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Rozdział I Charakterystyka LGD
Forma prawna i nazwa stowarzyszenia:Partnerstwo
jest stowarzyszeniem „specjalnym” posiadającym
osobowość prawną, działającym w oparciu o Statut i
przepisy, na które się w nim powołano. Partnerstwo
ma charakter trójsektorowy, jego członkami, obok
osób fizycznych, są osoby prawne. Nadzór nad
działalnością LGD prowadzi marszałek województwa.
Organem partnerstwa, odróżniającym go od innych
stowarzyszeń jest Rada Projektowa, do której
wyłącznych kompetencji należy ocena i wybór
operacji oraz ustalanie kwot wsparcia. Jest to forma
organizacyjno-prawna
charakterystyczna
dla
wszystkich lokalnych grup działania (LGD). Nazwa
partnerstwa brzmi: Stowarzyszenie Zielona Dolina
Odry i Warty.
Obszar: Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty
znajduje się w północno – zachodniej części
województwa lubuskiego. Obejmuje spójny obszar
siedmiu gmin: Cybinka o powierzchni 280 km2 i
liczbie mieszkańców 6656, Górzyca o powierzchni 144
km2 i liczbie mieszkańców 4267, Kostrzyn nad Odrą o
powierzchni 46 km2 i liczbie mieszkańców 18155,
Rzepin o powierzchni 191 km2 i liczbie mieszkańców
9988, Słońsk o powierzchni 159 km2 i liczbie
mieszkańców 4803, Słubice o powierzchni 186 km2 i
liczbie mieszkańców 19902 oraz Witnica o
powierzchni 279 km2 i liczbie mieszkańców 13098.
Obszar LGD o łącznej powierzchni 1285 km2
zamieszkuje 76869 osób wg stanu na 31.12.2013. Cały
obszar LGD jest objęty Lokalną Strategią Rozwoju.
Szczegółowy opis obszaru i zamieszkującej ludności
znajduje się w rozdziale III niniejszej Strategii.
Potencjał LGD
Opis sposobu powstania i doświadczenie LGD: Stowarzyszenie jest bezpośrednim kontynuatorem działań
LGD „Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty”. Fundacja w latach 2007-2008 realizowała na obszarze pięciu
gmin tj. Cybinki, Górzycy, Słońska, Słubic i Witnicy Pilotażowy Program Leader + schemat II w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004-2006”. Budżet projektu wg. umowy wynosił 746 970 zł, z czego rozliczono 746
887,20 zł. W ramach projektu stworzono min. „Strategię rozwoju turystyki LGD”, 5 programów odnowy
cenniejszych centrów wsi, koncepcję turystyczną „Szlak wsi lubuskiej”, 5 projektów tarasów i wież
widokowych, 54 tablic informacyjnych oraz wydano mapę obszaru LGD i historię Nowej Marchii. Za efekty
realizacji Pilotażowego Programu Leader + Fundacja otrzymała w 2009 roku nagrodę specjalną Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego w konkursie „Siedem Cudów Funduszy Europejskich”. Kopia umowy na realizację ww.
projektu stanowi załącznik do Wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
(LSR).
Następnie jako Lokalna Grupa Działania wdrażała na obszarze sześciu gmin tj. Cybinki, Górzycy, Rzepina,
Słońska, Słubic i Witnicy Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (umowa nr 6933-UM0400001/08). Tytuł projektu: „Rozwój gospodarczy regionu w oparciu o
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istniejące zasoby przyrodnicze i kulturowe”, w którym realizowała dwa cele strategiczne „Rozwój
gospodarczy regionu oparty o istniejące zasoby przyrodnicze i kulturowe” oraz „Poprawa jakości życia i
różnicowanie działalności na obszarach wiejskich”. Kwota środków finansowych na realizację LSR wg. umowy
8 550 552,00 zł. Okres realizacji: 14.05.2009-31.12.2014 r. W ramach projektu beneficjenci LGD zrealizowali
łącznie 85 projektów, w tym min. wybudowano 59 obiektów ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej , odrestaurowano 8 obiektów cennej architektury, zmodernizowano 7
przedsiębiorstw i rolników. W ramach działań własnych i projektów współpracy Fundacja wydała 11
publikacji, stworzyła ścieżkę tematyczną, czy uczestniczyła 11 krotnie w targach turystycznych na terenie
Polski i Niemiec. Łącznie cały budżet został zrefundowany w 97%. Kopia umowy na realizację ww. projektu
stanowi załącznik do Wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
Pierwszy z opisanych projektów w największym stopniu udzielił wsparcia sektorowi społecznemu, drugi zaś w
największym stopniu został wykorzystany przez sektor publiczny. Nadchodzący okres programowy - 20142020 - celuje w największym stopniu w sektor gospodarczy. To kontynuacja i uzupełnienie profilu działań
względem projektów wcześniejszych.
Opis powstania LGD
Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty powstało w 2010 roku z inicjatywy 15 osób fizycznych. W marcu
2015 roku w skład Stowarzyszenia weszli nowi członkowie z sektorów publicznego, gospodarczego,
społecznego oraz osób fizycznych. Uchwalony został nowy statut, zgodny z wymogami programu PROW na
lata 2014-2020. Prezesem i wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia zostały osoby piastujące te funkcje w
Zarządzie Fundacji od 2006 roku do chwili obecnej. Jednocześnie są to pracownicy biura LGD w latach 20072008 oraz 2009 - 2015. Status Stowarzyszenia Specjalnego został potwierdzony wpisem w dniu 13.08.2015
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Reprezentatywność LGD
Stowarzyszenie ma charakter otwarty. Procedurę przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia reguluje
Statut. Wg stanu na 17.12.2015 r. w skład Stowarzyszenia wchodzi 35 podmiotów, w tym 7 z sektora
publicznego, 9 z sektora gospodarczego, 8 z sektora społecznego oraz 11 mieszkańców.
- sektor publiczny: Gmina Cybinka, Gmina Górzyca, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Gmina Rzepin, Gmina
Słońsk,Gmina Słubice, Gmina Witnica,
- sektor gospodarczy: Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Boss Browar Witnica SA, Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna „Nowa Wieś” w Golicach, Gospodarstwo Rolne Dariusz Matkowski, PPHU Mika
Andrzej Udziela, Gurman Sp. z o. o., Sklep Odzieżowy Krzysztof Krupa, Wypożyczalnia Kajaków Marek
Konatkowski, Pracownia Analiz Ekonomiczno-Środowiskowych Karol Duer,
- sektor społeczny: Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Polsko
Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas, Fundacja „Alternatywa”, Gminny Klub Sportowy „Perła”,
Stowarzyszenie „Lepsze Jutro Wsi Lubiechnia Wielka”, Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne w Słońsku,
Towarzystwo Przyjaciół Witnicy
- Mieszkańcy: Agnieszka Pilarska, Damian Utracki, Eugenia Niedźwiecka, Grażyna Oleksiak, Izabela
Stachowiak, Marcin Lemańczyk, Przemysław Karg, Beata Sroka, Piotr Łuczyński, Tomasz Stupienko, Andrzej
Pukacz,
Spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia największe doświadczenie, mające znaczenie dla wdrażania
planowanej LSR posiadają:
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- Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, która jako Lokalna Grupa Działania realizowała najpierw Pilotażowy
Program Leader+ w latach 2004-2006, następnie Lokalną Strategię Rozwoju w IV Osi Leader Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, jedna z najsilniejszych organizacji parasolowych w województwie
lubuskim. Prowadzi Ośrodek Działaj Lokalnie, w ramach którego co roku przyznaje granty dla organizacji
pozarządowych. Ponadto prowadzi Sektor 3 – Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
We wrześniu 2015 roku otrzymała akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W 2009 roku realizowała projekt „Super Szef Super Firmy” (POKL,
6.2) gdzie udzielała dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych.
- Gminy: Cybinka, Górzyca, Rzepin, Słońsk, Słubice oraz Witnica, które jako beneficjenci wdrażały LSR w
latach 2007-2013,
- Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która jest najszybciej rozwijającą się polską specjalną
strefą ekonomiczną, zarówno pod względem finansowym, jak i terytorialnym. Stowarzyszenie zamierza
realizować wspólne przedsięwzięcia z KSSSE.
- Boss Browar Witnica S.A. największy producent lokalnego piwa w województwie lubuskim, wspólnie z
Fundacją Zielonej Doliny Odry i Warty organizuje cykliczną imprezę „Lubuskie Święto Piwa”, dofinansowaną
m.in. ze środków KSOW.
Poziom decyzyjny – Rada Projektowa
Proces decyzyjny, którego efektem jest realizacja operacji pozwalających osiągnąć zamierzoną zmianę,
sprowadza się do wyboru operacji jak najwyższej jakości zgodnych z celami LSR. Narzędziem pozwalającym
wybrać takie właśnie operacje są kryteria wyboru, które przygotowano w taki sposób, aby były obiektywne,
przejrzyste, niedyskryminujące, mierzalne, wynikały z diagnozy i były adekwatne do wskaźników.
Jedynym organem, w którego kompetencji leży wybór operacji i ustalanie kwot wsparcia jest Rada
Projektowa. W procedurach i Regulaminie Pracy Rady Projektowej wprowadzono liczne zapisy mające na
celu zachowanie parytetów, sektorowości, poufności, bezstronności, fachowości wyboru oraz kontrolowania
jego jakości i zgodności tego wyboru z przyjętymi rozwiązaniami, a w razie konieczności możliwość
wdrożenia procesów dyscyplinujących – włącznie z wykluczeniem z organu lub zmianą składu Rady
Projektowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań zastosowanych w procesie decyzyjnym zawarto w
rozdziale VI. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru, a także w
Regulaminie Pracy Rady Projektowej
Rada Projektowa została wybrana w marcu 2015 roku na okres 6 lat. Podczas wyboru członków do Rady
Projektowej położono szczególny nacisk na dobór osób, uwzględniając konieczność zachowania quorum,
parytetów i sektorowości na etapie oceny i wyboru pojedynczej operacji, dlatego w skład Rady weszło 7
reprezentantów sektora publicznego, 5 reprezentantów sektora gospodarczego i 3 reprezentantów sektora
społecznego. Zwrócono również uwagę aby członkowie reprezentowali obie płcie, dlatego w składzie Rady
znalazło się 5 kobiet i 10 mężczyzn. Dwoje członków nie ukończyło 35 lat życia. Członkowie Rady
reprezentujący ten sam sektor zostali wybrani z różnych gmin członkowskich, co minimalizuje ryzyko
konfliktu interesu u reprezentantów tego samego sektora na poziomie oceny tej samej operacji i zapewnia,
narzucony Regulaminem Pracy Rady Projektowej i procedurą wyboru, wymóg, iż ani władze publiczne, ani
żadna grupa interesu nie posiada 49% praw głosu. Przy wyborze członków do Rady kierowano się ich
kompetencjami i doświadczeniem. Rada Projektowa będzie przechodzić cykl szkoleń wg Harmonogramu
Szkoleń. Skład Rady zaprezentowano szczegółowo w załączniku nr 4 do Wniosku o wybór Strategii Rozwoju
Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
Wśród osób wchodzących w skład Rady Projektowej doświadczenie w pracy Organu Decyzyjnego w PROW
2007-2013 posiadają:
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- Robert Stolarski: Przewodniczący Rady Projektowej w Osi 4 Leader PROW 2007-2013, pełnił funkcję członka
Organu Decyzyjnego. Wójt Gminy Górzyca. W ramach Wdrażania LSR zrealizował 3 inwestycje na łączną
kwotę 147 069,00 zł
- Roman Siemiński (Członek Rady Projektowej) - w Osi 4 Leader w PROW 2007-2013 pełnił funkcję członka
Organu Decyzyjnego. Wiceburmistrz Słubic. W latach 2007-2013 w ramach Wdrażania LSR pełniąc funkcję
Burmistrza Cybinki zrealizował 13 inwestycji na łączna kwotę 1 119 413,57 zł.
- Maria Pakos Członek Rady Projektowej - w Osi 4 Leader w PROW 2007-2013 pełniła funkcję członka Organu
Decyzyjnego. W ramach Wdrażania LSR brała udział w Gminie Słońsk w zrealizowaniu 8 inwestycji na łączną
kwotę 1 132 929,00 zł.
Skład Rady Projektowej został wymieniony w załączniku nr 4 do Wniosku o wybór Strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność.
Lokalna Grupa Działania określiła dwie grupy defaworyzowane: osoby poniżej 30 roku życia oraz osoby
powyżej 50 roku życia. Szczegółowy opis tych grup znajduje się w rozdziale III LSR.Wsparcie grup
defaworyzowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju realizowane będzie w dwóch aspektach:
- uwzględnienie specyfiki grupy w zastosowanych w planie komunikacji narzędziach kontaktu, (tj. dla grupy
pierwszej: wykorzystanie głównie kanałów elektronicznych i nowoczesnych technologii i dostosowanie języka
przekazu tymi kanałami do odbiorców z grupy defaworyzowanej; dla grupy drugiej: wykorzystanie głównie
kanałów tradycyjnych – ogłoszenia w prasie, słupy ogłoszeniowe, radio, telewizja, marketing szeptany i
dostosowanie języka przekazu tymi kanałami do odbiorców z grupy defaworyzowanej).
- uwzględnienie w kryteriach wyboru operacji i projektów w ramach celów 2 i 3 dodatkowych punktów za
skierowanie projektu/operacji do osób z grupy defaworyzowanej oraz za realizację projektu/operacji przez
osoby z grupy defaworyzowanej.
Szczególna rola partnerów reprezentująca podmioty ekonomii społecznej
Kluczowym partnerem w zakresie reprezentacji podmiotów ekonomii Społecznej jest Fundacja na rzecz
Collegium Polonicum – akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który obecnie jest na etapie
planowania zakresu oferowanego przez OWES wsparcia w najbliższych latach. Fundacja od 2002 roku jest
podmiotem Ekonomii Społecznej prowadząc jako organizacja pozarządowa działalność gospodarczą. W
swojej misji mając rozwój III sektora, w tym ekonomii społecznej, od 2010 roku prowadząc ośrodki
wspierania lokalnych organizacji pozarządowych przyczynia się do ekonomizacji sektora. Od 2011 roku jest
również sygnatariuszem wojewódzkiego Partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej. Kluczowa rola
partnera polegać będzie na animowaniu podmiotów ekonomii społecznej do ubiegania się o środki w ramach
realizacji LSR, w ramach oferowanego przez OWES wsparcia. Zgodnie z deklaracją Fundacji będzie ona
szczególnie pomocna w aspekcie budowania mechanizmów inicjowania, tworzenia i działania powiązań
kooperacyjnych na poziomie lokalnym, uwzględniających przedsiębiorstwa społeczne oraz wspierania
metodycznego i animacyjnego włączania przedsiębiorstw społecznych w działające i inicjowane
przedsięwzięcia kooperacyjne (m. in. identyfikacja nisz rynkowych).
Zasady funkcjonowania LGD
Dokumenty regulujące zasady działania LGD to: Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie
LGD jest Statut Stowarzyszenia Zielona Dolina Odry i Warty, który stworzony został w oparciu o Prawo o
stowarzyszeniach oraz prawodawstwo dotyczące rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i
prawodawstwo dotyczące rozwoju obszarów wiejskich – zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym.
Dokumentami niższego rzędu, które bezwzględnie nie mogą być w swej treści sprzeczne z nadrzędnym
Statutem, są regulaminy. Kluczowym jest Regulamin Pracy Rady Projektowej, który został przygotowany z
udziałem jej członków, a po uwzględnieniu konstruktywnych uwag zgłoszonych w ramach konsultacji
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społecznych, zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia. Regulamin Pracy Rady Projektowej nie powiela
treści zawartych w procedurze wyboru, a jedynie wskazuje na jej stosowanie. Ze względu na transparentność
wyboru procedury będą udostępniane do wiadomości publicznej. Będą one prezentowane i omawiane lub
udostępniane do wglądu na spotkaniach informacyjnych i szkoleniach. Podczas prowadzonego doradztwa
udzielana będzie informacja na temat regulaminów.
Kolejne regulaminy określają zasady działania Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
pracy biura LGD. Dokumenty te nie dublują treści zawartych w Statucie, są jedynie ich rozszerzeniem.
Wszystkie dokumenty regulujące działalność LGD udostępnione zostały na stronie internetowej
www.zdow.pl. Dokumenty stanowią załączniki do Wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego
kierowanego przez społeczność (LSR). Kompetencje do uchwalania i zmian ww. dokumentów posiada Zarząd
Stowarzyszenia.
Potencjał ludzki LGD / Zarząd LGD / biuro LGD
Zarząd – w skład Zarządu wchodzi 5 osób, w tym: 2 reprezentujących sektor społeczny, 1 sektor gospodarczy,
2 mieszkańców). Doświadczenie przydatne we Wdrażaniu LSR osób wchodzących w skład Zarządu:
1. Piotr Chara - Prezes Zarządu Fundacji Zielonej Doliny Odry. Współzałożyciel LGD w Pilotażowym Programie
Leader+ (2006-2008), dyrektor biura LGD w latach 2006-2008 oraz 2007-2013. Łączny okres pracy przy
wdrażaniu LEADER wynosi 8 lat. Przyrodnik, działacz społeczny, regionalista: magister ochrony środowiska,
koordynator projektu pt. „Ochrona bioróżnorodności obszarów Natura 2000 Ujście Warty i Dolina Dolnej
Odry“ realizowanego ze środków EeaGrants o wartości 978 tys. zł. Wykładowca i autor kilkunastu publikacji o
tematyce przyrodniczej i regionalnej. W uznaniu społecznej działalności odznaczony honorowym medalem
przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie. Wykładowca Akademia Nikona, współpracownik w
międzynarodowych projektach:, „Nikon Extremalnie”, „Szeroki Kadr”, „n’Ikony Fotografii”. Laureat kilkunastu
nagród przyznanych w uznaniu artystycznej działalności fotograficznej.
2. Leonard Pietrow - Wiceprezes Zarządu, który był zatrudniony w Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty na
stanowisku Pracownika Merytorycznego Biura LGD w Pilotażowym Programie Leader+ w latach 2006-2008, a
także w Osi 4 Leader w PROW 2007-2013. Łączny okres pracy przy wdrażaniu LEADER to 8 lat. Ekonomista
absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył również studia podyplomowe na kierunkach:
„Bankowość”; „Działalność rolnicza w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej”oraz „Inżynieria Finansowa”.
Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim.
3. Przemysław Karg - Członek Zarządu, który pełnił w Fundacji Zielonej Doliny Odry funkcję
Przewodniczącego Organu Decyzyjnego w Osi 4 Leader w PROW 2007-2013. Absolwent programu elitarnych
studiów Master of Business Administration współorganizowanego przez Franklin University w Columbus,
Ohio. Audytor wewnętrzny i konsultant ds. funduszy unijnych wieloletni praktyk z doświadczeniem w
zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych, zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji
projektów realizowanych w sektorze publicznym i prywatnym. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz wykłady w
obszarze współpracy partnerskiej, zarządzania strategicznego i projektowego, kontroli i audytu
wewnętrznego. Współpracuje z wieloma Jednostkami Samorządu Terytorialnego, uczelniami wyższymi w
tym Uniwersytetem Adama Mickiewicza, Zachodnią Wyższą Szkołą Handlu i Finansów Międzynarodowych,
Wyższą Szkołą Biznesu, jak również Międzynarodowymi Organizacjami Pozarządowymi.
4. Karol Duer - Członek Zarządu, który w Fundacji na rzecz Collegium Polonicum pełni funkcję koordynatora
Ośrodka Działaj Lokalnie. Od 2010 roku w ramach Ośrodka organizuje konkursy dotacyjne na działania o
charakterze społecznym, zorientowane na rozwój wspólnot lokalnych dla organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych. Magister ekonomii, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, wyróżniony w 2010 roku w
konkursie Młody Ekonomista Fundacji Obywatelskiego Rozwoju (FOR) Leszka Balcerowicza oraz Towarzystwa
Ekonomistów Polskich. Absolwent prestiżowego programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Autor i współautor wielu badań, opracowań, strategii rozwojowych i narzędzi badawczych: m.in. diagnozy
stanu lubuskich organizacji pozarządowych, Indeksu Potrzeb Lokalnych, diagnozy współpracy JST i NGO w
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gminie Krosno Odrzańskie, metodologii badania efektywności społecznej i ekonomicznej form zlecania usług
publicznych.
5. Marcin Lemańczyk – Członek Zarządu, aktywny działacz społeczny w zakresie badań i popularyzacji
walorów turystycznych Dolnej Warty oraz działacz na rzecz ochrony przyrody ujścia Warty. W latach 20092014 jako Partner Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty pełnił funkcję doradczą dla biura LGD.

Rozdział II Partycypacyjny charakter LSR
Metodyka pracy nad strategią
Prace nad Strategią, łącznie z badaniami diagnostycznymi, w całości zostały wykonane przez
Stowarzyszenie. Proces jej tworzenia rozpoczął się wraz z tworzeniem struktur LGD. W pierwszej kolejności
powołano zespół ds. tworzenia strategii, w którego skład weszli przedstawiciele lokalnej społeczności oraz
LGD. Najbardziej w proces tworzenia strategii zaangażował się partner – organizacja pozarządowa,
reprezentująca lokalną społeczność, działająca na terenie LGD posiadająca duże doświadczenie w
prowadzeniu diagnoz i badań społecznych, w tym również na tym terenie – Fundacja na rzecz Collegium
Polonicum (FCP), delegując do prac członka swojego zespołu a zarazem osobę znajdującą się w
zidentyfikowanej grupie defaworyzowanej.
W pierwszej kolejności zespół zidentyfikował potencjalnych interesariuszy strategii. Do tych interesariuszy,
partnerów oraz osób i podmiotów przez partnerów zarekomendowanych wysłano pocztą zaproszenia do
współtworzenia LSR. Oprócz informacji o planowanym procesie w zaproszeniu znalazły się kluczowe pytania,
na które odbiorcy mogli udzielać odpowiedzi elektronicznie, poprzez przygotowany formularz online oraz
pisemnie.
W drugiej kolejności wykorzystano wyniki badań prowadzonych przez FCP w 2014 i 2015 roku (choćby
badanie ankietowe online i papierowe problemów i potrzeb mieszkańców obszaru LGD na próbie 1130
mieszkańców) do pierwszego opisu obszaru LGD i przygotowania merytorycznego spotkań z mieszkańcami.
Badania te zostały uzupełnione o publicznie dostępne dane (GUS – Bank Danych Lokalnych, dane
samorządów, Powiatowych Urzędów Pracy oraz badania i opracowania lokalnych organizacji pozarządowych
- FCP, Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, Fundacja Dobro Kultury, a także przy wykorzystaniu już
istniejących dokumentów strategicznych – m.in. Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego czy SZOOP
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego).
Etap diagnostyczny uzupełniony został o metody jakościowe – w okresie od marca do maja 2015
przeprowadzono 7 spotkań z przedstawicielami sołectw i organizacji pozarządowych 7 gmin LGD w formie
wywiadu zogniskowanego wokół najważniejszych problemów rozwojowych miejscowości oraz identyfikacji
ich silnych i słabych stron. W spotkaniach tych udział wzięło 108 osób. Na podstawie rozmów z mieszkańcami
ustalono priorytetowe i pomniejsze problemy rozwojowe obszaru LGD.
Kolejnym etapem było wyciąganie wniosków płynących ze zdiagnozowanych problemów oraz poszukiwanie
pomysłów na ich rozwiązanie (część z tych pomysłów padła już podczas spotkań z mieszkańcami oraz w
odpowiedzi na ogłoszony przez biuro LGD konkurs na pomysły realizacji projektów grantowych i pochodzi
bezpośrednio od społeczności – szczególnie te dotyczące proponowanych tematów realizacji projektów
grantowych). Zorganizowano otwarte spotkanie w biurze LGD, na którym przedstawiono kluczowe
obserwacje z diagnozy i na którym, w formie warsztatowej uczestnicy przygotowali drzewa problemów i
celów oraz zaproponowali przedsięwzięcia. W spotkaniu udział wzięło 6 osób. Następnie zespół ds. strategii
wzbogacił pomysły o wskaźniki realizacji celów.
Tak opracowany materiał posłużył do przygotowania przyjaznych infografik i prezentacji pokazujących logikę
realizacji LSR, których treść była przedmiotem prowadzonych od 27.10.2015 do 26.11.2015 konsultacji
społecznych. Konsultacje miały charakter aktywny i wieloetapowy. Można było wyrażać swoje opinie online,
przekazywać je za pośrednictwem sołtysów i urzędów miejskich oraz wziąć udział w specjalnych spotkaniach
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konsultacyjnych, które odbyły się w każdej gminie obszaru LGD. Spotkania miały charakter włączający i
prowadzone były w formie warsztatowej. Głównym efektem konsultacji było ustalenie kryteriów wyborów
projektów w poszczególnych celach oraz wachlarza preferowanych przez mieszkańców narzędzi
komunikacyjnych.
W trakcie konsultacji zaproszono także do zaopiniowania zdiagnozowanych potrzeb i pomysłów na ich
zaspokojenie znaczących podmiotów działających na obszarze -przedstawicieli Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz poddaniu strategii dyskusji na corocznym Forum Organizacji
Pozarządowych w Słubicach w grudniu 2015 roku.
W trakcie prac nad strategią wykorzystano następujące narzędzia partycypacyjnego udziału społeczeństwa.
Na każdym etapie udział wzięły grupy defaworyzowane:
Nazwa
narzędzi

Ankieta
diagnostyczna

Ilość korzystających

1130, w tym 40%
osoby z grupy
defaworyzowanej<25
lat i 28% z grupy
defaworyzowanej
50+

Zaproszenia do
udziału w
tworzeniu LSR
–listy
bezpośrednie
wysłane pocztą

8 - JST i osób
fizycznych
29 -przedsiębiorców
38 - Organizacji
Pozarządowych

E-konsultacje

Na etapie
diagnostycznym
skorzystały 4
podmioty.
Na etapie
konsultacyjnym 2
podmioty.

Czas
trwania

Lipiec 2014 –
marzec 2015

Luty 2015

I tura – Luty
– Maj 2015
II tura –
Listopad
2015

Efekty

Uzasadnienie wyboru metody

Na podstawie badania oraz
danych zastanych powstała
diagnoza uwarunkowań
społeczno-gospodarczych,
potrzeb i problemów lokalnych
społeczności

Badanie jakościowe zostało
przeprowadzone przez
partnerów LGD w ramach
prowadzonych przez nich działań
statutowych. LGD przyjęło
zaproszenie do wzięcia udziału w
analizie danych z badania ze
względu na olbrzymi zasięg
badania.

Poinformowanie potencjalnych
interesariuszy LSR o procesie
pracy nad strategią oraz
umożliwienie bezpośredniego
wkładu do materiału
diagnostycznego za pomocą
przygotowanych formularzy
online wykorzystanych jako ekonsultacje.
Informacje wzbogacające
materiał diagnostyczny,
szczególnie w kontekście
mocnych stron regionu. Na II
etapie na podstawie wniosków
nadesłanych m.in. w tym
narzędziu zdecydowano o
zaprojektowaniu trzeciego
projektu grantowego
(„ZIELONA Dolina Odry i
Warty”)

Zespół roboczy
ds. strategii

4
w tym jedna osoba z
grupy
defaworyzowanej
(<25)

Zespół
zawiązał się
w styczniu
2015 –
pracował do
grudnia
2015

Zespół składający się z
przedstawicieli różnych
sektorów (społeczny,
gospodarczy, samorządowy) w
marcu 2015 stał się również
zarządem LGD. Opracował cały
materiał.

Otwarte

2 (+4 osoby z zespołu

I spotkanie –

Zgodnie z metodą triangulacji

Rzetelnie zidentyfikowani
interesariusze powinni mieć
możliwość uczestnictwa w
procesie strategicznym od
samego początku. Stąd decyzja o
wyborze takiej metody
zaproszenia.

Umożliwienie wykorzystania
nowoczesnych technologii w
procesie strategicznym pozwala
dotrzeć do grup społecznych,
które nie uaktywniają się w
innych formach. Jest
dopełnieniem możliwości
pozyskania danych od
wszystkich grup społecznych.
Sporządzenie Lokalnej Strategii
Rozwoju można było zlecić
firmie zewnętrznej, jednak biuro
LGD zdecydowało o powierzeniu
tej misji członkom lokalnej
społeczności pełniącym funkcje
w LGD. W ten sposób strategia
jest w pełni osadzona w
lokalnych uwarunkowaniach.
Kompetencje wybranego
zespołu zapewniały
zrealizowanie zadania w
najwyższej jakości.
Otwarcie kluczowych spotkań
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spotkania
zespołu
roboczego

Spotkania
fokusowe w 7
gminach

Warsztaty
konsultacyjne
w 7 gminach

Forum
Organizacji
Pozarządowych

roboczego)
W tym dwie osoby z
grup
defaworyzowanych
(<25 i 50+)

108
Udział brały także
osoby z grup
defaworyzowanych

77
Udział brały także
osoby z grup
defaworyzowanych

Część plenarna – ok.
30 osób
Część warsztatowa –
7 osób
Udział brały także
osoby z grup
defaworyzowanych

tworzenie
drzewa
problemów:
13.07.2015
II spotkanie
– tworzenie
drzewa
celów:
19.08.2015
3.03.2015 –
Górzyca
2.04.2015 –
Słońsk
13.04.2015 –
Rzepin
27.04.2015 –
Cybinka
5.05.2015 –
Kostrzyn nad
Odrą
7.05.2015 –
Witnica
12.05.2015 –
Słubice

badaczy dane zgromadzone
przez zespół diagnostyczne na
otwartych spotkaniach
poddane były wspólnemu
wnioskowaniu, co
zminimalizowało efekt
subiektywizmu ocen a
pozwoliło na pełniejsze wnioski
i głębszą analizę.

zespołu roboczego zaplanowano
aby zwiększyć spectrum
perspektyw spoglądania na
zdiagnozowane problemy i
sposoby ich rozwiązania.

