Turystyki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
- Strategia Rozwoju Powiatu Przemyskiego na lata 2004-2013
Na poziomie krajowym dokumentami pomocniczymi były:
- Strategia Rozwoju Polski Wschodniej do 2020 r.
a także Programy Operacyjne
- Infrastruktura i Środowisko
- Innowacyjna Gospodarka
- Kapitał Ludzki
- Europejska Współpraca Terytorialna
Możliwości realizacji projektów w ramach innych programów są dopuszczalne i, pod
warunkiem nie dublowania projektów. LGD będzie stopniowo – w miarę „krzepnięcia
instytucjonalnego” – poszerzać swoją działalność i realizować projekty o większej skali
i zasięgu oddziaływania.

XV. WSKAZANIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, PRZEDSIĘWZIĘĆ LUB OPERACJI
REALIZOWANYCH PRZEZ LGD w RAMACH INNYCH PROGRAMÓW NA OBSZARZE OBJĘTYM
LSR
Operacje realizowane ze środków innych programów powinny mieć charakter
komplementarny w stosunku do tych, które będą realizowane w ramach PROW. LGD chcąc
realizować działania z innych źródeł finansowych, musi określić wewnętrzne procedury
ubiegania się o te środki. Najważniejszą zasadą, którą należy bezwzględnie przestrzegać
jest zasada podwójnego finansowania. Nie jest możliwe – pod żadnym pozorem – aby jedna
operacja była współfinansowana z dwóch różnych źródeł finansowych (nie można na to
samo zadanie otrzymać dotacji z 2 źródeł unijnych). Jako mechanizmy zabezpieczające
przed nakładaniem się pomocy w ramach PROW i innych programów można zastosować
następujące rozwiązania:
każda osoba zatrudniona przez LGD będzie miała umowę zawierającą szczegółowy
wykaz obowiązków i zadań, ze wskazaniem programu, na rzecz którego te zadania
i obowiązki będą wykonywane oraz podaną kwotą wynagrodzenia pochodzącą ze środków
tego programu
każdy dokument księgowy stanowiący dowód poniesionego wydatku musi być stosownie
opisany (nazwa programu, źródła finansowania, udział procentowy dotacji)
LGD zobowiązana będzie do prowadzenia osobnego rachunku bankowego dla działań
realizowanych w ramach PROW i osobnego do obsługi innych programów.
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Procedury – nawet najdoskonalsze – nie są w stanie zapewnić całkowitej ochrony. Stąd tak
bardzo ważną kwestią jest zatrudnienie osoby, która posiada stosowne doświadczenie we
wdrażaniu unijnych projektów.
Naczelną zasadą, jaką należy się kierować przy wyborze osób do pracy oraz przy wyborze
operacji do dofinansowania powinna być przejrzystość i jawność działań i sposobów
dokonywania oceny.
LGD jest stowarzyszeniem otwartym, gotowym do podejmowania nowych wyzwań.
Inicjatywa Leader ma być nie tylko „poligonem doświadczalnym”, ale także impulsem do
aktywniejszej działalności na rzecz całego obszaru objętego LSR.

XVI. SKUTKI WDROŻENIA LSR
Realizacja celów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ”Ziemia Przemyska”
przyniesie największe efekty przede wszystkim w promocji województwa. Podniesienie
jakości bazy turystycznej na obszarze gmin tworzących LGD „Ziemia Przemyska”,
wypromowanie unikalnego produktu lokalnego oraz troska o środowisko umożliwi
zwiększenie liczby turystów. Wysoka jakość usług turystycznych, różnorodność dziedzictwa
przyrodniczego oraz charakterystyczna atmosfera miejsca będzie najlepszą reklamą tak dla
województwa, jak i gmin tworzących LGD. Dodatkowo, wzrost przedsiębiorczości wśród
mieszkańców umożliwi zmniejszenie bezrobocia wśród mieszkańców Podkarpacia.
Przeprowadzenie kursów doszkalających, ułatwienie prowadzenie działalności gospodarczej,
aktywne poszukiwanie inwestorów zagranicznych przyczyni się do wzrostu konkurencyjności
nie tylko LGD, ale całego regionu Podkarpacia.
Wskaźniki osiągnięcia celów:

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA
czyli poprawa w zakresie usług turystycznych, rozwój bazy gastronomiczno-noclegowej, wytyczanie tras turystycznych, odnowa miejsc i obiektów, będących
atrakcjami turystycznymi,
zaowocuje:
wzrostem ruchu turystycznego w województwie (w tym także turystów
zagranicznych);
wzrostem dochodów z turystyki;
poprawą jakości infrastruktury turystycznej w województwie (zwiększenie liczby
nowopowstałych miejsc noclegowych oraz punktów gastronomiczny)
zwiększeniem atrakcyjności turystycznej województwa (zwiększenie długości tras
turystycznych oraz ich urozmaicenie);
poprawą jakości świetlic wiejskich i przestrzeni publicznych
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ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ POPRZEZ LEPSZE
WYKORZYSTANIE LOKALNEGO POTENCJAŁU
czyli wykreowanie oraz wypromowanie unikalnego produktu, bazującego na lokalnym
dziedzictwie historyczno-kulturalnym, możliwym do wytworzenia tylko na terenie gmin
tworzących LGD,
przyczyni się do:
wypromowania obszaru województwa oraz LGD;
zaangażowania ludności wiejskiej;
wzrostem ruchu turystycznego w województwie (w tym także turystów
zagranicznych);
zwiększeniem liczby nowych miejsc pracy

