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1. Charakterystyka LGD
1.1. Forma prawna i nazwa Stowarzyszenia
Nazwa LGD - Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko–Dynowskie”.
Status prawny - Stowarzyszenie powstałe w oparciu o art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz 2008 r. Nr 98, poz. 634).
Data rejestracji w sądzie 27.09.2007 r. (data wpisu do KRS) 25.01.2008 Nr KRS 0000297865
Regon 180348031 NIP 7952461858
Ograny Stowarzyszenia: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Rada LGD.
1.2. Obszar
Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” swoim działaniem obejmuje następujące gminy
powiatu przemyskiego: Gmina Dubiecko i Gmina Krzywcza oraz następujące gminy powiatu
rzeszowskiego: Gmina Dynów i Miasto Dynów, a także gminę powiatu łańcuckiego - Gmina Markowa
i gminę powiatu jarosławskiego – Gmina Rokietnica oraz gminę powiatu przeworskiego - Gmina
Jawornik Polski. Charakterystykę poszczególnych gmin tworzących Lokalną Grupą Działania „Pogórze
Przemysko-Dynowskie” prezentuje poniżej zamieszczona tabela.
Wyszczególnienie

Nazwy gmin
tworzących obszar
LSR:

Gmina
Gmina
Krzywcza Dubiecko
gmina
gmina
wiejska
wiejska

Gmina
Wiejska
Dynów
gmina
wiejska

Gmina
Markowa
gmina
wiejska

Miasto
Dynów
gmina
miejska

Gmina
Jawornik
Polski
gmina
wiejska

Gmina
Rokietnica
gmina
wiejska

Liczba gmin
7
tworzących obszar:
Powierzchnia Miasto
25
2
w km gmin
Obszar
tworzących
95
154
118
69
63
57
wiejski
obszar LSR:
Liczba
Miasto
6186
mieszkańców
w gminach
Obszar
4897
9432
7034
6595
4612
4396
tworzących
wiejski
obszar LSR:
Zakres oddziaływania
poszczególnych EFSI, Przygotowana strategia będzie jednofunduszowa i finansowana w szczególności ze
z których
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
współfinansowana ma w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
być LSR
Źródło: dane GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 31 grudnia 2013 roku
Obszar działania Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” jest obszarem spójnym
przestrzennie w kontekście geograficznym (każda para gmin pozostaje w bezpośrednim lub
przynajmniej w dalszym sąsiedztwie, tworząc tym samym zwarty geograficznie obszar). W granicach
obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju występuje 1 miasto (Dynów) o liczbie mieszkańców nie
przekraczającej 20 tys. więc fakt ich włączenia do obszaru objętego przedmiotową LSR, nie rzutuje na
spójność tego obszaru. Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju zajmuje łączną powierzchnię 581 km², co
stanowi 3,25% ogólnej powierzchni województwa podkarpackiego. Obszar obejmuje 52 sołectwa i 7 gmin.
W skład Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” wchodzą: gmina miejska: Dynów
oraz gminy wiejskie: Krzywcza, Dubiecko, Dynów, Markowa, Jawornik Polski i Rokietnica, które
zamieszkuje łącznie 43 152 osoby dając gęstość zaludnienia na poziomie 74 osób na km2.
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Mapa 1.

Mapa obszaru objętego LSR z zaznaczeniem granic poszczególnych gmin wykazująca
spójność przestrzenną obszaru objętego LSR

Źródło:
opracowanie
własne
na
podstawie
danych
ze
strony
http://podkarpackie.ksow.pl/fileadmin/user_upload/podkarpackie/grafika/tn_nowa_mapa.jpg

internetowej:

1.3. Potencjał LGD
1.3.1. Opis sposobu powstawania i doświadczenie LGD
Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, które od samego początku chciały brać udział w budowaniu
lokalnego zespołu rozwoju, w celu realizacji wspólnych interesów i zacieśniania więzów przyjaźni
z uwzględnieniem europejskiej perspektywy 24 września 2007 roku powołana została Lokalna Grupa
Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”. Początkowo była stowarzyszeniem gmin: Dubiecko
(Uchwała Rady Gminy nr 62/XI/2007 z dn. 28 września 2007 r.), Dynów(Uchwała Rady Gminy nr
IX(57)2007 z dn. 21 września 2007 r.) oraz Krzywcza (Uchwała Rady Gminy nr 104/XIII/2007 z dn.11
grudnia 2007 r.) a w 2008 roku skład ten rozszerzony został o dwie kolejne gminy: Jawornik Polski
(Uchwała Rady Gminy nr 195/XXVIII z dn. 9 września 2008 roku) i Rokietnica (Uchwała Rady Gminy Nr
XIX/93/2008 z dn. 24 lipca 2008). Wybrany Komitet Założycielski miał obowiązek dopełnienia formalności.
Skład założycielski Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko - Dynowskie” w roku 2007
stanowiło 29 osób z różnych sektorów. Po dokonaniu wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru
Sądowego 27 października 2008 roku I Walne Zebranie dokonało wyboru władz Stowarzyszenia: Radę,
Zarząd, Komisję Rewizyjną.
Proces pozyskiwania partnerów do udziału w LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie” obejmował
kolejno etapy: nagłośnienia budowy Lokalnej Grupy Działania w ramach Programu LEADER poprzez
budowę partnerstwa trójsektorowego, złożonego z osób fizycznych, instytucji publicznych, organizacji
pozarządowych oraz przedsiębiorców działających na wyżej wymienionym obszarze, informowania
potencjalnych partnerów o zasadach działania i członkostwa w LGD oraz o potencjalnych korzyściach
płynących z uczestnictwa w partnerstwie, przyjmowania osób, podmiotów do Lokalnej Grupy Działania
„Pogórze Przemysko Dynowskie” według zasad określonych przez Statut.
Pierwszym etapem prac nowych struktur zespołu było wskazanie lokalnych problemów obszaru działania
Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”. Inicjatorzy LGD wiedzieli, że tworzenie
partnerstwa ma sens tylko w perspektywie długofalowej i że proces wymaga od zaangażowanych osób
czasu i cierpliwości. Podstawą więc było przeprowadzenie odpowiedniej diagnozy i określenie problemów,
z którymi zmagał się Przemysko-Dynowski rejon Pogórza. Efektem tych prac była opracowana w 2007 roku
Lokalna Strategia Rozwoju która wyznaczała dwa cele główne ukierunkowane na:
 Wspieranie i rozwój sektora turystycznego oraz rozwój zaplecza kulturalnego na potrzeby lokalnych
mieszkańców i turystów w oparciu o zasoby przyrodnicze, kulturalne i historyczne regionu,
 Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości w regionie.
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Proces tworzenia strategii rozwoju lokalnego rozpoczął się wraz z utworzeniem partnerstwa co dało
podmiotom zaangażowanym w partnerstwo możliwość poznania się nieco lepiej, wspólnej pracy nad celami
i zbudowania zaufania pomiędzy sobą. Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin: Dynów, Dubiecko,
Jawornik Polski, Krzywcza, Rokietnica Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”
została przyjęta do realizacji uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 10.01.2009 r.
W rezultacie prowadzonego procesu budowania partnerstwa do Stowarzyszenia w dniu 30.06.2015 roku
przystąpiły dwie nowe gminy: Markowa (uchwała nr VIII/31/15 z dnia 08.05.2015r) i Miasto
Dynów(uchwała Rady Miasta nr VIII/47/15 z dnia 29.06.2015r).Po tym rozszerzeniu w skład
Stowarzyszenia wchodzi 96 wszystkich członków z czego 72 stanowi sektor społeczny, 17 sektor
gospodarczy a 7 sektor publiczny. Do partnerstwa w LGD przyjęte zostały jednostki, które zadeklarowały i
zobowiązały się spełnić wymagania członkowskie stawiane przez Statut tzn.: „prowadzą aktywną
działalność w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia, działają na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz
złożyły na piśmie deklarację członkowską”. Te same zasady obejmować będą osoby prawne i fizyczne
chcące przystąpić do partnerstwa w przyszłości.
Dzięki wykorzystaniu wspólnych doświadczeń i powiązań obszarów samorządy bardzo szybko dostrzegły
korzyści wynikające ze współpracy ze sobą. Zauważyli szansę na rozwój regionu poprzez budowanie
lokalnego partnerstwa, które umożliwiło nie tylko poznanie wzajemnych problemów ale też zasobów jakimi
dysponują poszczególni partnerzy. Powstanie Stowarzyszenia LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie" było
podstawą do rozwijania wzajemnej współpracy i zaspokajania tych potrzeb, które w pojedynkę żaden
z partnerów nie byłby w stanie zrealizować. W związku z powyższym w przyszłym okresie programowania
2014-2020 Stowarzyszenie zamierza kontynuować swoja dotychczasową działalność.
Rolę wiodącą we wdrażaniu podejścia Leader pełniła LGD, która realizowała:
 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizacja od 2009 roku do 2014roku.
 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizacja od
13.01.2009 roku do 30.06.2015 roku.
 „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy
objętego PROW na lata 2007-2013, zrealizowano dwa projekty współpracy: „Ziemia Pogórze dolina Trzy
Dziedziny Trzy Krainy” w 2011roku oraz projekt „W zgodzie z naturą” zrealizowany w 2012 roku.
Wielkość zatrudnienia do 30.11.2015 w LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” wynosiła 2 i ¼ etatu,
a od 1.12.2015r. 1 i ¼ etatu, w tym Dyrektor biura – pełny etat oraz księgowy ¼ etatu. Osoba na
stanowisku Dyrektora biura zatrudniona w LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” pracowała
w okresie poprzedniego programowania oraz przy wdrażaniu LSR w ramach PROW 2007 – 2013
i posiada niezbędną wiedzę i wieloletnie doświadczenie związane z wdrażaniem i aktualizacją
dokumentów strategicznych o zasięgu lokalnym, jak również doświadczenie w zakresie udzielania
doradztwa przyszłym beneficjentom. Osoba ta posiada specjalistyczną wiedzę zdobytą na szkoleniach
organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie oraz brała udział
w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty zewnętrzne.
Dla obecnych i planowanych stanowisk pracy zostały opracowane procedury i szczegółowe podziały zadań
do realizacji (adekwatne do wykonywanych obowiązków), metody pomiaru zadań w zakresie animacji
lokalnej i współpracy, które są też zawarte w „Regulaminem Biura LGD”. Dodatkowo w celu zapewnienia
wysokiej jakości obsługi zarówno LSR jak i działalności biura LGD, dla w/w. został opracowany plan
szkoleń uwzględniający podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych wynikający z wdrażanych działań
oraz ze zmieniających się przepisów. Dodatkowe szkolenia jakie będą mogły być wprowadzone do planu
szkoleń wynikać będą z przeprowadzonego monitoringu działań doradczych (Załącznik nr 2 do LSR oraz
„Regulamin Biura LGD”). W celu oceny efektywności świadczonego doradztwa planuje się przeprowadzić
raz w roku analizę ocen projektów dokonanych przez Radę, które konsultowane były w biurze LGD oraz
przeprowadzić ankietę badania poziomu zadowolenia klientów korzystających z usług doradczych.
Biuro LGD
Biuro prowadzi swoja działalność w oparciu o statut Stowarzyszenia, uchwały Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko - Dynowskie”. Biurem kieruje Dyrektor
Biura zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia. Biuro LGD jako jednostka administracyjna LGD kieruje
pracami organizacyjnymi, finansowymi i przygotowawczymi. Nadzór nad działalnością biura pełni Zarząd
Lokalnej Grupy Działania. Siedziba biura LGD mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w
miejscowości Nienadowa 502 A i zajmuje pow. 43 m2. W skład wchodzą dwa pomieszczenia dla
pracowników oraz sala konferencyjna. Wielkość i wyposażenie pomieszczeń biurowych są odpowiednie do
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odbywania posiedzeń Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej. Ponadto LGD ma zapewnioną możliwość
korzystania z sal konferencyjnych partnerskich Urzędów Gmin. Biuro wyposażone zostało w podstawowy
sprzęt biurowy oraz materiały biurowe. Pomieszczenia odpowiadają wymaganiom w zakresie BHP
i pozwalają na swobodne urządzenie 2 stacjonarnych standardowych stanowisk pracowniczych
i przechowywanie dokumentacji przez wymagany okres.
Bezpośrednimi efektami dotychczasowych działań LGD są:

W ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi zostało zrealizowanych 15 projektów kwota uzyskanego
dofinansowania przez beneficjentów to 2 027 298,84 zł. Zrealizowane działania przyczyniły się do poprawy
atrakcyjności miejscowości w partnerskich gminach (place zabaw w gminie Dubiecko, Świetlina w Słonnem,
chodnik w gminie Krzywcza, oświetlenie w Laskówce i Ulanicy, Świetlina w Łubnie, oświetlenie w gminie
Dubiecko, parkingi w gminie Dubiecko, dom strażaka w gminie Jawornik Polski, trybuny na stadionie w
gminie Rokietnica, chodnik w gminie Rokietnica, stadion w gminie Rokietnica, wymiana okien
w kościele w Harcie oraz remont dachu w kościele parafialnych w Harcie);
 W ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej zostały zrealizowane dwa
projekty. Kwota dofinansowania uzyskana przez beneficjentów to 111 900,00 zł. Zostały zakupione maszyny
oraz wyposażenie w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku usług. Poprzez zakup maszyn i urządzeń
są świadczone usługi dla mieszkańców obszaru LGD tj. (Beneficjent: Piotr Wożniak, Gmina Dynów
i Bogusław Potoczny z Gminy Rokietnica);
 W ramach działania Małe Projekty zostało zrealizowanych 30 projektów. Kwota dofinansowania
uzyskana przez beneficjentów to 531 012,54 zł. Zrealizowane działania wpłynęły na poprawę atrakcyjności
poszczególnych miejsc w gminach oraz przyczyniły się do zwiększenia aktywizacji mieszkańców (Świetlina
wiejska w Hadlach Szkolarskich, siłownia w Jaworniku Polskim, świetlica w Zagórzu, świetlica
w Widaczowie, plac zabaw w gminie Krzywcza, album gmina Rokietnica, system nagłośnienia w gminie
Rokietnica, plac zabaw w sołectwie Rokietnica Wola, warsztaty w gminie Dubiecko (2), Gminny Ośrodek
Kultury w Dubiecku (4), Gminny Ośrodek Kultury w Jaworniku Polskim, Klub Sportowy Iskra, OSP
Widaczów (2), chór muzyczny w kościele parafialnym w Dubiecku, strop na zabytkowym kościele
parafialnym w Harcie, muzeum skamieniałości i minerałów w Dubiecku, szkolenia dla dzieci i młodzieży z
obszaru LSR, Zakup strojów dla Stowarzyszenia Kobiet w Czelatycach, Zakup wyposażenia i sprzętu
kuchennego dla Stowarzyszenia Kobiet w Czelatycach, Stowarzyszenie Kobiet wsi Bachórz,, Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, Parafialny Klub Sportowy UNUM Babice).
 W ramach działania Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorstw zostało zrealizowanych
6 projektów. Kwota dofinansowania uzyskana przez beneficjentów to 491 933,00 zł. Zostały zakupione
maszyny i urządzenia w celu zwiększenia i poprawy konkurencyjności firm działających na obszarze
(Zakład Przetwórstwa Drzewnego Spółka Cywilna Zenon i Ryszard Makuch z Gminy Dubiecko, Janusz
Szybiak z Gminy Dubiecko (3), Wiesław Kopacki z Gminy Dubiecko, Dariusz Trześniowski).

Ponadto LGD zorganizowała wiele spotkań warsztatowych dla mieszkańców które były przeprowadzane
w partnerskich gminach, zajęcia warsztatowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno dzieci
jak i dorosłych. Łącznie w okresie realizacji LSR czyli od 2009 -2015 r. zorganizowano 42 takie spotkania,
w których wzięło udział 913 osób. Ponadto w okresie 5-letniej działalności zrealizowano, wiele szkoleń dla
mieszkańców obszaru LSR m.in. z tematyki działań w ramach, których przeprowadzono nabory wniosków;
:szkolenia dla Rady i Zarządu; spotkania informacyjne w gminach. Zrealizowano 2 edycje Ferii z LGD. W
2013 i 2014 oraz 1 edycję Wakacji z LGD w 2014 roku dla dzieci i młodzieży w 5 partnerskich gminach.
1.3.2.

Reprezentatywność LGD

Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym. Na trójsektorowość składają się
przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego, społecznego i mieszkańcy. Reprezentatywność
sektorowa członków zwyczajnych LGD przedstawia się następująco:
Tabela 1. Reprezentatywność poszczególnych sektorów w składzie LGD
Lp.
Sektor
Liczba osób z sektora wchodzących w skład LGD
„Pogórze Przemysko - Dynowskie”
72
1. Sektor Społeczny
17
2. Sektor Gospodarczy
7
3. Sektor Publiczny

Skład %
partnerstwa
75%
17,7%
7,3%

1.3.3. Rada LGD
Do kompetencji Rady LGD należy wybór operacji zgodnie z rozumieniem art.2 pkt. 9 rozporządzenia nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 oraz ustalenie kwoty wsparcia dla operacji zgodnie z art.34 ust 3 lit.f
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rozporządzenia nr 1303/2013. Rada LGD działa na podstawie Statutu oraz Regulaminu Rady uchwalonych
na Walnym Zebraniu Członków LGD. Rada Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”
liczy 14 członków wybranych przez Walne Zabranie Członków. Struktura Rady LGD „Pogórze PrzemyskoDynowskie” odzwierciedla powszechnie obowiązujące wymogi, w tym szczególnie trójsektorowość oraz co
najmniej 50% głosów decyzyjnych należących do przedstawicieli sektorów społecznego i gospodarczego.
Skład organu decyzyjnego wskazuje na to, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie
posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skład Rady
3
4
4
3
4
7
2