Informacje uzyskane podczas
spotkań pozwoliły
sformułować wstępną wersję
analizy SWOT, pogłębić wiedzę
o problemach lokalnych
społeczności, dookreślić grupy
defaworyzowane oraz
założenia tematyczne
konkursów grantowych.

Spotkania fokusowe są dobrą
metodą uzupełniającą
przeprowadzone wcześniej
badanie ilościowe. Tezy, które
zostały postawione w wyniku
analizy ankiet mogły zostać
poddane weryfikacji podczas
spotkań.

6.11.2015 –
Górzyca
3.11.2015 –
Słońsk
29.10.2015 –
Rzepin
27.10.2015 –
Cybinka
5.11.2015 –
Kostrzyn nad
Odrą
12.11.2015 –
Witnica
16.11.2015 –
Słubice

Dzięki spotkaniom uzyskano:
ostateczny kształt analizy
SWOT, wachlarz działań
komunikacyjnych
preferowanych przez
mieszkańców. Na każdym
spotkaniu uczestnicy ustalali
wspólne stanowisko odnośnie
kształtu kryteriów wyboru w
celach nr 2 i 3 zgłaszając swój
zestaw kryteriów. Uwagi w tym
zakresie, wyniesione z każdego
spotkania uwzględniono w 68%
w ostatecznym kształcie
strategii. Najwięcej
uwzględniono kryteriów
wskazanych w Kostrzynie nad
Odrą (88%) a najmniej w
Górzycy (50 %).

Wybór warsztatowej metody
konsultacji społecznych wynikał
z doświadczenia partnera LGD
Fundacji na rzecz Collegium
Polonicum, która w 2014 roku
prowadziła projekt dotyczący
modelowych konsultacji
społecznych w gminie Słubice
(POKL, 5.4.2). Na podstawie tych
doświadczeń tak
zaprogramowano konsultacje,
aby miały charakter włączający i
pozwalały podejmować
mieszkańcom faktyczne decyzje
dotyczące kształtu strategii. Nie
miały więc charakteru
standardowych spotkań
informacyjnych, na końcu
których zadaje się pytanie „czy
mają Państwo jakieś uwagi?”.

8.12.2015 Słubice

Forum podzielone na 2 części –
plenarną (gdzie zaproszony
przedstawiciel LGD
opowiedział o LSR) oraz
warsztatową (gdzie jednym z
prowadzących warsztat o LSR
był przedstawiciel LGD) nie
wniosło nic nowego do LSR.
Uzyskano natomiast
informację, że uczestnicy
forum zgadzają się co do
zasadności zaproponowanych
rozwiązań.

Organizacje pozarządowe
odegrają ważną rolę we
wdrażaniu LSR. Konsultacja
zapisów strategii właśnie z
przedstawicielami tej grup była
bardzo istotna. Dlatego
zdecydowano się skorzystać z
zaproszenia na Powiatowe
Forum Organizacji
Pozarządowych.
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Partycypacja w realizacji strategii
Udział sektora społecznego oraz mieszkańców zaplanowano we wszystkich 4 celach LSR. Najważniejszym
narzędziem partycypacyjnego udziału społeczeństwa we wdrażaniu LSR będą 3 konkursy grantowe. Ich
kształt, zakres tematyczny, wartości finansowe oraz kryteria wyboru w pełni zostały wypracowane w formule
partycypacyjnej podczas warsztatów konsultacyjnych. Drugim istotnym elementem udziału społeczeństwa
we wdrażaniu LSR będzie realizacja celu nr 1, w którym organizacje pozarządowe będą mogły wziąć udział
jako lider partnerstwa z samorządem. Pozostałe dwa cele strategiczne są otwarte na każdy podmiot – cel nr
3 związany z rozwojem przedsiębiorczości to miejsce, gdzie skorzystać może każdy mieszkaniec obszaru LGD.
Cel 4 związany z promocją regionu to również udział organizacji pozarządowych – głównie Lokalnych Grup
Działania. Rezultatem takiego partycypacyjnego podejścia do wdrażania strategii będzie wzrost udziału
społeczeństwa we wdrażaniu LSR wyrażony poprzez wskaźnik udziału wartości projektów zrealizowanych
przez sektor społeczny w całym budżecie LSR. W latach 2007-2013 wyniósł on 4,2%. W latach 2014-2020
celem jest min. 30%.
W przypadku aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju procedura aktualizacyjna obliguje zarząd LGD do
ogłoszenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, w których wykorzystane zostaną co najmniej dwie
metody, które wykorzystano na etapie budowania strategii.
Metody animacji lokalnych społeczności
Pracownicy biura LGD będą prowadzić bieżącą animację lokalnych środowisk, szczególnie w kontekście
udziału sektora społecznego w realizacji celu nr 2 oraz potencjalnych beneficjentów w ramach celu nr 3. W
przypadku przedsięwzięć związanych z konkursami grantowymi wiodącą metodą animacji będzie
metodologia animacji wokół dobra wspólnego, opracowana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
przy wsparciu finansowych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz wsparciu merytorycznym
Ośrodków Działaj Lokalnie. Jednym z takich Ośrodków jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum –
kluczowy partner LGD. Korzystając z doświadczeń Fundacji LGD będzie stosowało metodę animacyjną
polegającą na identyfikowaniu charakterystycznego i uniwersalnego dobra wspólnego lokalnej społeczności,
które wyzwoli w niej poczucie współodpowiedzialności za nie przy jednoczesnym wzroście zaangażowania w
działania na jego rzecz. Definicja Dobra Wspólnego wypracowana w ramach programu Lokalne Partnerstwa
PAFW brzmi: „Dobro Wspólne To Dobro (Zasoby, Wartości), Z Którego Mogą Korzystać Wszyscy Członkowie
Pewnej Społeczności. Współdzielenie Tego Dobra Przynosi Członkom Społeczności Realne Korzyści. Istnienie
Dóbr Wspólnych Wymaga Od Społeczności Poczucia Odpowiedzialności Oraz Współdziałania”1.
W przypadku potencjalnych beneficjentów w ramach celu związanego z tworzeniem i rozwojem
przedsiębiorstw stosowana będzie metoda animacji biznesowej opierająca się o doświadczenia biura LGD z
wdrażania poprzedniej LSR oraz ponownie Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, która zrealizowała projekt
„Super Szef Super Firmy” w ramach priorytetu 6.2 LRPO 2007-2013 polegający na udzielaniu dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mieszkańców województwa lubuskiego.
Każdorazowo metodyka pracy będzie dopasowywana do potrzeb grup defaworyzowanych a w szczególności
różnic na poziomie sposobu i formy komunikatu, jak i wyważenia pomiędzy metodami wykładowymi a
warsztatowymi.

1

www.dl.fundacjacp.org
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Rozdział III Diagnoza - opis obszaru i ludności
Wskaźniki kluczowe
T ABELA 1 K LUCZOWE WSKAŹNIKI OPISUJĄCE OBSZAR LGD Z PUNKTU WIDZENIA KRYTERIÓW OCENY LSR.

Cybinka

Górzyca

Kostrzyn
nad Odrą

Rzepin

Słońsk

Słubice

Witnica

LGD

LUBUSKIE

liczba mieszkańców
liczba ludności w wieku
produkcyjnym
liczba bezrobotnych

6656

4267

18155

9988

4803

19902

13098

76869

1021470

4288

2794

11579

6418

3178

13168

8569

49994

657450

382

172

411

420

165

868

959

3377

59805

liczba bezrobotnych w stosunku do
liczby osób w wieku produkcyjnym
dochód podatkowy na 1 mieszkańca

8,9%

6,2%

3,5%

6,5%

5,2%

6,6%

11,2%

6,8%

9,1%

wskaźnik: / gmina

podmioty wpisane do rejestru
REGON na 10 000 mieszkańców
osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą na 10 000
mieszkańców
Liczba noclegów udzielonych
krajowym i zagranicznym turystom w
ciągu roku
Liczba korzystających (Polacy i
cudzoziemcy) z obiektów
turystycznych

2 968,59 zł

3 823,13 zł

3 488,26 zł

3 282,55 zł

3 264,52 zł

3 127,25 zł

2 961,16 zł

3 273,64 zł

3 365,34 zł

710

675

1229

1012

955

1599

817

1000

1079

55

50

91

65

78

103

64

72

76

1068

3945

21 264

8556

3536

58 872

8436

105 704

1 201 907

584

1522

22 107

8951

1845

55 992

3604

94 605

595 301
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Krótka charakterystyka obszaru
Obszar siedmiu sąsiadujących ze
sobą gmin posiada daleko idącą
spójność
uwarunkowaną:
położeniem
geograficznym,
przyrodniczym
wzdłuż
dolinyrzecznej, geopolitycznym –
wzdłuż granicy polsko-niemieckiej
oraz wspólną historią, zarówno
przed, jak i powojenną kształtującą
do dziś specyficzną w skali kraju
kulturę
mieszkańców
Ziem
Zachodnich.
Teren LGD cechuje się wysoką
spójnością w zakresie wymienianych
przez mieszkańców mocnych stron
każdej
z
gmin.
Są
one
ZDJĘCIE 1 J EDNO Z OSTATNICH WIELKICH MOKRADEŁ E UROPY - ROZLEWISKA UJŚCIA W ARTY .
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skoncentrowane głównie wokół
dziedzictwa
przyrodniczego
(powtarza się wątek położenia nad dwiema dużymi rzekami a także bogactwo lasów i jezior) oraz wokół
dziedzictwa historycznego, w tym także kulturowego, przejawiającego się w obiektach zabytkowych. Brakuje
jednak wyraźnych przykładów działań, inwestycji czy rozwiązań eksponujących i wykorzystujących te walory.
Przykładem może być istnienie Parku Narodowego Ujście Warty a w nim „ptasiej mekki” dla ornitologów z
całej Europy, który nie funkcjonuje jednak w zintegrowanym systemie produktów i walorów lokalnych. 2
Istotną rolę w rozwoju regionu pełni
turystyka. By oddać skalę natężenia i
oszacować potencjał rozwojowy tego
czynnika należy przytoczyć następujące
dane. Otóż jak podają wyniki badań Parku
Narodowego „Ujście Warty” w 2013 roku
zarejestrowano ponad 53’800 wejść
turystycznych. Od 2001 roku liczba ta stale
rośnie o około 10% rocznie. Dane ankietowe
mówią, że turyści których celem są walory
przyrodnicze (odwiedzający głównie Park
Narodowy oraz inne wielkopowierzchniowe
siedliska bagienne w dolinach Odry i Warty)
przyjeżdżają zwykle na kilka dni. Pozostali
turyści (zwiedzający np. Twierdzę Kostrzyn,
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Dino-Park czy lokalne miejscowości) wizytują
najczęściej jeden lub dwa dni. Omawiając ruch turystyczny w regionie nie można pominąć wyjątkowego
wydarzenia jakim jest jeden z największych festiwali w Europie: Przystanek Woodstock, na który do
Kostrzyna nad Odrą przybywa nawet 500 tys. osób. Dużym zainteresowaniem cieszą się pozostałe imprezy
(np. Dni Twierdzy, Święto Piwa). Wielkim rozwojem w ciągu ostatnich kilku lat cieszy się turystyka wodna,
zwłaszcza kajakowa. Ilość wypożyczanych kajaków z każdym rokiem rośnie od kilku do ponad 30%, w
zależności od rzeki/wypożyczalni.
2

Analiza zogniskowanych wywiadów grupowych z przedstawicielami sołectw obszaru LGD przeprowadzonych w okresie
III-V 2015 r.
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Obszar LGD został w ostatnich latach równomiernie doinwestowany w zakresie infrastruktury rekreacyjnosportowej (mieszkańcy zauważają i są dumni z istnienia boisk, placów zabaw czy siłowni na świeżym
powietrzu, traktują je jako mocne strony, godne pochwalenia się) oraz świetlic wiejskich.3
Wśród mieszkańców wsi przeważają pracownicy zakładów handlowo usługowych okolicznych miast oraz,
coraz częściej także, pracujący za granicą. Niewielu jest rolników, jednak ci, którzy prowadzą działalność
rolniczą, robią to raczej na większą niż przeciętna, skalę. Demografia większości wsi ma charakter
społeczeństwa starzejącego się, co związane jest z odpływem ludzi młodych do większych ośrodków
miejskich i za granicę.4
Tereny obszaru LGD charakteryzuje również zasadniczy brak tożsamości lokalnej, wynikający z historii ziem
odzyskanych. Zalążki lokalnych tradycji widać jednak w kilku wioskach, choćby w Białkowie, Słońsku czy
Witnicy.5
Aktywność mieszkańców sołectw jest na zróżnicowanym poziomie i wymaga ciągłego pobudzania.
Koncentruje się głównie wokół działalności Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Sportowych oraz kilku
przykładów wiejskichorganizacji pozarządowych o celach statutowych związanych z rozwojem wspólnot
lokalnych.6
Rolnictwo na terenie obszaru LGD charakteryzuje się wysokim stopniem koncentracji upraw w rękach kilku
znaczących podmiotów. Brakuje rolników działających na małą skalę i różnorodności tych upraw.
Uwarunkowania historyczno-kulturowe
Po wykształceniu tożsamości państwowej spójność kulturowa tak obszaru LGD jak i większej części Europy
warunkowana była przede wszystkim warunkami przyrodniczymi. Ponieważ były one zbliżone na całym
interesującym nas obszarze wykształciła się podobna struktura społeczno - gospodarcza. Na całym
interesującym nas obszarze zauważyć można efekty XVIII wiecznych wielkich melioracji i regulacji Odry i
Warty. Działania te tak silnie zmieniły krajobraz i sytuację społeczno – gospodarczą wraz z nowym,
olęderskim (specyficznym dla tych ziem) osadnictwem. Ten historyczny faktodgrywa coraz silniejszą rolę w
kształtowaniu tożsamości regionalnej.Walor ten, wraz z opisaną w części przyrodniczej ornitofauną, stanowi
wizytówkę regionu wielkich rzek Ziemi Lubuskiej. Dramatyczne w swym przebiegu wypędzenia, wysiedlenia i
przesiedlenia ukształtowały dzisiejszy, specyficzny dla Ziem Zachodnich (zwanych w PRL-u „Ziemiami
Odzyskanymi”) tygiel kulturowy. Mieszają się w nim kultury niemal ze wszystkich stron dawnej II
Rzeczpospolitej.
Na terenie obszaru LGD obserwowano powszechne zawężenie spojrzenia na problematykę tożsamości,
wysoką skalę nieznajomości, ale też i braku zainteresowania zamieszkiwanymi ziemiami. Za przyczynę tych
zjawisk uznać można pozostałości propagandy czasów PRL-u, kiedy w konsekwentny i systemowy sposób
starano się zatrzeć tutejsze materialne świadectwa przeszłości, których nie postrzegano lub nie chciano
postrzegać jako własne.7 Do dziś skutkuje to wzmiankowanym problemem zaniku tożsamości regionalnej.
Walory historyczno-kulturowe
Większość obiektów z czasów średniowiecza to obiekty sakralne, takie jak kościoły w Słońsku, Stańsku,
Górzycy, Laskach Lubuskich. Związane jest to z obecnością i działalnością na tym terenie zakonu
Templariuszy, a w latach późniejszych – Joannitów. Znajduje się tutaj między innymi barokowy pałac
zbudowanego na miejscu średniowiecznego, w którym rezydował zakon aż do 1945 roku. Do najcenniejszych
zabytków z czasów późniejszych należą z pewnością pozostałości po majątkach ziemskich. Należą do nich
3

Jak wyżej
Jak wyżej
5
Jak wyżej
6
Jak wyżej
7
UTA HENGELHAUPT w „Odra-Oder. Panorama europejskiej rzeki”, Karl Schlógel/Beata Halicka, Skórzyn 2008,s. 135
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majątki: Dąbroszyn, Białków i Sosny. Warte wymienienia są również cmentarze różnych narodowości i
wyznań, które rozsiane po całym terenie opracowania dają przykład jak przeróżnie toczyły się dzieje tego
terenu.8
Niezaprzeczalne walory kulturowe reprezentują na tym terenie osady wiejskie, a w szczególności dobrze
zachowane ich układy przestrzenne. Dość dużą grupę stanowią wsie o średniowiecznym rodowodzie, wiele
wśród nich to wsie o układzie łańcuchowym wsi ulicowych, powstałe poprzez rozwój zabudowy wzdłuż
traktu komunikacyjnego np. Bieganów oraz wsie w formie owalnic i wielodrożnic np. Białków, Grzmiąca.
Występują także wsie powstałe wokół
dawnych majątków ziemskich o
zabudowie ulicowej lub rozproszonej,
jak
również
nieliczne
kolonie
9
folwarczne i osady leśne.
Zabudowa mieszkalna i gospodarcza
wsi Jamno, Głuchowo, Kłopotowo i
wielu
sąsiednich
należy
do
najcenniejszych elementów dziedzictwa
kulturowego. Wsie te powstały w XVIII
wieku podczas gigantycznych prac
regulacyjnych
i
melioracyjnych
prowadzonych w dolinie Warty, po
których założono ponad sto wsi i osad
sprowadzając
tzw.
„olędrów”
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gwarantując im specjalne prawa. Poza
interesującą
genezą
powstania,
układem przestrzennym aż do końca II wojny światowej nazywano je „Nową Ameryką”, gdzie funkcjonowały
osady o nazwach: Neu York, Pensylwanien, Sumatra i wiele kolejnych. To nazewnictwo związane jest
prawdopodobnie z propagandową akcją tamtego czasu „Pozyskania nowych ziem drogą pokojową”, niejako
ich odkrywania dla ówczesnej ludzkości, odkrywania niczym 250 lat wcześniej kontynentu amerykańskiego i
wielu nowych ziem.10 Nazwy miejscowości zdradzają swoje pochodzenie przymiotnikami „Stare”
(średniowieczne) i „Nowe” (późniejsze, np. XVIII-wieczne osady olęderskie).11
Uwarunkowania geograficzne i klimat
Pod względem fizycznogeograficznym obszar objęty niniejszym opracowaniem położony jest w zasięgu
następujących mezoregionów: Kotlina Gorzowska, Kotlina Freienwaldzka, Kotlina Przełom Odry, Dolina
Środkowej Odry oraz części Pojezierza Łagowskiego i Równiny Torzymskiej.12
Geneza krajobrazu tego fragmentu Polski jest niezwykle ciekawa i stanowi potencjał turystyczny regionu. Jest
bowiem związana z wpływem stacjonującego tutaj przed niespełna dwunastoma tysiącami lat gigantycznego
lądolodu. Przesuwał się on ze Skandynawii na południe Europy przez okres ponad stu tysięcy lat. Do dziś
wpływ jego działalności jest łatwo odczytywalny. Doliny wyżłobione zostały kiedy osiemsetmetrowej
wysokości czoło lodowca zaczęło się topić uwalniając ogromne ilości wody. Ich pęd żłobił w podłożu głęboką
dolinę – Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzka, wówczas całą wypełnioną wodą i krą uchodzącą grawitacyjnie w
kierunku zachodnim. Pozostałością świadczącą o skali tychzjawisk jest rozmiar pradoliny: wraz z uchodzącą
polodowcową wodą został porwany materiał ziemny na głębokość około 40 - 60 metrów na szerokości 8 – 12

8

Lokalna Strategia Rozwoju, Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, Górzyca 2008-2014
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UTA HENGELHAUPT w „Odra-Oder. Panorama europejskiej rzeki”, Karl Schlógel/Beata Halicka, Skórzyn 2008, s. 142
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km. Stąd szerokie dno doliny, a w niej dzisiejsze Słubice, Górzyca, Kostrzyn, Słońsk, Witnica i wiele innych
miejscowości. Wszystkie leżą zdecydowanie poniżej wysokości przeciętnej dla tej części kontynentu.
Obszar objęty opracowaniem jest pod wyraźnym wpływem klimatu atlantyckiego. Decyduje o tym położenie
w zachodniej części kraju. Klimat kształtują wilgotne masy powietrza morskiego i podzwrotnikowego,
napływające z zachodu oraz w mniejszym stopniu polarno-kontynentalnego ze wschodu i arktycznego z
północy. Roczne amplitudy temperatur wahają się między -20 a +20,50C, średnie roczne amplitudy oscylują
pomiędzy 8 a 8,40C. Średnie temperatury stycznia wynoszą od -1 do -1,50C, a lipca około 180C. Roczne sumy
opadów atmosferycznych wahają się od 550 do 650 mm, pokrywa śnieżna zalega 40-60 dni, zaś okres
wegetacji trwa 220-230 dni.
Zgodnie z regionalizacją klimatyczną Polski wg częstości występowania w ciągu roku poszczególnych typów
pogody obszar ten należy do Regionu Lubuskiego. Region tenwyróżnia największa liczba dni z pogodą ciepłą.
Przeciętnie w roku jest ich tutaj 265,4. Jednocześnie stosunkowo rzadko notuje się tu dni z pogodą
przymrozkową, średnio jest ich w roku 69,2. Region wyróżnia najmniejsza w roku liczba dni bez opadów, jest
ich tylko około 194.13
Walory przyrodnicze
Opisany obszar, podobnie jak większość Ziemi Lubuskiej, cechuje istotne bogactwo przyrodnicze. Jest ono
związane z niewielkim zaludnieniem, skromnym przemysłem, istnieniem jezior i bielicowymi glebami,
nieprzydatnymi w rolnictwie a chętnie porastającymi lasami borowymi. Jest tu jednak coś szczególnego,
znacznie cenniejszego, czego próżno szukać u bliższych i dalszych sąsiadów. Otóż są to doliny wielkich rzek.
W zasadzie na całej swej długości są one cenne przyrodniczo lecz w kilku miejscach wybitnie, zwłaszcza w
miejscu ich połączenia. W dzisiejszym, mocno przekształconym świecie, stały się one perłą w skali
kontynentu. Objęto je różnorodnymi formami ochrony przyrody i od kilku/kilkunastu lat, jako licznie
odwiedzane, stały się istotnym czynnikiem rozwojowym regionu.
Z zestawienia obiektów chronionej przyrody
wynika, iż największa ich liczba i
powierzchniadotyczydna dolin rzecznych, zaś
ich największą wartością przyrodniczą i
głównym obiektem ochrony jest wyjątkowo
bogato reprezentowana fauna ptaków. W
zasadzie na całej długości dolin Odry i Warty
od rozlewisk Odry w gminie Cybinka
(Krzesiński P.K.) wzdłuż doliny Odry w
gminach Słubice, Górzyca po rozlewiska
Warty w gminie Słońsk i Witnica (P.N. i P.K.
„Ujście Warty”) zachodzą spektakularne
zjawiska związane z tą grupą zwierząt.
Specyfika hydrologiczna tutejszych mokradeł
sprawia, że pełnią one bardzo istotną rolę
dla ptaków wędrownych, zimujących,
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lęgowych oraz odbywających pierzenie.
Zalewowy charakter znacznych powierzchni doliny przyujściowego odcinka Warty oraz rozległe przestrzenie
pól i łąk dla wielu gatunków stanowią atrakcyjne, komplementarnie uzupełniające się siedliska, które w
większości krajów europejskich zmeliorowano i osuszono. Opisywane rozlewiska stanowią miejsce życia
znacznej części krajowej i europejskiej populacji kilku gatunków ptaków, w tym zaklasyfikowanych
europejskim prawem jako gatunki szczególnej ochrony i wskazanych do podjęcia działań ochronnych.Łącznie
stwierdzono tu obecność ponad 250 gatunków ptaków, z czego ponad 170 to gatunki lęgowe. Corocznie
13

Lokalna Strategia Rozwoju…

16

gniazdują tu m.in. siewkowce (krwawodziób, rycyk, kszyk, sieweczka rzeczna, czajka, ostrygojad), mewy
(pospolita, śmieszka, srebrzysta oraz w niektórych latach mewa mała i czarnogłowa), rybitwy (rzeczna,
białoczelna, czarna, białowąsa i białoskrzydła), chruściele (derkacz, wodnik, zielonka, kropiatka, łyska i
kokoszka
wodna),
kaczki
(krzyżówka, cyranka, cyraneczka,
krakwa, płaskonos, gągoł, czernica,
głowienka),
perkozy
(zausznik,
dwuczuby, rdzawoszyi i perkozek).
Dzięki różnorodności gatunkowej i
stosunkowo dużego zagęszczenia
ptaków doliny Odry i Warty na
odcinku opisywanego obszaru to
wybitnie korzystne miejsce do
prowadzenia
obserwacji
intrygujących spektakli związanych z
życiem ptaków. Istotnym jest, aby
podejmować działania mające na
celu zachowanie tego bogactwa w
niepogorszonym stanie.14
Wartość

przyrodniczą

obszaru

oddają też dane inne statystyczne.
Otóż blisko połowa obszaru LGD
objęta jest formami ochrony przyrody. Spotkać tu można wszystkie przewidziane polskim prawem formy, od
najwyższej – parku narodowego, po najniższą – obszar chronionego krajobrazu. Cieszą się one dużym
powodzeniem wśród turystów (przyjeżdżających najczęściej z dużych miast: Poznania, Wrocławia, Szczecina,
Berlina itd.) Sam Park Narodowy odwiedziło w 2013 roku ponad 53800 turystów.
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T ABELA 2 U DZIAŁ OBSZARU POŁOŻONEGO W DOLINIE O DRY I WARTY DO OGÓŁU POWIERZCHNI .

gmina
Cybinka
Słubice
Górzyca
Kostrzyn
Witnica
Słońsk
Rzepin
OBSZAR
LGD

powierzchnia w dolinie w tys. powierzchnia ogółem w tys. %
powierzchni
mkw
mkw
dolinie
60
280
21%
80
186
43%
59
144
41%
16
46
35%
126
279
45%
107
159
67%
0
191
0%
448
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T ABELA 3 ZALESIENIE POWIERZCHNI GMIN OBSZARU LGD W 2014 ROKU

Gmina
Cybinka
Słubice
Górzyca
14

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy w ha Powierzchnia gminy w ha
27967
17163
18557
7098
14542
3447
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Kostrzyn
Witnica
Słońsk
Rzepin
OBSZAR LGD

4614
27868
15864
19099
128511

1838
12548
3633
10158
55885

ŹRÓDŁO : OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH

GUS (BDL)

Diagnoza społeczno-gospodarcza
Demografia
Najliczniej zamieszkiwanymi gminami obszaru są Słubice i Kostrzyn nad Odrą, przy czym ta druga jest gminą
miejską. Sprawia to, iż cechuje się ona zdecydowanie najwyższą gęstością zaludnienia. Brak terenów
wiejskich wpływa również na inne aspekty jej funkcjonowania, np. nie pojawiają się problemy
charakterystyczne dla terenów wiejskich, widoczne w pozostałych gminach.
T ABELA 4 LICZBA MIESZKAŃCÓW POSZCZEGÓLNYCH GMIN NA KONIEC 2014 R.

gmina

liczba osób

gęstość zaludnienia

% udziału
liczebności
obszaru

Cybinka
Górzyca
Kostrzyn nad Odrą
Rzepin
Słońsk
Słubice
Witnica
Obszar LGD

6636
4282
18155
9938
4804
19985
13088
76888

24
29
393
52
30
108
47
60

8%
5%
22%
12%
6%
24%
16%
100%
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w

GUS (BDL)

Struktura płci i wieku społeczeństwa obszaru LGD wskazuje, że podobnie jak w całym kraju przyjmuje ono
kształt społeczeństwa starzejącego się, z wyraźną przewagą kobiet w starszych przedziałach wiekowych i
mężczyzn w przedziałach młodszych.
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WYKRES

1STRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA LGD W 2014 ROKU .
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Na wykresie można zaobserwować zjawisko zmniejszania się dzietności z pokolenia na pokolenie.
Najliczniejsza grupa wiekowa to osoby urodzone w latach 1980-1990, czyli potomkowie osób urodzonych w
latach 1960-1965, stanowiących równie liczną grupę. Niestety kolejne pokolenie – dzieci osób urodzonych w
latach 1980-1990 (czyli dzisiejsi 5-9 latkowie i młodsi) jest już zdecydowanie mniej liczne, niż omawiane
trendy poprzednich dekad. Do najliczniejszych grup wiekowych zaliczyć można 30-34 latków, 25-29 latków
oraz 55-59 latków. Ze względu na ten fakt warto w analizach dotyczących grup defaworyzowanych
przyjrzeć się szczególnie sytuacjom w tych grupach wiekowych.
WYKRES

2 I LOŚĆ MIESZKAŃCÓW GMIN OBSZARU W LATACH 2006-2014, GDZIE 2006 = 100%
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Analizując powyższy wykres warto zwrócić uwagę na rok 2010. W tym czasie zaobserwowanow całej Polsce
wzrost liczby ludności, lecz znacznie niższy niż na obszarze LGD. Może to być związane z otwarciem granic dla
polskich pracowników w maju 2011 roku przez Niemcy i procesu osiedlania się na terenach LGD osób
zainteresowanych pracą i studiami w Niemczech lecz mieszkaniem w Polsce. Hipotezę tę potwierdzają
również inne dane omawiane w rozdziale dotyczącym sytuacji gospodarczej i ekonomicznej oraz dotyczące
powiązań funkcjonalnych gmin. Jedyną gminą, która odnotowała spadek liczby mieszkańców w stosunku do
2006 roku jest gmina Cybinka, czyli ta która nie ma bezpośredniego połączenia z zachodnim sąsiadem
(pozostałe gminy albo graniczą z Niemcami, albo leżą na trasie kolejowej lub samochodowej za granicę). W
tym samym czasie najwięcej mieszkańców przybyło w gminach Słubice, Kostrzyn nad Odrą i Górzyca, czyli
trzech, które w sposób bezpośredni graniczą z zachodnim sąsiadem (odległość Górzycy do drogowego i
kolejowego przejścia granicznego wynosi tylko 10km).
Rynek pracy
Ze względu na fakt, iż wskaźnik bezrobocia wykorzystywany powszechnie do opisu stopy bezrobocia w Polsce
nie jest liczony na poziomie gmin, do opisu zjawiska użyto innego ze wskaźników – Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Na poniższym wykresie przedstawiono
kształtowanie się tego wskaźnika na przestrzeni ostatnich 9 lat. Dla porównania ujęto również tożsamy
wskaźnik dla województwa lubuskiego oraz dla Polski. Okazuje się, że sytuacja na lokalnym rynku pracy, z
wyjątkiem gminy Witnica, uległa poprawie i wyprzedziła zarówno województwo lubuskie (oprócz Cybinki) jak
i Polskę. Obecnie w gminach średnia udziału osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku
produkcyjnym wynosi 6,8% (Polska 8,8% , lubuskie 9,1%). Co świadczy o względnej sile lokalnego rynku
pracy oraz znacznym wpływie czynników zewnętrznych (takich jak bliskość granicy z Niemcami)
wpływających na ten wskaźnik.

udział osób bezrobotnych w ludności w %

WYKRES

3 UDZIAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH W LICZBIE MIESZKAŃCÓW OGÓŁEM W LATACH 2006 - 2013 (W %)
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Struktura bezrobocia w regionie wskazuje jednoznacznie, iż jednym z największych problemów jest problem
bezrobocia długotrwałego, czy też „wyuczonego”. Szczególnie w gminie Witnica jest to zjawisko o
niespotykanej skali (średnia Polski to około 36%) gdyż w kategorii długotrwale bezrobotni mieści się tutaj aż
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blisko3 na 5 klientów PUP. Z pozostałych gmin regionu jedynie w Słońsku i Kostrzynie nad Odrą wskaźnik ten
jest niższy niż ogólnopolski.
T ABELA 5 STRUKTURA BEZROBOCIA W GMINACH LGD

do 25 r.ż.
Ogółem
ilość
%
GMINA:
141
18 12,8%
Słońsk
235
30 12,8%
Cybinka
111
15 13,5%
Górzyca
278
41 14,7%
Rzepin
462
44 9,5%
Słubice
30 11,0%
Kostrzyn nad Odrą 272
690
90 13,0%
Witnica
LGD
2189 268 12,2%

powyżej 50 r.ż. długotrwale bezrobotni bez kwalifikacji zawod.
ilość
%
ilość
%
ilość
%
38
27,0%
50
35,5%
42
29,8%
90
38,3%
121
51,5%
69
29,4%
38
34,2%
51
45,9%
35
31,5%
88
31,7%
116
41,7%
105
37,8%
170 36,8%
205
44,4%
121
26,2%
26,8%
28,7%
102 37,5%
73
78
58,4%
35,8%
232 33,6%
403
247
758 34,6%
1019
46,6%
697
31,8%
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I

P OWIATOWYCH U RZĘDÓW P RACY W SŁUBICACH , SULĘCINIE

G ORZOWIE WIELKOPOLSKIM, ZA 2014 ROK.