OCHRONA i WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH
i KULTUROWYCH OBSZARU LGD
czyli odnawianie i urządzanie miejsc oraz obiektów stanowiących dziedzictwo
przyrodnicze, oznaczanie i promowanie ich, a także kształtowanie poczucia
odpowiedzialności mieszkańców za przyrodnicze obszaru, zaowocuje:
wzrostem ruchu turystycznego w województwie (w tym także turystów
zagranicznych);
podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców;
ilością zorganizowanych kampanii proekologicznych;
podniesieniem jakości powietrza w województwie.
zwiększeniem liczby odnowionych obiektów
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XVII. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład
organu decyzyjnego
2. Załącznik nr 2 doświadczenie LGD i członków LGD
3. Załącznik nr 3 – Karta oceny formalnej dla wnioskodawców i operacji
zgłaszanych w ramach konkursu na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
na obszarze LGD Ziemia Przemyska (Karta oceny zgodności projektów
z LSR).
4. Załącznik nr 4 – Lokalne kryteria wyboru dla działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” na obszarze LGD Ziemia Przemyska” + Specyfikacja
wskaźników podlegających ocenie merytorycznej.

5. Załącznik nr 5 - Opis stanowisk pracy i profilu wymagań kwalifikacyjnych
w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Przemyska”.

6. Załącznik nr 6 – Zakończone nabory wniosków.
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Załącznik nr 1 Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego

1

Perkun Piotr

2

Solarczyk Ireneusz

3

Iwasieczko Marek

4

Kusz Danuta

5

Adam Cieleń

6

Bobek Tadeusz

7

Hołyszko Janusz

8

Paweł Rogal

9

Kudła Marek

3
Studia podyplomowe
z zakresu integracji
europejskiej
szkolenia z zakresu
pozyskiwania
środków UE
szkolenia z zakresu
pozyskiwania
środków UE
kursy, szkolenia,
warsztaty z zakresu
programów
pomocowych
Przedstawiciel
Spółdzielni
Pszczelarskiej MIŚ
szkolenie z zakresu
pozyskiwania
środków UE
szkolenie z zakresu
pozyskiwania
środków UE
szkolenie z zakresu
pozyskiwania
środków UE
kursy, szkolenia,
warsztaty z zakresu
programów
pomocowych

4
Dyplom
ukończenia
studiów

5

6

5

j. angielski

j. niemiecki

Oświadczenie
o co najmniej 3letnim
zameldowaniu
na pobyt stały
na obszarze
LSR

Nazwa
reprezentowanej
gminy

Sektor, którego
przedstawicielem
jest członek
organu
decyzyjnego
LGD

Dokument
potwierdzający
przedstawicielstwo
danego sektora

Liczba

2

Liczba

1

Wiedza
i doświadczenie

Dokumenty
potwierdzające
wiedzę
i doświadczenie

Liczba

Lp.

Nazwisko
i imię/imiona
członka organu
decyzyjnego LGD

Język roboczy
UE i dokument
potwierdzający
jego
znajomość

7

8

9

10

11

12

1

x

Żurawica

społeczny

deklaracja
przystąpienia

1

x

Fredropol

publiczny

uchwała rady pow.

realizacja
projektów

3

x

Medyka

publiczny

uchwała rady
gminy

realizacja
projektów

2

x

Stubno

społeczny

uchwała walnego
zebrania członków

x

Przemyśl

społeczny

uchwała walnego
zebrania członków

x

Krasiczyn

społeczny

deklaracja
przystąpienia

1

x

Orły

społeczny

deklaracja
przystąpienia

3

x

Bircza

gospodarczy

deklaracja
przystąpienia

2

x

Żurawica

społeczny

deklaracja
przystąpienia

realizacja
projektu

realizacja
projektu
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Załącznik nr 2 Doświadczenie LGD i członków LGD
Lp.

Nazwisko
i imię/imiona
członka albo
nazwa członka/
partnera

Nazwa realizowanego
projektu lub jego
ogólny zakres

Czas
realizacji
projektu

1

2

3

4

1

Szabaga Janusz

PHARE, INTERREG

2002-2007

2

SAPARD, ZPORR

2006-2008

3

Iwasieczko Marek
Ważna -Lisowiec
Zofia

4

Słabicki Janusz

SPO, PHARE,

2003-2005

5

Solarczyk Ireneusz

6

Borcz Monika

7

Kowalski Jerzy

PHARE, SAPARD

2001-2005

8
9

Kowalski Witold
Spółdzielnia
Pszczelarska „MIŚ”

10

Słabicki Bogusław

11

Szymoniak Krystyna

12

Nowakowska Aneta

13

Cwynar Jerzy

14

Bazanowski Marcin

15

Perkun Piotr

16

Kusz Danuta

17

Bobek Tadeusz

18

Hołyszko Janusz

19

Rogal Paweł

20

Szal Marek

21

Pasek Grażyna

22

Poczynek Grażyna

23

Pekaniec Barbara

24

Lenar Stanisław

25

Szuban Henryk

26
27

Atamańczuk Andrzej
Szeleszczuk
Tomasz

28

Cielniak Teofil

29

Łebowicz Sławomira

30
31

Wirkijowski Daniel
Gołębiowski
Ryszard

32

Żak Zbigniew

33

Walczak Zbigniew

Koszty
realizacji
projektu

5

6

7

3,5 mln

środki UE, środki
krajowe
środki UE, środki
krajowe

gmina
Żurawica
gmina
Medyka
gmina
Fredropol
gmina
Stubno
Gmina
Fredropol
gmina
Bircza
gmina
Krasiczyn
gmina
Przemyśl
gmina
Przemyśl