Sektor
Sektor Społeczny
Sektor Gospodarczy
Sektor Publiczny
Sektor mieszkańców
w tym przedsiębiorcy
kobiety
Osoby poniżej 35 roku życia

% składu Rady
21,43%
28,57%
28,57% mniej niż 30%
21,43%
28,57%
50,00%
14,29%

W celu wyboru operacji bez dominacji jakiejkolwiek grupy interesu w radzie ograniczono reprezentowanie
sektora społeczno-gospodarczego przez osoby związane z sektorem publicznym. Dotyczy to np. zakazu
członkostwa z sektora społeczno-gospodarczego dla osób powiązanych służbowo z członkami z sektora
publicznego oraz zakaz łączenia przez osoby fizyczne członkostwa w LGD z reprezentowaniem w niej osób
prawnych. Nie upoważnia się ponadto osób trzecich do udziału w podejmowaniu decyzji. Funkcje członków
rady są pełnione osobiście, tj. w przypadku osób fizycznych wybranych do rady – przez te osoby, zaś
w przypadku osób prawnych – przez osoby, które na podstawie dokumentów statutowych lub uchwał
właściwych organów są uprawnione do reprezentowania tych osób prawnych. Dbając o prawidłowość
wyborów dokonywanych członków Rady podejmuje się działania dyscyplinujące wobec członków, którzy
systematycznie nie biorą udziału w posiedzeniach rady lub też podczas dokonywania oceny wniosków nie
stosują zatwierdzonych kryteriów (dokonują oceny w sposób niezgodny z treścią kryteriów oceny).
1.3.4.

Zasady funkcjonowania LGD

Struktura procesu decyzyjnego Lokalnej Grupy „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.

1.3.5.

Dokumenty regulujące funkcjonowanie LGD

Dokumentami wewnętrznymi regulującymi zasady działania LGD są:
Dokument

Statut

Opis głównych kwestii, których dotyczą
Określa zakres uregulowań zgodnie z ustawą prawą o stowarzyszeniach oraz ustawą o
rozwoju lokalnym m. in. cele i zasady działania Stowarzyszenia, sprawy dotyczące
członkostwa w szczególności sektorowość, określa władze Stowarzyszenia i opisuje
zakres działania Walnego Zebrania Członków, określa majątek i gospodarkę
finansową Stowarzyszenia oraz tworzy Biuro Stowarzyszenia.
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Regulamin
Walnego Zebrania
Członków

Regulamin Rady
Decyzyjnej

Regulamin Komisji
Rewizyjnej

Określa ponadto szczegółowe zasady podejmowania decyzji w sprawie składu,
wyboru i odwoływania organów stowarzyszenia. Do wyłącznej właściwości Walnego
Zebrania Członków należą sprawy wymienione w Statucie Stowarzyszenia dotyczące
jego kompetencji.
Określa też sposób wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach
opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, określa organizację wewnętrzną i
tryb pracy Rady, szczegółowe zasady zwoływania i organizacji posiedzeń Rady,
reprezentatywność sektorową w składzie osobowym Rady, rozwiązania dotyczące
wyłączenia z oceny operacji członków Rady, wskazuje sposób monitorowania
wdrażania operacji realizowanych w ramach opracowanej LSR oraz rozpatrywania
odwołań od uchwał w sprawie wyboru operacji.
Określa tryb pracy zakres obowiązków i uprawnień członków KR

Określa też sposób reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, wskazuje
uprawnienie zarządzania majątkiem, nadaje uprawnienia do przyjmowania nowych
Regulamin Zarządu członków, daje umocowanie prawne w zakresie opracowywania projektu i realizację
LSR, określa zakres nadzoru w stosunku do Prezesa Zarządu wynikający z prawa
Stowarzyszenia
pracy oraz uprawnia do zatwierdzania regulaminu funkcjonowania Biura
Stowarzyszenia.
Określa też zasady naboru i zatrudniania pracowników, strukturę i opis stanowisk,
sposób świadczenia bezpłatnego doradztwa, uprawnienia dyrektora Biura, zasady
Regulamin
udostępniania informacji uwzględniające zasady bezpieczeństwa informacji
Funkcjonowania
przetwarzania danych osobowych. Regulamin Funkcjonowania Biura uchwala
Biura
Zarząd.
2. Partycypacyjny charakter LSR
W celu zapewnienia partycypacyjnego charakteru przygotowywanej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju
i umożliwienia udziału społeczności lokalnej w jej powstaniu powołany został zespół do spraw
opracowania LSR, składający się z pracowników LGD oraz po jednym przedstawicielu z każdej
partnerskiej Gminy. Zadaniem zespołu była koordynacja prac związanych z opracowaniem LSR,
przygotowanie dokumentu i prowadzenie konsultacji. Pierwszą, zastosowaną metodą konsultacji było
otwarcie punktu konsultacyjnego, mieszczącego się w biurze LGD, w którym każdy zainteresowany miał
dostęp do opracowywanych materiałów i mógł wyrazić swoje opinie na ich temat, jak i na zagadnienia
będące przedmiotem badań. W celu dokonania diagnozy obszaru zastosowana była metoda deskresearch,
polegająca na wtórnej analizie danych uzyskanych m.in. z GUS, PUP, GOPS, MOPS oraz
kwestionariuszowe badania ankietowe i karty przedsięwzięć, których celem było uzyskanie informacji od
respondentów na temat specyfiki i spójności obszaru, jego problemów, kierunków rozwoju oraz identyfikacji
grup defaworyzowanych. Aby umożliwić szerszy udział w badaniu ankieta internetowa i karty przedsięwzięć
zamieszczone zostały online na stronie LGD.W dalszej kolejności przeprowadzone były otwarte warsztaty
diagnostyczno-projektowe w każdej gminie prowadzone techniką worldcaffe z udziałem mieszkańców i
przedstawicieli każdego sektora, scharakteryzowane w tabeli poniżej.
Partycypacyjne metody konsultacji wykorzystane na każdym kluczowym etapie prac nad
opracowaniem LSR
Zorganizowano łącznie 7 warsztatów diagnostyczno-projektowych, na których:
 zidentyfikowano potrzeby i problemy mieszkańców,
 przeprowadzono analizę SWOT,
 określono cele i ustalono ich hierarchię,
 wskazano kluczowe grupy defaworyzowane,
 określono pożądane kanały komunikacyjne oraz kluczowe obszary o jakich LGD
Warsztaty
powinna informować społeczność lokalną,
diagnostycznoprojektowe
 określono propozycje przedsięwzięć jakie mogą być realizowane
w ramach LSR.
Łącznie w spotkaniach wzięło udział 313 osób. Harmonogram przeprowadzonych
warsztatów diagnostyczno-projektowych prezentuje poniżej zamieszczona tabela.
Spotkanie
Data
Godzina
Liczba
spotkania
spotkania
uczestników
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Badania
ankietowe

Gmina Krzywcza
godz.16.00
14.09.2015r.
37
Dom Strażaka w Krzywczy
godz. 18.00
Gmina Rokietnica
godz.16.00
14.09.2015r.
53
Gminna Świetlica Wiejska
godz. 18.00
Gmina Dynów
godz.17.00
16.09.2015r.
29
Urząd Gminy Sala Narad
godz. 19.00
Miasto Dynów
godz.17.00
16.09.2015r.
32
Urząd Gminy Sala Narad
godz. 19.00
Gmina Dubiecko
godz.16.00
17.09.2015r.
32
Urząd Gminy Sala Narad
godz. 18.00
00
Gmina Jawornik Polski
godz.17.
18.09.2015r.
87
budynek Technitex
godz. 19.00
Gmina Markowa
godz.17.00
18.09.2015r.
43
Centrum Kultury Gminy Markowa
godz. 19.00
Zgromadzone informacje, a także rozwiązania i wnioski wypracowane podczas
warsztatów zostały wykorzystane do opracowania następujących rozdziałów LSR:
3.Diagnoza - opis obszaru i ludności
4.Analiza SWOT
5.Cele i wskaźniki
7.Plan komunikacji
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w celu lepszego poznania rzeczywistych
potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin do określenia celów i priorytetów jakie
przyjmuje się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz do określenia słabych i
silnych stron obszaru działania LGD, misji oraz kierunków rozwoju obszaru. Dzięki
ankiecie, każdy mieszkaniec mógł uczestniczyć w procesie tworzenia strategii LGD
„Pogórze Przemysko-Dynowskie” oraz wyrazić swoją opinię na temat pomysłów na
zwiększenie szans rozwojowych obszaru LGD, wykorzystania jego walorów
przyrodniczych, geograficznych, kulturowych a także potencjału społecznego obszaru w
celu polepszenia warunków życia, pracy i wypoczynku.
Respondenci według poszczególnych gmin: Markowa– 13,74%, Dynów – 9,27%,
Dubiecko – 10,22%, Jawornik Polski – 27,80% , Rokietnica –16,93%, Krzywcza –
11,82% i Miasto Dynów 10,22%.