Traktując rok 2006 jako bazowy dla liczby osób bezrobotnych (zarejestrowanych) przygotowano poniższe
zestawienie obrazujące trend w latach 2006-2013.
WYKRES

4 I LOŚĆ OSÓB BEZROBOTNYCH NA OBSZARZE LGD W LATACH 2006-2013 NA TLE P OLSKI I LUBUSKIEGO . 2006 = 100%
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Z analizy dwóch powyższych wykresów wysuwa się wniosek, że obecna liczba bezrobotnych w każdej gminie,
w stosunku do roku 2006, jest niższa niż analogiczne zestawienie dla województwa lubuskiego i Polski.
Oznacza to również, że sytuacja na lokalnym rynku pracy rozwija się lepiej niż średnia krajowa lub
wojewódzka. Upatrując przyczyn tego zjawiska należy zauważyć w szczególności dwie kwestie. Po pierwsze
na odnotowany spadek liczby osób bezrobotnych nie miał znaczącego wpływu spadek liczby osób
zamieszkujących region (porównaj z wykresem 1wykres 2 Ilość mieszkańców gmin obszaru w latach 2006-
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2014, gdzie 2006 = 100%). Zatem odnotowany spadek to nie powszechny wyjazd bezrobotnych na stałe do

pracy za granicę. Jednak może to być fakt podjęcia przez nich pracy u zachodnich sąsiadów, przy
jednoczesnym życiu nadal w regionie. Tezę też potwierdza analiza kolejnego wydarzenia – znaczącego
spadku trendu nie odnotowano w 2009 roku, kiedy to można byłoby zauważyć pierwsze efekty wejścia Polski
do strefy Schengen (ten fakt nie wpłynął również na zmniejszenie liczby ludności LGD). Jednak już w 2011
roku ten spadek stał się wyraźnie zauważalny (szczególnie w gminie Słubice), co tłumaczyć należy otwarciem
niemieckiego rynku pracy dla Polaków (1.05.2011 r.).
Mimo dobrych wskaźników statystycznych mieszkańcy obszaru LGD oceniają rynek pracy dosyć surowo.
WYKRES

5 OCENA DOSTĘPNOŚCI MIEJSC PRACY NA OBSZARZE LGD.

ŹRÓDŁO : OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE ANKIETY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW REGIONU . N=1142

Wśród komentarzy dotyczących powyższego pytania w ankiecie znalazły się odpowiedzi trafnie wskazująca
przyczyny rozdźwięku w ocenie sytuacji przy użyciu danych statystycznych i danych z badania. Wskazują one
na rozdźwięk w ocenie ilości i jakości. Poniżej kilka przykładowych komentarzy:
„Przy pytaniach o dostępność miejsc pracy moim zdaniem powinno znaleźć się także pytanie o jakość tej
pracy, co z tego że miejsca pracy są dostępne skoro nie jest zadowalające wynagrodzenie”.15
„Problem tkwi w gospodarce i rozwoju biznesu. Nie powstają żadne fabryki, w związku z czym nie powstają
nowe miejsca pracy. Ludzie zmuszeni są do wyjazdu za granicę jeśli posiadają rodzinę na utrzymaniu. Osoby
w moim wieku jeśli nie wyjechały zmuszone są pracować w handlu (sklepy, salony) poza miejscem
zamieszkania, najczęściej w Słubicach za pieniądze, dzięki którym nie są w stanie się usamodzielnić, lub za
większe pieniądze (np. na CPN-ach) lecz na umowę zlecenie. W związku z przymusowymi wyjazdami osób za
granicę, nie opłacalne jest również otwieranie jednoosobowego biznesu, z którego nie będzie miał kto
korzystać. Jesteśmy zmuszeni to egzystencji, nie do życia.”16
„Chciałabym móc rozpocząć działalność gospodarczą świadczącą usługi, jednakże przez brak rozwoju, brak
dobrze płatnej pracy nie ma dla kogo. Młodzież wyjeżdża, osoby w wieku > 23 pracują za granicą. W związku
z czym nie widzę możliwości powodzenia dla małego przedsiębiorstwa.”17
Oraz „Młodzi po studiach nie są w stanie znaleźć odpowiedniej pracy w naszej okolicy a nawet i w powiecie.
Jest to naprawdę spory problem ze względu na to, iż wykształceni z potencjałem absolwenci szkół wyższych,
którzy powinni być motorem napędowym całej gminy po prostu muszą wyjechać za pracą do większych
miast a często nawet zagranice.”18

15

Opinia wyrażona w komentarzach otwartych w ankiecie elektronicznej prowadzonej od lipca 2014 do maja 2015 r.
Jak wyżej
17
Jak wyżej
18
Jak wyżej
16
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Lokalne uwarunkowania gospodarcze
Rynek pracy regionu determinują dwa czynniki:
-tereny inwestycyjne, czyli Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Witnicka Strefa
Przemysłowa
-bliskość granicy polsko-niemieckiej.
Oferty pracy, zarówno te zamieszczane w portalach internetowych, jak i zgłaszane do urzędów pracy
podzielić można na 3 grupy: stanowiska techniczno-produkcyjne związane z procesami produkcji,
magazynowania i dystrybucji towarów; miejsca pracy związane z obsługą klienta, zwłaszcza sprzedażą
towarów i usług oraz pozostałe, wśród których przeważają zdecydowanie oferty preferujące kandydatów z
określonym wykształceniem i umiejętnościami (często również związanymi z branżą usługową, jak fryzjer,
kosmetyczka, kelner, monter).
Aby zbadać lokalny rynek pracy analizie poddano oferty pracy zamieszczone na portalach: www.olx.pl.
www.gazetapraca.pl oraz w powiatowych urzędach pracy w Słubicach (zasięgiem obejmuje powiat słubicki),
w Gorzowie Wielkopolskim (zasięgiem obejmuje gminę Kostrzyn nad Odrą oraz gminę Witnica) i Sulęcinie
(zasięgiem obejmuje gminę Słońsk). Badano aktualne oferty pracy, stan na 10-12.02.2015 roku. Analiza
aktualnych ofert potwierdza wnioski, które Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach przeprowadził w 2013 roku.
Z „Badania i analizy lokalnego rynku pracy na terenie powiatu słubickiego. Diagnoza stanu aktualnego i
prognoza na lata 2010-2013” przygotowanego na zlecenie PUP w Słubicach wynika, iż ze względu na
przygraniczne położenie powiatu i jego specyficzny charakter zdecydowana większość przedsiębiorców
wskazuje zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie: sprzedawca, pracownik produkcyjny, kasjer,
magazynier, kierowca, opiekun klienta oraz sprzątaczka. Generalnie zauważalnym trendem wśród
poszukiwanych stanowisk są zawody polegające na bezpośredniej pracy z klientem jak też wymagające
wykonywania prostych prac fizycznych. Takie wymagania zgodne są z profilem przedsiębiorczości regionu.
Poza kwestią stanowiska, w analizie rynku pracy z punktu widzenia pracodawcy poruszono także aspekt
pożądanego wykształcenia poszukiwanych pracowników. Największa liczba pracodawców wskazywała, że
poszukuje osoby z wykształceniem średnim (46,7%) oraz zawodowym (26,7%). Osoby z wykształceniem
wyższym, czy to zawodowym (licencjat) czy też magisterskim lub lekarskim uzyskały odpowiednio 13,3% oraz
8,3%. 3,3% respondentów wskazało na wykształcenie podstawowe, a 1,7% na inne, wymieniając dyplomy
szkoły policealnej. Żaden z badanych podmiotów wśród mile widzianego wykształcenia u poszukiwanych
pracowników nie wskazał na tytuł inżyniera.
Ta ostatnia informacja może dziwić, ponieważ analiza ofert pracy pokazała, że choć słowo „inżynier” pojawiło
się w samej ofercie tylko 6 razy, to jednak wiele stanowisk wymaga wykształcenia technicznego na poziomie
wyższym, są to zwłaszcza stanowiska kierownicze, takie jak: specjalista ds. procesu produkcji, kierownik
działu obróbki mechanicznej i skrawania, specjalista ds. planowania produkcji, logistyk, kierownik
magazynu.
Na 307 analizowanych ofert, 118 dotyczy stanowisk związanych z produkcją, nadzorem technicznym
procesów produkcyjnych, obsługą maszyn na hali, kontrolą jakości, automatyką procesów produkcyjnych itp.
najwięcej jest ofert skierowanych do osób z wykształceniem zawodowym (i niższym, nie wymagającym
kwalifikacji), np. pracownik produkcji (23, z tego aż 16 w Kostrzynie nad Odrą, co jest związane ze specyfiką
lokalnych zakładów), magazynierów (16, z tego aż 14 w Słubicach). Również w Słubicach poszukiwani są
kierowcy międzynarodowi (7), logistycy (2), spedytorzy (4), co świadczy o tym, iż w Słubicach mocno rozwija
się branża transportowa. W Kostrzynie nad Odrą poszukiwani są również specjaliści związani z
nadzorowaniem procesów produkcyjnych – technolog, specjalista ds. planowania produkcji, inżynier
sprzedaży, automatyk, programista maszyn CNC, kierownik utrzymania ruchu, kierownik magazynu,
brygadzista. Na 118 ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska pracy w zakładach produkcyjnych, 34 dotyczyło
osób z wykształceniem średnim kierunkowym lub wyższym (w konkretnych specjalizacjach), wśród nich było
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4 kierowników i 4 specjalistów, 2 liderów konkretnych działów. 84 stanowisk pracy przeznaczonych zostało
dla osób z wykształceniem zawodowym lub bez wykształcenia, (np. magazynier, montażysta mebli, tapicer,
operator maszyn).
Jak zapisano w „Badaniu i analizie lokalnego rynku pracy na terenie powiatu słubickiego. Diagnoza stanu
aktualnego i prognoza na lata 2010-2013”, nietrudno zauważyć, że do wykonywania czynności
charakterystycznych dla wymienionych powyżej zawodów nie jest wymaganie wykształcenie wyższe, którego
atrakcyjność na rynku pracy maleje, nie oznacza to jednak, że osoby mające ukończone studia w ogóle nie
znajdą zatrudnienia. Swoich działań związanych z poszukiwaniem pracy nie powinni jednak ograniczać
jedynie do kontaktu z urzędem pracy.
Drugą branżą, która rozwija się dynamicznie w regionie są usługi osobiste (jak gastronomia, dostarczanie
towarów i usług), handel. Na 307 analizowanych ogłoszeń, 81 dotyczyło tego właśnie obszaru. Najwięcej
poszukiwano sprzedawców – 39 ogłoszeń i kasjerów – 20 ogłoszeń. Oprócz tego 13 osób do wykładania
towarów na półkach, 4 osób na stanowiskach kierowniczych, 2 doradców klienta, 3 recepcjonistów. Jako
osobną kategorię można wyznaczyć stanowiska pracy do obsługi klientów niemieckojęzycznych – pojawiło
się 10 tego rodzaju ofert, oraz 2 oferty pracy biurowej z biegłym językiem niemieckim. Spośród 81
poszukiwanych osób, tylko 5 dotyczy stanowisk kierowniczych lub wymagających wykształcenia wyższego.
Położenie powiatu słubickiego w sąsiedztwie Niemiec, a także blisko przedsiębiorstw produkcyjnych KSSSE,
hoteli oraz licznych restauracji i punktów gastronomicznych na pewno znajduje swoje uzasadnienie w
ofertach, zgłaszanych przez pracodawców regionu. O ile Słubice i Kostrzyn nad Odrą mają jasno sprofilowany
rynek pracy, o tyle w przypadku pozostałych miejscowości regionu trudno tak powiedzieć. W Witnicy,
Słońsku, Rzepinie na pierwszy plan wysuwają się zawody związane z handlem, nowo powstającymi sklepami,
usługami dla ludności. Poszukiwani są sprzedawcy, elektromechanicy, spawacze. Jednak wiele osób dojeżdża
do zakładów pracy zlokalizowanych w większych miastach, np. w Słubicach, Kostrzynie, ale również Gorzowie
Wlkp. czy Sulęcinie.
Wśród pozostałych ogłoszeń wyróżnić można takie, które dotyczą specjalistów/rzemieślników/
usługodawców z konkretnymi umiejętnościami: szklarz, grafik, fryzjer, kosmetyczka, blacharz,
elektromechanik, cukiernik, cieśla, murarz/robotnik budowlany. Łącznie poszukiwano 27 takich
pracowników. 22 stanowiska pracy dotyczyły niewykwalifikowanych pracowników, jak sprzątaczka,
ochroniarz, pracownik gospodarczy, pracownik leśny.
Charakterystyczne branże działalności gospodarczej
Ze względu na przygraniczny charakter obszaru LGD branżami wiodącymi są tutaj głównie logistyka, handel
detaliczny oraz usługi kosmetyczne, fryzjerskie i przewóz osób. Z drugiej strony walory przyrodnicze oraz
naturalne obszaru wskazują na wysoki potencjał takich branż jak agroturystyka, przetwórstwo spożywcze
(szczególnie na bazie owoców runa leśnego oraz w kontekście ekożywności zorientowanej na klienta z
zagranicy) oraz wykorzystujących bogate zasoby siana oraz wikliny.
Przedsiębiorczość społeczna i działalność organizacji pozarządowych
Na jakość kapitału społecznego składają się m.in. jakość kształcenia, funkcjonowanie społeczeństwa
obywatelskiego (wyrażone np. aktywnością organizacji pozarządowych), podejmowane inicjatywy na rzecz
dobra wspólnego, zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne, jakość dialogu publicznego, zaufanie
społeczne czy funkcjonowanie systemu pomocy społecznej.
W regionie funkcjonuje znacząca liczba organizacji pozarządowych. Mimo to, wyłączając Słubice, jest ich tu
mniej niż wynosi statystyczna średnia dla kraju. Szczegółowe zagęszczenie prezentuje poniższa tabela:
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T ABELA 6 ZAGĘSZCZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2015 ROKU W GMINACH LGD.

gmina
Cybinka
Górzyca
Kostrzyn
Rzepin
Słońsk
Słubice
Witnica

liczba organizacji19
9
7
19
14
6
59
23

liczba mieszkańców
6656
4267
18155
9988
4803
19902
13098
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liczba organizacji na 10 000 mieszkańców
13,52
16,40
10,47
14,02
12,49
29,65
17,56

KRS

W związku z powyższym nie powinien dziwić fakt, że mieszkańcy pytani o ilość organizacji pozarządowych
odpowiadali, że funkcjonuje ich zbyt mało20 (44,2% odpowiedzi).
Jedynie gmina Górzyca wyróżnia się względem pozostałych, notując największą ilość odpowiedzi „jest ich za
dużo” a jednocześnie najmniejszą ilość odpowiedzi „jest ich za mało”. Ten fakt może zastanawiać biorąc pod
uwagę liczby (w Górzycy zarejestrowanych jest tylko 7 organizacji). Można to jednak wytłumaczyć wysoką
skalą działań tych organizacji. Są to silne podmioty, których budżety są zdecydowanie wyższe niż średnia
ogólnopolska. Organizacje te prowadzą m.in. szkoły w gminie oraz realizują duże projekty transgraniczne. Ich
działalność niewątpliwie widać w gminie Górzyca, w związku z tym mieszkańcy odpowiadają w sposób
sugerujący nasycenie rynku sektorem NGO.
Organizacje pozarządowe na terenie LGD, tak jak na terenie województwa lubuskiego i całego kraju
funkcjonują w różnych obszarach pożytku publicznego. W województwie lubuskim najwięcej z nich działa w
obszarze aktywności lokalnej i rozwoju wspólnot, edukacji i kultury.21 Ten fakt ma uzasadnienie w kontekście
opisywanych w niniejszej diagnozie braków, problemów i potrzeb. Szczególnie w dwóch pierwszych
obszarach, wynikających choćby z trudnej historii przesiedleń, o którym szerzej pisano w podrozdziale
Uwarunkowania historyczno-kulturowe. Mimo to, te obszary nie są faworyzowane przy przyznawaniu dotacji
na realizację zadań publicznych przez gminy.
Głównym źródłem finansowania działalności organizacji pozarządowych ciągle pozostają samorządy. Dla
62,5% lubuskich organizacji jest to jedno z podstawowych źródeł utrzymania bieżącej działalności. Niestety
nie ma mowy, aby z tych środków mógł być sfinansowany rozwój organizacji. Są one zatem skazane na
funkcjonowanie w pewnej stagnacji. Z jednej strony więc organizacje działające w wymienionych obszarach
mają wysoce uzasadnioną misję do wykonania, z drugiej jednak strony nie mają zapewnionego wsparcia
instytucjonalnego na wystarczającym poziomie.22 Mimo to najbardziej preferowanym kierunkiem
przyznawania dotacji w ramach konkursów na realizację zadań publicznych są zadania związane z
upowszechnianiem kultury fizycznej, co w większości przypadków sprowadza się do finansowania
działalności klubów sportowych. Skalę tego zjawiska obrazuje poniższa tabela.

19

Przez organizacje rozumiane są podmioty wpisane do rejestru KRS z wyłączeniem Ochotniczych Straży Pożarnych,
Związków Zawodowych i Zakładów Opieki Zdrowotnej – jako specyficznych typów organizacji działających na podstawie
dodatkowych przepisów.
20
Badanie społeczne przeprowadzone przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum przy pomocy ankiet elektronicznych
i papierowych od lipca 2014 do maja 2015 r., n=1135
21
Odpowiednio 48%, 45% i 41%. Organizacje wskazywały do 5 obszarów swojej działalności nie wskazując wiodącego.
Na podstawie badania Fundacji na rzecz Collegium Polonicum z 2012 roku „badanie lubuskich organizacji
pozarządowych”.
22
50% lubuskich organizacji badanych przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w 2012 roku odpowiadało, że
boryka się z poważnymi problemami finansowymi.
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T ABELA 7 Ś RODKI SAMORZĄDÓW PRZEZNACZONE W KONKURSACH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH ORAZ UDZIAŁ ZADAŃ Z KULTURY FIZYCZNEJ W ŁĄCZNEJ KWOCIE PRZYZNANYCH DOTACJI W 2013 ROKU .

gmina
Cybinka
Górzyca
Kostrzyn nad Odrą
Rzepin
Słońsk
Słubice
Witnica
LGD

Łączna kwota dotacji zadań
publicznych realizowanych przez
organizacje
128 000 zł
80 000 zł
514 000 zł
220 000 zł
156 500 zł
273 300 zł
190 000 zł
1 516 800 zł

Udział wsparcia działań w zakresie kultury
fizycznej w łącznej kwocie dotacji
80%
100%
55%
99%
83%
63%
96%
82%
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Sektor społeczny obszaru LGD cechuje się zagęszczeniem wokół większych ośrodków miejskich. Szczególnie
Słubice (w mniejszym stopniu Kostrzyn nad Odrą) pochwalić się mogą zróżnicowanym profilem działalności
organizacji pozarządowych i znacząca ich liczbą. Niemniej sektor społeczny mniejszych miejscowości
prezentuje się okazale pod tym względem, że w każdej gminie obszaru LGD funkcjonuje przynajmniej jedna
wyróżniająca się, prężna organizacja, często prowadząca działalność gospodarczą, której działania znane są
nie tylko na terenie gminy swojej siedziby. Są to:
W Kostrzynie nad Odrą: Fundacja Alternatywa
W Słońsku: Towarzystwo Przyjaciół Słońska UnitisViribus
W Górzycy: Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas, Fundacja
Kształcenia Kreatywnego
W Słubicach: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Stowarzyszenie po prostu. Pracowania Rozwoju
Osobistego, Fundacja Dobro Kultury, Fundacja SOSiR, Stowarzyszenie FSL Aktywni dla Powiatu,
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe św. Wincentego A’Paulo
W Rzepinie: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko”
W Cybince: Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO, Klub Sportowy Perła Cybinka, Towarzystwo
Miłośników Polesia i Białkowa
W tym kontekście, podczas konsultacji społecznych uznano, iż należy dopuścić organizacje pozarządowe do
grona potencjalnych beneficjentów działań w celu nr 1, ze względu na wystarczający potencjał przynajmniej
jednej organizacji w każdej gminie.
Oprócz silnych liderów społeczeństwa obywatelskiego w każdej gminie znajduje się od kilku, do
kilkudziesięciu mniejszych organizacji, które działają w wąskim tematycznie obszarze merytorycznym. Co
ciekawe można wyróżnić pewne charakterystyczne pola działań organizacji w niektórych gminach – i tak w
Rzepinie tematem wiodącym jest pomoc osobom niepełnosprawnym, w Górzycy realizacja zadań
publicznych, w Słońsku działalność na rzecz wspólnoty lokalnej, w Cybince działalność kulturalna i
animacyjna. Większość organizacji boryka się jednak z problemami natury kadrowej (brak nowych, młodych
członków) oraz organizacyjnej (biuro, obsługa księgowa, sprzęt).
23

Część gmin nie zamieściła sprawozdań. W tych przypadkach do zestawienia użyto kwot zapisanych w programach
współpracy na dany rok.
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Na obszarze LGD funkcjonują Partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej (lokalne oraz wojewódzkie) oraz
spółdzielnie socjalne (Kostrzyn nad Odrą). Na obszarze LGD siedzibę ma organizacja, która jako jedna z
dwóch w województwie otrzymała akredytację na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Grupy defaworyzowane
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach niniejszej strategii będzie realizowane m.in. poprzez
obowiązkowe wskazanie w LSR grup defaworyzowanych, które uzyskają wsparcie w ramach LSR wraz z
opisem stosowanego podejścia. Mając na uwadze konieczność ukierunkowania LSR na tworzenie miejsc
pracy określanie grup defaworyzowanych powinno odbywać się w kontekście dostępu do rynku pracy.
W tym kontekście zdefiniowano dwie grupy defaworyzowane: osoby do 30 roku życia, osoby w wieku 50 lat i
więcej.
Osoby młode do 30 roku życia
Czyli grupa wiekowa najmłodszych bezrobotnych, objętych szczegółową analizą statystyczną prowadzoną
przez Urzędy Pracy, powiększona o osoby w wieku 25-29 lat ze względu na ich specyficzną sytuację na
terenie Lokalnej Grupy Działania. Co istotne taką potrzebę wskazywali uczestnicy spotkań konsultacyjnych
we wszystkich 7 gminach obszaru LGD. Oni jako pierwsi zasugerowali rozszerzenie grupy „mniej niż 25 lat”
do „ mniej niż 30 lat”. Uznano, także ze względu na potwierdzenie tej potrzeby w danych statystycznych, że
wniosek ten należy uwzględnić w LSR.
Młodzież w wieku do 25 lat została objęta szczególnym wsparciem w ramach programów rządowych i
unijnych. To ta grupa jest głównym beneficjentem „Gwarancji dla młodzieży”. Pozostawanie tej grupy w
szczególnej sytuacji na rynku pracy jest więc zjawiskiem globalnym i nie podlegającym dyskusji. Mimo to
obszar LGD wykazuje się jeszcze wyższym niż pozostałe tereny woj. Lubuskiego odsetkiem osób w wieku do
25 lat w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych (szczególnie powiat słubicki oraz sulęciński).