2004

gmina Orły
gmina
Stubno
gmina
Medyka

RPO

2008-2009

PHARE

2003

gmina Orły
gmina
Przemyśl
Gmina
Żurawica
gmina
Stubno
gmina
Krasiczyn

SAPARD

2003

SPO

Źródło
finansowania
/program

Miejsce
realizacji
projektu

gmina Orły

środki UE, środki
krajowe

środki krajowe

środki UE,
krajowe

5 mln

UE, środki
krajowe
środki UE,
krajowe
środki UE,
krajowe

gmina Bircza
gmina
Żurawica
gmina
Żurawica

SPO

2006

SAPARD

2006

SAPARD

2006

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” Strona 90 z 118

gmina Bircza
gmina
Stubno
gmina
Krasiczyn
gmina
Krasiczyn
gmina Bircza
gmina
Żurawica
gmina
Fredropol
gmina
Krasiczyn
gmina
Stubno
gmina
Fredropol
gmina
Fredropol
gmina Orły

środki UE
,krajowe

środki UE,
krajowe

środki UE,
krajowe
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34

Serafin Stanisław

35

Magdziak Andrzej

36
37

Świrzyńska Elżbieta
Michałuszko
Lubomira

38

Herbut Janusz

39
40

Pączek Jan
Haber-Słowińska
Jadwiga

41

Maciołek Zbigniew

42

Rodzeń Józef

43

Szumełda Adam

44

Szabaga Stanisław

45

47

Szczygieł Gerard
Kostkiewicz
Bolesław
Wiśniowski
Arkadiusz

48

Hofman Marian

49

Żmuda Jadwiga

50

Kudła Marek

gmina
Stubno
gmina
Medyka
gmina
Medyka
gmina
Medyka

PROW ,SPO

gmina Orły
PHARE

2005-2007

gmina Orły

SPO ,INTERREG 3 A

2004-2006

gmina Bircza
gmina
Przemyśl
gmina
Przemyśl
gmina
Żurawica
gmina
Przemyśl
gmina
Medyka

PAOW, SAPARD

2004-2006

EFS

2007-2008

51

Śnieżek Mariusz

gmina Orły
gmina
Przemyśl
gmina
Żurawica
starostwo
Powiatowe
gmina
Żurawica
gmina
Fredropol

52

Małgorzata Hawro

gmina Orły

46

środki UE
,krajowe
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zał. nr 3

KARTA OCENY
zgodności projektów z LSR
LGD „Ziemia Przemyska”

Miejsce na pieczątkę

NUMER
WNIOSKU:

KO nr

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NAZWA/TYTUŁ WNIOSKOWANEGO
PROJEKTU:
DZIAŁANIE „WDRAZANIE LOKALNYCH
STRATEGII ROZWOJU” – OPERACJE
KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM
PRZYZNANIA POMOCY w RAMACH
DZIAŁAŃ:

o
o
o
o

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

1.Czy realizacja projektu/operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?

Tak

Nie

Tak

Nie

CO 1: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA
CO 2: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ POPRZEZ LEPSZE WYKORZYSTANIE
LOKALNEGO POTENCJAŁU
CO 3: OCHRONA i WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH i KULTUROWYCH OBSZARU
LGD
2. Czy realizacja projektu/operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?
CSZ I.1.Rewitalizacja/utworzenie miejsc spotkań i wypoczynku mieszkańców wsi
CSZ I.2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców LSR
CSZ I.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
CSZ I.4. Promowanie zdrowego stylu życia
CSZ I.5. Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej
CSZ II.1. Wspieranie samodzielnej działalności gospodarczej
CSZ II.2. Rozwój turystyki wiejskiej
CSZ II.3. Zrzeszenia produkcyjne jako element wspierania przedsiębiorczości
CSZ II.4. Wsparcie dla rolniczej działalności gospodarczej (rolnictwo ekologiczne i integrowane)
CSZ II.5. Promocja regionalnych atrakcji. Weekend na ziemi przemyskiej okazją do poznania
kultury i dziedzictwa regionu
CSZ III.1. Promocja i wykorzystanie walorów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
CSZ III.2. Promocja zdrowej żywności
CSZ III.3. Zwiększenie liczby lokalnych inicjatyw ekologicznych
CSZ III.4. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego
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CSZ III.5. „Z tradycją w nowoczesność”
3. Czy realizacja projektu/operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR?
WSKAZAĆ PRZEDSIĘWZIĘCIE/A:

UZASADNIĆ ZGODNOŚĆ PROJEKTU/OPERACJI z ZAZNACZONYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI w LSR:*

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA OD:
Głosuję za uznaniem /nie uznaniem operacji za zgodną z LSR
(niepotrzebne skreślić)
MIEJSCE:

DATA:

PODPISY SEKRETARZY
POSIEDZENIA OD

1.

CZYTELNY
PODPIS:
2.

* Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR, jeżeli będzie zgodna z: co najmniej
jednym celem ogólnym oraz co najmniej jednym celem szczegółowym.

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” Strona 93 z 118

Lokalna Strategia Rozwoju
Zał. nr.4
Lokalne kryteria wyboru dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają
się do osiągnięcia celów tej Osi, objętych PROW 2007 - 2013

L.p

Kryterium wyboru operacji

Opis

1

Zasięg obszarowy oddziaływania
operacji

Preferuje operacje
mające wpływ na
większy obszar w ramach
obszaru objętego LSR

2

Poziom
zaangażowania
społeczności lokalnej w realizację
operacji

Preferuje operacje, które
na etapie realizacji
angażują mieszkańców
z obszaru objętego LSR
(z wskazaniem ilości)

3

Stopień wykorzystywania zasobów
wewnętrznych obszaru

Preferuje wykorzystanie
większej ilości
i różnorodności zasobów
wewnętrznych obszaru
objętego LSR

4

Innowacyjny charakter

5

Poziom dofinansowania operacji

6

Kryterium strategiczne: zgodność
z celem ogólnym

Preferuje operacje
dające szansę do
tworzenia nowatorskich
metod działania na rzecz
zintegrowanego
i zrównoważonego
rozwoju oraz
innowacyjnych sposobów
rozwiązywania lokalnych
problemów
Preferuje operacje,
których wartość
dofinansowania nie
przekracza 10.000 zł
Preferuje operacje, które
są zgodne z celami
ogólnymi

Punktacja
4 pkt – wpływa na cały obszar
objęty LSR
3 pkt – wpływa na więcej niż 1
gminę
2 pkt – wpływa na 1 gminę
1 pkt - wpływa na więcej niż 1
miejscowość
0 pkt- wpływa wyłącznie na 1
miejscowość
3 pkt – angażuje 50 i więcej
mieszkańców
2 pkt – angażuje od 9 do 49
mieszkańców
1 pkt –angażuje od 2 do 8
mieszkańców
0 pkt – angażuje mniej niż 2
mieszkańców
2 pkt – wykorzystuje zasoby
historyczno - kulturowe
2 pkt – wykorzystuje zasoby
przyrodnicze
1 pkt – wykorzystuje aktywność
społeczną mieszkańców
1 pkt – wykorzystuje aktywność
gospodarczą mieszkańców
0 pkt – nie wykorzystuje
wewnętrznych zasobów obszaru
(Maksymalna liczba punktów: 6)
2 pkt – jeżeli ma innowacyjny
charakter
0 pkt – jeżeli nie ma
innowacyjnego charakteru

2 pkt – nie przekracza kwoty
10.000 zł
0 pkt – przekracza kwotę
10.000 zł
TAK - podlega dalszej ocenie
NIE – nie podlega ocenie

Minimalna liczba punktów: 5
Kryterium 6 – kryterium na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji
operacji w ramach LSR.
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Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej dla
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów,
tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi,
objętych PROW 2007 - 2013

L.p

1

Nazwa
Zasięg obszarowy oddziaływania
operacji
(Preferuje operacje mające wpływ na większy
obszar w ramach obszaru objętego LSR)

2

Poziom zaangażowania
społeczności lokalnej w realizację
operacji
(Preferuje operacje, które na etapie realizacji
angażują mieszkańców z obszaru objętego LSR
(z wskazaniem ilości)

3

Stopień wykorzystywania
zasobów wewnętrznych obszaru
(Preferuje
wykorzystanie
większej
ilości
i różnorodności zasobów wewnętrznych obszaru
objętego LSR)

4

Innowacyjny charakter
(Preferuje operacje dające szansą do tworzenia
i testowania nowatorskich metod działania na
rzecz
zintegrowanego
i zrównoważonego
rozwoju
oraz
innowacyjnych
sposobów
rozwiązywania lokalnych problemów)

5

Poziom dofinansowania operacji
(Preferuje
operacje,
których
wartość
dofinansowania nie przekracza 10.000 zł)
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Lokalne kryteria wyboru operacji
dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ”, objętego PROW
2007 – 2013.
L.p.

Kryterium wyboru
operacji

Opis

1

Rodzaj planowanej
działalności nierolniczej
w zakresie wytwarzania
produktów lub usług
rolnych

Preferuje operacje, których
celem jest różnicowanie
działalności w sektorach
priorytetowych z punktu
widzenia analizy SWOT

2

Stopień realizacji celów
LSR

Preferuje operacje
realizujące więcej niże
jeden, a najlepiej kilka celów
szczegółowych LSR- u

3

Powierzchnia
gospodarstwa rolnego
wnioskodawcy

4

Poziom dofinansowania
operacji

Preferuje operacje
realizowane przez
wnioskodawców
posiadających niewielkie
gospodarstwa rolne, lub
w których pracują lub są
domownikami w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu
rolniczym
Preferuje operacje,
o określonym poziomie
dofinansowania