Przeprowadzenie
otwartego
konkursu na
propozycje
projektów /
przedsięwzięć
możliwych do
realizacji w
ramach LSR

Wyniki badań zostały wykorzystane do opracowania następujących rozdziałów LSR:
3.Diagnoza - opis obszaru i ludności
4.Analiza SWOT
5.Cele i wskaźniki
Konkurs polegał na składaniu do biura LGD projektów na przygotowanych kartach
projektowych - propozycji przedsięwzięć jakie powinny zostać uwzględnione w LSR
(określenie pożądanych do realizacji przedsięwzięć), które wypełniane były przez
przedstawicieli wszystkich sektorów i grup społecznych. Karty projektowe zamieszczono
na stronie internetowej LGD. Zebrano 122 karty projektowe, z czego największa ich
liczba została złożona przez instytucje/organizacje z terenu Gminy Markowa (48 kart)
następnie Gmina Krzywcza (17 kart), Gmina wiejska Dynów i Dubiecko (po 15 kart),
Gmina Jawornik Polski i Rokietnica (po 11 kart), oraz Miasto Dynów (5
kart).Zgromadzony i poddany analizie materiał posłużył tworzeniu zakresu
przedsięwzięć planowanych w LSR na lata 2016-2022.
Przeprowadzenie dwóch spotkań konsultacyjnych:
Spotkanie w Gminie Jawornik Polski
Spotkanie w Gminie Dubiecko
16.11.2015r. Liczba uczestników: 34
23.11.2015r. Liczba uczestników: 46

Konsultacje
społeczne

W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyli wszyscy zainteresowani przedstawiciele
społeczności lokalnych. Na spotkaniach zaprezentowano raport z badań ankietowych.
Ponadto spotkania te umożliwiły: doprecyzowanie, wypracowanie i ustalenie m.in.:
 planowanych do osiągnięcia wskaźników;
 poziomu dofinansowania (wyrażonego w %) przedsięwzięć adresowanych do
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sektora gospodarczego;
 procedur;
 kryteriów określających innowacyjność przedsięwzięć.
W trakcie konsultacji zgłaszane uwagi protokołowane były na bieżąco dyskutowane
i uwzględniane przez Zespół do spraw opracowania LSR na lata 2016-2022.
Zgromadzony i poddany analizie materiał posłużył tworzeniu kryteriów określających
innowacyjność przedsięwzięć, określeniu planowanych do osiągnięcia wskaźników
w LSR na lata 2016-2022.
Wyniki realizowanych konsultacji społecznych każdorazowo udostępniano za
pośrednictwem strony internetowej LGD. Efektem przeprowadzonych konsultacji
społecznych jest przyjęta do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność.
Realizowane w ramach partycypacji społecznej związanej z przygotowaniem LSR działania to także
w przypadku prowadzonych prac:
 informowanie o planowanych działaniach,
 zebranie wniosków i uwag uczestników konsultacji społecznych, ich analiza, stosowna zwrotna
informacja, zawierająca wskazania zgłoszonych uwag i sugestii, które zostały uwzględnione, jak
również tych, które odrzucono, wraz z podaniem stosownego uzasadnienia.
Chcąc zapewnić wszystkim zainteresowanym współtworzenie strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność, upowszechniano informacje o planowanych działaniach mając na uwadze dotarcie do jak
najszerszego grona osób za pośrednictwem:
 plakatów informacyjnych (eksponowanych w każdej gminie objętej LSR),
 informacje ustne przekazywane na pierwszych spotkaniach warsztatowych bezpośrednio do
uczestników o zaplanowanym procesie konsultacji dokumentu LSR,
 informacji zamieszczonych na stronach internetowych (strony internetowe JST objętych LSR,
organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD).
3. Diagnoza - opis obszaru i ludności
Omawiany obszar charakteryzuje się interesującym i trendami demograficznymi. W 2013 r. liczba
ludności obszaru LGD wynosiła 43 152 osób. Warto dodać, że udział mieszkańców LGD w ogólnej
populacji mieszkańców województwa podkarpackiego wynosi 2,02%.Wartość ta jest niższa niż średnia
liczba mieszkańców LSR/LSROR w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim (45 772).
O ile w kraju udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności w 2013 roku
kształtował się na poziomie 19,5%, w wieku produkcyjnym –63,7%, a w wieku poprodukcyjnym –18,%, to
obszar LGD charakteryzowała populację przeciętnie starsza. Świadczy o tym niższy udział ludności w
wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców, który wynosił 62,2%.Struktura wieku a właściwie
jej tendencje w latach 2007-2013 są także mało korzystne. O ile w 2007 roku osoby w wieku
przedprodukcyjnym stanowiły 23,1% mieszkańców, to już w 2013 ten odsetek wynosił 19,5%, czyli spadł o
ponad 3,4%. Z kolei w przypadku osób w wieku poprodukcyjnym ten trend jest odwrotny i rośnie. W 2007
roku zanotowaliśmy go na poziomie 17,7% ogółu mieszkańców obszaru LGD, a w 2013 roku wyniósł już
18,2%. Widać więc, że w tym okresie następowała tendencja spójna z trendami krajowymi dotyczącymi
starzenia się społeczeństwa: zmniejsza się udział grupy w wieku przed- i produkcyjnym, na korzyść
grupy w wieku poprodukcyjnym.
Co więcej kolejne roczniki w wieku przedprodukcyjnym, które będą podejmowały pracę zawodową są
zdecydowanie mniej liczne i saldo osób w wieku produkcyjnym w najbliższych latach na
analizowanym obszarze będzie ujemne.
Najbardziej zaludnione na obszarze LGD są gminy Dubiecko i Dynów, w których zamieszkuje odpowiednio
21,8% i 13,6% ludności. Natomiast najmniejsza część tej populacji mieszka w gminach Rokietnica (10,2%)
i Krzywcza (10,7%).
W 2013 roku przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w Polsce kształtował się na poziomie minus 0,5%,
w województwie 0,8%a w regionie minus 0,6%.Największy nastąpił w gminie Krzywcza o 3,6%,
najmniejszy w Jaworniku Polskim – 4,8%. Na opisaną tendencję składa się m.in. przyrost naturalny, który
w 2013 r. tylko w dwóch gminach był dodatni (Krzywcza i Markowa). W pozostałych odnotowano ujemny
przyrost naturalny, przy czym największy zaobserwowano w gminie Dubiecko (-26). Nieco gorszą
tendencję wykazywało też saldo migracji. W sześciu gminach występowało ujemne saldo migracji
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(najwyższe w Dubiecku wynoszące -63). Na analizowanym obszarze jedynie gmina Rokietnica odnotowała
dodatnie saldo migracji (+5).
W strukturze ludności obszaru LGD zachowana jest równowaga płciowa z niewielką dominacją kobiet, co
pokazuje także współczynnik feminizacji, który wynosi 101,1. Jedynie w gminie Krzywcza i Dynów był
niższy i wyniósł odpowiednio 94, 98.Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec grudnia 2014 roku
wyniosła 3 179 w tym 1 535 (48%) to kobiety. Jest to tendencja odwrotna niż w kraju gdzie od wielu lat
stopa bezrobocia kobiet przewyższa stopę bezrobocia mężczyzn.
Położenie i warunki fizjograficzne
Obszar LGD znajduje się pod silnym wpływem:
 Rzeszowa–miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, stolica województwa
podkarpackiego, miasto o dużym potencjale gospodarczym, pow.116,32 km², ludność183108 tys.;
 Przemyśla - miasto na prawach powiatu o dużym potencjale gospodarczym, pow.46,17 km²,
ludność63638 tys.;
 Jarosławia - siedziba powiatu jarosławskiego, pow. 46,17 km², ludność 63 638 tys.;
 Łańcuta -pow. 19,42 km², ludność 18 074tys.;
 Przeworska -pow. 22,13 km², ludność15779tys.;
O wpływie tych miast świadczą m.in. codzienne dojazdy do pracy, które są wynikiem suburbanizacji z gmin
ościennych do dużych miast.
Na Pogórzu Przemysko-Dynowskim panuje klimat górski i podgórski oraz klimat zaciszy górskich. Rejon
ten wyróżnia się klimatem o wysokim stopniu kontynentalizmu, czego dowodem jest długie lato. Trwa ono
107 dni i należy do najdłuższych w Polsce. Roczne sumy opadów wynoszą od 700 mm w dolinach
rzecznych do 800 mm w wyższych partiach wzniesień. Pokrywa śnieżna utrzymuje się od 60 do 150 dni.
Pierwsze przymrozki występują w październiku a ostatnie w maju.
Wśród bogactw naturalnych obszaru możemy wyróżnić: Piaskowiec - kamieniołomy w Manasterzu,
Hucisku Jawornickim i Hadlach Szklarskich, przydatny jako surowiec do budowy dróg i jako podkład
nawierzchniowy dróg ulepszonych, Glina - występuje na krawędzi pogórza i w pasie lessowym, doskonały
materiał budowlano-ceramiczny; wykorzystywana jako surowiec w cegielniach, Piasek rzeczny –na rzece
San, doskonały do wyrobów betonowych, kręgów i dachówki, w południowym rejonie Pogórza Dynowskiego
występują złoża bitumitów ropy naftowej i gazu ziemnego. Odkryto tu również złoża łupków bitumicznych.
W różnych miejscowościach gminy występują wody słabo zmineralizowane, tzw. wody swoiste, które mogą
być używane jako wody stołowe.
Obszar ujęty w Strategii LGD posiada wyjątkowe zasoby i walory przyrodnicze, w tym objęte różnymi
formami ochrony prawnej. Obszary chronione pokrywają 45,4 tys. ha obszaru LGD, co stanowi 78,1%
powierzchni gmin. Zlokalizowane na obszarze LGD tereny objęte ochroną, stanowią 5,6% z ogółu w
województwie. Największą powierzchnię posiadają obszary chronionego krajobrazu (60,1% powierzchni
chronionej, co stanowi 47% powierzchni obszaru LGD).Na obszarze objętym Strategią znajduje się również
39 pomników przyrody. Największy ich udział występuje w gminie Dubiecko (15).
Ważnym aspektem dobrego stanu środowiska są urządzenia sieciowe. W odniesieniu do osób korzystających
z sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, obszar jest znacznie zróżnicowany. W 2013 r. najlepsza sytuacja
występowała w gminach Rokietnica i Markowa, gdzie jedynie 12,1% i 31,9% mieszkańców nie była
podłączona do sieci wodociągowej oraz 32% i 52,1% do kanalizacji. Z kolei najmniej osób korzysta z sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Dynów (odpowiednio 3,3% i 4,2%).
3.1. Określenie grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR oraz problemów
odnoszących się do tych grup
Na obszarze LGD należy zwrócić uwagę na cztery podstawowych grup defaworyzowanych
zidentyfikowanych na podstawie przeprowadzonych badań własnych wyłonionych w trakcie realizowanych
konsultacji społecznych:





Długotrwale bezrobotni
Niepełnosprawni
Nieposiadający kwalifikacji zawodowych
Młodzież i osoby powyżej 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni
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Liczba bezrobotnych w wieku 18-24 lata (pozostających bez pracy ponad rok) stanowi 23,44% ogółu osób
długotrwale bezrobotnych. Z kolei liczba bezrobotnych w wieku 55-64 lata w przedmiotowej grupie stanowi
11,54%.Struktura ta wynika z ogólnych przemian demograficznych, widocznych także w piramidzie wieku
ludności z obszaru objętego działaniem LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.
Osoby długotrwale bezrobotne
Ogółem
W wieku W wieku
stan na
Kobiety
18-24 lat 55-64 lat
31.XII.2013r
262
46
27
146
454
92
45
244
317
79
23
170
30
0
30
3
339
70
23
188
260
49
21
129
212
42
17
117

Wyszczególnienie

Gmina Krzywcza
Gmina Dubiecko
Gmina Dynów
Gmina Markowa
Miasto Dynów
Gmina Jawornik Polski
Gmina Rokietnica
Razem obszar LGD „Pogórze PrzemyskoDynowskie”

1612

378

186

997

Do głównych problemów tej grupy należą:









dyskryminacja osób długotrwale bezrobotnych, jako kandydatów na potencjalnych pracowników;
brak umiejętności autoprezentacji osób długotrwale bezrobotnych podczas rozmów
kwalifikacyjnych;
obniżona motywacja do podjęcia pracy osób pozostających bez pracy w dłuższym okresie;
niski poziom wykształcenia osób długotrwale bezrobotnych;
słabe kwalifikacje zawodowe osób długotrwale bezrobotnych;
spadek motywacji i obniżenie poczucia sprawczości w życiu osoby pozostającej długotrwale bez
pracy, a także obniżenie poczucia własnej wartości, a nawet depresja;
kłopoty finansowe osób dotkniętych problemem długotrwałego bezrobocia (m.in. brak środków na
aktywne poszukiwanie pracy);
podejmowanie nieoficjalnego zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne.

Obszary Interwencji
W opinii osób uczestniczących w warsztatach diagnostyczno-projektowych osoby długotrwale bezrobotne
stanowią najważniejszą grupę wymagającą wsparcia. Według danych statystycznych stanowi ona
najliczniejszą grupę de faworyzowaną w obszarze działania LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Udział
osób długotrwale bezrobotnych, wynosi 45,46% w ogóle osób bezrobotnych i stanowi główny problem w
danym środowisku, stąd przedmiotową grupę uważa się za kluczową grupę docelową, którą należy
wesprzeć w ramach realizacji LSR. Na obszarze objętym niniejszą LSR szansą na zmniejszenie poziomu
bezrobocia jest podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W obszarze interwencji
powinny się znaleźć przedsięwzięcia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
oraz pobudzenie aktywności mieszkańców do poszukiwania źródeł dochodów. Natomiast dla osób już
prowadzących działalność gospodarczą wsparcie finansowe na utworzenie dodatkowych miejsc pracy
Niepełnosprawni
Za kolejną grupę defaworyzowaną należy uznać bezrobotnych niepełnosprawnych. W obszarze działania
LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” osób tego typu w 2013 roku było 107, w tym 15 osób miało prawo
do zasiłku.
Wyszczególnienie
(stan na 31.XII.2013 roku)
Gmina Krzywcza
Gmina Dubiecko
Gmina Dynów
Gmina Markowa
Miasto Dynów
Gmina Jawornik Polski
Gmina Rokietnica
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Ogółem

Z prawem do zasiłku

Kobiety

16
23
14
19
20
8
7

3
2
3
3
1
2
1

5
12
7
10
7
3
2

Razem obszar LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”
Do głównych problemów tej grupy należą:






107

15

46

pozostawanie poza rynkiem pracy większości osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym
(szansa uzyskania świadczenia w postaci renty, jest dla wielu osób znacznie bardziej atrakcyjna, niż
podjęcie pracy);
nieefektywny i nieadekwatny do potrzeb rynku pracy system kształcenia osób niepełnosprawnych;
stereotypowe myślenie potencjalnych pracodawców na temat osób niepełnosprawnych- pracownicy
nieefektywni, kosztowni dla pracodawcy (konieczność dostosowania miejsc pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych i konieczność uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy);
bariery systemowe i prawne dla pracodawców przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(uregulowania te oceniane są jako nierealne i niedostosowane do potrzeb pracodawcy i pracownika);
niejasne, skomplikowane i niestabilne przepisy prawa dotyczące zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.

Obszary Interwencji
W opinii osób uczestniczących w warsztatach diagnostyczno-projektowych słabo wspierane na obszarze
działania LGD są też osoby niepełnosprawne. Stanowią one blisko 3% ogółu bezrobotnych. Choć nie jest to
tak liczna grupa jak w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, młodzieży czy osób powyżej 50 roku
życia została uznana za kluczową grupę docelową na obszarze realizacji LSR.
Skala i skutki bezrobocia zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych są na tyle istotne, że istnieje
powszechne przekonanie wśród osób uczestniczących w warsztatach diagnostyczno-projektowych
o konieczności interwencji zmierzającej do ograniczenia tego zjawiska. W obszarze interwencji powinny się
znaleźć przedsięwzięcia z zakresu wspierania bezrobotnych osób niepełnosprawnych w zakładaniu i
prowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz pobudzenie aktywności osób niepełnosprawnych do
poszukiwania źródeł dochodów.
Nieposiadający kwalifikacji zawodowych
W 2013 roku w obszarze działania LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” bezrobotni stanowili 13,3%
ludności w wieku produkcyjnym, z tego 11,17% stanowiły osoby z wykształceniem wyższym, 10,86% osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, natomiast 27,98% - osoby z wykształceniem
zasadniczym zawodowym.
Osoby bezrobotne z wykształceniem
wyższym
średnim
zasadniczym
ogólnokształcącym zawodowym
2007 2013
2007
2013 2007 2013
20
33
29
49
138 148
Gmina Krzywcza
42
76
67
87
174 208
Gmina Dubiecko
23
63
45
54
126 128
Gmina Dynów
30
53
27
40
138 164
Gmina Markowa
41
70
45
81
128 105
Miasto Dynów
b.d
48
b.d
47
b.d
121
Gmina Jawornik Polski
b.d
53
b.d
27
b.d
118
Gmina Rokietnica
Razem obszar LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” 156 396
213
385
704 992
*na przestrzeni 2008 roku nastąpiła w PUP zmiana oprogramowania a w obecnym systemie informatycznym
możliwe jest wykonie naliczeń począwszy od roku 2009.
Wyszczególnienie
(stan na 31.XII. roku)

Jak widać, osoby z niższym wykształceniem mają więcej trudności z pozyskaniem pracy. Należy przy tym
zaznaczyć, że „efektywność” wykształcenia, z rozważanego punktu widzenia, zmalała. O ile w 2007 roku
bezrobotnych z wykształceniem wyższym było 5,4%, to w 2013 roku było to już 11,17%. Dla bezrobotnych
z wykształceniem średnim udziały te wynosiły odpowiednio 7,3% do10,86%. Z 24,45% do 27,98% wzrósł z
kolei udział bezrobotnych z wykształceniem zawodowym.
Osoby należące do tej grupy napotykają na swojej drodze wiele barier, które powodują ograniczenia i
problemy w codziennym życiu, ale tez istotnie utrudniają funkcjonowanie na rynku pracy.



niski poziom wykształcenia;
brak kwalifikacji zawodowych i trudności z ich podnoszeniem;
13





brak znajomości nowych technologii;
deficyty wiedzy na temat sposobów poszukiwania pracy;
niewielka liczba ofert pracy dla tej grupy.