Grupa wiekowa 25-29, która została połączona z kategorią „mniej niż 25 lat” w ramach niniejszej strategii
wymaga szczególnej uwagi, ze względu na fakt, iż to w tej grupie znajdują się osoby, które mogłyby wrócić po
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skończonych studiach na teren obszaru LGD, o ile miałyby tutaj perspektywy rozwoju (wywołana brakiem
perspektyw niechęć do powrotu absolwentów jest jednym z głównych problemów wskazywanych przez
mieszkańców obszaru). Perspektywy te poszerzy priorytetowe traktowanie tej grupy w ramach operacji
wskazanych w LSR (szczególnie dotyczących tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw, generujących nowe
miejsca pracy dla tej grupy). Ponadto grupa ta znajduje się w równie trudnej sytuacji na rynku pracy w
świetle oficjalnych statystyk GUS. Otóż bezrobotnych z przedziału 24 i mniej w 2014 roku w powiecie
słubickim (najbardziej reprezentatywny dla LGD) stwierdzono 159 osób, podczas gdy w grupie 25-34 lata
blisko dwukrotnie więcej – 290 osób (podobne proporcje zanotowano w powiecie gorzowskim i sulęcińskim).
Zgodnie ze statystykami Wojewódzkiego Urzędu Pracy, osoby w wieku 25-34 stanowią ponad jedną czwartą
wszystkich zarejestrowanych osób bezrobotnych, co potwierdza potrzebę objęcia pojęciem grupy
defaworyzowanej osób w wieku poniżej 30 roku życia.
Osoby w wieku 50 lat i więcej
Drugą grupą, która wg uczestników spotkań konsultacyjnych znajduje się w niekorzystnej sytuacji na rynku
pracy to osoby powyżej 50 roku życia, czyli te, których mobilność i elastyczność jest już ograniczona. Wiek
osłabia wolę dojazdu do odległego miejsca pracy. Ludzie w tym wieku rzadziej decydują się na migrację do
innego miejsca zamieszkania. Pozostają w miejscu swojego zamieszkania popadając niejednokrotnie w
niechęć do podejmowania inicjatyw. Jak wynika z danych zaprezentowanych w Tabela 5 Struktura
bezrobocia w gminach LGD”, właśnie grupa 50+ jest najliczniejszą grupą bezrobotnych regionu, stanowiąc aż
35% wszystkich zarejestrowanych. Nie bez znaczenia jest tutaj też fakt, iż tereny LGD w dużej mierze
dotknięte są nierozwiązanymi problemami bezpośrednio lub pośrednio związanymi z funkcjonowaniem PGRów.
Jak zauważono w opracowaniu traktującym o tym problemie24, „Respondenci zgodnie twierdzą, że to właśnie
okres likwidacji PGR-ów wytworzył w byłych pracownikach silnie roszczeniowe postawy, niechęć do
poszukiwań innej pracy, utratę poczucia podmiotowości. Zasiłek, tzw. „Kuroniówka” była dostatecznym
rozwiązaniem, bezrobocie traktowano jako zasłużony urlop (...kupił sobie telewizor, video, i parę kaset i
siedział i oglądał. Wcześniej nie było czasu...), a odprawy zostały zwykle przeznaczone na doraźną
konsumpcję lub wykup mieszkań na osiedlach kombinatu. Aż do końca lat dziewięćdziesiątych nie pojawiały
się żadne oferty przekwalifikowania czy – szerzej – rozwiązania ułatwiające odnalezienie się na nowym rynku
pracy.
Teza o istnieniu dużej różnicy pomiędzy „zwykłymi bezrobotnymi” a „bezrobotnymi popegeerowskimi”jest
szeroko znana. Jak potwierdza wiele doświadczeń okazuje się że „tych ludzi nie da się już zmienić, można ich
tylko wspierać”. Dlatego kieruje się do nich nie tyle programy aktywizacyjne, ale działania terapeutyczne –
„[chodzi] głównie o wyrwanie mentalne”. Tu najważniejsze byłoby doradztwo. Osoby z tej grupy przejawiają
apatię. Wynika ona z przeszłości, z silnego związku z jednym zakładem pracy. Osoby z tej grupy niechętnie
podejmują pracę w prywatnych firmach, jeśli już, to skłonni są ją podjąć kiedy mają w pobliżu zakład pracy.
Są mało mobilni. (...) ludzie z dawnych PGR – ów żądają od urzędów pracy świętego spokoju”. Dlatego bardzo
trudno jest tę grupę zaktywizować.
Wątek ten ma uzasadnienie na terenie LGD, gdzie w zdecydowanej większości wsi istniał PGR lub
Spółdzielnia Rolnicza.
Spójność funkcjonalna obszaru
Obszar charakteryzuje się wyraźną polaryzacją życia społeczno-gospodarczego wokół lokalnych „biegunów
rozwojowych”, czyli miast Słubice i Kostrzyn nad Odrą. Te miasta oferują mieszkańcom najwięcej.
Zamieszkuje je najwięcej ludzi, na ich terenie znajduje się najwięcej miejsc pracy (co sprawia, że mieszkańcy
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Giza-Poleszczuk, A., Kościesza-Jaworski, W. (2008). Społeczne aspekty likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych:
raport socjologiczny z badań ilościowych i jakościowych z badań: Rynki pracy na obszarach popegeerowskich,
Warszawa: MPiPS
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sąsiednich gmin dojeżdżają do pracy do tych właśnie miejscowości) oraz charakteryzuje się najbogatszą
ofertą edukacyjną.
R YSUNEK 1 MAPA CENTRÓW FUNKCJONALNYCH
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Na terenie tych miast koncentruje się rozlokowanie zakładów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Te centra funkcjonalne w największym stopniu wpływają na rozwój oraz na kierunki
przepływu ludności wewnątrz obszaru. Nie mniej jednak sąsiedztwo zdecydowanie silniej oddziałujących
centrów w promieniu 80 km od granic obszaru (Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra oraz Berlin) nie może
pozostać pominięta. Bliskość szczególnie Republiki Federalnej Niemiec silnie kształtuje kierunki rozwoju
społeczno-gospodarczego regionu.
Spośród pozostałych miejscowości wyróżniają się jeszcze: Witnica, gdzie funkcjonuje Witnicka Strefa
Przemysłowa oraz Rzepin z kilkoma znaczącymi zakładami pracy, w tym Izbą Celną.
Powyższy schemat pokazuje rozlokowanie opisywanych powyżej centrów wraz z uwzględnieniem siły ich
oddziaływania (im większy punkt, tym silniejsze oddziaływanie). Uwzględniono również drugi rodzaj centrów
– centra komunikacyjne, związane z funkcjonowaniem znaczących węzłów kolejowych w Kostrzynie nad Odrą
(kierunki: Berlin – Poznań, Gorzów; oraz Szczecin-Wrocław, Zielona Góra) oraz w Rzepinie (kierunki: BerlinWarszawa, a nawet Paryż-Moskwa; oraz Szczecin-Wrocław, przez Zieloną Górę).
Bliskość otwartych dla polskich pracowników Niemiec sprawia, iż obszar staje się bardzo atrakcyjnym
miejscem do zamieszkania dla osób planujących podjęcie pracy za granicą, przy jednoczesnym
zamieszkaniu na terenach przygranicznych. W ten sposób maksymalizują dochody gospodarstw domowych
dzięki zarobkowaniu w stawkach rynku niemieckiego natomiast ponosząc koszty życia po stronie polskiej,
które z kolei są znacznie niższe niż po zachodniej stronie Odry. Zjawisko to tłumaczy znaczący przyrost
ludności w nadgranicznych gminach obserwowany w latach 2006 – 2014 (patrz: wykres 2).
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Kluczowe problemy rozwojowe
Powiązania funkcjonalne obszaru dotyczą również wspólnych problemów i wyzwań polityk publicznych.
Jednym z najważniejszych problemów jest zjawisko drenażu młodych ludzi tj. zjawisko emigracji młodzieży i
siły roboczej (brak atrakcyjnych miejsc pracy i perspektyw na nią na miejscu) na studia (lub do pracy) i
pozostaniu już na stałe w miejscu pobierania nauki. W przypadku młodzieży kończącej szkoły średnie o
charakterze ogólnokształcącym średnio około 70% absolwentów podejmuje studia. Statystyki te pochodzą z
wywiadów z przedstawicielami losowo wybranych szkół. 80% szkół monitoruje losy absolwentów i dzięki
temu było w stanie udzielić szczegółowych informacji25. Ten fakt ma również ogromne znaczenie w
kontekście niskiego stopnia rozwoju kapitału społecznego. Brakuje ludzi młodych, którzy angażowaliby się w
działania organizacji pozarządowych na rzecz lokalnych wspólnot. Problem ten sygnalizowany był już w
badaniach nad stanem lubuskich NGO w 2012 roku i nadal przybiera na sile26. Przytoczone powyżej problemy
i dane są potwierdzeniem dla wniosków płynących z wywiadów z mieszkańcami obszaru.
Na podstawie wymienionych źródeł informacji określono, że kluczowymi obszarami interwencji wszystkich
gmin obszaru LGD są:
a) utrudnienia w dostępie do dóbr i usług publicznych(internet, kanalizacja, opieka zdrowotna, transport
publiczny, kultura, edukacja). W każdej gminie LGD (oprócz Kostrzyna nad Odrą, które nie ma sołectw) jest
jakaś miejscowość, która nie jest w pełni skanalizowana. W większości wiosek natomiast nie ma podłączenia
(lub zasięgu) do Internetu (choć infrastruktura w postaci światłowodów pojawiła się już jakiś czas temu).
Utrudnienia te wynikają też po części z problemów komunikacyjnych. Wsie obszaru LGD są ze sobą słabo
skomunikowane. Wprawdzie istnieje sieć dróg powiatowych i gminnych łącząca miejscowości, ale nie każdy
mieszkaniec wsi posiada środek transportu, którym mógłby się po nich poruszać. Jako ważną alternatywę
transportu publicznego wymienia się tutaj ścieżki rowerowe, których, zdaniem części mieszkańców każdej z
gmin, stanowczo brakuje (a ich brak wpływa na jakość i bezpieczeństwo przemieszczania się między
miejscowościami. Zadowolenie z dostępności oferty edukacyjnej, kulturalnej, rozrywkowej, turystycznej i
sztuki mieszkańcy LGD w badaniu ankietowym określili średnio na poziomie 30,5%27, co świadczy o tym, że
jest ona utrudniona. Problem ten dotyka wszystkich mieszkańców wsi, szczególnie tych zagrożonych
ubóstwem.
b)słabo rozwinięty kapitał społeczny wynikający z niskiego poczucia tożsamości lokalnej oraz więzi
społecznych, ze słabości liderów i organizacji pozarządowych działających w regionie oraz z nierozwijanych
kompetencji społecznych zarówno wśród dorosłych jak i młodzieży. Młodzież uczona jest głównie
konkurencji a nie współpracy. Problem ten generuje negatywne skutki w postaci niskiej
współodpowiedzialności za rozwój regionu, niskiego stopnia współpracy oraz zaufania społecznego oraz
rzadkich przypadków oddolnych inicjatyw na rzecz lokalnych wspólnot. Niszczeją przez to obiekty publiczne
oraz elementy infrastruktury traktowanej jako „dobro niczyje”. Problem ten szczególnie dotyka
zidentyfikowanych grup defaworyzowanych, tj. osób młodych, do 30 roku życia).
c) niewystarczająca podaż dobrze płatnych miejsc pracy (szczególnie dotykająca młodych do 30 roku życia wg danych 3 PUP działających na obszarze LGD w 2011 roku udział młodych do 30 roku życia w liczbie
bezrobotnych kształtował się na poziomie od 30 do 45%) oraz słabość rynku pracy. Bliskość granicy polskoniemieckiej stanowi pokusę dla młodych ludzi, bo zarobki po zachodniej stronie Odry są nieporównywalnie
wyższe niż w Polsce. Wielu młodych zdecydowało się także na wyjazd dalej na zachód Europy. Euroemigracja
powoduje dysfunkcje rodziny (problem zasygnalizowany w Kostrzynie nad Odrą, ale wynikający ze zjawiska
powszechnego na obszarze – „eurosieroctwa”). We wsiach regionu LGD nie ma dla młodzieży godziwej
25

Dane na podstawie wywiadów telefonicznych z przedstawicielami szkół przeprowadzonych w lutym 2015 roku.
Zestawienie udzielanych odpowiedzi znajduje się w załączniki 1 do niniejszego raportu.
26
Diagnoza stanu lubuskich organizacji pozarządowych. Badanie zrealizowane w ramach projektu
„Podaj Dalej”, K.Duer, K.Dreszer-Smalec, Słubice 2012, s.37 i 92
27
Badanie społeczne przeprowadzone przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum przy pomocy ankiet elektronicznych
i papierowych od lipca 2014 do maja 2015 r., n=1137
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propozycji pracy a jeśli jakaś się pojawia, to zarobki nie są adekwatne do ambicji młodych ludzi. Młodzież
upatrując swoich szans życiowych wyjeżdża do większych ośrodków miejskich poza obszar LGD pobierać
naukę i często już tam zostaje. Problem ten szczególnie dotyka zidentyfikowanych grup defaworyzowanych,
tj. osób młodych, do 30 roku, osób powyżej 50 roku życia) oraz osób niepełnosprawnych.
d)zaniedbywane dziedzictwo historyczne i przyrodnicze. Jak wspomniano we wcześniejszym fragmencie
region wyróżnia się szczególnymi walorami przyrodniczymi oraz wyjątkową historią. Te walory stanowiące o
potencjale turystycznym regionu (szczególnie atrakcyjnego dla zachodnich sąsiadów, którzy to w głównej
mierze decydowali o lokalnej historii)nie są jednak dobrze znane mieszkańcom regionu. Co więcej są
narażone na utratę wartości i niszczenie. Niewielu jest też odkrywców historii, którzy starają się dotrzeć do
rozpoznania pełni historii tych ziem, co z kolei może spowodować ostateczną utratę możliwości ich odkrycia
ze względu na utratę ciągłości przekazu (ostatnie pokolenie przedwojennych mieszkańców). Postępujące
ubożenie bioróżnorodności, ekspansja gatunków inwazyjnych i szkodliwa działalność człowieka powodują
stopniową utratę atrakcyjności przyrodniczej. Większość mieszkańców nie ma wiedzy nt. miejsc cennych
przyrodniczo w najbliższej okolicy (79,2%)28. Problem ten dotyczy niemal wszystkich mieszkańców regionu,
także tych pracujących w branży turystycznej.
Większość wymienionych wyżej problemów została zasygnalizowana w dokumentach strategicznych
województwa lubuskiego29:
Część obszarów wiejskich w województwie lubuskim wymaga podejmowania działań na rzecz wzmocnienia
rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym zwiększenia dostępności podstawowych usług społecznych. Do
obszarów charakteryzujących się stosunkowo dużą skalą problemów społeczno-gospodarczych zaliczają się
tereny o wysokiej stopie bezrobocia (wyższej od średniej krajowej, a więc w praktyce wszystkie obszary
wiejskie województwa z wyjątkiem powiatów gorzowskiego ziemskiego, zielonogórskiego ziemskiego oraz
świebodzińskiego), w tym tereny po byłych PGR-ach. Mała liczba ofert pracy oraz niski poziom dochodów
powodują, iż wyraźne są zjawiska emigracji zarobkowej oraz podejmowania pracy w tzw. "szarej strefie".
Znaczna część ludności nie posiada kwalifikacji umożliwiających aktywność na rynku pracy, co często
prowadzi do zagrożenia wykluczeniem społecznym.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego wskazuje na terenie województwa lubuskiego na kilka powiatów o
niskim dostępie do usług publicznych. Powiaty krośnieński i słubicki zakwalifikowane zostały do obszarów o
złej dostępności do usług publicznych. Powiaty województwa lubuskiego analizowano w kilku kategoriach:
struktura gospodarki, środowisko naturalne, problemy społeczne, kapitał ludzki i dostępność.
Słaby bądź utrudniony dostęp mieszkańców obszarów wiejskich do dóbr i usług publicznych stanowi trwałą
przeszkodę w rozwoju tych terenów. Brak wystarczającej opieki medycznej wpływa negatywnie na
zdrowotność mieszkańców, a co za tym idzie na konkurencyjność zasobów pracy. Niewystarczająca jakość
infrastruktury edukacyjnej i niski poziom edukacji powoduje spadek jakości kapitału ludzkiego i radykalnie
zmniejsza szanse uczniów z tych terenów na podejmowanie atrakcyjnych, nowoczesnych kierunków studiów
warunkujących konkurencyjność na rynku pracy. Niewielki udział dzieci uczestniczących w wychowaniu
przedszkolnym już od początku procesu edukacji obniża dalsze perspektywy edukacyjne.
Niska jakość życia spowodowana utrudnionym dostępem do usług publicznych (w tym dot. infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej czy gospodarki odpadami) lub ich niewystarczającą jakością powoduje procesy
depopulacyjne na obszarach wiejskich oraz ich dalszą marginalizację gospodarczą i społeczną.

28

Badanie społeczne przeprowadzone przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum przy pomocy ankiet elektronicznych
i papierowych od lipca 2014 do maja 2015 r., n=1130
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Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO, woj. Lubuskie, dostęp elektroniczny
http://lubuskie.pl/uploads/pliki/Biuro_prasowe/Szczeg%C3%B3%C5%82owy%20Opis%20Osi%20Prioryt.%20RPOLubuskie%202020.pdf str 280
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Zapewnienie dostępu do dóbr i usług publicznych oraz podnoszenie ich jakości warunkuje rozwój obszarów
wiejskich, szczególnie położonych peryferyjnie.
Do najważniejszych celów rozwojowych zaliczono:


podnoszenie potencjału kapitału ludzkiego poprzez zwiększanie jakości kształcenia;



wspieranie rozwoju sektora turystycznego na terenach posiadających wystarczający potencjał w
tym zakresie.30



inwestycje w obszarze infrastruktury społecznej,



polepszanie połączeń komunikacyjnychz najbliższymi „biegunami wzrostu”;



zwiększenie dostępności infrastruktury cyfrowej, szczególnie dla odbiorców indywidualnych;

Problemy mniejszej wagi zasygnalizowane podczas spotkań z mieszkańcami:
- estetyka okolicy, w tym występowanie dzikich wysypisk śmieci. Problem sygnalizowany w każdej gminie,
lecz nie dotyczący każdej miejscowości. W rozmowie uznawano iż przyczyną tego problemu jest najczęściej
wypaczenie postaw mieszkańców, którzy przestrzeń wspólną uznają za niczyją. Nie bez znaczenia jest też
niska świadomość ekologiczna oraz prawna (zasady odbierania odpadów).
- bezpieczeństwo komunikacyjne: ścieżki rowerowe oraz ogólne – oświetlenie miejscowości.
- niedoinwestowane miejsca spotkań. Jako jeden z częściej wymienianych problemów pojawiała się kwestia
złego stanu technicznego bądź słabego wyposażenia świetlic wiejskich. Częstym problemem była tutaj
kwestia nieefektywnego ogrzewania tych miejsc.
- niewiele okazji do spotkań. Mieszkańcy często oczekują na wydarzenia integracyjne organizowane przez
samorząd (choćby coroczne dożynki) nie inicjując wielu spotkań we własnym zakresie.

30

Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa
Lubuskiego, FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i
Administracji w Krakowie, s.87
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Rozdział IV Analiza SWOT

3istnienie gospodarczego giganta: Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Powiązanie z diagnoząz
rozdziału III (podrozdział)
Krótka charakterystyka
obszaru
Spójność funkcjonalna
obszaru
Lokalne uwarunkowania
gospodarcze

4wybitne walory przyrodnicze

Walory przyrodnicze

5znaczne powierzchnie lasów i wód atrakcyjnych w
rekreacji

Walory przyrodnicze

S - mocne strony
1położenie geograficzne, sąsiedztwo Niemiec
2dwa znaczące i rozwijające się ośrodki miejskie

6dobrze rozwinięta tranzytowa sieć drogowa (A2, DK22,
DK29, DK31) i kolejowa

Spójność funkcjonalna
obszaru
Lokalne uwarunkowania
7atrakcyjność osiedleńcza (praca w DE, koszty w PL)
gospodarcze, demografia
8spójność i bogactwo historyczne (szczególnie interesujące Uwarunkowania
DE)
historyczno-kulturowe
Wskaźniki kluczowe, rynek
9wysoki rozwój ekonomiczny
pracy
Lokalne uwarunkowania
10wysoce rozwinięte usługi i handel przygraniczny
gospodarcze

W - słabe strony

1mało konkurencyjny rynek pracy w stosunku do pobliskich
Rynek pracy
Niemiec
2niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej

Rynek pracy

3brak tożsamości lokalnej, niewytworzone tradycje
lokalne
4niska świadomość społeczna w zakresie znajomości
potencjału przyrodniczego i historycznego okolic
zamieszkania
5niska liczba/skuteczność podmiotów/działań związanych
z zapobieganiem degradacji i utraty dziedzictwa
przyrodniczego

Uwarunkowania
historyczno-kulturowe
Uwarunkowania
historyczno-kulturowe
Walory przyrodnicze

6niski stopień zakorzenienia idei „dobra wspólnego”

Uwarunkowania
historyczno-kulturowe

7problemy wsi „popegeerowskich”

Grupy defaworyzowane

8utrzymujące się długotrwałe bezrobocie

Rynek pracy

9niesystemowo rozwijany rynek usług/produktów
turystycznych

Krótka charakterystyka
obszaru

10szara strefa

Rynek pracy

11rosnąca liczba mieszkańców regionu

Demografia

11małe zaangażowanie społeczne i niska skuteczność
lokalnych liderów społecznych

12atrakcyjne warunki dla branży logistycznej

Lokalne uwarunkowania
gospodarcze

12niski rozwój kapitału społecznego

13bogate zasoby owoców lasu (runa leśnego) i łąk (siana)
14Skupiająca młodzież studencką placówka edukacyjna –
Collegium Polonicum

Walory przyrodnicze
Spójność funkcjonalna
obszaru

13słabo rozwinięty transport publiczny

O - szanse

Powiązanie z diagnozą z
rozdziału III (podrozdział)

Przedsiębiorczość
społeczna i działalność
organizacji pozarządowych
Przedsiębiorczość
społeczna i działalność
organizacji pozarządowych
Kluczowe problemy
rozwojowe

T - zagrożenia
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1niemiecki rynek pracy (płynący stamtąd kapitał, usługi dla
"noclegowiczów")

rynek pracy, Lokalne
uwarunkowania
gospodarcze

2związany z geograficznym położeniem potencjał w
Lokalne uwarunkowania
rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie w branżach handlu,
gospodarcze
usług, logistyki, przetwórstwa, turystycznych
Przedsiębiorczość społeczna
3istotny potencjał w rozwoju kapitału społecznego
i działalność organizacji
pozarządowych
4zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej (inwestycje,
Lokalne uwarunkowania
zapewnienie podstawowych usług, rozwój oferty choćby
gospodarcze
na spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu)
5rozwój przedsiębiorczości opartej o wybitną wartość
Walory przyrodnicze
przyrodniczą regionu
Przedsiębiorczość społeczna
6rozwój NGO, Podmiotów Ekonomii Społecznej i instytucji
i działalność organizacji
otoczenia biznesowego
pozarządowych
Spójność funkcjonalna
7napływ studentów do Collegium Polonicum
obszaru
8rozwój bazy noclegowej
Walory przyrodnicze
Walory przyrodnicze
9systemowy rozwój produktów turystycznych

1euroemigracja,eurosieroctwo

Kluczowe problemy
rozwojowe

2odpływ młodzieży (do szkół, za pracą)

Kluczowe problemy
rozwojowe

3degradacja potencjału społecznego

Kluczowe problemy
rozwojowe

4wzrastająca niekontrolowana antropopresja i degradacja
środowiska przyrodniczego (np. wzrostem liczebności
Walory przyrodnicze
inwazyjnych gatunków obcych)
5degradacja potencjału rozwojowego regionu związana z
Walory przyrodnicze
degradacją potencjału przyrodniczego
6wejście polski do strefy euro i możliwe zmniejszenie
znaczenia handlu przygranicznego

Lokalne uwarunkowania
gospodarcze

7wykluczenie komunikacyjne

Spójność funkcjonalna
obszaru

8wykluczenie cyfrowe

Spójność funkcjonalna
obszaru

Oprócz wyszczególnienia elementów analizy SWOT dokonano oceny siły oddziaływania każdego z nich oraz skali tego oddziaływania. W wyniku tej analizy w każdej z
kategorii wybrano kluczowe elementy (pogrubiona czcionka). Siłą obszaru LGD są głównie dwa wątki – pierwszy to przygraniczne położenie warunkujące
atrakcyjność osiedleńczą tych terenów (osoby poszukujące pracy za granicą często wybierają wariant pracy np. w Berlinie przy jednoczesnym mieszkaniu w Polsce –
obszar LGD jest do tego najlepszym miejscem, ze względu na dobre połączenia komunikacyjne ze stolicą Niemiec. Druga gałąź silnych stron związaną jest z
potencjałem turystycznym. Wiele miejsc LGD jest już dziś licznie odwiedzane przez turystów: najliczniej Kostrzyn podczas Przystanku Woodstock, następnie Park
Narodowy i sąsiednie atrakcje w liczbie blisko 55 tysięcy osób rocznie, ze stałą tendencją wzrostową. Wiodącą rolę w rozwoju stricte turystycznych wizyt odgrywają
wielkoobszarowe obiekty przyrodnicze, np. Park Narodowy „Ujście Warty” oraz punktowo rozmieszczone walory kulturowe – Twierdza Kostrzyn, DinoPark itp.) Oba
te czynniki ściśle wiążą się z kluczowymi szansami rozwojowymi obszaru. Wypada tu wspomnieć o celowości działań w zakresie wykorzystania potencjału walorów
przyrodniczych w zakresie rozwoju turystyki, agroturystyki i turystyki kwalifikowanej. Te możliwości, w powiązaniu z rozwojem ogólnej infrastruktury wpływającej
na jakość życia sprawiają, że obszar ma szansę stać się „perełką” Środkowego Nadodrza przyciągającą nowych mieszkańców: spragnionych spokoju, bliskości
przyrody, czystego powietrza zapewniającą jednocześnie niewielkie odległości do ośrodków miejskich i Niemiec. Istotna rolę w wykorzystaniu tego potencjału
odegrają lokalne organizacje pozarządowe rozwijające „regionalne magnesy”, czyli swoje produkty/efekty działań, które w sposób systemowy LGD będzie
promowało na arenie krajowej i międzynarodowej.
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Najważniejszą ze słabych stron obszaru wydaje się być wciąż nierozwinięta tożsamość regionalna, która powoduje brak „zakorzenienia” mieszkańców, co z kolei
skutkuje niewielkim zaangażowaniem w działania o charakterze opieki i dbałości o dobro wspólne. Istotnym zagrożeniem dla mocnych stron i szans obszaru jest
degradacja walorów przyrodniczych spowodowana bezpośrednią antropopresją (szkodliwa lub nierozważna działalność człowieka) oraz pośrednią, jak zmiany
klimatu, których skutkom należy przeciwdziałać. Dlatego istotne jest podjęcie działań na rzecz zachowania stanu środowiska równolegle do inwestycji
podejmowanych w jego najbliższym sąsiedztwie. Podobna jest rola działań na rzecz skanalizowania i przestrzennego rozłożenia rosnącego natężenia ruchu
turystycznego. W przeciwnym wypadku walory przyrodnicze mogą ulec nieodwracalnej degradacji.

Rozdział V Cele i wskaźniki
Wszystkie cele wskazane w LSR wynikają z kluczowych problemów zdiagnozowanych w rozdziale III oraz analizy SWOT z rozdziału IV zgodnie z załączoną na
kolejnych stronach matrycą logiczną. Cele te będą finansowane w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, zatem
zgodność celów LSR z celami programu należy odnieść do celów przypisanych temu działaniu. Jak wskazano w PROW 2014-2020, cały budżet działania 19. Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zawiera się w Priorytecie 6. Wspieranie włączenia
społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego, w celu: 6B. Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
Celami powiązanymi są:




3A. Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie
wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe
6A. Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy
6C. Zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i
poprawianie ich jakości

Zgodność celów LSR z celami PROW 2014-2020 opiera się na realizacji jedynie przedsięwzięć wpisanych w strukturę celów LSR, które są wspierane przez cel 6B.
Żadne z przedsięwzięć wymienionych w LSR nie wykracza poza te wspierane w ramach celu szczegółowego 6B.
Poniżej wymieniono operacje, które będą wspierane w ramach celu szczegółowego 6B, które będą realizowane w ramach LSR:
1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,
2. zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,
5. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
6. rozwój produktów lokalnych,
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8. zachowanie dziedzictwa lokalnego,
9. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
10. rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.
Dodatkowo wszystkie cele LSR są zgodne z trzema celami przekrojowymi PROW 2014-2020: Środowisko, Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do nich,
Innowacje (co szerzej opisano w rozdziale X. Zintegrowanie).
Wszystkie cztery cele ogólne określono na podstawie wyników konsultacji społecznych, zgodnie z następującą logiką: zgłoszone podczas konsultacji mocne/słabe
strony obszaru oraz szanse i zagrożenia -> zapisy analizy SWOT -> identyfikacja kluczowych problemów -> formułowanie celów zgodnie z metodologią drzewa
problemu/celu uwzględniających informacje z konsultacji społecznych -> poddanie konsultacjom społecznym brzmienia tych celów.
Matryca logiczna
T ABELA 8 MATRYCA LOGICZNA
Zidentyfikowane
Problemy
1.utrudnienia w
dostępie do dóbr i
usług publicznych
PRZYCZYNY:
1. a)
niedoinwestowanie
infrastruktury
1. b) zły stan
techniczny
1. c) niekompletność i
nie komplementarność
dotychczasowych
inwestycji
1. d) niedbałość
mieszkańców o
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Cel Ogólny
1. Region
przyjazny
mieszkańc
om i
sprzyjający
osiedlaniu

Cele
szczegółowe
1.1. Zwiększona
dostępność
dóbr i usług
publicznych dla
mieszkańców
obszaru LGD
1.2 Poprawa
estetyki
miejscowości
obszaru LGD
1.3 Wzrost
możliwości
aktywnego
spędzania
wolnego czasu
na terenie LGD

Wskaźniki31

Przedsięwzięcia
1.1. Budowa lub
przebudowa
ogólnodostępne
ji
niekomercyjnej
infrastruktury
turystycznej,
rekreacyjnej lub
kulturalnej

Produktu
1.1a) Liczba
projektów
1.1b) Liczba nowych
lub
zmodernizowanych
obiektów
infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej

BENEFICJENCI:
Jednostki
Samorządu
Terytorialnego;
Organizacje
Pozarządowe

UZASADNIENIE:
1.1 a) – to wskaźnik
podstawowy
określający ilość
zrealizowanych
przedsięwzięć w

Rezultatu
1.1 Liczba miejscowości, w których
nastąpiła poprawa estetyki w wyniku
zrealizowanych projektów
1.2 liczba osób korzystających z
obiektów infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej
UZASADNIENIE:
1.1 Wszystkie przedsięwzięcia związane z
infrastrukturą publiczną w pewnym stopniu
wpływają na estetykę miejscowości regionu.
Obliczenie wartości wskaźnika jest możliwe
w wymiarze dynamicznym dzięki danym z
realizacji poprzedniej LSR. W bieżącej
strategii dane liczbowe będą agregowane
przy okazji składania przez beneficjentów

Oddziaływania
1.1 Jakość życia
w miejscu
zamieszkania
UZASADNIENIE:
1.1 Wskaźnik,
badany na
podstawie
Indeksu Potrzeb
Lokalnych
Fundacji na rzecz
Collegium
Polonicum.
Cykliczność
badania pozwala
na

Czynniki
ryzyka
niewykorz
ystane
środki
finansowe
przez JST
na
poziomie
„zwrotów
poprzetar
gowych”
- brak
płynności
finansowe
j
organizacji

Pogrubioną czcionką oznaczono wskaźniki kluczowe
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istniejącą już
infrastrukturę
1. e) infrastruktura
nieodpowiadająca
potrzebom
mieszkańców

ramach celu. Jego
określenie odbywa
się na podstawie
podpisanych umów
realizacji
projektów/operacji
przez beneficjentów.

NEGATYWNE
NASTĘPSTWA:
1. a) niewykorzystany
potencjał atrakcyjności
osiedleńczej regionu
1. b) ograniczony
dostęp do wiedzy,
informacji, opieki
zdrowotnej i kultury
na obszarach wiejskich
1. c) obniżona
mobilność
mieszkańców
1. d) zagrożone
bezpieczeństwo
mieszkańców

2. słabo rozwinięty
kapitał społeczny
PRZYCZYNY:
2. a) niska
wydolnośćinstytucjona
lna organizacji
pozarządowych
2. b) niewykorzystany
potencjał zasobów

1.1 b) Jeden projekt
może obejmować
inwestycje w więcej
niż jeden obiekt. Ten
wskaźnik agreguje
ilość obiektów, które
zostały
odnowione/wybudow
ane w ramach
realizacji strategii.
Jego określenie
odbywa się na
podstawie
sprawozdań
beneficjentów.