5

Czas realizacji operacji

Preferuje operacje
realizowane do 1 roku

6

Stopień
wykorzystywania
zasobów wewnętrznych
obszaru

Preferuje wykorzystanie
większej ilości
i różnorodności zasobów
wewnętrznych obszaru LGD
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Punktacja
2 pkt – związane z rolnictwem
2 pkt – związane z turystyką
1 pkt – związane z rękodziełem lub
rzemiosłem
0 pkt – żaden z wyżej wskazanych
(Maksymalna liczba punktów: 5)
3 pkt – 4 i więcej celów
szczegółowych
2 pkt – 3 cele szczegółowe
1 pkt – 2 cele szczegółowe
0 pkt – 1 cel szczegółowy
3 pkt – do 5 ha
2 pkt – powyżej 5 ha i nie więcej
niż 10 ha
1 pkt – powyżej 10 ha i nie więcej
niż 20 ha
0 pkt – powyżej 20 ha

5 pkt mniejsze lub równe 30 tys. zł
2 pkt większe niż 30 tys.
i mniejsze lub równe 50 tys. zł
0 pkt – powyżej 50 tys. zł
2 pkt – operacja realizowana do 1
roku
0 pkt- operacja realizowana
powyżej 1 roku
1 pkt – wykorzystuje zasoby
historyczno - kulturowe
1 pkt – wykorzystuje zasoby
przyrodnicze
lub
istniejącą
infrastrukturę turystyczną,
1 pkt – wykorzystuje tradycje
gospodarcze obszaru
0 pkt – nie wykorzystuje
wewnętrznych zasobów obszaru
(Maksymalna liczba punktów: 3)

Lokalna Strategia Rozwoju
7

Innowacyjny charakter

Preferuje operacje dające
szansę do tworzenia
nowatorskich metod
działania na rzecz
zintegrowanego
i zrównoważonego rozwoju
oraz innowacyjnych
sposobów rozwiązywania
lokalnych problemów

2 pkt – jeżeli ma innowacyjny
charakter
0 pkt – jeżeli nie ma
innowacyjnego charakteru

8

Kryterium strategiczne:
zgodność
z celem
ogólnym

Preferuje operacje, które są
zgodne z celami ogólnymi

TAK - podlega dalszej ocenie
NIE – nie podlega ocenie

Minimalna liczba punktów: 5
Kryterium 8 – kryterium na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji
operacji w ramach LSR.
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Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej
dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ”, objętego PROW
2007 – 2013.
L.p.
1

Nazwa
Rodzaj planowanej
działalności nierolniczej
w zakresie wytwarzania
produktów lub usług rolnych
(Preferuje operacje, których celem jest
różnicowanie działalności w sektorach
priorytetowych z punktu widzenia analizy
SWOT)

2

Stopień realizacji celów LSR
(Preferuje operacje realizujące więcej niże
jeden, a najlepiej kilka celów
szczegółowych LSR)

3

Powierzchnia gospodarstwa
rolnego wnioskodawcy
(Preferuje operacje realizowane przez
wnioskodawców posiadających niewielkie
gospodarstwa rolne, lub w których pracują
lub są domownikami w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu rolniczy)

4

Poziom dofinansowania
operacji
(Preferuje operacje, o określonym
poziomie dofinansowania)

5

Czas realizacji operacji
(Preferuje operacje realizowane do 1 roku)

6

Stopień wykorzystywania
zasobów wewnętrznych
obszaru
(Preferuje wykorzystanie większej ilości
i różnorodności zasobów wewnętrznych
obszaru LGD)

7

Innowacyjny charakter
(Preferuje operacje dające szansą do
tworzenia i testowania nowatorskich metod
działania na rzecz zintegrowanego
i zrównoważonego rozwoju oraz
innowacyjnych sposobów rozwiązywania
lokalnych problemów)
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Lokalna Strategia Rozwoju
Lokalne kryteria wyboru
dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego PROW 2007 –
2013.

L.p

Kryterium wyboru
operacji

Opis

1

Rodzaj planowanej działalności
mikroprzedsiebiorstwa

Preferuje operacje, których
celem jest rozpoczęcie lub
rozwój działalności
w sektorach
priorytetowych z punktu
widzenia analizy SWOT

2

Stopień realizacji celów LSR

3

Poziom
operacji

Preferuje operacje
realizujące więcej niż
jeden, a najlepiej kilka
celów szczegółowych LSRu
Preferuje operacje,
o określonym poziomie
dofinansowania

4

Liczba nowych miejsc pracy

5

Stopień wykorzystywania
zasobów wewnętrznych
obszaru

6

Innowacyjny charakter

Preferuje operacje dające
szansę do tworzenia
nowatorskich metod
działania na rzecz
zintegrowanego
i zrównoważonego rozwoju
oraz innowacyjnych
sposobów rozwiązywania
lokalnych problemów

7

Kryterium

Preferuje operacje, które

dofinansowania

strategiczne:

Preferuje projekty
tworzące większą liczbę
miejsc pracy
w przeliczeniu na pełny
etat średniorocznie
Preferuje wykorzystanie
większej ilości
i różnorodności zasobów
wewnętrznych obszaru
LGD
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Punktacja
2 pkt – produkty lub usługi
lokalne związane
z rolnictwem,
2 pkt – produkty lub usługi
lokalne związane z turystyką,
1 pkt – produkty lub usługi
lokalne związane
z rękodziełem lub rzemiosłem
0 pkt – żaden z wyżej
wskazanych
(Maksymalna liczba punktów:
5)
3 pkt – 4 i więcej celów
szczegółowych
2 pkt – 3 cele szczegółowe
1 pkt – 2 cele szczegółowe
0 pkt – 1 cel szczegółowy
3 pkt – mniejsze lub równe
50 tys. zł
2 pkt – więcej niż 50 tys.
i mniejsze lub równe 80 tys.
zł
0 pkt – powyżej 80 tys. zł
5 pkt – więcej niż 3
3 pkt – 2 lub 3
1 pkt – 1