Obszary Interwencji
Słabo wspierane na obszarze działania LDG są też osoby bezrobotne z niskim wykształceniem.
W obszarze interwencji powinny się znaleźć wszelkie działania umożliwiające podniesienie kwalifikacji
zawodowych osobom bezrobotnymi podjęcie pracy, takie jak szkolenia i kursy. W obszarze interwencji
powinny się znaleźć też przedsięwzięcia z zakresu wspierania osób bezrobotnych bez kwalifikacji
zawodowych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz pobudzenie ich aktywności
do poszukiwania źródeł dochodów.
Młodzież i osoby powyżej 50 roku życia
Za grupy defaworyzowane uznaje się również młodzież oraz osoby starsze. W dwóch kolejnych tabelach
przedstawiono udział ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz w wieku nie mobilnym (45+) w obszarze
działania LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” oraz w poszczególnych gminach.
Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w obszarze działania LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”
w latach 2007-2013
Wyszczególnienie

2007

2008

2009

2010 2011 2012
[%]
21,27 20,86 20,07

2013

Obszar LGD „Pogórze Przemysko23,01 22,17 21,71
19,57
Dynowskie”
Udział ludności w wieku nie mobilnym (45+)w obszarze działania LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w
latach 2007-2013
Wyszczególnienie

2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013
[%]
20,96 21,26 21,44 21,69

Obszar LGD „Pogórze Przemysko17,71
Dynowskie”:
W każdej gminie da się zauważyć konsekwentny spadek udziału osób w wieku przedprodukcyjnym oraz
wzrost udziału osób w wieku nie mobilnym (45+). Zachodzące zmiany demograficzne będą nasilać to drugie
zjawisko, w związku z czym pojawia się konieczność przywiązywania szczególnej uwagi do ludności w tej
(45+) grupie wieku.
W 2013 roku największy udział osób młodych charakteryzował Gminę Rokietnica i Dubiecko, z kolei
najmniejszy Gminę Jawornik Polski. Największy udział ludności w wieku nie mobilnym wystąpił natomiast
w Gminach Markowa i Jawornik Polski, a najmniejszy – w Gminach Dynów i Krzywcza. Strukturze
bezrobotnych zarejestrowanych na obszarze działania LGD osoby młode do 25 roku życia stanowiły
12,04,% ogółu bezrobotnych, zaś powyżej 50 roku życia 5,2%.
Do głównych problemów tej grupy defaworyzowanej zalicza się:
 postrzeganie osób powyżej 50 roku życia jako mało elastycznych, niechętnych do podnoszenia
kwalifikacji, ze złymi nawykami;
 niewielka liczba ofert pracy dla tej grupy;
 niskie wynagrodzenie i złe warunki pracy;
 pasywne postawy wobec poszukiwań pracy (wyższa aktywność w staraniach się o zasiłek
przedemerytalny niż o pracę);
 brak wiary w swoje możliwości, niechęć do zmian i podnoszenia kwalifikacji;
 niski poziom wykształcenia i brak kwalifikacji zawodowych, brak znajomości nowoczesnych
technologii;
 wysokie wymagania pracodawców względem osób młodych wchodzących na rynek pracy;
 niedostateczne umiejętności wyboru ścieżki rozwoju zawodowego osób młodych - brak znajomości
perspektyw rozwoju rynku pracy;
 niedopasowanie wykształcenia studentów do potrzeb pracodawców;
 staże i praktyki nie przygotowują do przyszłego zawodu;
 ograniczenia personalne i instytucjonalne własnej działalności gospodarczej jako alternatywy wobec
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zatrudnienia w obcej firmie,
 niska skłonność do zmiany miejsca zamieszkania w celu zdobycia pracy.
3.2. Charakterystyka gospodarki/przedsiębiorczości
W 2014 roku w porównaniu do 2007 roku liczba firm na analizowanym obszarze wzrosła o 393 podmioty.
Najliczniejszą grupę w 2014 roku w sektorze prywatnym stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą (81% firm). Na uwagę zasługuje sukcesywne zwiększanie się liczby fundacji i stowarzyszeń.
W 2014 roku w porównaniu do 2007 roku powstało 5 nowych fundacji oraz 31 nowych stowarzyszeń
i organizacji społecznych.
Tabela 2. Struktura firm na obszarze działania LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”
własności w latach 2007-2014
Wyszczególnienie
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem
1774 1804 1822 1962 1983 2053
Sektor publiczny
126 125 124 123 123 125
Sektor prywatny, w tym:
1648 1679 1698 1839 1860 1928
17
17
17
17
16
16
 spółdzielnie
1
1
1
4
4
5
 fundacje
91
99
99
107
109
115
 stowarzyszenia
1382 1416 1423 1541 1549 1593
 osoby prowadzące działalność gospodarczą
Źródło: Dane statystyczne z publikatorów GUS, Bank danych lokalnych – stan na dzień 31.12.

według form
2013
2119
126
1993
16
5
118
1646

2014
2167
126
2041
17
6
122
1667

Warto zauważyć, że między rokiem 2007 a 2014wzrosła przedsiębiorczość mieszkańców wyrażona m.in.
liczbą podmiotów gospodarczych na tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym z 69 do 81,2. Potwierdza to
wzrost kolejnego wskaźnika związanego z przedsiębiorczością mieszkańców, czyli liczbą podmiotów
w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. W 2014 r. wszystkich osób prowadzących
działalność gospodarczą na obszarze LGD było 1 667, co stanowi 3,8% mieszkańców tego terenu.
Podmioty
Osoby fizyczne
Podmioty
w tym w
gospodarki
prowadzące
gospodarki
Przemysłowym
Wyszczególnienie
sektorze:
narodowej na
działalność
narodowej
i budowlanym
rolniczym
10 tys.
gospodarczą na 1000
ogółem
ludności
ludności
Obszar LGD
2 167
78
619
3 452
268
Źródło: Dane statystyczne z publikatorów GUS
Analizując strukturę prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze zarejestrowane w obszarze
działania LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” należy stwierdzić, że dominują tu firmy związane z
sektorem przemysłowo-budowlanym 30%. W sektorze rolniczym działalność prowadzi zaledwie 4% firm.
Udział wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach własnych gmin
na terenie obszaru LGD wynosi 26,7 %.
Dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca na obszarze LSR (obliczony jako średnia z gmin
tworzących obszar LSR) w kwocie 233,06 zł jest niższy niż średni obliczony dla województwa
podkarpackiego, który wynosi 912,13 zł.
W strukturze branżowej firm przeważa sektor budowlany (388 podmiotów),następnie przemysłowy (231
podmiotów), rolniczy (78 podmioty).Brak tu jednak firm, które realizują przedsięwzięcia innowacyjne.
Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych było w gminie wiejskiej Dynów (20,35%) oraz w
gminie Dubiecko (19,38). Najmniejszą przedsiębiorczością charakteryzują się mieszkańcy gminy Rokietnica
(8,1%) i Jawornik Polski (11%). Dużym zagrożeniem dla firm lokalnych jest ekspansja dużych sieci
handlowych na obszarze miast, wokół których funkcjonuje LGD. Grozi to wypieraniem, a co za tym idzie
zanikaniem sektora małych firm handlowych.
Na obszarze LGD najwięcej jest mikroprzedsiębiorstw (2067 podmiotów tj. ponad 95%)pozostałe to
podmioty zatrudniające 10-49osób (94 podmioty) i 50-249 osób (6 podmiotów). Polskie
mikroprzedsiębiorstwa, które chodź niejednokrotnie borykają się z brakiem kapitału, wytwarzają aż 30 %
polskiego PKB. Mimo dużego znaczenia sektora mikro przedsiębiorstw współpracę mikroprzedsiębiorstw z
szeroko rozumianym otoczeniem cechuje brak instytucjonalnych i trwałych więzi. Niejednokrotnie
głównymi partnerami współpracy są klienci, dostawcy materiałów i wyposażenia oraz inne przedsiębiorstwa
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z tej samej branży. Na obszarze mało jest instytucji, które oferują przedsiębiorcom szeroko zakrojone
usługi wspierające, obejmujące m.in. kwestie związane z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem
przedsiębiorstwa, udzielanie informacji, szkolenia, doradztwo, usługi B+R itp. Jako Instytucję
Otoczenia Biznesu można wskazać stowarzyszenia przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości,
inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze pożyczkowe,
firmy prywatne świadczące usługi dla przedsiębiorców itp.
Charakterystyka branż z potencjałem rozwojowym oraz branż mających kluczowe znaczenie dla
rozwoju obszaru
Warunki środowiskowe i przyrodnicze powodują, że rolnictwo obszaru LGD jest predestynowane do
stosowania ekologicznych metod produkcji żywności. Polska jest krajem, w którym zużycie chemicznych
środków produkcji w rolnictwie było zawsze niższe niż w większości krajów europejskich, co sprawiło, że
jakość ekologiczna przestrzeni produkcyjnej w rolnictwie oraz jej różnorodność biologiczna należą do
najlepszych w Europie. Może to znacznie ułatwić rolnikom obszaru LGD podejmowanie produkcji żywności
metodami ekologicznymi. Zwiększenie udziału żywności ekologicznej na rynku jest korzystne dla rolnictwa,
a także będzie wpływać na zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania konsumentów na taką żywność.
Produkcja żywności metodami ekologicznymi jest szansą na podniesienie konkurencyjności
przetwórców i producentów rolnych obszaru LGD oraz może mieć wpływ na zmianę sposobu
konkurowania z ilościowej na jakościową. Ponadto rosnąca popularność żywności ekologicznej, w dużym
stopniu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich oraz rozwoju turystyki wiejskiej, w
tym agroturystyki. Ponadto bogactwa naturalne obszaru, tj. piaskowiec w Manasterzu, Hucisku
Jawornickim i Hadlach Szklarskich, przydatny jako surowiec do budowy dróg i jako podkład
nawierzchniowy dróg ulepszonych, glina - występująca na krawędzi pogórza i w pasie lessowym, doskonały
materiał budowlano-ceramiczny; wykorzystywana jako surowiec w cegielniach, piasek rzeczny – na rzece
San, doskonały do wyrobów betonowych, kręgów i dachówki, stwarzają wiele możliwości i mogą służyć
jako doskonały potencjał do rozwoju regionu. Wielkim niewykorzystanym potencjałem rozwojowym
obszaru są lasy. W rozwiniętych gospodarkach wielu krajów drewno było i jest bardzo ważnym surowcem
odnawialnym. Dotyczy to również gospodarki naszego kraju, o czym świadczy wzrost zapotrzebowania na
drewno, liczba zatrudnionych w przemyśle drzewnym i jego wysoka ranga w strukturze polskiego eksportu.
W pełni więc uzasadnione jest stwierdzenie, że drewno jest surowcem strategicznym i staje się czynnikiem
stymulującym rozwój gospodarczy kraju. W porównaniu z innymi obszarami wiejskimi Polski,
zdecydowanie największym zasobem endogenicznym województwa, jest jego potencjał turystyczny.
Szczegółowy opis potencjału turystycznego obszaru LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” przedstawiony
został w rozdziale 3.9.
Problemy związane z gospodarka/przedsiębiorczością - wyniki zastosowanych przez LGD
partycypacyjnych metod tworzenia strategii - warsztaty diagnostyczne




