2. Rozwój
kapitału
społeczne
go

2.1 Wzrost
zaangażowania
społecznego
2.2 Wzrost
potencjału
organizacyjnego
organizacji
pozarządowych

2.1.1 Konkurs
grantowy
„Nasze
produkty znad
Odry i Warty”
2.2.1 Konkurs
grantowy
„Nasze miejsca”

2.1.1 a) Liczba
projektów
2.1.1 b) Liczba
wypracowanych
produktów lokalnych
2.2.1 a) Liczba
projektów
2.2.1 b) Liczba miejsc
publicznych, objętych
projektami

sprawozdań z realizacji projektów. Wskaźnik
o charakterze dynamicznym.
1.2 Realizacja celu nr 1 związana jest
również z infrastrukturą turystyczną i
zwiększającą aktywność fizyczną
mieszkańców. Wskaźnik osób korzystających
z obiektów infrastruktury turystycznej jest
publikowany co roku przez GUS na poziomie
każdej gminy. Wskaźnik o charakterze
dynamicznym, zgodny z zaleceniami
Poradnika dla LGD w zakresie
opracowywania LSR 2014-2020

porównywanie
odczytów. Ze
względu na
sprawdzoną
metodologię
badania oraz
łatwość
porównania
wyników w
czasie uznano iż
ten wskaźnik
najlepiej odda
realizację celu.
Wskaźnik o
charakterze
dynamicznym.

pozarządo
wych

2.1 Liczba osób podejmujących współpracę
przy realizacji operacji w ramach LSR po raz
pierwszy
2.2 Liczba organizacji, którym wzrósł
potencjał w wyniku zakupienia
sprzętu/narzędzi lub wyprodukowania
produktu
2.3 a) Liczba podmiotów realizujących
zadania z zakresu ochrony środowiska i
przeciwdziałania konsekwencjom zmianom

2.1 Udział
sektora
społecznego w
wykorzystanych
środkach
budżetu LSR

- trudności
organizacy
jne w
realizacji
projektów
przez
grantobior
ców

UZASADNIENIE:
2.1 Jednym z
przejawów

- kwestie
formalnoprawne
własności
terenów
działania;

- kwestie
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lokalnych
2. c) niewielka liczba
lub niska skuteczność
lokalnych liderów
społecznych
2. d) niskie poczucie
tożsamości lokalnej
wśród społeczeństwa
2. e) niezaspokojone
podstawowe potrzeby
rozwojowe
2. f) nierozwijane
kompetencje
społeczne
NEGATYWNE
NASTĘPSTWA:
2. a) małe
zaangażowanie
społeczne
2. b) niszczenie dóbr
wspólnych (w tym
jednego z kluczowych
– lokalnej przyrody)
2. c) niskie zaufanie
społeczne
2. d) nietrwałość
tkanki społecznej –
utrwalanie
napływowego
charakteru
2. e) niedbałość o
estetykę miejscowości
2.f) marnowany
potencjał turystyczny
(przyrodniczo-

2.3 Wzrost
liczby inicjatyw
społecznych na
rzecz ochrony
środowiska i
przeciwdziałani
a
konsekwencjom
zmian klimatu

2.3.1 Konkurs
grantowy
„ZIELONA
Dolina Odry i
Warty”

2.3.1 a) Liczba
projektów
2.3.1 b) Liczba
gatunków prawnie
chronionych
poddanych czynnej
ochronie w ramach
projektu
UZASADNIENIE:
2.1.1 a), 2.2.1 a),
2.3.1 a) – patrz
wskaźnik produktu
1.1 a)
2.1 b) Każdy projekt
grantowy w ramach
przedsięwzięcia 2.1
zmierza do
wypracowania
produktów lokalnych
z terenu LGD. Jednak
przy pomocy jednego
projektu można
wypracować więcej
niż 1 produkt lokalny.
Określenie wartości
finalnej wskaźnika
odbywa się na
podstawie
sprawozdań
beneficjentów.
2.2 b) Podobnie jak w
przypadku wskaźnika
nr 2.1 b) jeden
projekt może
obejmować więcej niż

klimatu
2.3 b) Liczba osób, które nabyły
praktycznych umiejętności związanych z
ochroną środowiska, dzięki udziałowi w
projekcie
UZASADNIENIE:
2.1 Wzrost zaangażowania społecznego
oznacza m.in. to, że większa część
mieszkańców angażuje się bezinteresownie
opiekę nad dobrem wspólnym. Korzystając z
doświadczeń partnera LGD z programu
Działaj Lokalnie, w sprawozdaniach
grantobiorców zawarte zostanie pytanie, w
odpowiedzi na które określą oni ilu członków
lokalnej społeczności zaangażowało się w
działania w ramach projektu i dla ilu z nich
była to pierwsza okazja do takiej aktywności.
Wskaźnik o charakterze statycznym.
2.2 Kapitał społeczny gromadzi się w dużej
mierze w i wokół organizacji pozarządowych.
Te borykając się z problemami
infrastrukturalnymi rzadko kiedy mają okazję
zwiększać swój potencjał, nawet podczas
realizacji projektów. Dlatego jednym ze
wskaźników celu nr 2 jest liczba organizacji,
które podczas realizacji projektu skorzystały
w wymiarze infrastruktury lub rozwoju
potencjału swojej organizacji. Takie pytanie
również zostanie zawarte w sprawozdaniu
grantobiorców. Wskaźnik o charakterze
statycznym.
2.3 a) Rozwój kapitału społecznego to także
wzrost współodpowiedzialności za dobro
wspólne. Zgodnie z analizą SWOT jednym z
kluczowych zasobów regionu, który zarazem

rozwoju kapitału
społecznego jest
wzrost
zaangażowania
społeczeństwa w
kreowanie
polityk
publicznych. Na
poziomie LSR
zjawisko to
można zmierzyć
zestawiając
wartość
projektów
zrealizowanych
przez sektor
społeczny w
stosunku do
wartości LSR.
Wskaźnik
początkowy
pochodzi z
danych z
realizacji LSR
2007-2013.
Wskaźnik o
charakterze
dynamicznym.

formalnoprawne
własnościi
terenów
działania;
- realizacja
projektów
z
odstępstw
em od
zapisów
umowy o
powierzen
ie grantu;
- trudności
grantobior
ców na
poziomie
aplikacyjn
ym i
rozliczenio
wym
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historyczny)

3. niewystarczająca
podaż dobrze
płatnych miejsc pracy
PRZYCZYNY:
3. a) niska
konkurencyjność

3. Rozwój
gospodarc
zy regionu
LGD
*OBSZAR
TEMATYCZ
NY:

3.1 Utworzenie
nowych miejsc
pracy

3.1.1 Tworzenie
przedsiębiorstw
3.1.2 Rozwój
przedsiębiorstw

jedno miejsce
publiczne. Określenie
wartości finalnej
wskaźnika odbywa się
na podstawie
sprawozdań
beneficjentów.
2.3 b) Każdy projekt
związany z ochroną
środowiska
przyrodniczego ma na
celu ochronę
różnorodności
gatunkowej. Ilość
gatunków prawnie
chronionych, które
zostaną objęte
czynną ochroną w
ramach projektów
realizowanych w tym
przedsięwzięciu
stanowi wskaźnik
skali podjętych
działań. Określenie
wartości finalnej
wskaźnika odbywa się
na podstawie
sprawozdań
beneficjentów.
3.1.1 i 3.1.2 a) Liczba
operacji polegających
na utworzeniu
nowego lub rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa
3.1.1 i 3.1.2 b) liczba

jest najbardziej wrażliwym na psucie jest
środowisko. Wskaźnik określa liczbę
podmiotów, które podjęły się realizacji
zadań w tym obszarze, na podstawie
wyników konkursu grantowego i
podpisanych umów o powierzenie grantu.
Wskaźnik o charakterze statycznym.
2.3 b) Uzasadnienie tożsame z
uzasadnieniem dla wskaźnika 2.3 a) z tą
różnicą, że zliczana jest ilość osób
zaangażowanych w działania związane z
ochroną dobra wspólnego jakim jest
przyroda. Wskaźnik o charakterze
statycznym.

3.1 a) Liczba utworzonych miejsc pracy
(ogółem)
3.1 b) Liczba osób zatrudnionych z grup
defaworyzowanych
UZASADNIENIE:
3.1 a) wskaźnik zgodny z zaleceniami

3.1 a) Wzrost
liczby
przedsiębiorstw
na 10 000
mieszkańców wg
GUS
UZASADNIENIE:

- trudności
grantobior
ców na
poziomie
aplikacyjn
ym i
rozliczenio
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polskiego rynku pracy
w stosunku do
sąsiedniego,
niemieckiego rynku
pracy
3. b) niski odsetek
osób/podmiotów
wykazujących się
przedsiębiorczością,
głównie na terenach
wiejskich
3. c) nieznajomość
potencjału i mocnych
stron regionu
(niewykorzystywanie
go przy prowadzeniu
działalności
gospodarczych)
3. d) niedopasowanie
popytu i podaży na
rynku pracy
3. e) wyjazd do
większego miasta i
brak powrotu
młodzieży studiującej
NEGATYWNE
NASTĘPSTWA:
3. a) emigracja
zarobkowa
3. b) ubóstwo lub
rozwój szarej strefy
3. c) zjawisko
„eurosieroctwa”
3. d) dysfunkcje
rodziny ze względu na

PRZEDSIĘB
IORCZOŚĆ

przedsiębiorstw
utworzonych w
branży usługowej
UZASADNIENIE:
3.1.1 i 3.1.2 a)
Oczywisty wskaźnik
ilościowy odnoszący
się do udzielonego w
ramach realizacji LSR
wsparcia dla
przedsiębiorców.
Wskaźnik zgodny z
zaleceniami
Poradnika dla LGD w
zakresie
opracowywania LSR
2014-2020.
Określenie wartości
finalnej wskaźnika
odbywa się na
podstawie umowy z
beneficjentem.

Poradnika dla LGD w zakresie
opracowywania LSR 2014-2020. Liczony na
podstawie sprawozdań beneficjentów.
Wskaźnik o charakterze statycznym.
3.1 b) wskaźnik zgodny z zaleceniami
Poradnika dla LGD w zakresie
opracowywania LSR 2014-2020. Liczony na
podstawie sprawozdań beneficjentów.
Wskaźnik o charakterze statycznym.

3.1 a) Ponieważ
przedsięwzięcia
celu 3 związane
są m.in. z
tworzeniem
nowych
podmiotów
gospodarczych,
LGD jest w stanie
zmierzyć efekty
działań przy
pomocy tzw.
Twardego
wskaźnika
statystycznego,
którego wartość
na poziomie
każdej gminy co
roku podaje
GUS. Wskaźnik o
charakterze
dynamicznym.

wym;
- trudności
z
płynnością
finansową
beneficjen
tów;
opóźnieni
aw
rozliczenia
ch
projektu i
refundacja
ch
kosztów;

3.1.1 i 3.1.2 b)
Zgodnie z diagnozą
obszaru LGD szeroko
pojęta sektor
usługowy jest
szczególnie istotny
dla regionu
przygranicznego.
Dlatego
postanowiono
zmierzyć ilość
przedsiębiorstw
utworzonych i
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zjawisko
„eurosieroctwa”
3. e) rozwój patologii
społecznych

4. zaniedbywane
dziedzictwo
historycznoprzyrodnicze
PRZYCZYNY:
4. a) nieznane
mieszkańcom i
potencjalnym
turystom walory
przyrodnicze oraz brak
wiedzy o
problematyce ich
ochrony.
4. b) niewystarczające
wsparcie i
nieusystematyzowane
działania „lokalnych
odkrywców”
4. c) brak systemu
produktów lokalnych
jako spójnego
produktu
4. d) trudności w
promocji walorów
regionu w wymiarze
ponadlokalnym –
niewiele partnerstw
pomiędzy LGD w kraju

4. Region
atrakcyjny
turystyczni
e
*OBSZAR
TEMATYCZ
NY:
TURYSTYK
A

4.1 Turyści
świadomi
walorów
turystycznych
regionu
4.2 Współpraca
z innymi LGD
4.3
Funkcjonalny
system
produktów
lokalnych
Zielonej Doliny
Odry i Warty

4.1.1 Marketing
obszaru
objętego LSR, w
tym produktów
lub usług
lokalnych
4.2.1 Projekt
współpracy –
PolskieTrasy.pl
4.2.2 Projekt
współpracy –
Młodzieżowa
Akademia
Komunikacji

rozwiniętych właśnie
w tym sektorze.
Określenie wartości
finalnej wskaźnika
odbywa się na
podstawie umowy z
beneficjentem.
4.1.1 a) Ilość
publikacji
4.1.1 b) nakład
wydanych publikacji
4.1.1 c) Ilość
wydanych map
4.2.1 a) Liczba LGD
realizujących projekt
współpracy
4.2.2 a) Liczba LGD
realizujących projekt
współpracy
4.2.2 b) Liczba
projektów
międzynarodowych
UZASADNIENIE:
4.1.1 a), b), c) – są to
wskaźniki produktu
odnoszące się
bezpośrednio do
działań związanych z
publikacją
materiałów
promocyjnych.
Określają ilościowo te
elementy, których
produkcja będzie
wspierana w ramach

4.1 Liczba osób, które skorzystały z miejsc
noclegowych w ciągu roku
4.2 Liczba projektów współpracy
UZASADNIENIE:
4.1 Wskaźnik odnoszący się do wzrostu
zainteresowania obszarem LGD, który ma
być wynikiem działań marketingowych w
ramach LSR. Mierzony przez GUS na
poziomie każdej gminy co roku. Brzmienie
badanego wskaźnika w metodologii GUS to
„Liczba noclegów udzielonych krajowym i
zagranicznym turystom w ciągu roku”.
Wskaźnik o charakterze dynamicznym,
zgodny z zaleceniami Poradnika dla LGD w
zakresie opracowywania LSR 2014-2020.
4.2 W ramach LSR przewidziano realizację
dwóch projektów współpracy. Zgodnie z
zaleceniami Poradnika dla LGD w zakresie
opracowywania LSR 2014-2020 zastosowano
omawiany wskaźnik o charakterze
statycznym, weryfikowany ilością
podpisanych umów.

4.1 Ocena oferty
turystycznej w
miejscu
zamieszkania
UZASADNIENIE:
4.1 Wszelkie
działania w celu
nr 4 związane są
z
wykorzystaniem
potencjału
turystycznego
regionu. Na
poziomie
oddziaływania
głównym
efektem ma być
docenienie przez
mieszkańców
regionu rozwoju
infrastruktury
turystycznej oraz
roli tej gałęzi
gospodarki w
rozwoju regionu.
Stąd też ocena
wskaźnika,
którego wartość

niedostate
czna
jakość
wykonany
ch
materiałó
w
promocyjn
ych;
niedostate
czna
jakość
produktó
w
lokalnych
ubiegający
ch się o
certyfikacj
ę;
- trudności
w
realizacji
projektów
współprac
y na
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i za granicą
NEGATYWNE
NASTĘPSTWA:
4. a) słabo rozwinięta
oferta turystyczna
4. b) obniżenie i
niewykorzystanie
atrakcyjności
turystycznej regionu
4. c) utrata pozycji
regionu jako produktu
turystycznego w
kontekście
funkcjonującej
konkurencji
4. d) zubożenie
bioróżnorodności
lokalnej przyrody ze
względu na działania
nieświadomych
walorów
przyrodniczych
mieszkańców

przedsięwzięć w tym
celu.
4.2.2 a) i 4.2.2 b) – są
to wskaźniki
rekomendowane
przez autorów
Poradnika dla LGD w
zakresie
opracowywania LSR
2014-2020 do
określenia produktów
projektów
współpracy.
Określenie wartości
finalnej wskaźnika
odbywa się na
podstawie podpisanej
umowy współpracy.

początkowa
również została
uzyskana dzięki
„diagnozie”.
Metodyka
liczenia oraz
uzasadnienie
tożsame ze
wskaźnikiem 1.1.
Wskaźnik o
charakterze
dynamicznym.

poziomie
koordynac
ji
rozległego
geograficz
nie i
ilościowo
partnerst
wa;

Cel 1 Region przyjazny mieszkańcom i sprzyjający osiedlaniu
Obszar LGD ma szansę przeciwstawić się negatywnym trendom demograficznym wykorzystując swoje przygraniczne położenie (zjawisko – pracuję w Niemczech,
mieszkam w Polsce). Aby stać się regionem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla osiedlania się mieszkańców innych części Polski niezbędnym jest zwiększenie
dostępności do usług publicznych zwiększających jakość życia na obszarze LGD. Cel zostanie zrealizowany będzie poprzez następujące przedsięwzięcia:
1.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
Uprawnionymi podmiotami do ubiegania się o dofinansowanie w ramach tego celu są: osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR będące
jednostką samorządu terytorialnego z wyłączeniem województwa oraz osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR będące organizacją
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pozarządową. W przypadku JST maksymalna wartość projektu to 500 000,00 zł, intensywność wsparcia 63,63% kosztów kwalifikowanych, natomiast dla NGO
maksymalna wartość projektu to 300 000,00 zł, intensywność wsparcia 100% kosztów kwalifikowanych.
Źródło wiedzy o problemie/potrzebie/
potencjalnej skuteczności działania.
Wywiady fokusowe, ankiety, konsultacje z
jednostkami samorządu terytorialnego

1.0
1.1
1.2
1.3

W 1.0

Odniesienie przedsięwzięcia do elementów
analizy SWOT
S1, S5, S7, S11, S14, W7, W13, O1, O4, O7,
O8, T2, T7, T8

W 1.2

innowacyjność
i
przeciwdziałanie
skutkom zmian klimatu

Region przyjazny mieszkańcom i sprzyjający osiedlaniu
Zwiększona dostępność dóbr i usług publicznych dla mieszkańców obszaru LGD
CELE SZCZEGÓŁOWE
Poprawa estetyki miejscowości obszaru LGD
Wzrost możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie LGD
stan
Wskaźniki oddziaływania dla
Jednostka miary
początkowy
Plan 2023 rok
celu ogólnego
2014 rok
Jakość życia w miejscu zamieszkania
punkty indeksowe
6,53
7,00

Znaczenie partycypacji w tworzeniu i
realizacji celu
Na etapie planowania; na etapie
wdrażania – możliwe partnerstwo
NGO-Lider – JST-partner.

CEL OGÓLNY 1

Wskaźniki rezultatu dla celów
szczegółowych
W 1.1

Odniesienie przedsięwzięcia do Celów
LEADER32oraz PROW
9, cele PROW: ochrona środowiska,

Liczba miejscowości, w których nastąpiła poprawa estetyki w
wyniku zrealizowanych w ramach LSR projektów
Liczba osób korzystających z
obiektów infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej
Przedsięwzięcia

Grupy
docelowe

Sposób
realizacji

miejscowość

stan
początkowy
2014 rok
47

67

osoba

94 605

100 000

Jednostka miary

nazwa

Plan 2023 rok

Źródło danych/sposób pomiaru
Indeks Potrzeb Lokalnych –
cykliczne badania Fundacji na rzecz
Collegium Polonicum
Źródło danych/sposób pomiaru
Sprawozdania beneficjentów,
dokumentacja zdjęciowa
Dane GUS – Bank Danych
Lokalnych

Wskaźniki produktu
wartość
Jednostka miary
Początkowa
Końcowa 2023

Źródło
danych/sposób

32

Cele wyszczególnione na str. 592 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako cele szczegółowe celu 6B programu PROW. Źródło, dostęp 21.08.2015:
http://www.minrol.gov.pl/content/download/50665/278866/version/1/file/PROW2014-2020_wersja_pelna.pdf
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2015 rok
1.1.1

budowa lub przebudowa
ogólnodostępnej i
niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej lub kulturalnej

Jednostki
Samorządu
Terytorialnego,
Organizacje
Pozarządowe;

konkurs

Liczba projektów
Liczba nowych lub
przebudowanych
obiektów
infrastruktury
turystycznej,
rekreacyjnej lub
kulturalnej

liczba

0

rok
-17
-32

pomiaru
Lista
rankingowa,
podpisane
umowy,
rozliczone
operacje,
Sprawozdania
beneficjentów

SUMA

Cel 2 Rozwój kapitału społecznego
Obszar LGD cechuje niska spójność tkanki społecznej związana z przesiedleńczym charakterem tzw. „ziem odzyskanych” i istniejącą do 1989 roku polityką władz
zacierania śladów poniemieckiej historii, wyrażany m.in. niedbałością o dziedzictwo kulturowe. Najdotkliwszy skutek tej polityki (niestety odbijający się echem do
dziś) to zmiany w mentalności mieszkańców, objawiające się często zobojętnieniem na kwestię estetyki miejscowości czy własnego gospodarstwa. W takich
okolicznościach trudniej o wytworzenie emocjonalnych więzi ze swoją małą ojczyzną i wrażliwość na społeczne sprawy. Do dziś lokalne społeczeństwo jest
stosunkowo słabo zaangażowane w sprawy społeczne, podejmuje niewiele działań kolektywnych nastawionych na cel o charakterze dobra wspólnego. Cel nr 2
zorientowany jest na odwrócenie negatywnego zjawiska i wykorzystanie w pełniejszym stopniu potencjału drzemiącego wśród społeczeństwa. Odbędzie się to
poprzez wzmocnienie lokalnych liderów, organizacji pozarządowych, wzrost kompetencji społecznych mieszkańców oraz podejście do zwiększania kompetencji w
postaci praktycznej, w trakcie wspólnych działań w ramach projektów grantowych. Silnym i trwałym czynnikiem integrującym jest wspólny sukces a umiejętności i
kompetencje społeczne najszybciej wzrosną w trakcie praktycznego działania. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia społeczność zyskuje wiarę, że sama może
wpływać na własne otoczenie, co jest zaczynem kolejnych inicjatyw i podłożem wzrostu kapitału społecznego w szerszej skali. Co ważne – cel 2 realizowany będzie
w formie konkursów grantowych. Wysokości dotacji uzależnione są od konkursu. Przewidywany jest też wkład własny realizatorów projektu, jednak głównie w
formie wkładu niefinansowego.
Przedsięwzięcia:
2.1.1 Konkurs grantowy „Nasze produkty znad Odry i Warty”
Przedsięwzięcie realizowane w formie projektu grantowego. Celem jest umożliwienie organizacjom pozarządowym z terenu LGD podjęcia inicjatyw rozwijających
lokalną tożsamość, w postaci własnych produktów rozumianych bardzo szeroko (kulinaria, rzemiosło, sztuka, turystyka, edukacja) oraz nadawanie miejscowościom
obszaru LGD sprofilowanego charakteru. Istotnym elementem tego konkursu będzie wzrost potencjału lokalnych społeczności w postaci doposażenia organizacji
pozarządowych i rad sołeckich w niezbędny sprzęt, który umożliwi rozwijanie wypracowanego produktu w przyszłości. Wartość jednego grantu do 15 000 zł. Poziom
wsparcia: 100%.
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Źródło wiedzy
Wywiady
fokusowe,
spotkania
z
mieszkańcami, analiza SWOT, ankiety, lokalne
badania społeczne, konkurs na portalu
społecznościowym, warsztaty konsultacyjne

Analiza SWOT
S8, S10, S13, W3, W4, W5, W9, W11, O1,
O2, O3, O5, O9, T3, T5, T6

Cel LEADERoraz PROW
1,6,8, cele PROW: ochrona środowiska,

innowacyjność

partycypacja
Na etapie planowania – inspiracja
pomysłu na projekt,
na etapie realizacji – grantobiorcy to
lokalne organizacje pozarządowe

2.1.2 Konkurs grantowy „Nasze miejsca”
Przedsięwzięcie realizowane w formie projektu grantowego. Celem jest stworzenie możliwości współpracy mieszkańców przy realizacji projektów służących danej
społeczności. „Nasze miejsca” odnoszą się do wszelkich inicjatyw związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych, remontem i wyposażeniem obiektów
użyteczności publicznej, rekultywacją terenów zdegradowanych czy też tworzeniem nowych miejsc służących aktywności społecznej. Wartość jednego grantu do
20 000 zł. Poziom wsparcia: 100%.
Źródło wiedzy
Wywiady
fokusowe,
spotkania
z
mieszkańcami, doświadczenia partnerów
LGD, w tym konkursu Działaj Lokalnie,
ankiety, lokalne badania społeczne, konkurs
na portalu społecznościowym

Analiza SWOT
S11, W6, W7, W11, W12, O3, O4, O6, O8,
T3, T5

Cel LEADERoraz PROW
1,8,9, cele PROW: ochrona środowiska,

innowacyjność
i
przeciwdziałanie
skutkom zmian klimatu

partycypacja
Na etapie planowania – inspiracja
pomysłu na projekt; na etapie
realizacji – grantobiorcy to lokalne
organizacje pozarządowe

2.1.3 Konkurs grantowy „ZIELONA Dolina Odry i Warty”
Przedsięwzięcie realizowane w formie projektu grantowego. Projekt grantowy będzie realizował cele PROW: ochrona środowiska, innowacyjność i przeciwdziałanie
skutkom zmian klimatu. Przedsięwzięcie realizowane w formie projektu grantowego. Celem jest zwrócenie społecznej uwagi na problematykę zachowania wysokiej
jakości środowiska naturalnego obszaru LGD. Mieszkańcy wszystkich gmin zgodnie uznali, że przyroda jest jednym z najważniejszych zasobów LGD przy jednocześnie
największej wrażliwości na obniżenie swej wartości. Wzrost zaangażowania mieszkańców w ochronę lokalnej przyrody sprawi, że współodpowiedzialność za jego
stan przypadnie większej ilości podmiotów (co podniesie świadomość społeczną). Podejmą one wysiłek realizacji inicjatyw na rzecz ochrony lokalnej przyrody.
Wartość jednego grantu wynosi do 40 000 zł. Poziom wsparcia: 100%
Źródło wiedzy
Wywiady
fokusowe,
spotkania
z
mieszkańcami, wnioski do LSR w formie
elektronicznej i papierowej, działalność
statutowa LGD i partnerów.