1 pkt – wykorzystuje zasoby
historyczno - kulturowe
1 pkt – wykorzystuje zasoby
przyrodnicze lub istniejącą
infrastrukturę turystyczną,
1 pkt – wykorzystuje
tradycje gospodarcze obszaru
0pkt – nie wykorzystuje
wewnętrznych zasobów
obszaru
(Maksymalna liczba punktów:
3)
2 pkt – jeżeli ma
innowacyjny charakter
0 pkt – jeżeli nie ma
innowacyjnego charakteru

TAK - podlega dalszej ocenie

Lokalna Strategia Rozwoju
zgodność z celem ogólnym

są zgodne z celami
ogólnymi

NIE – nie podlega ocenie

Minimalna liczba punktów: 5
Kryterium 7 – kryterium na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji
operacji w ramach LSR
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Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej
dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego PROW 2007 –
2013.

L.p

Nazwa

1

Rodzaj planowanej działalności
mikroprzedsiebiorstwa
(Preferuje operacje, których celem jest
rozpoczęcie lub rozwój działalności
w sektorach priorytetowych z punktu
widzenia analizy SWOT)

2

Stopień realizacji celów LSR
(Preferuje operacje realizujące więcej niż
jeden, a najlepiej kilka celów szczegółowych
LSR)

3

Poziom dofinansowania
operacji
(Preferuje operacje, o określonym poziomie
dofinansowania)

4

Liczba nowych miejsc pracy
(Preferuje projekty tworzące większą liczbę
miejsc pracy w przeliczeniu na pełny etat
średniorocznie)

5

Stopień wykorzystywania
zasobów wewnętrznych
obszaru
(Preferuje wykorzystanie większej ilości
i różnorodności zasobów wewnętrznych
obszaru LGD)

6

Innowacyjny charakter
(Preferuje operacje dające szansą do
tworzenia i testowania nowatorskich metod
działania na rzecz zintegrowanego
i zrównoważonego rozwoju oraz
innowacyjnych sposobów rozwiązywania
lokalnych problemów)
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Lokalna Strategia Rozwoju
Lokalne kryteria wyboru projektów dla działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW
2007-2013

L.p

Kryterium wyboru
operacji

Opis

Punktacja

1

Zasięg obszarowy
oddziaływania operacji

Preferuje operacje mające
wpływ na większy obszar
w ramach obszaru objętego
LSR

2

Stopień
zasobów
obszaru

Preferuje wykorzystanie
większej ilości
i różnorodności zasobów
wewnętrznych obszaru
objętego LSR

3

Poziom
operacji

4

Przedmiotowy zakres operacji

Preferuje określone rodzaje
inwestycji realizowanej
w ramach operacji

5

Stopień realizacji celów LSR

6

Innowacyjny charakter

Preferuje operacje
realizujące więcej niż jeden,
a najlepiej kilka celów
szczegółowych LSR
Preferuje operacje dające
szansę do tworzenia
nowatorskich metod
działania na rzecz
zintegrowanego
i zrównoważonego rozwoju
oraz innowacyjnych
sposobów rozwiązywania
lokalnych problemów

2 pkt – powyżej 2 celów
szczegółowych
1 pkt – 2 cele szczegółowe
0 pkt – 1 cel szczegółowy
2 pkt – jeżeli ma innowacyjny
charakter
0 pkt – jeżeli nie ma
innowacyjnego charakteru

7

Kryterium
strategiczne:
zgodność z celem ogólnym

Preferuje operacje, które są
zgodne z celami ogólnymi

TAK - podlega dalszej ocenie
NIE – nie podlega ocenie

wykorzystywania
wewnętrznych

dofinansowania

Preferuje operacje, których
wartość dofinansowania nie
przekracza kwoty 100.000zł

3 pkt– wpływa na cały obszar
objęty LSR
2 pkt– wpływa na 1 gminę
1 pkt – wpływa na więcej niż 1
miejscowość
0 pkt – wpływ na 1 miejscowość
2 pkt – wykorzystuje zasoby
historyczno - kulturowe
2 pkt – wykorzystuje zasoby
przyrodnicze
2 pkt –wykorzystuje istniejącą
infrastrukturę turystyczną
2 pkt – wykorzystuje tradycje
gospodarcze obszaru
0 pkt – nie wykorzystuje
wewnętrznych zasobów obszaru
(Maksymalna liczba punktów 8)
2 pkt- nie przekracza kwoty
100.000 zł
0 pkt – przekracza kwotę
100.000 zł
3 pkt – zagospodarowanie
centrum wsi, obiekty społeczno –
kulturalne
2 pkt- infrastruktura turystyczna,
agroturystyczna, obiekty sportowe,
rekreacyjne
1 pkt- urządzanie terenów
zielonych, place zabaw

Minimalna liczba punktów: 5
Kryterium 7 – kryterium na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji
operacji w ramach LSR
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Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej dla
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW 2007-2013

L.p

1

Nazwa

Opis

Zasięg obszarowy oddziaływania
operacji
(Preferuje operacje mające wpływ na większy
obszar w ramach obszaru objętego LSR)