mała liczba przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych;
słaba kondycja finansowa firm – ograniczone możliwości podejmowania i rozwoju działalności
gospodarczej;
przestarzałe zaplecze techniczne firm (np. maszyny, urządzenia);
niewystarczająca promocja usług i produktów lokalnych przedsiębiorców;
słaba współpraca przedsiębiorców w zakresie promocji własnych produktów i usług;
wysokie koszty pracy i szkoleń dla pracodawców;
mało dostępna informacja o środkach pomocowych dla pracodawców i długotrwałe procedury ich
uzyskania;
słabe przygotowanie przedsiębiorców do pozyskiwania środków pomocowych;
ograniczone środki na rozwój przedsiębiorstw;
emigracja zarobkowa młodych ludzi;
brak wykwalifikowanych pracowników;
peryferyjne położenie obszaru w stosunku do ośrodków wzrostu gospodarczego;
ograniczenia środowiskowe w rozwoju przedsiębiorstw;
zbyt wysokie obciążenia formalno-prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
brak terenów inwestycyjnych;
niska konkurencyjność małych firm handlowo-usługowych, transportowych;
małe zapotrzebowanie na usługi wynikające z niskiej zasobności mieszkańców;
zły standard i stan techniczny dróg uniemożliwiający transport towarów;
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niewystarczająco rozwinięta sieć wodociągów i kanalizacji,
przypadki oszustw podatkowych;
brak wolnych zasobów kapitałowych lub bardzo ograniczone możliwości na rozpoczęcie lub
prowadzenie działalności gospodarczej;
niski poziom wynagrodzeń – ograniczone możliwości finansowe lokalnych przedsiębiorstw;
niska towarowość gospodarstw rolnych – rozdrobnienie;
niska opłacalność małych gospodarstw rolnych;
niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej obszaru;
słabo rozwinięta przedsiębiorczość mieszkańców;
wygórowane wymagania pracowników;
brak zdyscyplinowania u części pracowników;
brak ciągłości zamówień w niektórych branżach;
niekorzystna ustawa PZP.
3.3. Opis rynku pracy

Liczba osób bezrobotnych z obszaru działania LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” utrzymywała się w
badanych okresie (lata 2007-2014, stan na 31.XII.) na zbliżonym poziomie, wykazując ogólną tendencję
wzrostową.
Tabela 3. Dynamika liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych na obszarze działania LGD „Pogórze
Przemysko-Dynowskie” w latach 2007-2014
Wyszczególnienie
Liczba osób bezrobotnych
(stan na 31.XII.)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Obszar LGD „Pogórze
2 879
2 540
3 020
3 066
3 130
3 423
3 546
3 179
Przemysko-Dynowskie”
Źródło: Dane statystyczne z publikatorów GUS, Bank danych lokalnych oraz dane Powiatowego Urzędu
Pracy w Rzeszowie, Łańcucie, Przeworsku, Przemyślu, Jarosławiu – stan na dzień 31.12.
W 2007 roku w obszarze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” bez pracy pozostawało 2 879 osób, w 2014
roku było ich 3 179 osoby.
Tabela 4. Charakterystyka rynku pracy na obszarze objętym działaniem Lokalnej Grupy Działania
„Pogórze Przemysko-Dynowskie”
Wyszczególnienie
Pracujący
Liczba osób
Liczba ludności
Stopa
bezrobotnych
czynnej zawodowo
bezrobocia
(wiek produkcyjny)
3 128
3 546
28 372
12,50%
Obszar LGD „Pogórze
Przemysko-Dynowskie”
Źródło: Dane statystyczne z publikatorów GUS, Bank danych lokalnych
Liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym na obszarze LSR wynosi 12,50%
i przekracza liczbę bezrobotnych w relacji do liczby osób w wieku produkcyjnym w województwie
podkarpackim, który wyznaczono na poziomie 11,40%.
Osoby pozostające poza rynkiem pracy na omawianym obszarze stanowią następujące grupy
(scharakteryzowane szczegółowo w rozdziale 4.1.):
 długotrwale bezrobotni (45,46%),
 niepełnosprawni (3%)
 nieposiadający kwalifikacji zawodowych (27,97%),
 osoby powyżej 50 roku życia (5,2%),
 młodzież (12,04%).
Problemy związane z rynkiem pracy - wyniki zastosowanych przez LGD partycypacyjnych metod
tworzenia strategii - warsztaty diagnostyczne




wysoki poziom bezrobocia;
niedostateczne kwalifikacje i brak środków na szkolenia zawodowe pracowników;
ograniczone wsparcie ze strony państwa w zakresie zatrudniania nowych pracowników;
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zbyt mała skuteczność instytucji rynku pracy;
procesy wyludniania się obszaru;
ucieczka młodych, wykształconych ludzi do większych ośrodków w kraju i za granicę;
utrudniony start zawodowy dla młodych ludzi;
niskie ceny i trudny zbyt produktów rolnych;
brak lokalnego przemysłu;
dyskryminacja kobiet na rynku pracy;
ograniczona oferta pracy dla os. w wieku 50+;
niedostateczna ilość fachowców;
niedostateczna informacja o ofertach i środkach pomocowych wspierających działalność
gospodarczą;
bierność części mieszkańców w zakresie szukania pomocy w prowadzeniu działalności
gospodarczej, poszukiwania pracy itp.;
sezonowość lokalnego rynku pracy.
3.4. Przedstawienie działalności sektora społecznego, w tym integracja/rozwój społeczeństwa
obywatelskiego

Gmina
Markowa

Miasto
Dynów

Gmina
Jawornik
Polski

Gmina
Rokietnica

Stowarzyszenia zarejestrowane,
12
22
w tym:
sportowe
0
0
OSP
5
11
historyczne
0
0
kulturalne
1
1
oświatowo-edukacyjne
0
1
wspierające działalność lokalną
3
3
inne
3
6
Kluby, w tym:
2
6
sportowe
1
4
seniora
0
1
zainteresowań
0
1
KGW
1
0
Razem
14
28
Źródło: Dane gmin objętych obszarem działania LGD „Pogórze
31.12.2013