Analiza SWOT
S4, S5, S13, W4, W5, W6, W7, W11, W12,
O3, O5, T4, T5

Cel LEADERoraz PROW
1,5, cele PROW: ochrona środowiska,

innowacyjność
i
przeciwdziałanie
skutkom zmian klimatu

partycypacja
Na etapie planowania – inspiracja
pomysłu na projekt,
na etapie realizacji – grantobiorcy to
lokalne organizacje pozarządowe
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2.0
2.1
2.2
2.3

W 2.0

W 2.1
W 2.2
W 2.3

2.1.1

2.2.1

CEL OGÓLNY 2

Rozwój kapitału społecznego
Wzrost zaangażowania społecznego
CELE SZCZEGÓŁOWE
Wzrost potencjału organizacyjnego organizacji pozarządowych
Wzrost liczby inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania konsekwencjom zmianklimatu
stan
Wskaźniki oddziaływania dla
Jednostka miary
początkowy
Plan 2023 rok
Źródło danych/sposób pomiaru
celu ogólnego
2015 rok
Udział sektora społecznego w wykorzystanych środkach
%
4,20%
30%
Sprawozdania finansowe i WOP
budżetu LSR
stan
Wskaźniki rezultatu dla celów
Jednostka miary
początkowy
Plan 2023 rok
Źródło danych/sposób pomiaru
szczegółowych
2015 rok
Liczba osób podejmujących współpracę przy realizacji operacji
osoba
0
250
Sprawozdania z realizacji operacji
w ramach LSR po raz pierwszy
przez beneficjenta.
Liczba organizacji, którym wzrósł potencjał w wyniku
podmiot
0
10
Lista beneficjentów, sprawozdania
zakupienia sprzętu lub wyprodukowania produktu
z realizacji
Liczba podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony
podmiot
0
10
Lista beneficjentów, sprawozdania
środowiska i przeciwdziałania konsekwencjom zmianom
z realizacji
klimatu
Liczba osób, które nabyły praktycznych umiejętności
osoby
0
50
Sprawozdania z realizacji
związanych z ochroną środowiska, dzięki udziałowi w projekcie
Wskaźniki produktu
Grupy
Sposób
wartość
Źródło
Przedsięwzięcia
docelowe
realizacji
nazwa
Jednostka miary
danych/sposób
początkowa
Końcowa 2023
pomiaru
2015 rok
rok
Konkurs grantowy „Nasze
Organizacje
Projekt
- Liczba projektów
Liczba
-0
-7
Lista
produkty znad Odry i Warty” pozarządowe
grantowy
- Liczba
-0
-7
rankingowa,
wypracowanych
podpisane
produktów
umowy,
lokalnych
rozliczone
operacje
Konkurs grantowy „Nasze
Organizacje
Projekt
- Liczba projektów
Liczba
-0
- 20
Lista
miejsca”
pozarządowe
grantowy
- Liczba miejsc
-0
- 20
rankingowa,
publicznych,
podpisane
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objętych
projektami
2.3.1

Konkurs grantowy „ZIELONA
Dolina Odry i Warty”

Organizacje
pozarządowe

Projekt
grantowy

- Liczba projektów
- Liczba gatunków
prawnie
chronionych
poddanej ochronie
w projekcie

Liczba

-0
-0

- 10
- 20

umowy,
rozliczone
operacje
Lista
rankingowa,
podpisane
umowy,
rozliczone
operacje

SUMA

Cel 3 Rozwój gospodarczy regionu LGD
Obszar LGD w kontekście rynku pracy charakteryzują dwa kluczowe elementy – pierwszy to bliskie sąsiedztwo Niemiec, co z jednej strony poszerza rynek zbytu, z
drugiej jednak generuje konkurencję dla lokalnego rynku pracy (oferując wyższe zarobki). Drugi element to powszechny pogląd o „braku perspektyw” dla młodych
osób (po szkole, po studiach), które miałyby zostać na obszarze LGD. Mając na uwadze cel nadrzędny, czyli rozwój gospodarczy regionu LGD uznano iż w obliczu
dwóch wymienionych elementów zasadnym jest utworzenie instrumentu pozwalającego wesprzeć lokalnych przedsiębiorców (zarówno już istniejących) jak i tych
potencjalnych. Ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszczących się w definicji grup defaworyzowanych. Forma finansowania projektów w ramach celu nr 3 to to
premia lub refundacja poniesionych kosztów po prawidłowym rozliczeniu projektu.
Przedsięwzięcia:
3.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2. 1. 2 a) rozporządzenia33
Udzielenie dotacji na utworzenie nowego przedsiębiorstwa to instrument często stosowany w ostatniej dekadzie w Polsce, niezmiennie cieszący się
zainteresowaniem. W ramach konkursu ogłoszonego przez biuro LGD na tworzenie nowych przedsiębiorstw wniosek będą mogły złożyć osoby fizyczne, pełnoletnie,
posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mające miejsce zamieszkania na obszarze realizacji LSR, które nie prowadzą i w okresie 24
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej. Dotacje będą miały charakter premii w wysokości 100
000,00 zł lub 70 000,00 zł, z czego 80% wypłacane po podpisaniu umowy i 20% po zakończeniu realizacji operacji. Projekt obliguje wnioskodawcę do utworzenia co
najmniej jednego miejsca pracy, w tym także samozatrudnienie. Ze względu na zróżnicowaną kapitałochłonność przedsięwzięć poziom dofinansowania uzależniony
będzie od branży, w ramach której składane będą wnioski. Branża usługowa i handlowa – premie w wysokości 70 000 zł, branża transportowa, logistyczna oraz
produkcyjna premie w wysokości 100 000 zł. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostaną ściśle opisane w ogłoszeniu o konkursie.
Źródło wiedzy

Analiza SWOT

Cel LEADERoraz PROW

partycypacja

33

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”
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Dokumentacja PROW, spotkania fokusowe,
ankiety, wskaźniki GUS

S1, S2, S3, S6, S9, S10, S11, S12, S14, W1,
W2, W8, W10, O1, O2, O5, O8, T5, T6

2, cele PROW: ochrona środowiska,

innowacyjność
i
przeciwdziałanie
skutkom zmian klimatu

Na etapie planowania – kryteria
wyboru projektów;
Na etapie realizacji – mieszkańcy LGD
będą beneficjentami działania

3.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2. 1. 2 c) rozporządzenia
Działanie, w którym udział mogą wziąć funkcjonujący już przedsiębiorcy. W ramach konkursu ogłoszonego przez biuro LGD na rozwój przedsiębiorstw wniosek będą
mogły złożyć: osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prowadzące działalność gospodarczą w formie
mikro lub małego przedsiębiorstwa, pod adresem wpisanym do CEIDG, znajdującym się na obszarze realizacji LSR; spółki cywilne, których wszyscy wspólnicy
spełniają warunki określonej powyżej dla osoby fizycznej; osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa
znajdującym się na obszarze realizacji LSR. Przygotowane projekty muszą być stricte związane z utworzeniem nowych miejsc pracy. W ramach tworzenia nowych
miejsc pracy przewidywane są m.in. takie działania jak utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy oraz przeszkolenie pracownika pod kątem umiejętności
związanych ze stworzonym stanowiskiem pracy. Warunki udzielenia wsparcia zostaną ściśle opisane w ogłoszeniu o konkursie, jednak dofinansowanie wyniesie nie
więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych. o przyjęciu najwyższej możliwej intensywności wsparcia zdecydowano na podstawie doświadczenia wyniesionego z
doradztwa świadczonego w poprzednim okresie programowania. Potencjalni beneficjenci często rezygnowali z aplikowania o środki tłumacząc, że ten poziom
dofinansowania nie rekompensuje licznych obowiązków związanych z gromadzeniem dokumentacji, zachowaniem konkurencyjności, tworzeniem i utrzymaniem
miejsc pracy. Wskazywali, że wolą kupić używany sprzęt i uniknąć tych trudności. Uznawali dofinansowanie na poziomie 50% jako mało atrakcyjne. Ten sam ton
wypowiedzi prezentowali mieszkańcy podczas konsultacji i domagali się by dofinansowanie było na poziomie 70%. Przyjęcie tej intensywności wsparcia wpłynie
pozytywnie na dynamikę osiągania wskaźników i realizacji budżetu LSR. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 300 000 zł.
Źródło wiedzy
Dokumentacja PROW, spotkania fokusowe,
ankiety, wskaźniki GUS

3.0
3.1

CEL OGÓLNY 3
CELE SZCZEGÓŁOWE

Analiza SWOT
S1, S2, S3, S6, S9, S10, S11, S12, S14, W1,
W2, W8, W10, O1, O2, O5, O8, T5, T6

innowacyjność
i
przeciwdziałanie
skutkom zmian klimatu

partycypacja
Na etapie planowania – kryteria
wyboru projektów;
Na etapie realizacji – mieszkańcy LGD
będą beneficjentami działania

Rozwój gospodarczy regionu LGD
Utworzenie nowych miejsc pracy
Wskaźniki oddziaływania dla celu
ogólnego

W 3.0

Cel LEADERoraz PROW
2, cele PROW: ochrona środowiska,

Wzrost liczby przedsiębiorstw na 10 000 mieszkańców wg GUS
Wskaźniki rezultatu dla celów
szczegółowych

Jednostka miary
liczba
Jednostka miary

stan
początkowy
2015 rok
1000
stan
początkowy

Plan 2023 rok
1010
Plan 2023 rok

Źródło danych/sposób pomiaru
GUS
Źródło danych/sposób pomiaru
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2015 rok
W 3.1

W 3.1

Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem). Do obliczenia
utworzonych miejsc pracy będzie wliczone pierwsze miejsce
pracy w przedsiębiorstwie jako wskaźnik podstawowy. Kolejne
utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwie nie będą wliczane
do wskaźnika.
Liczba osób zatrudnionych z grup defaworyzowanych
Przedsięwzięcia

Grupy docelowe

Sposób
realizacji

3.1.1

Podejmowanie działalności
gospodarczej

Mieszkańcy
obszaru LGD,
grupy
defaworyzowane

konkurs

3.1.2

rozwijanie działalności
gospodarczej

Przedsiębiorstwa
obszaru LGD,
grupy
defaworyzowane

konkurs

etat

0

osoba

0

nazwa
-Liczba operacji
polegających na
utworzeniu
nowego lub
rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa
- liczba
przedsiębiorstw
utworzonych w
branży usługowej
Liczba operacji
polegających na
utworzeniu
nowego lub
rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa
- liczba
przedsiębiorstw
utworzonych w
branży usługowej
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Sprawozdania beneficjentów

14
Sprawozdania beneficjentów
Wskaźniki produktu
wartość
Źródło
Jednostka
początkowa
Końcowa 2023 danych/sposób
miary
pomiaru
2015 rok
rok
operacja
0
-27
Lista
rankingowa,
-20
podpisane
umowy,
rozliczone
operacje

operacja

0

-27
-20

Lista
rankingowa,
podpisane
umowy,
rozliczone
operacje

SUMA
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Cel 4 Region atrakcyjny turystycznie
Atrakcyjność przyrodnicza obszaru LGD została szeroko opisana w rozdziale III niniejszej strategii. Fakt, iż wybitna wartość przyrodnicza oraz niewiele jej ustępujące
walory historyczne mają tak istotny potencjał sprawia, iż jednym z głównych celów strategii jest szeroko rozumiany marketing tych walorów. Wykorzystane zostaną
do tego narzędzia promocyjne: publikacja, broszura, mapa oraz, realizacja projektów współpracy. Następnie pomóc ma system certyfikacji lokalnych produktów
„Zielonej Doliny Odry i Warty” (system opierał się będzie na promowaniu nie poszczególnych produktów lecz ich zestawów, zarówno tych produktów, które
wypracowane zostaną w ramach realizacji celu II jak i produktów wytworzonych poza LSR. Nie przewiduje się dodatkowych kosztów funkcjonowania systemu.
Przyznawane certyfikaty będą miały charakter uznaniowy a o ich nadaniu decydował będzie zarząd stowarzyszenia). Ze względu na systemowy charakter operacji
składających się na ten cel szczegółowy, integrujący całą Lokalną Strategię Rozwoju, właściwym jest aby był on realizowany przez biuro LGD.
Przedsięwzięcia:
4.1.1 Marketing lokalnych walorów turystycznych
Istotą tego przedsięwzięcia jest kompleksowa promocja miejsc cennych przyrodniczo i historycznie oraz produktów wytwarzanych na obszarze Lokalnej Grupy
Działania. Zadanie związane będzie z publikacją materiałów informacyjnych, map i folderów ukazujących urodę i specyfikę obszaru „Zielonej Doliny Odry i Warty”.
Działanie to będzie kontynuacją realizacji celu promocyjnego w LSR 2007-2014 i uzasadnione jest sukcesem odniesionym przez dotychczasowe materiały
promocyjne LGD.
Źródło wiedzy
Doświadczenie LGD i partnerów, ankiety

Analiza SWOT

Cel LEADERoraz PROW
partycypacja
6 cele PROW: ochrona środowiska, Na etapie planowania – wnioski z
innowacyjność
diagnozy

4.2.1 Projekt Współpracy - PolskieTrasy.pl
Projekt, którego celem jest stworzenie nowoczesnego narzędzia promocji (aplikacji na urządzenia mobilne) opisującego atrakcje turystyczne (przyrodnicze i
antropogeniczne), bazę usługową (gastronomia, noclegi, lokalne rzemiosło, produkty lokalne), prezentującego aktualny kalendarz lokalnych wydarzeń
wzbogaconego o elementy rywalizacji (questy, konkursy). Ponadto projekt zakłada publikację materiałów promocyjnych oraz produkcję gadżetów reklamowych
promujących lokalne walory turystyczne, gospodarcze i kulturowe.
Partnerzy:
1. LGD ,,Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku
2. LGD „Wiejska Inicjatywa Rozwoju” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim
3. LGD „Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego” z siedzibą w Goleniowie
4. LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

LGD „Zielona Dolina Odry i Warty” z siedzibą w Górzycy
LGD „Brama Lubuska” z siedzibą w Świebodzinie
LGD „Między Odrą a Bobrem”
LGD „Grupa Łużycka”
LGD „Zielone Światło”
LGD „Regionu Kozła”
LGD „KOLD” z siedziba w Lwówku

4.3.1 Projekt Współpracy - Młodzieżowa Akademia Komunikacji.
Międzynarodowy projekt współpracy. Idea projektu to wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania, wspieranie transferu wiedzy, kompetencji i
umiejętności, wzmacnianie dialogu międzykulturowego i między etnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi, włączanie
młodzieży z mniejszymi szansami we wspólne inicjatywy, promowanie międzynarodowej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz
promowanie zainteresowania młodzieży edukacją ekologiczną, historia, tradycją i kulturą..
Partnerzy:
1. LGD ,,Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku
2. LGD „Wiejska Inicjatywa Rozwoju” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim
3. LGD „Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego” z siedzibą w Goleniowie
4. LGD „Pojezierze Razem” z siedzibą w Szczecinku
5. LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
6. MAS „Opavsko” z siedzibą w Opavsku (Czechy)
7. LGD „Brama Lubuska” z siedzibą w Świebodzinie
8. LGD „Grupa Łużycka” z siedziba w Lubsku
9. LGD „Zielona Dolina Odry i Warty” z siedzibą w Górzycy
10. LGD „Zielone Światło” z siedzibą w Krośnie Odrzańskim
4.0
4.1
4.2

CEL OGÓLNY 4
CELE SZCZEGÓŁOWE

Region atrakcyjny turystycznie
Turyści świadomi walorów turystycznych regionu
Współpraca z innymi LGD
Wskaźniki oddziaływania dla
celu ogólnego

Jednostka miary

stan
początkowy
2014 rok

Plan 2023rok

Źródło danych/sposób pomiaru
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W 4.0

Ocena oferty turystycznej w miejscu zamieszkania

Odsetek odpowiedzi

Wskaźniki rezultatu dla
celów szczegółowych
W 4.1

Liczba osób, które skorzystały z miejsc
noclegowych w ciągu roku

W 4.2

Liczba projektów współpracy
Przedsięwzięcia

Jednostka miary
Liczba osób

Liczba projektów
Grupy
docelowe

Sposób
realizacji

nazwa

ankieta
stan
początkowy
2013 rok
105 704

Plan 2023 rok
115 000

0

Źródło danych/sposób pomiaru
GUS, Bank Danych Lokalnych
(wskaźnik: Liczba noclegów
udzielonych krajowym i
zagranicznym turystom w ciągu
roku)
Podpisane umowy

2
Wskaźniki produktu
wartość
Jednostka miary
początkowa
Końcowa 2023
2015 rok
rok
sztuka
-0
-3
-0
-6000
-0
-1
-0

4.1.1

Marketing obszaru objętego
LSR, w tym produktów lub
usług lokalnych

Organizacje
pozarządowe

Konkurs

-Ilość publikacji
-nakład wydanych
publikacji
-Ilość wydanych map

4.2.1

Projekt współpracy –
PolskieTrasy.pl

Lokalne
Grupy
Działania

Projekt
współpracy

- Liczba LGD
realizujących projekt
współpracy

Liczba
podmiotów

0

11

4.2.2

Projekt współpracy –
Młodzieżowa Akademia
Komunikacji

Lokalne
Grupy
Działania

Projekt
współpracy

- Liczba LGD
realizujących projekt
współpracy

Liczba
podmiotów

0

10

- Liczba projektów
międzynarodowych

sztuka

0

1

Źródło
danych/sposób
pomiaru
Lista
rankingowa,
podpisane
umowy,
rozliczone
operacje
podpisana
umowy,
rozliczenie
projektu
podpisana
umowy,
rozliczenie
projektu
podpisana
umowy,
rozliczenie
projektu

SUMA
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Cel 5 Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju
Koszty bieżące funkcjonowania biura LGD, zgodne z treścią rozporządzenia MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 23 października 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, związane z realizacją planu komunikacyjnego, zadaniami animacyjnymi i doradczymi, ogłaszaniem
naborów, szkoleniami dla pracowników biura i członków organów decyzyjnych, a także ewaluacji i monitoringu wdrażania strategii.
5.0
5.1
5.2
5.3

W 5.0

W 5.1
W 5.2
W 5.3
W 5.4

CEL OGÓLNY 5

Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju
Zapewnienie funkcjonowania biura LGD i ciągłości wdrażania strategii
CELE SZCZEGÓŁOWE
Wzrost kompetencji pracowników LGD
Zwiększenie zainteresowania Lokalną Strategią Rozwoju
stan
Wskaźniki oddziaływania dla
Jednostka miary
początkowy
celu ogólnego
2015 rok
Stopień realizacji wskaźników rezultatu celów 1, 2, 3 i 4
%
0%
stan
Wskaźniki rezultatu dla celów
Jednostka miary
początkowy
szczegółowych
2014 rok
% wykonania wdrożenia strategii
%
0%
Liczba uzyskanych certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu
Liczba certyfikatów i 0
szkoleń i zdobyciu nowych kompetencji
zaświadczeń
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno –
Liczba osób
0
konsultacyjnych
Liczba osób zadowolonych ze spotkań
Liczba osób
0
przeprowadzonych przez LGD
Przedsięwzięcia

5.1.1

Prowadzenie biura,
komunikacja i animacja

Grupy
docelowe

Sposób
realizacji

Pracownicy
biura LGD,
członkowie
organów
LGD,
beneficjenci

Funkcjonowanie
biura LGD

nazwa
- ilość miesięcy
prowadzenia biura
- Liczba osobodni
szkoleń dla
pracowników LGD
- Liczba osobodni
szkoleń dla

Plan 2023 rok
80%
Plan 2023 rok

Źródło danych/sposób pomiaru
Sprawozdawczość LGD, ewaulacja
Źródło danych/sposób pomiaru

100%
150

Rejestr certyfikatów i zaświadczeń

200

Lista obecności

150

Ankieta po zakończeniu spotkania

Wskaźniki produktu
wartość
Jednostka miary
początkowa
Końcowa 2023
2014 rok
rok
liczba miesięcy
0
82

Źródło
danych/sposób
pomiaru
listy płac

liczba osobodni

0

300

karty
uczestnictwa

liczba osobodni

0

500

karty
uczestnictwa
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5.1.2

Monitoring i ewaluacja

Lokalna
Grupa
Działania

Konkurs

organów LGD
- Liczba podmiotów,
którym udzielono
doradztwa
- Liczba spotkań
informacyjnokonsultacyjnych
LGD z
mieszkańcami
- liczba raportów
ewaluacyjnych

liczba
podmiotów

0

300

Karty doradztwa

liczba spotkań

0

25

listy obecności

2

0

2

Raport
ewaluacyjny,
odbiór dzieła

SUMA
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Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania
kryteriów wyboru
Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań – sposób powstania procedur ich kluczowe cele i założenia
Sposób oceny i wyboru operacji określają przygotowane procedury, które charakteryzują się dużym
stopniem przejrzystości i obiektywizmem wyboru. Proces oceny i wyboru operacji został zaplanowany w taki
sposób, aby był niedyskryminujący, pozwalał uniknąć konfliktu interesów i był zgodny z podejściem RLKS, w
tym gwarantował zachowanie odpowiedniego składu Rady. LGD wypracowała procedury wyboru operacji
kładąc nacisk, by procedury zapewniały sprawny i transparentny wybór oraz skuteczne funkcjonowanie o.
Aby zachować transparentność wyboru procedury zostaną upublicznione na stronie internetowej LGD,
możliwy będzie również wgląd do procedury w biurze LGD, procedury są także jednym z elementów
świadczonego w biurze doradztwa. Na transparentność procedury wyboru wpływa publikowanie na stronie
internetowej LGD dokumentacji z wyboru operacji, w szczególności: list operacji zgodnych z LSR, list operacji
wybranych do realizacji, list operacji nie wybranych do realizacji, protokołu zawierającego informację o
wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków i członków Rady wyłączenie dotyczy.
Uniknięcie konfliktu interesu gwarantuje deklaracja poufności i bezstronności oraz rejestr interesów. Nad
prawidłowym przebiegiem procesu oceny, wyboru, sporządzania dokumentacji i protokołowania procesu
wyboru operacji czuwało będzie biuro LGD oraz Zarząd.
Wybór operacji i grantobiorców dokonywany jest wyłącznie przez członków Rady. Wszyscy członkowie będą
przechodzić szkolenie z zakresu oceny wniosków w LGD. Wśród członków znaleźli się przedstawiciele trzech
sektorów, obu płci oraz osoby do 35 roku życia.
Dokumenty ustalające zasady oceny i wyboru zostały przygotowane przez grupę roboczą, w której skład
weszli przedstawiciele wszystkich sektorów, a na ich kształt, w szczególności sposób informowania oraz
dobór kryteriów wyboru, wpływ miały metody partycypacyjne: moderowane spotkania otwarte.
Przygotowane dokumenty poddane zostały dalszym konsultacjom podczas dyskusji reprezentantów grup
oraz otwartej przestrzeni. Zapisy skonsultowano również z członkami Rady. Dokumenty: Regulamin Pracy
Rady Projektowej wraz z załącznikami (stanowiący załącznik do LSR) , zostały przyjęte na mocy uchwał
Zarządu. Grupa robocza opracowując procedury zwracała szczególną uwagę, aby: były one zgodne z
przepisami obowiązującymi dla podejścia RLKS i PROW 2014-2020, były one niedyskryminujące, przejrzyste,
eliminowały wystąpienie konfliktu interesów, wymagały zachowania frekwencji i parytetu, regulowały
sytuacje wyjątkowe takie jak uzyskanie przez co najmniej dwie operacje jednakowej ilości punktów,
zapewniały stosowanie tych samych kryteriów w całym procesie wyboru w ramach danego naboru, dawały
możliwość i określały zasady wniesienia protestu.
Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru – powiązanie z diagnozą celami i wskaźnikami.
Kryteria wyboru operacji są elementem: Procedury oceny i wyboru operacji, składanych w ramach ogłoszeń
o naborach wniosków o udzielenie wsparcia, a kryteria wyboru grantobiorców są elementem: Procedury
realizacji projektów grantowych, w tym wyboru grantobiorców. Kryteria zostały zatem ustanowione w tym
samym trybie, co całość procedur. Proces ten został opisany powyżej.
W trakcie realizacji LSR zaistnieć może konieczność zmiany kryteriów np. związana z dostosowaniem do
zmienionych regulacji prawnych. Przesłanką do zmiany mogą być zmienione regulacje prawne. Głównymi
przesłankami do zmiany kryteriów powinien być wybór operacji i grantobiorców, gwarantujący sprawność
wykorzystania budżetu LSR oraz wpływ na realizację wskaźników LSR. Przesłanki do zmiany kryteriów wyboru
mogą pojawić się podczas posiedzeń Rady, w wyniku ewaluacji lub nawet monitorowania realizacji LSR.
Wniosek o zmianę kryteriów może wypłynąć od mieszkańca, członka Rady Projektowej, pracownika Biura
LGD. Wymagane jest, aby wniosek o zmianę kryterium skierowany do Zarządu zawierał projekt nowego
kryterium lub kryteriów zawierający propozycje wag i przyznawania punktów. Wymagane jest aby wniosek
zawierał uzasadnienie wskazujące zasadność tej zmiany. Po wpłynięciu wniosku o zmianę jest ona
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opiniowana przez mieszkańców, którzy mogą wnosić uwagi do projektu zmiany zamieszczonego na stronie
internetowej LGD. Konsultacje trwają 7 dni. Po zakończeniu konsultacji projekt zmiany wraz z uwagami
zebranymi podczas konsultacji przedstawiany jest na zwołanym w tym celu posiedzeniu Zarządu, podczas
którego ustalany jest ostateczny kształt zmiany kryterium i zatwierdzony w głosowaniu. Przy zmianie
kryteriów zwraca się uwagę, aby zmienione kryteria zawsze nawiązywały do celów, przedsięwzięć,
wskaźników i powiązane były z diagnozą obszaru. Wskazanie takich powiązań musi znaleźć się w
uzasadnieniu do uchwały Zarządu. Zmiana może zostać również odrzucona przez Zarząd. Następnie zmiana
kryterium czy innej części procedury, zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia, wymaga akceptacji
Samorządu Województwa Lubuskiego. Zmieniona Procedura obowiązuje od kolejnego naboru ogłaszanego
po uzyskaniu akceptacji Samorządu Województwa Lubuskiego. Zmiana uwzględniana jest w innych częściach
dokumentów i innych dokumentach w celu zachowania ich spójności.
Kryteria wyboru projektów zostały przygotowane w sposób partycypacyjny. Wykorzystano do tego celu 7
warsztatów konsultacyjnych w każdej gminie LGD. Celem wybranych kryteriów jest umożliwienie jak
najbardziej obiektywnej oceny zgłaszanych projektów, przy jednoczesnym odniesieniu ocen do charakteru
LGD i LSR. Dla poszczególnych celów głównych strategii wypracowano inne kryteria wyboru. Poniżej
przedstawiono te kryteria. Wagi punktowe poszczególnych kryteriów oraz ich definicje i sposoby ustalania
wartości znajdują się w instrukcjach przy kartach oceny wniosków. Kryteria znajdują się w KARCIE OCENY
WG LOKALNYCH KRYTERIÓW, która stanowi załącznik do REGULAMINU PRACY RADY PROJEKTOWEJ.
Istnieje możliwość zmiany kryteriów. Szczegółowo procedurę opisano w Regulaminie Pracy Rady
Projektowej. Najistotniejsze jest to, że w ciągu 14 dni od pisemnej informacji o potrzebie zmiany lokalnych
kryteriów wyboru Biuro LGD zamieszcza na stronie internetowej Stowarzyszenia informacje o proponowanej
zmianie lokalnych kryteriów wyboru. Informacja udostępniona jest na stronie internetowej przez 7 dni, w
celu konsultacji jej ze społecznością lokalną.
Definicja innowacyjności
Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu, usługi, procesu), nowej
metody organizacyjnej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem, nowatorskich,
niestandardowych, o eksperymentalnym charakterze, w nietypowy sposób podchodzących do lokalnych
zasobów, tradycji, przyczyniających się do pozytywnych zmian na obszarze każdej z gmin wchodzących w
skład LGD. Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda organizacyjna
były nowe (lub znacząco udoskonalone).. Zalicza się tu produkty, procesy i metody, które dana organizacja
opracowała jako pierwsza, oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub podmiotów. Innowacyjność
należy rozpatrywać w odniesieniu do obszaru miejscowości lub gminy.
Realizacja projektów grantowych i operacji własnych.
LGD zaplanowało realizację trzech projektów grantowych. Wszystkie te projekty opisano w rozdziale V LSR.
Nie przewiduje realizacji operacji własnych.
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Rozdział VII Plan działania
Plan działania stanowi załącznik do Lokalnej Strategii Rozwoju. Plan działania zawiera szczegółowe
wskazanie harmonogramu osiągania poszczególnych wskaźników produktu (w przedziałach czasowych) dla
określonych w strategii przedsięwzięć, co w konsekwencji przełoży się na osiągnięcie celów. Zgodnie z
założeniami planu działania do 2021 roku osiągnięte zostanie 90% wszystkich wskaźników LSR.
Doświadczenie pracowników biura LGD przełożyło się na ustanowienie zapisu w planie działania, który mówi
o realizacji projektów o większej wartości jednostkowej w początkowych okresach wdrażania LSR (projekty
te generują oszczędności w wyniku przetargów, co powoduje iż do puli dostępnych środków wraca część
zakontraktowanych pieniędzy). Dlatego też większość wskaźników i większość wydatkowanych środków
przewidziano na pierwszy i drugi trymestr wdrażania LSR. Planowany harmonogram naborów przedstawia
natomiast poniższa tabela.
rok 2016 2017 2018 2019
półrocze II
I II I II I II
CEL OGÓLNY 1
Region przyjazny mieszkańcom i sprzyjający osiedlaniu
budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i
PRZEDSIĘWZIĘCIE niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
X X X X X X
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
CEL OGÓLNY 2
Rozwój kapitału społecznego
Konkurs grantowy „Nasze produkty znad
X X X X X
Odry i Warty”
PRZEDSIĘWZIĘCIE Konkurs grantowy „Nasze miejsca”
X X X X X
Konkurs grantowy „Zielona Dolina Odry i
X X X X X
Warty”
CEL OGÓLNY 3
Rozwój gospodarczy regionu LGD
podejmowanie działalności gospodarczej
X X X X X X
PRZEDSIĘWZIĘCIE
rozwijanie działalności gospodarczej
X X X X X X
CEL OGÓLNY 4
Promocja atrakcji turystycznych LGD
Marketing obszaru objętego LSR, w tym
PRZEDSIĘWZIĘCIE
X X X X X
produktów lub usług lokalnych

2020
I II

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2021
I II

2022
I II
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Rozdział VIII Budżet LSR
Ogólna charakterystyka budżetu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju:
Budżet podzielony jest na 4 cele wdrażania LSR, projekty współpracy, aktywizację i koszty bieżące. Jedynym
źródłem finansowania jest inicjatywa LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Powiązanie wartości budżety z 4 celami głównymi strategii przedstawia poniższy wykres:
4.Promocja
atrakcji
turystycznych
LGD;
150 000,00 zł

3.Rozwój
gospodarczy
regionu LGD;
4 400 000,00 zł

1.Region
przyjazny
mieszkańcom i
sprzyjający
osiedlaniu;
3 500 000,00 zł
2.Rozwój
kapitału
społecznego;
500 000,00 zł

Wszystkie cele wskazane w LSR będą finansowane w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zawiera się w Priorytecie 6. Wspieranie włączenia społecznego,
ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego, w celu: 6B. Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach
wiejskich.
Szczegółowy budżet, wskazujący powiązania z celami LSR, stanowi załącznik do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Rozdział IX Plan komunikacji
Plan komunikacji stanowiący załącznik do strategii zawiera szczegółowe wskazanie grup docelowych
komunikatu wraz z rozróżnieniem narzędzi komunikacyjnych stosowanych w zależności od rozpatrywanej
grupy. Skoncentrowany jest na osiągnięciu następujących celów: - informowanie społeczeństwa o wdrażaniu
LSR; - zapewnienie zainteresowania naborami wniosków; - animowanie społeczeństwa do aktywności w
sferze wdrażania LSR; - wzrost udziału społeczeństwa w realizacji LSR; - prowadzenie dialogu i ewaluacji
procesu wdrażania LSR; - popularyzacja wiedzy o obszarze LGD. W procesie komunikacji wyróżniono trzy
podstawowe poziomy grup adresatów: beneficjenci; potencjalni beneficjenci; ogół społeczeństwa.
Z szerokiej grupy ogółu społeczeństwa wyodrębnione zostały podgrupy: wiekowe (do 30 lat, 31-49 lat,
powyżej 50 lat); zawodowe (sektor publiczny, prywatny, społeczny); ze względu na doświadczenie w
wykorzystaniu środków pomocowych (nowi beneficjenci; doświadczeni beneficjenci);defaworyzowane ze
względu na dostęp do rynku pracy (do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia). Ponadto działania
komunikacyjne adresowane będą do: mediów; partnerów społecznych i gospodarczych; instytucji
zaangażowanych we wdrażanie LSR; decydentów i liderów, środowisk opiniotwórczych (artyści, kościoły i
związki wyznaniowe, sportowcy, branża reklamowa itp.).
Wśród wachlarza narzędzi komunikacji, które uwzględniono w planie znajdują się: Strona internetowa,
Facebook, Partnerzy i ich kanały komunikacyjne, lokalne portale internetowe, lokalne telewizje, Radio,
Lokalna prasa, newsletter, szkolenia dla Rady Projektowej, szkolenia dla potencjalnych beneficjentów,
indywidualne doradztwo, internetowa mapa dobrych praktyk.
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W planie komunikacji przewidziano ponadto ryzyka związane z wdrażaniem planu oraz sposoby minimalizacji
tego ryzyka. Działania promocyjne prowadzone będą bez ponoszenia dodatkowych kosztów i wynikać będą z
obowiązków przypisanych pracownikom biura.