2

Stopień wykorzystywania zasobów
wewnętrznych obszaru
(Preferuje wykorzystanie większej ilości i
różnorodności zasobów wewnętrznych obszaru
objętego LSR)

3

Poziom dofinansowania operacji
(Preferuje
operacje,
których
wartość
dofinansowania nie przekracza kwoty 100.000zł)

4

Przedmiotowy zakres operacji
(Preferuje
określone
rodzaje
realizowanej w ramach operacji)

5

inwestycji

Stopień realizacji celów LSR
(Preferuje operacje realizujące więcej niż jeden,
a najlepiej kilka celów szczegółowych LSR)

6

Innowacyjny charakter
(Preferuje operacje dające szansą do tworzenia
i testowania nowatorskich metod działania na
rzecz zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju
oraz innowacyjnych sposobów rozwiązywania
lokalnych problemów)
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Zał. nr 5

W biurze LGD " Ziemie Przemyska" planuje się stworzyć trzy stanowiska urzędnicze

OPIS STANOWISK PRACY

Nazwa LGD – Ziemia Przemyska

Obsługa finansowo-księgowa

Nazwisko i imię

Stanowisko bezpośredniego przełożonego

Prezes zarządu

Cel stanowiska

Obsługa finansowo-księgowa

Zakres odpowiedzialności:

1. kompletowanie dokumentów i sporządzanie
list płac dla pracowników

- planowanie działań
- bieżąca realizacja działań
- nadzorowanie realizacji działań

2. rozliczenia z ZUS
3. rozliczenia z Urzędem Skarbowym
4. prowadzenie rocznych kart zarobków
pracowników
5. sporządzanie przelewów związanych
z płacami
6. prowadzenie ewidencji druków ścisłego
zarachowania, np. czeki gotówkowe
7. wykonywanie innych prac zleconych przez
przełożonego
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wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie

średnie lub wyższe – preferowany kierunek:
rachunkowość

- doświadczenie

okres w latach i w jakiej dziedzinie:

Wymagania konieczne:

- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe
w pracy w księgowości
- wiedza z zakresu księgowości
- umiejętność praktycznego stosowania
przepisów prawa
- umiejętność obsługi komputera

Wymagania pożądane

- znajomość programów Word i Excel
- komunikatywność
- kreatywność
- umiejętność pracy w zespole
- samodzielność

Wymiar czasu pracy

- 20 godzin tygodniowo

Powierzony sprzęt:
komputer

Data i podpis pracownika

Data i podpis przełożonego
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Nazwa LGD – Ziemia Przemyska

Stanowisko ds. obsługi biura i zarządzania
projektami

Nazwisko i imię

Stanowisko bezpośredniego przełożonego

Prezes zarządu

Cel stanowiska

- obsługa biura
- bezpłatne doradztwo dla beneficjentów
w zakresie ogłoszonych konkursów przez LGD
związanych z realizacją LSR
- pozyskiwanie środków na działalność
z dostępnych funduszy pomocowych
i krajowych

Zakres odpowiedzialności:

1. obsługa sekretariatu – biura LGD

- planowanie działań

2. przyjmowanie i rejestrowanie
korespondencji i przesyłek przychodzących
i wychodzących z biura LGD

- bieżąca realizacja działań

3. przyjmowanie i nadawanie faksów
4. prowadzenie list obecności, książki wyjść,

- nadzorowanie realizacji działań

ewidencja zwolnień lekarskich, urlopów,
delegacji służbowych
5. gromadzenie i archiwizacja dokumentacji
ewidencji przebiegu pojazdu
6. prowadzenie bezpłatnego doradztwa
w zakresie przygotowania projektów
związanych z realizacją LSR
7. upowszechnianie informacji o warunkach
i zasadach, kryteriach wyboru oraz o sposobie
naboru wniosków o pomoc w ramach
realizacji LSR
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8. wykonywanie innych prac zleconych przez
przełożonego
Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie

średnie lub wyższe – preferowany kierunek:
zarządzanie projektami unijnymi

- doświadczenie

okres w latach i w jakiej dziedzinie:

Wymagania konieczne:

- co najmniej roczne doświadczenie w pracy
biurowej
- znajomość procedur administracyjnych i
kodeksu postępowania administracyjnego
- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe
w biurach przygotowujących projekty w
zakresie pozyskiwania środków z funduszy
pomocowych i krajowych
- wiedza z zakresu opracowania strategii
rozwoju
- umiejętność praktycznego stosowania
przepisów prawa
- umiejętność obsługi komputera
- znajomość języka obcego (krajów UE)

Wymagania pożądane

- doświadczenie w opracowywaniu projektów
o dofinansowanie
- znajomość programów Word i Excel
- komunikatywność, samodzielność
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- kreatywność
- umiejętność pracy w zespole
- odporność na stres
Wymiar czasu pracy

40 godzin tygodniowo

Powierzony sprzęt:
1. komputer
2. kserokopiarka

Data i podpis pracownika
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Nazwa LGD – Ziemia Przemyska

Stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji oraz
promocji

Nazwisko i imię

Stanowisko bezpośredniego przełożonego

Prezes Zarządu

Cel stanowiska

- prowadzenie monitoringu realizacji celów
Lokalnej Strategii Rozwoju
- ewaluacja zrealizowanych projektów pod
kątem osiągnięcia rezultatów zawartych
w Lokalnej Strategii Rozwoju
- promocja
- aktywizacja lokalnych liderów