Rozdział X Zintegrowanie
Dokumenty strategiczne inne niż Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego
Zgodność z innymi dokumentami strategicznymi rozpatrywana jest w kontekście celów strategicznych i ich
wzajemnych powiązań na poziomie różnych dokumentów strategicznych. Poniższa tabela przedstawia
umocowanie każdego z celów LSR w celach strategii wyższego szczebla oraz strategii gmin wchodzących w
skład LGD wraz z przyporządkowaniem numeru tego celu:
Cel strategiczny:

SRK
202034

KSRR35

SRPZ36

SZRPS37

CEL 1 –Region przyjazny
mieszkańcom i
osiedlaniu

III.3.3
III.3.4

1.2.2
1.2.1

2.1

3.2
3.1

CEL 2 –Rozwój Kapitału
Społecznego

I.3.2

3.4

2.4

2.4

CEL 3 –Rozwój
gospodarczy LGD

II.2.4
II.3.4

1.3.3

CEL 4 –promocja
lokalnych walorów
turystycznych LGD

III.3.3
II.6.4

1.3.6

SRMK38

SRGW39

SRGG40

SRGC41

3
5
6

1

1
2
3

1
4

3

3

2.1
1.1

1

2

1.4
2.3

5

3

2

3.3
2.4

4

W tabeli zaprezentowano numery celów strategicznych (i/lub celów szczegółowych) uwzględnionych w
porównywanych strategiach. Należy zauważyć, że w chwili tworzenia LSR gminy Słubice, Słońsk i Rzepin nie
miały uchwalonej aktualnej wersji strategii.
Integracja podmiotów różnych sektorów
Lokalna Strategia Rozwoju ma charakter spójny dla całego obszaru. Dlatego ważne jest włączenie się w jej
wdrażanie podmiotów reprezentujących różne sektory na całym obszarze LGD. Schemat integracji strategii
na poziomie celów głównych strategii, integracji wewnętrznej strategii oraz integracji z interesami innych
podmiotów przedstawia następujący ciąg logiczny: Realizacja celu nr 1 przyczyni się do wzrostu atrakcyjności
obszaru pod względem osiedlania się oraz pod względem turystycznym, ze względu na planowane przez
Jednostki Samorządu Terytorialnego inwestycje (zarówno w LSR jak i ujęte w dokumentach strategicznych
gmin, a finansowane z innych niż PROW źródeł). Drugim członem zwiększenia tej atrakcyjności jest aspekt
społecznego nadawania charakteru obszarowi LGD (poprzez wypracowanie nowych produktów, lub też
poprawę estetyki miejscowości, oraz dbanie o środowisko przyrodnicze). Te dwa człony są komplementarne
z celami takich instytucji jak PTTK, LOTUR, Gminy LGD, Park Narodowy Ujście Warty, Parki Krajobrazowe,
Muzea i lokalne Organizacje Pozarządowe. Rozwój kapitału społecznego, który będzie miał miejsce dzięki
przedsięwzięciom realizowanym w celu nr 2, w zestawieniu z celem nr 3, dotyczącym przedsiębiorczości
34

StrategiaRozwojuKraju 2020
KrajowaStrategiąRozwojuRegionalnego 2010 – 2020
36
StrategiaRozwoju Polski Zachodniej 2020
37
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego na lata 2014-2022
38
Strategia Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą
39
Strategia Rozwoju Gminy Witnica
40
Strategia Rozwoju Gminy Górzyca
41
Strategia Rozwoju Gminy Cybinka
35
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zaczyna być atrakcyjnym tematem zawiązywania partnerstw przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Sam rozwój gospodarczy regionu również sprzyja podniesieniu jego atrakcyjności osiedleńczej (i odwrotnie –
dzięki tej atrakcyjności i większej liczby mieszkańców, firmy mają szerszy potencjalny rynek zbytu swoich
produktów lub usług) wzbogacając ofertę dla mieszkańców. W kontekście celu nr 4 szczególne znaczenie
będzie miał rozwój branży turystycznej. Właśnie cel nr 4 jest ostatecznym spoiwem całej strategii, tworząc z
obszaru LGD jeden spójny produkt o charakterze nie tylko turystycznym (choć możliwość codziennego
spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu obcując z unikalnymi walorami przyrodniczymi ma taki
charakter) ale też gospodarczo-demograficznym (wykorzystując bliskość granicy i Berlina i możliwość pracy
Polaków w Niemczech przy jednoczesnym zamieszkaniu jak najbliżej granicy niemieckiej, lecz po stronie
polskiej, ze względu na niższe koszty życia.
LGD w ramach LSR planuje, że realizacja cel szczegółowego 4.3 oraz 2.2 przebiegać będzie w sposób spójny i
kompleksowy, z użyciem różnych metod i zaangażowaniem różnych sektorów i partnerów, adresują
zidentyfikowaną w analizie SWOT potrzebę/zagrożenie, zapewniając odpowiednią sekwencję interwencji
planowanych do przeprowadzenia w ramach realizacji LSR. Charakter ten mają w szczególności powiązane
ze sobą operacje w ramach wymienionych celów – operacja 2.1.1 – konkurs grantowy „Nasze Produkty z nad
Odry i Warty”, gdzie powstawać będą produkty, które następnie przy pomocy działania 4.1.1 będą
kompleksowo opracowywane w zestaw produktów marketingowych i certyfikowane, aby zagwarantować ich
jakość.
Produkty lokalne oraz marketing bazować będzie przede wszystkim na zdiagnozowanych zasobach LGD:
przyrodniczych (lasy, rzeki, jeziora, fauna i flora), oraz historycznych (związanych z genezą tych ziem ). Dla
wszystkich celów kluczowe znaczenie ma również położenie przygraniczne regionu, które wpływa na
osadzenie każdego z celów strategicznych w kontekście zlokalizowanego tuż obok znacznego potencjalnego
rynku odbiorców działań marketingowych oraz usługowo-handlowych.
Wszystkie przedsięwzięcia swoim zasięgiem dotyczą całego obszaru LGD.
Szczególnie integrowane branże w ramach Lokalnej Strategii rozwoju to branża turystyczna (przekrojowo w
ramach celów 1, 2, 3 i 4), branża logistyczna (w celu nr 3) oraz branża transportowa (w celu nr 3). Branże te
mają szczególne znaczenie dla obszaru LGD i zostały opisane w rozdziale III a uwarunkowania na nie
wpływające stały się przedmiotem analizy SWOT.

Rozdział XI Monitoring i ewaluacja
Szczegółowy plan ewaluacji i monitoringu znajduje się w załączniku do LSR. Proces ewaluacji opierał się
będzie na kryteriach adekwatności, skuteczności i użyteczności. Wybrane kryteria będą stosowane w
różnym stopniu w zależności od celu, w ramach którego realizowane są badane operacje. Plan wprowadza
szczegółowe rozróżnienie monitoringu i ewaluacji wraz z podziałem odpowiedzialności podmiotowej za te
dwa obszary.
Za gromadzenie danych do monitoringu będą odpowiedzialni pracownicy biura LGD (zgodnie z przypisanymi
obowiązkami służbowymi, stanowiącymi osobny załącznik). Część zadań związanych z ewaluacją również
będzie przypisana pracownikom biura. Tym samym biuro LGD będzie prowadziło monitoring oraz ewaluację
on going.
Dwukrotnie w trakcie wdrażania LSR wyłoniony zostanie podmiot zewnętrzny, którego zadaniem będzie
przeprowadzenie głównie przeprowadzenie tej części ewaluacji, której wynikiem ma być raport na temat
rezultatów, efektów jakościowych i wizerunkowych (wynikających z wdrażania planu komunikacji) LSR. W
planie ewaluacji dokonano podziału elementów ewaluacyjnych, których zbadanie przypada pomiędzy biuro
LGD a podmiot zewnętrzny w formie zestawienia tabelarycznego.
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Elementami, które będą podlegały monitoringowi i ewaluacji są: Nabór; Praca rady projektowej; Działanie
biura; Budżet; Wskaźniki produktu; Wskaźniki rezultatu; Efekty planu komunikacji; Ryzyka projektowe.
Najważniejszymi elementami oceny będą wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu.

Rozdział XII Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Lokalna Strategia Rozwoju jako dokument strategiczny została poddana analizie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska pod kątem obowiązku przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na
środowisko. RDOŚ zgodnie z Art. 49. ustawy42uzgodnił odstąpienie od sporządzania SOOŚ LSR, zauważając, że
Lokalna Strategia Rozwoju jest uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, które to dokumenty zostały poddane SOOŚ. O
podobne odstąpienie zwrócono się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
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Załączniki do LSR
Procedura aktualizacji LSR
Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju może zostać przeprowadzona tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione.
Aktualizacji dokonuje się na podstawie wniosku:
a) Biura LGD
b) Rady Projektowej
Przesłankami do aktualizacji są: zmiana aktów prawnych, dane z ewaluacji i monitoringu, oraz wystąpienie
zdarzeń niemożliwych do przewidzenia na etapie składania LSR. Każdy wniosek musi posiadać uzasadnienie
powołujące się na faktycznie istniejące, bądź potencjalne zagrożenie dla realizacji LSR w pierwotnym
kształcie oraz zestawienie proponowanych zmian. Wniosek rozpatrywany jest przez Zarząd LGD w czasie 14
dni od daty jego wpłynięcia. Wniosek taki musi zostać upubliczniony na stronie internetowej LGD. Zarząd
przyjmując lub odrzucając wniosek każdorazowo informuje wnioskodawcę o powodach jego przyjęcia lub
odrzucenia oraz upublicznia uzasadnienie na stronie internetowej. W przypadku przyjęcia wniosku o
aktualizację LSR, tę czynność powierza się do wykonania Zarządowi LGD w czasie nie dłuższym niż 30 dni od
przyjęcia wniosku.
Po dokonaniu aktualizacji strategii zarząd zobowiązany jest poddać zaktualizowaną strategię konsultacjom
społecznym wykorzystując co najmniej dwa narzędzia spośród wykorzystywanych na etapie tworzenia LSR,
opisanych w rozdziale II LSR. Informacja o prowadzeniu konsultacji społecznej pojawia się na stronie
internetowej LGD najpóźniej w dniu ich rozpoczęcia i zawiera informacje o zaistniałych zmianach oraz o
czasie trwania i sposobie konsultacji dokumentu. Obowiązkowym załącznikiem takiej informacji jest też
jednolity tekst strategii. Konsultacje społeczne trwają minimum 7 dni. Po ich zakończeniu Zarząd LGD
dokonuje oceny wniosków i uwag, które wpłynęły oraz podejmuje decyzję o ich uwzględnieniu w
ostatecznym kształcie strategii, podając powody odrzucenia uwag, najpóźniej 14 dni po zakończeniu
konsultacji. Zestawienie uwag wraz z uzasadnieniem ich uwzględnienia bądź nie uwzględnienia publikowane
jest na stronie internetowej LGD.
Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu
Plan ewaluacji i monitoringu stanowi załącznik do Lokalnej Strategii Rozwoju. Jego zadaniem jest takie
przygotowanie procesu zbierania danych, analizy, formułowania rekomendacji oraz ich wdrażania, aby dane
te były przydatne, publikowane w odpowiednim momencie i faktycznie wpływały na sposób realizacji
zapisów LSR. Dobrze zaplanowany proces ewaluacji i monitoringu sprawi, że niezależnie od podmiotu, który
będzie go realizował, uzyskane dane zawsze będą miały jednorodny i adekwatny charakter, przydatny
Lokalnej Grupie Działania w ocenie skuteczności i efektywności podejmowanych działań oraz funkcjonowania
samej organizacji.
Ewaluacja i monitoring - definicje43
Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych
na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie finansowym i rzeczowym,
którego celem jest uzyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności i wydajności wdrażanej strategii,
a także ocena zgodności realizacji operacji z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami.

43

Na podstawie PORADNIKA DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA OKALNYCH STRATEGII
ROZWOJU NA LATA 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa 2015
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Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu lub działania z
punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia.
Jednym z głównych celów ewaluacji jest ocena rzeczywistych lub spodziewanych efektów realizacji danej
interwencji publicznej. Ewaluacja jest zatem próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy nasze
działania przyniosły efekty.
Monitoring i ewaluacja mimo iż z natury podobne działania, różnią się między sobą zasadniczo.
Najważniejszą różnicą jest poziom głębi dostarczanych przez te narzędzia informacji. Podczas gdy monitoring
weryfikuje, czy zaplanowane zdarzenie doszło do skutku, to ewaluacja bada to zdarzenie pod kątem jego
efektów oraz przyczyn dla których się ono wydarzyło (lub dlaczego się nie wydarzyło). Na poziomie realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju linia demarkacyjna pomiędzy monitoringiem a ewaluacją przebiega tam, gdzie
występuje rozróżnienie pomiędzy wskaźnikami produktu (badane przy pomocy monitoringu) a wskaźnikami
rezultatu i oddziaływania (do zidentyfikowania których stosowana będzie ewaluacja). Należy jednak w tym
miejscu zauważyć, że wskaźniki oddziaływania weryfikować będzie można dopiero po czasie, w którym
proces wdrażania LSR zostanie już zakończony. Ze względu na swój charakter nie są one bowiem możliwe do
zbadania zanim od zakończenia działań nie upłynie odpowiednia ilość czasu (w tym przypadku od 2 do 10
lat). Wobec tego ocena osiągnięcia tych wskaźników powinna być obiektem zainteresowania Instytucji
Zarządzających, nie zaś samego LGD.
Na potrzeby wdrażania LSR przygotowanej przez LGD Stowarzyszenie Zielonej Doliny Odry i Warty proces
ewaluacji opierał się będzie na kryteriach adekwatności(stopień, w jakim przyjęte cele projektu
odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym projektem i/lub realnym potrzebom
beneficjentów), skuteczności(ocena stopnia, na ile cele przedsięwzięcia, zdefiniowane na etapie
programowania, zostały osiągnięte) i użyteczności(stopień zaspokojenia potrzeb beneficjentów w wyniku
osiągnięcia rezultatów podejmowanych operacji). Tak jak wspomniano wcześniej jeśli chodzi o kryterium
trwałości (zbieżne z wskaźnikami oddziaływania operacji) właściwym do jego weryfikacji organem jest
Instytucja Zarządzająca. Natomiast stosowanie kryterium efektywności w obszarze, gdzie dokonywana jest
interwencja publiczna zorientowana na wyrównanie szans rozwojowych nie znajduje zastosowania, bo
prowadzić może do zbyt zekonomizowanych wniosków.
Przypisanie kryteriów do celów LSR
Wybrane kryteria będą stosowane w różnym stopniu w zależności od celu, w ramach którego realizowane są
badane operacje. I tak:
Dla celu ogólnego 1 - Region przyjazny mieszkańcom i sprzyjający osiedlaniu stosuje się kryteria
skuteczności i użyteczności (z punktu widzenia beneficjenta ostatecznego).
Dla celu ogólnego 2 – Rozwój kapitału społecznego stosujes ię kryteria adekwatności i użyteczności.
Dla celu ogólnego 3 – Rozwój gospodarczy regionu LGD stosuje się kryterium skuteczności
Dla celu ogólnego 4 – Promocja atrakcji turystycznych LGD stosuje się kryterium adekwatności i
skuteczności
Dla celu ogólnego 5 – Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju stosuje się kryterium adekwatności i
skuteczności.
Pytania ewaluacyjne
Pytania ogólne
O.1 Czy wdrażanie LSR przebiega zgodnie z założeniami?
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O.2 Jakie ryzyka pojawiają się na horyzoncie wdrażania strategii?
O.3 Czy wdrażanie strategii oddziałuje pozytywnie na rozwój lokalny?
Pytania szczegółowe (przypisane do celów)
Cel 1

Cel 2

Cel 3

Cel 4

Cel 5

1.1. Czy operacje
realizowane przez
JST są użyteczne dla
beneficjentów
ostatecznych?
1.2. Czy
realizowane
operacje
przyczyniają się do
wyrównywania
dostępu do usług
publicznych i szans
na rozwój obszarów
wiejskich
poszczególnych
gmin?

2.1. Jak duże
zaangażowanie
społeczne wywołuje
wdrażanie LSR?
2.2. Czy realizacja
projektów grantowych
przyczyniła się do
realizacji pozostałych
celów zawartych w LSR?
2.3. Jakie korzyści
beneficjentom
ostatecznym przyniosła
realizacja projektów
grantowych?
2.4. Czy wśród
mieszkańców obszaru
LGD, dzięki realizacji
projektów grantowych
wzrosło poczucie
współodpowiedzialności
za dobro wspólne?

3.1. Czy realizowane
operacje przyczyniły
się do poprawy
sytuacji osób
należących do grup
defaworyzowanych?
3.2 Czy utworzone
miejsca pracy mają
stały i trwały
charakter?
3.3 Czy wsparte
operacje przyczyniły
się do rozwoju
gospodarczego na
obszarze LGD

4.1. Czy realizacja
operacji przyczyniła
się do wzrostu
potencjału
turystycznego
obszaru LGD?
4.2. Czy wśród
mieszkańców
obszaru LGD
wzrosła
świadomość
lokalnych walorów
historycznoprzyrodniczych?

5.1.Czy procedury i
nabory wniosków
są przejrzyste?
5.2. Czy działania
komunikacyjne
przyniosły
zakładane efekty?
5.3. Jak wysoka jest
rozpoznawalność
LGD na obszarze
wsparcia?
5.4. Czy
kompetencje
pracowników biura
LGD wzrosły?
5.5. Jak skuteczne
było prowadzone
doradztwo i
animacja?

Opis narzędzi badawczych
1) Monitor wskaźników - arkusz zbierający dane na temat wykonania wskaźników oraz ich zestawienia z
postępem czasu realizacji strategii.
2) Wywiady i obserwacja pracy personelu projektu – umożliwiające ocenę sprawności wdrażania strategii
oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń i możliwych usprawnień działań.
3) Ankiety (CATI, CAWI i CAPI) i wywiady indywidualne (IDI), w tym wizyty monitorujące (grupa docelowa:
beneficjenci) – ankiety rozdawane uczestnikom podczas hospitacji działań oraz rozsyłane, badające
zadowolenie uczestników działań i ich opinie na temat realizacji celów strategii. Część losowo wybranych
uczestników zostanie zaproszona także do wzięcia udziału w krótkim wywiadzie mającym na celu wydobycie i
zebranie wszystkich przemyśleń związanych z ich uczestnictwem w realizowanych operacjach.
4) Analiza danych zastanych – wykorzystanie metody deskresearch w celu zauważenia wpływu realizacji
operacji w ramach LSR na kształt wskaźników zbieranych przez inne niż LGD instytucje. Analizie poddane
zostaną również dokumenty LGD (np. na etapie oceny efektów jakościowych planu komunikacyjnego, gdzie
mowa o odsetku poprawnych formalnie wniosków o dofinansowanie).
5) Testy wiedzy w obszarze szkolenia – w celu weryfikacji skuteczności przyjętych metod nauczania oraz
przystępności programu szkoleniowego przeprowadzone zostaną krótkie testy wiedzy tuż po jego
zakończeniu.
6) Analiza wejść na stronę internetową oraz statystyki portalów społecznościowych – pozwalające na ocenę
skuteczności działań związanych z wdrażaniem planu komunikacyjnego.
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7) Grupa ds. ewaluacji – powołana stała grupa, reprezentująca przekrojowo społeczność LGD, poddawana
badaniom w formie sfocusowanego wywiadu grupowego (FGI). Ciało to będzie pomagało cyklicznie
dokonywać oceny realizacji strategii LSR i identyfikować przyczyny odstępstw od planu, ryzyka, skutki i
zagrożenia realizowanych działań. Funkcjonowanie grupy zapewni partycypację lokalnej społeczności w
realizacji strategii. W jej skład wejdą: przedstawiciele grup defaworyzowanych, przedstawiciel rady
projektowej, zarządu LGD, partnerów, 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych (z 3 różnych gmin), 2
przedstawicieli biznesu, 2 mieszkańców i 2 przedstawicieli JST. Spotkania grupy uznane będą za ważne gdy
weźmie w nich udział min. 5 osób. Wnioski i rekomendacje będą konsultowane z grupą elektronicznie zanim
zostaną upublicznione..
Podmioty prowadzące ewaluację i monitoring
Za gromadzenie danych do monitoringu będą odpowiedzialni pracownicy biura LGD (zgodnie z przypisanymi
obowiązkami służbowymi, stanowiącymi osobny załącznik). Część zadań związanych z ewaluacją również
będzie przypisana pracownikom biura. Tym samym biuro LGD będzie prowadziło monitoring oraz ewaluację
on going.
Dwukrotnie w trakcie wdrażania LSR wyłoniony zostanie podmiot zewnętrzny, którego zadaniem będzie
przeprowadzenie głównie przeprowadzenie tej części ewaluacji, której wynikiem ma być raport na temat
rezultatów, efektów jakościowych i wizerunkowych (wynikających z wdrażania planu komunikacji) LSR. W
kolejnym rozdziale dokonano podziału elementów ewaluacyjnych, których zbadanie przypada pomiędzy
biuro LGD a podmiot zewnętrzny (pogrubione wiersze tabeli).
Elementy podlegające ewaluacji i monitoringowi
Element (i
podmiot
odpowiedzialny)

Ewaluacja
(sposób pomiaru,
podmiot
odpowiedzialny)

Czas pomiaru
(częstotliwość, badany
okres)

Nr
pytania
badawcz
ego

Źródło danych

Nabór (biuro
LGD)

Monitorin
g (sposób
pomiaru,
podmiot
odpowied
zialny)
Narzędzie
nr 1 i 4

Narzędzia nr 3
oraz dane z
monitoringu

5.1
5.5
O.2

Lista wniosków;
Lista
rankingowa;
Rejestr
protestów i
odwołań.

Praca rady
projektowej
(biuro LGD)

Nr 1 i 4
(biuro
LGD)

O.1, 5.1

Lista obecności;
lista
rankingowa;
Protokół z
posiedzenia;
IDI

Działanie biura
(biuro LGD i
podmiot
zewnętrzny)

Nr 2, 4 i 5

Nr 3 – wywiady
indywidualne z
członkami rady i
Nr 5 – testy
wiedzy po
szkoleniu dla rady
projektowej.
(ewaluator)
Nr 2

Każdorazowo po naborze;
Zgodnie z
harmonogramem
naborów;
Okres – narastający (suma
wszystkich naborów) oraz
indywidualny dla każdego
naboru;
Nr 3 – raz na 6 miesięcy
(20% składu rady) za cały
okres funkcjonowania.;
Nr 5 – po każdym
szkoleniu

5.4

Raporty z
wywiadów,
testy
szkoleniowe,
listy obecności,
plan szkoleń

Animacja i

Nr 2 i 3

Nr 2 i 3

Nr 5 – po każdym
szkoleniu,
Pozostałe narzędzia
wykorzysta podmiot
zewnętrzny raz w połowie
wdrażania LSR, raz na
koniec.
Każdorazowo po

5.5

Lista wniosków;
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doradztwo

oraz 4
(wskaźniki
em
skuteczno
ści
animacji –
ilość
wniosków
(biuro
LGD)
Nr 4

(podmiot
zewnętrzny)

zakończonej pracy z
klientem/ zakończonym
procesie animacji –
ankieta. Ewaluacja
zewnętrzna – ocena
animacji i doradztwa na
podstawie wywiadów ind.

-

Dwa razy w roku; okres od
poprzedniego badania
(max 6 miesięcy)

O.1
O.2

sprawozdania
LGD, wnioski o
płatność

Nr 1 i 4
(biuro
LGD)

-

Dwa razy w roku; okres od
poprzedniego badania
(max 6 miesięcy)

sprawozdania
beneficjentów;

Wskaźniki
rezultatu
(podmiot
zewnętrzny)

-

Nr 3 i nr 7

Dwa razy podczas
wdrażania LSR; okres –
narastająco badanie
efektów od początku
wdrażania LSR

Wszystki
e dla
celów
1,2,3 i 4.
O.3
Wszystki
e dla
celów
1,2,3 i 4.

Efekty planu
komunikacji
(podmiot
zewnętrzny)

Nr 6

Nr 3, 4 i 7

Dwa razy podczas
wdrażania LSR; okres –
narastająco badanie
efektów od początku
wdrażania LSR

O.3
5.2
5.3

Ryzyka
projektowe
(biuro LGD)

-

Nr 1, 2, 3, 4, 7

Dwa razy w roku; okres od
poprzedniego badania
(max 6 miesięcy).

O.2

Budżet,
W tym analiza
ryzyka
finansowego
(biuro LGD)
Wskaźniki
produktu (biuro
LGD)

Raporty z
wywiadów i
analizy ankiet;
Raport z
ewaluacji
zewnętrznej;

Ankiety z
mieszkańcami
LGD;
Wywiady
indywidualne;
Dane GUS i JST
System analizy
wejść na stronę
internetową;
statystyki
profilów
społeczn; Lista
wniosków;
ankiety
Korespondencja
z IZ; budżet;
Wnioski o
płatność;
sprawozdania
finansowe LGD;
monitoringi u
beneficjentów

Sposób wykorzystania efektów ewaluacji
Dane zbierane przez biuro LGD stanowić będą stałą bazę informacji, które będą wykorzystywane przez
pracowników biura do stałego udoskonalania procesu wdrażania LSR, w tym do zmian alokacji środków w
poszczególnych naborach. Informacja taka, w formie notatki służbowej każdorazowo zostanie przekazana
Zarządowi. Pracownik biura, który będzie odpowiedzialny za obszar monitoringu i ewaluacji dodatkowo raz
na pół roku przygotuje raport, który przedstawiany będzie przez Zarząd na Walnym Zebraniu. Kluczowe
informacje znajdujące się w raporcie będą również przekazywane w formie elektronicznej radzie
projektowej.
Podmiot zewnętrzny, który dokona na etapie połowy wdrażania LSR (mid term) oceny rezultatów i efektów
pracy LGD przedstawi raport w formie multimedialnej prezentacji na posiedzeniu Zarządu. Pełną wersję
raportu Zarząd przekaże w formie elektronicznej członkom stowarzyszenia oraz radzie projektowej. Raport
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ten zawierał będzie wnioski z ewaluacji oraz rekomendacje. Rekomendacje z raportu mid term będą
podstawą do wprowadzania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na pozostałe lata jej wdrażania.
Plan komunikacji
a) Główne cele i przesłanki leżące u podstaw powstania planu komunikacji.
Plan Komunikacji to zakładany całokształt działań informujących społeczeństwo o LGD, PROW, LSR oraz o jej
wdrażaniu.
Skoncentrowany jest na osiągnięciu następujących celów:
- informowanie społeczeństwa o wdrażaniu LSR;
- zapewnienie zainteresowania naborami wniosków;
- animowanie społeczeństwa do aktywności w sferze wdrażania LSR;
- wzrost udziału społeczeństwa w realizacji LSR;
- prowadzenie dialogu i ewaluacji procesu wdrażania LSR;
- popularyzacja wiedzy o obszarze LGD.
Profesjonalnie kreowany i kontrolowany Plan Komunikacji stanowi niezbędny element skutecznej pracy LGD,
zarówno w dziedzinie konsultowania, wdrażania jak i ewaluacji LSR. Reasumując, plan komunikacji pozwala
na skuteczniejsze zarządzanie LSR, stworzoną by podnosiła jakość życia mieszkańców i rozwijała obszar LGD.
Plan zbudowany jest na logicznych podstawach, z wykorzystaniem najważniejszych, klasycznych narzędzi i
technik wykorzystywanych w sztuce komunikacji.
b) Opis działań komunikacyjnych i grup docelowych oraz środków przekazu.
Zasada „wiem, do kogo mówię – mówię do tej osoby językiem dla niej atrakcyjnym i zrozumiałym”
obowiązuje w każdej skutecznej komunikacji, także w LSR.
Grup docelowych, porządkujących ogólnie rozumiane audytorium LSR, będzie kilka. Na poziomie
podstawowym grupą docelową są mieszkańcy obszaru LGD. Na kolejnych, coraz wyższych piętrach piramidy
komunikacyjnej, bezosobowy tłum ,,mieszkańcy” w komunikacji będziemy dzielić na grupy. Grupy te będą
miały cechy wspólne, ułatwiające ich identyfikację, generujące sposób komunikowania (język, argumenty)
oraz kanały dotarcia. I tak kolejno „mieszkańców” podzielimy na „kobiety” i „mężczyzn”, „dorosłych” i
„dzieci”, „gorzej sytuowanych” i „lepiej sytuowanych”, „lepiej wykształconych” i „gorzej wykształconych”.
Do wszystkich interesariuszy LSR powinien trafić jednolity komunikat o wdrażaniu LSR lecz jednocześnie dla
każdej z grup został przygotowana zestaw działań odwołujący się do oczekiwań oraz potrzeb jej członków.
Wiedza o grupach docelowych to klucz do skutecznej komunikacji. Właściwie opisane grupy określają nie
tylko rodzaj komunikatu, typ mediów, które pozwolą ten komunikat skutecznie do odbiorcy dostarczyć, ale
również wskażą emocjonalne i racjonalne argumenty wynikające z zaangażowania się w realizację LSR.
Podziału grup docelowych w LSR dokonuje się na podstawie rozpoznania ich potrzeb. W ten sposób można
zaadresować jeden wspólny i czytelny komunikat, co jest istotne w otaczającym nas szumie
komunikacyjnym.
Podział grup docelowych
W procesie komunikacji wyróżnić należy trzy podstawowe poziomy grup docelowych:
1.

beneficjentów
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2.

potencjalnych beneficjentów LSR

3.

ogół społeczeństwa.

Z szerokiej grupy ogółu społeczeństwa wyodrębnione zostaną podgrupy: wiekowe,zawodowe, ze względu
na doświadczenie w wykorzystaniu środków pomocowych,defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku
pracy.
Beneficjenci LSR – grupa której członkowie już realizują projekty dofinansowane ze środków Funduszy
Europejskich. Komunikat do tej grupy nie musi być rozbudowany, może ograniczać się do praktycznych
informacji.
Komunikat najbardziej rozbudowany i specjalistyczny, a jednocześnie istotnie aktywizujący, motywujący,
pobudzający do działania.
Potencjalni beneficjenci LSR (potencjalni projektodawcy) – grupa wpisująca się w założenia LSR lecz dotąd nie
korzystająca z pomocy. Informacja kierowana do tej grupy powinna mieć przede wszystkim charakter
motywujący do składania wniosków. Opinia tej grupy na temat LSR będzie się kształtowała m.in. na
podstawie kontaktów z punktem informacyjnym stanowiąc kryterium skuteczności i przyjazności całego
systemu informacji.
Do grup beneficjentów i potencjalnych beneficjentów LSR należą:
a) Jednostki samorządu terytorialnego, w tym jednostki organizacyjne jst,
b) Organizacje pozarządowe,
c) Przedsiębiorcy (mikro, mali, średni),
d) Jednostki turystyki, w tym uzdrowiska, hotele, instytucje sportu, turystyki i rekreacji,
e) Placówki edukacyjne; szkoły i inne placówki,
f) Kościoły i związki wyznaniowe,
g) Podmioty tj. parki narodowe i krajobrazowe, lasy państwowe itp.,
h) Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y,
i) Zakłady opieki zdrowotnej, domy i zakłady opieki społecznej
j) Jednostki otoczenia biznesu (organizacje zrzeszające przedsiębiorców, agencje rozwoju regionalnego, izby
gospodarcze, przemysłowo – handlowe, jednostki sektora bankowego, fundusze poręczeń kredytowych i
pożyczkowych),
k) Inne.
Ogół społeczeństwa – najszersza grupa, nie podzielona kryteriami. Tu odzwierciedlają się efekty
komunikacyjne działań wszystkich grup interesariuszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wizerunek
LSR w oczach społeczeństwa, wspierany przez media, decyduje o pozytywnym lub nieprzychylnym klimacie
społecznym wokół środków unijnych w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, polityki rozwojowej
gmin, czy wreszcie samej Unii Europejskiej. Ogół społeczeństwa będzie również adresatem wszelkich działań
związanych z popularyzacją i szerzeniem wiedzy o obszarze LGD.
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Ponadto działania komunikacyjne adresowane będą również do: mediów; partnerów społecznych i
gospodarczych; instytucji zaangażowanych we wdrażanie LSR; decydentów i liderów,
środowisk
opiniotwórczych (artyści, kościoły i związki wyznaniowe, sportowcy, branża reklamowa itp.).
Działania komunikacyjne - środki przekazu uwzględniające różnorodne rozwiązania.
Kampania komunikacyjna nt. LSR dotyczy dwóch obszarów działań przebiegających równolegle:
1. Informowanie ogółu społeczeństwa, potencjalnych Beneficjentów i uczestników projektów.
2. Promowaniu Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich wśród mieszkańców LGD, ze szczególnym
uwzględnieniem promocji dotychczasowych efektów realizowanych operacji / przedsięwzięć. Promowanie
LSR, a tym samym Funduszy Europejskich wśród wszystkich grup docelowych Programu z terenu LGD będzie
realizowane poprzez:
•
Przekazywanie szczegółowych informacji o LSR w sposób prosty i zrozumiały dla wszystkich grup
odbiorców komunikatu; skoncentrowanie się na podkreśleniu znaczenia Funduszy Europejskich dla rozwoju
regionu oraz wskazanie dotychczas zrealizowanych inwestycji w ramach LSR
•
Stałe podkreślanie możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich na realizację projektów,
dzięki czemu zmniejszy się dystans dzielący poszczególne gminy LGD
•

Stosowanie jednolitego systemu wizualizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Celem kampanii jest wykreowanie wizerunku LGD jako podmiotu potrafiącego w efektywny sposób
zarządzać i wykorzystywać Fundusze Europejskie. W kolejnych fazach promocji LSR będzie podkreślana
aktywność instytucji i przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków poprzez informowanie o liczbie wniosków i
zrealizowanych inwestycjach ze środków Unii Europejskiej. Dla podkreślenia znaczenia Funduszy
Europejskich pokazane będą efekty ich wdrażania.
Rozwój inwestycji LGD ukazywany będzie za pomocą prostych i pozytywnych przesłań medialnych np.:
przydatności zrealizowanych projektów infrastruktury, lub zrealizowanych szkoleń dla mieszkańców obszaru
LGD. Rozwój LGD podkreślany będzie również poprzez upowszechnianie projektów oraz wynikających z nich
korzyści dla różnych grup docelowych wraz z podawaniem do publicznej wiadomości wykazu Beneficjentów,
tytułów projektów i przyznanych im kwot dofinansowania.
Treść komunikatów zostanie dostosowana będzie do prowadzonych działań promocyjnych:
•
informacyjne – w ramach Kampanii Informacyjnej – treści pozbawione emocji, złożone z fachowych
informacji. Narzędzia: biuletyn, ulotki, dokumenty programowe.
•
wizerunkowe – reklama na materiałach promocyjnych spójna z Systemem Identyfikacji Wizualnej,
promująca styl, elegancję i profesjonalizm,
•

perswazyjne – wszelkie reklamy w telewizji lokalnej, radiowe, prasowe, na plakatach, na autobusach.

Istotnym jest aby podstawowe komunikaty były jasne i czytelne dla ich odbiorców. Przykładowe komunikaty
to:
„Rozwój regionu to Twój rozwój.”; „Mądry Europejczyk umie korzystać z funduszy!”; „Fundusze
drogą do integracji europejskiej.”; „Rozejrzyj się środki pomocowe z Unii Europejskiej są widoczne wokół
Ciebie.”
Pełny komunikat, emitowany podczas rozmowy w radio, wywiadu w telewizji, czy w postaci druku, w swej
powinien zawierać poniższe elementy składowe:
jednoznaczne oznaczenia organizatorów (czytelne
logo lub nazwa LGD, Unii Europejskiej, PROW 2014-2020); odniesienie do strony internetowej i infolinii;
wskazanie głównych grup docelowych z przykładowymi, możliwymi do realizacji inwestycjami,
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Grupy defaworyzowane. Grupy, które zostały opisane w LSR, znajdujące się w gorszym położeniu ze
względu na dostęp do rynku pracy to: Młodzież do 30 roku życia; Osoby po 50 roku życia;
Specyfika grup defaworyzowanych warunkuje uwzględnienie innych form przekazu komunikatu. W
przypadku pierwszej grupy należy wykorzystać bardziej nowoczesne narzędzia i techniki, z przewagą narzędzi
internetowych oraz form multimedialnych. W przypadku drugiej grupy należy postawić szczególnie na
tradycyjne formy przekazu takie jak spotkania informacyjne, artykuły w prasie, radiu i tv.
c)

Analiza efektywności działań i zastosowanie środków przekazu.

W kontekście koncepcji komunikacji w obszarze LGD ważne są wnioski płynącez analizy poszczególnych
zagadnień, szczególnie powstałe w wyniku diagnozy oraz konsultacji społecznych. Tworząc komunikat trzeba
pamiętać o następujących zasadach: komunikat musi być wiarygodny - Jego odbiorca nie może mieć
wątpliwości, że komunikat opiera się na prawdziwych przesłankach i wskazuje na wiarygodne źródło;
komunikat musi być dopasowany do grupy docelowej - dokładna analiza grupy docelowej komunikatu
pozwala prawidłowo sprecyzować potrzeby odbiorców i odnieść się do nich w treści; komunikat musi być
unikalny - w czasach, kiedy otacza nas tak duży szum medialny, nie można sobie pozwolić na powielanie
komunikatów. Informacje, na podstawie których komunikaty powstają, muszą być unikalne dla odbiorców.
Instytucje zaangażowane we wdrażanie LSR są zobligowane do regularnego prowadzenia badań
ewaluacyjnych i oceny skuteczności prowadzonych działań. W związku z tym na stronie LGD oraz
internetowych stronach gmin będą publikowane te informacje, w formie zestawień okresowych, rocznych i
końcowej. Ocena realizacji poszczególnych działań będzie dokonywana w oparciu o wskaźniki szczegółowo
opisane w Planie Komunikacji. Ocena realizacji Planu opierać się będzie na ocenie poszczególnych działań
realizowanych w ramach Planu, dokonywanych m. in. za pomocą, badań ilościowych CATI oraz na podstawie
wyznaczonych wskaźników oceny skuteczności. Analiza ta będzie też jednym z elementów poddanych
ewaluacji, która zbada proces pod kątem takich kryteriów jak adekwatność, trafność i skuteczności działań
komunikacyjnych.
d) Opis wniosków / opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych, sposobu ich wykorzystania w
procesie realizacji LSR.
W planie komunikacji przewidziane są działania mające na celu pozyskanie informacji o funkcjonowaniu LGD
i realizacji LSR. Dane będą zbierane w formie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez
LGD pod kątem konieczności przeprowadzenia ewentualnych korekt w tym zakresie (np. dodatkowego
przeszkolenia osób udzielających pomocy). Dodatkowe informacje zbierane będą podczas spotkań
informacyjnych nt. zasad i efektów LSR skierowanych do potencjalnych wnioskodawców i mieszkańców.
Pozyskane w ten sposób informacje zostaną wykorzystane do aktualizacji LSR, procedur oraz ewentualnej
zmiany funkcjonowania poszczególnych organów LGD czy też biura. W sytuacji zaistnienia problemów z
wdrażaniem LSR, a także potencjalnego pojawienia się sytuacji niesatysfakcjonującej akceptacji społecznej
wdrożone zostaną następujące środki zaradcze:
Zagrożenia

Środki Zaradcze

Duża liczba gmin zaangażowanych w działania
informacyjno-promocyjne, co może prowadzić do
trudności w komunikacji
Brak zaufania do instytucji zajmującej się Funduszami i
przekonanie o ich niedostępności
Wykorzystywanie
politycznych

kwestii

funduszy

do

celów

Brak zrozumienia przekazu przez mieszkańców,
beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

Wprowadzenie jasnych zasad podziału pomiędzy
działaniami promocyjnymi a informacyjnymi.
Bezpośrednie kontakty mieszkańców z przedstawicielami
instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie LSR
Szkolenia dla beneficjentów
Wzajemna kontrola instytucji i gmin zaangażowanych w
LSR
Formułowanie
przejrzysty.

komunikatów

w

sposób

spójny

i
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Wyniki działań realizowanych w ramach planu komunikacji będą upubliczniane za pomocą internetowych
środków przekazu. Raporty i zestawienia będą na bieżąco pojawiały się na stronie internetowej LGD jak
również na stronach poszczególnych gmin. Na stronach gmin zamieszczany będzie komunikat odsyłający
odbiorców do strony LGD.
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e) Budżet
przewidzia
ny na
działania
komunika
cyjne oraz
wskaźniki
realizacji.

Ter
min

CEL LSR

Adresaci

Ter
min

Ter
min

Ter
min

Ter
min

Ter
min

Ter
min

Środki przekazu
2016 2017

2018

2019 2020

2021 2022

2023

Działania
strony internetowe

Przekazywanie
szczegółowych
informacji
dotyczących
naborów i zasad
udzielania
pomocy.

Informowanie o
rezultatach
realizacji LSR

portale społecznościowe
Cel 1)
Region
przyjazny potencjalni
mieszkań beneficjenci: spotkania informacyjne
com i
grupy
sprzyjają defaworyzo
cy
wane,
osiedlani przedsiębior
u
cy,
doradztwo indywidualne
Cel 2)
samorządo
Rozwój
wcy,
Kapitału społecznicy,
Społeczn mieszkańcy
ego
regionu
Cel 3)
LGD,
Rozwój
członkowie
gospodar
Rady
czy
Projektowej szkolenia dla rady
regionu
projektowej
LGD

Cel 1)
Region
przyjazny
mieszkań
com i
sprzyjają
cy
osiedlani
u

mieszkańcy
regionu
LGD,
członkowie
LGD,
dziennikarz
e, instytucje
zaangażow
ane we

Warto
ść
docelo
wa

Ter
min

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2016

Wskaźniki
Liczba
informacji/w
pisów
Liczba
informacji/w
pisów
Liczba
spotkań
Liczba
uczestników
spotkań
Liczba
podmiotów
korzystający
ch z
doradztwa

x

Warto Warto Warto Warto Warto Warto Warto
ść
ść
ść
ść
ść
ść
ść
docelo docelo docelo docelo docelo docelo docelo
wa
wa
wa
wa
wa
wa
wa
Warto
ść w
cały
m
okres
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
ie

4

4

1

1

1

1

12

8

8

2

2

2

2

24

3

14

1

5

1

1

25

30

140

10

50

10

10

250

30

90

40

20

10

10

200

Liczba osób
na
szkoleniach
dla rady
projektowej

25

50

25

25

10

10

145

x

x

x

x

x

x

strony internetowe

x

x

x

x

x

x

x

x

Liczba
informacji/w
pisów

2

8

8

8

4

4

4

4

42

lokalne portale informacyjne

x

x

x

x

x

x

x

x

Liczba
artykułów

1

2

2

2

1

1

1

1

11

x

x

x

x

x

x

x

Liczba
audycji

2

2

2

1

1

1

1

10

radio

Bud
żet

Rezultaty
działań

Zwiększenie
poziomu
wiedzy
ogólnej i
szczegółowe
j dotyczącej
PROW
2014-2020,
w tym
zapewnienie
informacji
dotyczących
warunków i
trybu
przyznawani
a pomocy,
dla
potencjalnyc
h
beneficjentó
w w zakresie
praktycznej
wiedzy i
umiejętności
o sposobie
przygotowan
ia wniosków
o przyznanie
pomocy.
Aktywizacja

- zł
- zł

- zł

- zł
550,
00 zł
- zł

Informowani
e
zainteresow
anych o
wynikach
naborów,
Informowani
e ogółu
społeczeńst
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Cel 2)
wdrażanie
Rozwój PROW i
Kapitału LEADER
Społeczn
ego
Cel 3)
Rozwój
gospodar
czy
regionu
LGD
Cel 4)
Region
atrakcyjn
y
turystycz
nie
Cel 5)
Efektywn
e
wdrożeni
e
Lokalnej
Strategii
Rozwoju

Uzyskanie
informacji
zwrotnej w
ramach
ewaluacji
realizacji LSR

Promocja LGD,
LSR, LEADER i
PROW

Cel 5)
Efektywn
e
wdrożeni
e
Lokalnej
Strategii
Rozwoju

Cel 1)
Region
przyjazny
mieszkań
com i
sprzyjają
cy
osiedlani
u
Cel 2)
Rozwój
Kapitału

beneficjenci
LGD, grupa
ds.
ewaluacji,
mieszkańcy
regionu
LGD

potencjalni
beneficjenci:
grupy
defaworyzo
wane,
przedsiębior
cy,
samorządo
wcy,
społecznicy,
mieszkańcy
regionu

lokalne telewizje

x

x

x

x

x

x

x

Liczba
audycji

2

2

2

1

1

1

1

10

500,
00 zł

lokalna prasa

x

x

x

x

x

x

x

Liczba
artykułów

2

2

2

1

1

1

1

10

500,
00 zł

walne zebrania członków sprawozdania

x

x

x

x

x

x

x

Liczba
spotkań

1

1

1

1

1

1

1

1

8

x

x

Liczba
informacji/w
pisów

2

8

8

8

4

4

4

4

42

liczba ankiet
ewaluacyjny
ch
Liczba
informacji/w
pisów
Liczba
informacji/w
pisów

45

180

35

40

12

12

portale społecznościowe

x

x

x

x

x

x

ankiety (doradztwo, spotk.
Inf, szkolenia)

x

x

x

x

x

x

strony internetowe

x

x

x

x

x

x

x

portale społecznościowe

x

x

x

x

x

x

x

spotkania ewaluacyjne

x

x

x

x

x

x

x

monitoringi

x

x

x

x

x

publikacje i wydawnictwa w
ramach celu nr 4

x

x

x

x

x

x

x

strony internetowe

x

x

x

x

x

x

x

x

portale społecznościowe

x

x

x

x

x

x

x

x

oznaczenia wizualne
(logotypy, tabliczki w biurze)

x

x

x

x

x

x

x

x

Liczba
spotkań
Liczba
monitoringó
wu
beneficjentó
w
Liczba
wydanych
tytułów
Liczba
informacji/w
pisów
Liczba
informacji/w
pisów
Liczba
oznaczeń

324

- zł

- zł

2

2

4

2

2

4

2

2

2

2

1

1

1

11

7

7

7

7

4

4

4

40

4
000,
00 zł

2

2

4

150
000,
00 zł

3

8

4

4

4

2

2

2

29

6

2

2

2

2

2

2

2

20

4

- zł

4

- zł
- zł
440,
00 zł

- zł
- zł
200,
00 zł

wa o stanie
realizacji
LSR.
Przekazywa
nie
informacji na
temat
realizowanyc
h przez
beneficjentó
w
przedsięwzię
ć.
Wskazanie
efektu
synergii
działań
podejmowan
ych przez
beneficjentó
ww
kontekście
celów LSR.

Możliwość
oceny stanu
wdrażania,
monitorowan
ie postępu
realizacji
projketów
oraz jakości
pracy biura
LGD. Wzrost
jakości
świadczonyc
h usług.

Zainteresow
anie
działalnością
LGD.
Poinformowa
nie o
przedsięwzię
ciach LSR.
Motywowani
e,
pobudzanie
do działania
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Społeczn
ego
Cel 3)
Rozwój
gospodar
czy
regionu
LGD
Cel 4)
Region
atrakcyjn
y
turystycz
nie
Cel 5)
Efektywn
e
wdrożeni
e
Lokalnej
Strategii
Rozwoju

LGD,
odbiorcy
publikacji z
poza
obszaru
LGD

radio

x

x

x

x

x

x

x

x

Liczba
audycji

1

1

1

1

1

1

1

1

8

lokalne telewizje

x

x

x

x

x

x

x

x

Liczba
audycji

1

1

1

1

1

1

1

1

8

400,
00 zł

lokalna prasa

x

x

x

x

x

x

x

x

Liczba
artykułów

1

1

1

1

1

1

1

1

8

400,
00 zł

x

Liczba
wydarzeń, w
których LGD
wzięło
udział

1

1

1

1

1

1

1

7

700,
00 zł

wydarzenia, eventy,
organizowane przez
partnerów

x

x

x

x

x

x

- zł

lokalnej
społeczności
.
Budowanie
kapitału
społecznego
poprzez
aktywizację
mieszkańcó
w.
Wzrost
zaangażowa
nia w
kształtowani
e własnego
otoczenia.
Wzrost
poczucia
tożsamości z
regionem.
Zwiększenie
rozpoznawal
ności znaku
LGD.
Zbudowanie
i utrzymanie
wysokiej
rozpoznawal
ności
EFRROW i
PROW
2014-2020
na tle innych
programów
oraz
funduszy
europejskich
.

74

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Lata
CEL OGÓLNY nr1 Region
przyjazny mieszkańcom i
sprzyjający osiedlaniu

2016-2018
Wartość
% realizacji
z
wskaźnika
jednostką
narastająco
miary

Nazwa wskaźnika

2019-2021
Planowane
wsparcie w
PLN

Wartość
% realizacji
z
wskaźnika
jednostką
narastająco
miary

2022 -2023
Planowane
wsparcie w
PLN

Wartość
% realizacji
z
wskaźnika
jednostką
narastająco
miary

RAZEM 2016-2023
Planowane
wsparcie w
PLN

Razem
wartość
wskaźników

Razem
planowane
wsparcie w
PLN

Zakres
Programu
PROW

Cel szczegółowy 1 Zwiększona dostępność dóbr i usług publicznych dla mieszkańców obszaru LGD
Cel szczegółowy 2 Poprawa estetyki miejscowości obszaru LGD
Cel szczegółowy 3 Wzrost możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie LGD

budowa lub
przebudowa
ogólnodostępnej i
niekomercyjnej
infrastruktury
turystycznej lub
rekreacyjnej, lub
kulturalnej

liczba projektów

5

liczba nowych lub zmodernizowanych
obiektów infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej

Lata
CEL OGÓLNY nr 2 Rozwój
kapitału społecznego

Nazwa wskaźnika

16%

15

66%

12%

20

2016-2018
Wartość
% realizacji Planowane
z
wskaźnika
wsparcie w
jednostką
narastająco
PLN
miary

100%

2 000 000,00
zł

500 000,00 zł

5

10

62%

1 000 000,00
zł

15

2019-2021
Wartość
% realizacji Planowane
z
wskaźnika wsparcie w
jednostką
narastająco
PLN
miary

30

100%

Realizacja
LSR
3 500 000,00
zł

40

2022 -2023
Wartość
% realizacji Planowane
z
wskaźnika wsparcie w
jednostką
narastająco
PLN
miary

RAZEM 2016-2023
Razem
Razem
planowane
wartość
wsparcie w
wskaźników
PLN

Zakres
Programu
PROW

Cel szczegółowy 1 Wzrost zaangażowania społecznego
Cel szczegółowy 2 Wzrost potencjału organizacyjnego organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
Cel szczegółowy 3 Wzrost liczby inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania konsekwencjom zmian klimatu
Konkurs grantowy „Nasze
produkty znad Odry i Warty”
Konkurs grantowy „Nasze
miejsca”
Konkurs grantowy „Zielona
Dolina Odry i Warty”

liczba projektów

0

0%

7

100%

0,00 zł

Liczba wypracowanych produktów lokalnych

0

0%

liczba projektów

0

0%

Liczba miejsc publicznych, objętych
projektami

0

0%

liczba projektów

0

0%

Liczba gatunków prawnie chronionych
poddanej ochronie w projekcie

0,00 zł

7

100%

20

100%

20

100%

10

100%

0,00 zł

0

0%

0

100%

70 000,00 zł

250 000,00 zł

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

180 000,00 zł

20

100%

7
0,00 zł

70 000,00 zł

7
20
0,00 zł

20
10

0,00 zł

0

250 000,00 zł

100%

180 000,00 zł

20

Razem CEL OGÓLNY nr 2 Rozwój kapitału społecznego
430 000,00 zł

70 000,00 zł

0,00 zł

500 000,00 zł
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Realizacja
LSR

Lata
CEL OGÓLNY nr 3 Rozwój
gospodarczy regionu
LGD

Nazwa wskaźnika

2016-2018
Wartość
% realizacji Planowane
z
wskaźnika
wsparcie w
jednostką
narastająco
PLN
miary

2019-2021
Wartość
% realizacji Planowane
z
wskaźnika wsparcie w
jednostką
narastająco
PLN
miary

2022 -2023
Wartość
% realizacji Planowane
z
wskaźnika wsparcie w
jednostką
narastająco
PLN
miary

RAZEM 2016-2023
Razem
Razem
planowane
wartość
wsparcie w
wskaźników
PLN

Zakres
Programu
PROW

Cel szczegółowy 1 Utworzenie nowych miejsc pracy
podejmowanie
działalności
gospodarczej

rozwijanie działalności
gospodarczej

Liczba operacji polegających na utworzeniu
nowego lub rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa
liczba przedsiębiorstw utworzonych w branży
usługowej

5

18%

3

Liczba operacji polegających na utworzeniu
nowego lub rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa

5

liczba przedsiębiorstw utworzonych w branży
usługowej

3

15%

Lata
Nazwa wskaźnika

88%

15

18%

19

15%

3

100%

3

100%

Realizacja
LSR

27
2 400 000,00
zł

260 000,00 zł

2

2 000 000,00
zł

20

100%

1 590 000,00
zł

90%

27
140 000,00 zł

2

88%

15

100%

20

2 900 000,00
zł

500 000,00 zł

4 400 000,00
zł

2019-2021
Wartość
% realizacji Planowane
z
wskaźnika wsparcie w
jednostką
narastająco
PLN
miary

2022 -2023
Wartość
% realizacji Planowane
z
wskaźnika wsparcie w
jednostką
narastająco
PLN
miary

RAZEM 2016-2023
Razem
Razem
planowane
wartość
wsparcie w
wskaźników
PLN

1 000 000,00 zł

2016-2018
Wartość
% realizacji Planowane
z
wskaźnika
wsparcie w
jednostką
narastająco
PLN
miary

1 450 000,00
zł

90%

550 000,00 zł

Razem CEL OGÓLNY nr 3 Rozwój gospodarczy regionu LGD
CEL OGÓLNY nr 4
Promocja atrakcji
turystycznych LGD

19
410 000,00 zł

Realizacja
LSR /
Projekty
współpracy

Cel szczegółowy 1 Turyści świadomi walorów turystycznych regionu
Cel szczegółowy 2 Współpraca z innymi LGD
Marketing obszaru
objętego LSR, w tym
produktów lub usług
lokalnych

Ilość publikacji

0

0%

nakład wydanych publikacji

0

0%

Ilość wydanych map

0

0%

Projekt współpracy –
aplikacja turystyczna
"PolskieTrasy.pl"

Liczba LGD realizujących projekt współpracy

11

100%

Liczba LGD realizujących projekt współpracy

10

100%

Projekt współpracy „Młodzieżowa Akademia
Komunikacji ”

0,00 zł

110 000,00 zł

3

100%

6000

100%

1

100%

0

100%

0

100%

61 000,00 zł

Liczba projektów międzynarodowych

1

100%

150 000,00 zł

0,00 zł

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0,00 zł

0

Zakres
Programu
PROW

100%

3
0,00 zł

6000

Realizacja
LSR

1
0,00 zł

11

110 000,00 zł

10
0,00 zł

0

150 000,00 zł

100%

61 000,00 zł

1
Projekty
współpracy

Razem CEL OGÓLNY nr 4 Promocja atrakcji turystycznych LGD

251 000,00 zł

70 000,00 zł

0,00 zł

321 000,00 zł
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CEL OGÓLNY nr 5
Efektywne wdrożenie
Lokalnej Strategii
Rozwoju

Lata

2016-2018
Wartość
% realizacji Planowane
z
wskaźnika
wsparcie w
jednostką
narastająco
PLN
miary

Nazwa wskaźnika

2019-2021
Wartość
% realizacji Planowane
z
wskaźnika wsparcie w
jednostką
narastająco
PLN
miary

2022 -2023
Wartość
% realizacji Planowane
z
wskaźnika wsparcie w
jednostką
narastająco
PLN
miary

RAZEM 2016-2023
Razem
Razem
planowane
wartość
wsparcie w
wskaźników
PLN

Zakres
Programu
PROW

Cel szczegółowy 1 Zapewnienie funkcjonowania biura LGD i ciągłości wdrażania strategii
Cel szczegółowy 2 Wzrost kompetencji pracowników LGD
Cel szczegółowy 3 Zwiększenie zainteresowania Lokalną Strategią Rozwoju

Prowadzenie biura,
komunikacja i animacja

Monitoring i ewaluacja

ilość miesięcy prowadzenia biura

31

34%

36

74%

15

100%

91

Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD

130

43%

160

93%

10

100%

300

Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD

50

50%

50

50%

0

100%

Liczba spotkań informacyjno - konsultacyjnych
LGD z mieszkańcami

7

41%

82%

80%

3

100%

17

Liczba podmiotów, którym udzielono doradztwa

50

45%

50

90%

10

100%

110

liczba raportów ewaluacyjnych

1

50%

0

50%

1

100%

Razem CEL OGÓLNY nr 5 Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju
RAZEM CELE

754 500,00 zł

0,00 zł

848 000,00 zł

0,00 zł

345 000,00 zł

0,00 zł

500

2

1 947 500,00
zł

0,00 zł

682 500,00 zł

767 000,00 zł

498 000,00 zł

1 947 500,00
zł

3 763 500,00 zł

5 557 000,00
zł

1 348 000,00
zł

10 668 500,00
zł

77

Koszty
bieżące /
aktywizacja

Budżet LSR w rozbiciu nalata oraz w podziale na poszczególne zakresy wsparcia
Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych
Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych
Razem

CEL OGÓLNY 1
PRZEDSIĘWZIĘCIE

Wkład EFRROW

Budżet państwa

4 804 065,00 zł
636 300,00 zł
5 440 365,00 zł

2 745 935,00 zł

CEL OGÓLNY 4
PRZEDSIĘWZIĘCIE

7 550 000,00 zł
1 000 000,00 zł
8 550 000,00 zł

Rozwój kapitału społecznego
Konkurs grantowy „Nasze produkty znad Odry i Warty”
Konkurs grantowy „Nasze miejsca”
Konkurs grantowy „Zielona Dolina Odry i Warty”

70 000,00 zł
250 000,00 zł
180 000,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

2 000 000,00 zł
2 400 000,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

150 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

110 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

61 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Prowadzenie biura, komunikacja i animacja

0,00 zł

0,00 zł

1 920 200,00 zł

27 300,00 zł

SUMA

8 550 000,00 zł

171 000,00 zł

1 920 200,00 zł

27 300,00 zł

CEL OGÓLNY 3
PRZEDSIĘWZIĘCIE

363 700,00 zł
363 700,00 zł

2 745 935,00 zł

RAZEM

Koszty bieżące
Aktywizacja
Współpraca
Realizacja LSR (art.
(art. 35 ust. 1
(art. 35 ust. 1
(art. 35 ust. 1
35 ust. 1 lit.
lit.
lit. e
Budżet w podziale na przedsięwzięcia
lit. c
b rozporządzenia
d
rozporządzenia
rozporządzenia
nr 1303/2013)
rozporządzenia nr 1303/2013)
nr 1303/2013)
nr 1303/2013)
Region przyjazny mieszkańcom i sprzyjający osiedlaniu
budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
3 500 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
rekreacyjnej, lub kulturalnej

CEL OGÓLNY 2
PRZEDSIĘWZIĘCIE

Wkład własny będący wkładem
krajowych środków publicznych

Rozwój gospodarczy regionu LGD
podejmowanie działalności gospodarczej
rozwijanie działalności gospodarczej
Promocja atrakcji turystycznych LGD
Marketing obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Projekt współpracy – PolskieTrasy.pl
Projekt współpracy –Młodzieżowa Akademia Komunikacji

CEL OGÓLNY 5

Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju
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