Zakres odpowiedzialności:

1. bieżąca obsługa biura

- planowanie działań

2. monitoring i ewaluacja realizacji celów
zawartych w LSR

- bieżąca realizacja działań

3. przygotowywanie sprawozdań
merytorycznych
4. upowszechnianie informacji o warunkach
i zasadach, kryteriach wyboru oraz
o sposobie naboru wniosków o pomoc
w ramach realizacji LSR
5. organizacja przedsięwzięć mających na
celu aktywizacje lokalnych liderów oraz
lokalnej społeczności (warsztaty,
szkolenia, konferencje itp.)
6. organizacje badań nad obszarem działania
LGD (diagnoza problemów, potrzeb, barier
i oczekiwań)
7. wykonywanie innych prac zleconych przez
przełożonego

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie

Wyższe – preferowany kierunek: zarządzanie
projektami lub finanse
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- doświadczenie

Okres w latach oraz dziedzina

Wymagania konieczne:

- co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy
biurowej
- min. 1 certyfikat z metodyki zarządzania
projektami -preferowany IPMA
- znajomość procedur administracyjnych
i kodeksu postępowania administracyjnego
- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe
w
biurach
przygotowujących
projekty
w zakresie
pozyskiwania
środków
z funduszy pomocowych i krajowych
- udokumentowane doświadczenie w realizacji
i rozliczaniu projektów PROW
- wiedza z zakresu opracowania strategii
rozwoju
- umiejętność praktycznego stosowania
przepisów prawa
- umiejętność obsługi komputera
- znajomość języka obcego (krajów UE)
- doświadczenie w opracowywaniu projektów
o dofinansowanie
- znajomość programów Word i Excel
- komunikatywność, samodzielność
- kreatywność
- umiejętność pracy w zespole
- odporność na stres
40 godzin tygodniowo

Wymagania pożądane

Wymiar czasu pracy
Powierzony sprzęt:
1. komputer
2. kserokopiarka

Data i podpis pracownika
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Zał. nr 6. Zakończone nabory wniosków

LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” w latach 2008 – 2012 (z uwzględnieniem
ostatniego naboru zakończonego w dniu 15.01.2013 roku) przeprowadziła 17
naborów wniosków. W ramach ogłaszanych konkursów łącznie złożonych
zostało 183 projekty, w tym na działania:

Ilość złożonych
wniosków

Ilość wniosków
odrzuconych lub
wycofanych

Kwota pomocy
(wg stanu na
30.06.2013r)

Małe projekty

111

38

1 107556,24 zł

Odnowa i rozwój wsi

45

16

3 145 183,68 zł

Nazwa działania

Różnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

734 710,00 zł
12

3

15

4

830 775,50 zł

Do dofinansowania wybranych zostało 122 projektów, na łączną kwotę 5 818 225,42 zł
(wg stanu na 30.06.2013 r.)

Wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację LSR na podstawie naborów
ogłoszonych przez Lokalna Grupę Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” (według stanu na
dzień 30.06.2013 roku)
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Stan wykorzystania środków w ramach działania
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Zaplanowane środki

6 694 592,00 zł

100,00%

Odnowa i rozwój wsi

3 145 183,68 zł

46,98%

Małe Projekty

1 107 556,24 zł

16,54%

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

734 710,00 zł

10,97%

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

830 775,50 zł

12,41%

Środki pozostające do wydatkowania

876 366,58 zł

13,09%
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Stan weryfikacji wniosków

Suma środków

6 694 592,00 zł

100,00%

Umowa podpisana:

2 467 059,52 zł

36,85%

Wnioski rozliczone:

2 654 636,05 zł

39,65%

Wnioski przekazane do UM i ARiMR

696 529,85 zł

10,40%

Środki pozostające do wykorzystania

876 366,58 zł

13,09%
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Podział środków na poszczególne działania PROW:

1. Odnowa i rozwój wsi

Suma środków w ramach działania

3 145 183,68 zł

100%

Umowa podpisana:

1 451 411,00 zł

46,15%

Wnioski rozliczone:

1 499 997,68 zł

47,69%

193 775,00 zł

6,16%

0,00 zł

0,00%

Wnioski przekazane do UM:
Środki pozostające do wykorzystania
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1. Małe Projekty

Suma środków w ramach działania

1 583 922,82 zł

100%

Umowa podpisana:

619 286,52 zł

34,71%

Wnioski rozliczone:

286 648,37 zł

16,07%

Wnioskie przekazane do UM:

201 621,35 zł

11,30%

Środki pozostające do wykorzystania

676 366,58 zł

37,91%
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2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Suma środków w ramach działania

834 710,00 zł

100%

Umowa podpisana:

134 710,00 zł

16,14%

Wnioski rozliczone:

600 000,00 zł

71,88%

0,00 zł

0,00%

100 000,00 zł

11,98%

Wnioski przekazane do ARiMR:
Środki pozostające do wykorzystania
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3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Suma środków w ramach działania

930 775,50 zł

100%

Umowa podpisana:

261 652,00 zł

28,11%

Wnioski rozliczone:

267 990,00 zł

28,79%

Wnioski przekazane do ARiMR:

301 133,50 zł

32,35%

Środki pozostające do wykorzystania

100 000,00 zł

10,74%
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