Gmina
Dynów

Rodzaj

Gmina
Dubiecko

Gmina

Gmina
Krzywcza

Niezależnie od działań samorządów lokalnych mieszkańcy obszaru zrzeszeni w niezależnych organizacjach
pozarządowych, na rzecz rozwoju, aktywizacji obywateli i promocji regionu samodzielnie podejmują
różnego rodzaju inicjatywy lokalne. Członkowie zaangażowani w działalność społeczną obszaru LGD
najchętniej zrzeszają się dziedzinie kultury. Prawie co trzecia organizacja to ochotnicza straż pożarna.
Pozostałe dziedziny to: sport (12%), kultura (8,5%), wspieranie działalności lokalnej (6%), oświata i
edukacja (2,5%) i inne (15%). W przypadku KGW specyfika każdej niemal gminy w kraju – większość kół
działa bowiem poza systemem rejestrów i wykazów. Działalność kół gospodyń we wsiach i gminach
prowadzona jest w ramach współpracy z organizacjami młodzieżowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi,
spółdzielczością wiejską, organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz instytucjami
obsługującymi wieś i rolnictwo. Duże znaczenie ma wieloletnia i trwała współpraca z Kociołem katolickim.
Wszystkie święta kościelne, dożynki parafialne czy gminne, odpusty i inne uroczystości, najczęściej
organizowane są z wydatną pomocą kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich.
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13

12

8

1
0
5
2
1
9
3
3
7
4
0
0
1
0
0
5
2
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
3
3
0
3
10
2
4
4
4
4
2
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
2
0
0
6
0
0
3
4
25
11
17
16
12
Przemysko-Dynowskie” – stan na dzień

Największy udział organizacji pozarządowych przypada na gminę Dubiecko (23%), następnie Dynów gmina
wiejska (17%) i miasto Dynów (14%). Najmniej organizacji pozarządowych działało w Markowej 9%),
i Rokietnicy (10%). Niestety na terenie obszaru nie działa żadna forma kompleksowego sposobu wspierania
młodych organizacji pozarządowych (lub nowopowstających organizacji) w ich rozwoju, typu Inkubator
organizacji pozarządowych (IOP). Dzięki takiej formie wsparcia organizacja, będąca na początku swojej
18

drogi, może skorzystać ze sprawdzonej, różnorodnej oferty, dostępu do doświadczonych ekspertów oraz
dostać takie wsparcie, jakie w danym momencie jest jej niezbędne.
Problemy związane z sektorem społecznym – społeczeństwem obywatelskim - wyniki zastosowanych
przez LGD partycypacyjnych metod tworzenia strategii - warsztaty diagnostyczne

















niska aktywność społeczna mieszkańców obszaru;
niewystarczające zaplecze techniczne i braki w wyposażeniu NGO;
braki w wyposażeniu bazy lokalowej obiektów kultury, sportu, rekreacji i turystyki;
rywalizacja między miejscowościami o środki gminne;
słabo rozwinięty wolontariat;
nie zawsze obiektywny odbiór osób działających społecznie;
niewystarczająca promocja postaw społecznej aktywności;
słaba współpraca między organizacjami pozarządowymi;
niewystarczająca współpraca organizacji pozarządowych z LGD;
brak zintegrowanego źródła informacji o NGO działających na terenie obszaru;
bierność niektórych organizacji pozarządowych;
niewielu młodych i aktywnych liderów społecznych,
zbyt mało animatorów i instruktorów kultury, sportu i rekreacji.
niska świadomość mieszkańców dotycząca działalności organizacji pozarządowych;
brak środków na działalność statutową NGO;
mała skuteczność organizacji w ubieganiu się o środki pomocowe;
3.5. Wskazanie problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ubóstwa
i wykluczenia społecznego oraz skali tych zjawisk

W 2013 roku 22,19% ludności z obszaru objętego działaniem LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”
korzystało z pomocy społecznej.
Tabela 5. Liczba osób korzystających z opieki społecznej na obszarze objętym LSR
Liczba osób korzystających z
Skala ubóstwa
opieki społecznej
Wyszczególnienie
2009
2013
2013
639
690
Gmina Krzywcza
4741
3958
Gmina Dubiecko
1607
1354
Gmina Dynów
962
929
Gmina Markowa
842
633
Miasto Dynów
22,19%
1548
1429
Gmina Jawornik Polski
Gmina Rokietnica
768
593
11107
9576
Razem obszar LGD „Pogórze PrzemyskoDynowskie”:
Źródło: Dane GUS stan na dzień 31.12.2013
W 2013 roku, w porównaniu do 2007 roku liczba osób korzystających z pomocy społecznej wzrosła.
Skala wykluczenia społecznego
Zjawisko wykluczenia społecznego polega na niepodejmowaniu zwyczajowej i społecznie akceptowanej
drogi życiowej lub wypadaniu z niej i dotyczy osób, rodzin lub grup ludności, które:
 żyją w niekorzystnych warunkach ekonomicznych (bieda, ubóstwo materialne);
 zostają dotknięte niekorzystnymi procesami społecznymi, wynikającymi z masowych
i dynamicznych zmian rozwojowych, np. dezindustrializacji, kryzysów, gwałtownego upadku branż
czy regionów;
 nie zostały wyposażone w kapitał życiowy umożliwiający im zdobycie normalnej pozycji społecznej,
odpowiedniego poziomu kwalifikacji, wejście na rynek pracy lub założenie rodziny, co dodatkowo
utrudnia dostosowywanie się do zmieniających się warunków społecznych
i ekonomicznych;
 nie mają dostępu do odpowiednich instytucji pozwalających na wyposażenie w kapitał życiowy, jego
rozwój i pomnażanie, co wynika z niedorozwoju tych instytucji spowodowanego brakiem priorytetów,
brakiem środków publicznych, niską efektywnością funkcjonowania;
 doświadczają przejawów dyskryminacji, zarówno wskutek niedorozwoju właściwego ustawodawstwa,
jak i kulturowych uprzedzeń oraz stereotypów;
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 mają cechy utrudniające im korzystanie z powszechnych zasobów społecznych ze względu na
zaistnienie niesprawności, uzależnienia, długotrwałej choroby albo innych cech indywidualnych;
 są przedmiotem niszczącego działania innych osób, np. przemocy, szantażu, indoktrynacji1.
Tabela 6. Liczba osób objętych zjawiskiem wykluczenia społecznego na obszarze objętym LSR
Wyszczególnienie
Liczba osób objętych zjawiskiem
Skala wykluczenia
wykluczenia społecznego
społecznego
2007
2013
2013
Razem obszar LGD „Pogórze Przemysko3106
3070
7,1%
Dynowskie”:
Źródło: Dane Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin objętych obszarem działania LGD „Pogórze
Przemysko-Dynowskie” – stan na dzień 31.12.2013
Skala wykluczenia społecznego obszaru LGD wynosi 7,1%
Dostęp do miejscowej infrastruktury i kultury

Dynów 3,3 4,2
Dynów miasto
Markowa
Jawornik Polski
Krzywcza

53,4

43,8

65,8

68,1

58,2

47,9

18,3 12,1
8,1

61,7

wodociąg

48,1
28,3

kanalizacja
gaz

0,6

Stan
wyposażenia
obszaru
działania LGD w wodociągi,
kanalizację i sieć gazową, czyli
urządzenia
techniczne
zorganizowane w komunalnych
systemach sieciowych, określa
odsetek
mieszkańców
korzystających z instalacji w
odniesieniu do ogółu ludności
gminy.

Analizując obok zamieszczony
wykres
widać
duże
Dubiecko
zróżnicowanie w wyposażeniu
87,9
68
54,1
Rokietnica
obszaru objętego działaniem
LGD w infrastrukturę zarówno
0% 20% 40% 60% 80% 100%
wodociągową, kanalizacyjna jak
i gazową. W instalację gazową
najlepiej wyposażone są gminy Markowa (61,7), Rokietnica (54,1%) i miasto Dynów (53,4%), w
wodociągową (Rokietnica 87,9, Markowa 68,1 i miasto Dynów 43,8).
18,2

35,1
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Z badań Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadzonych w 2013 roku wynika że obszarze LGD
istnieje 25 placówek bibliotecznych i 14 ośrodków kultury.
Tabela 7. Instytucje kultury regionie LGD w 2013 roku
Placówki biblioteczne i filie
Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice
Ludność na 1 placówkę biblioteczną
Źródło: dane GUS

25
14
2672

Jedną z podstawowych i powszechnych form uczestnictwa w kulturze jest czytelnictwo, w którym ważną
rolę pełnią biblioteki. Wskaźnik określający czytelników bibliotek publicznych na 1 tys. ludności (130 osób
na 1 placówkę) jest zdecydowanie niższy od średniej wojewódzkiej (gdzie na 1 placówkę na wsi przypada
przeciętnie 169 osób). W porównaniu z rokiem 2007 ta liczba powoli rośnie.
Na obszarze LGD brakuje też koordynacji w sferze kultury. Poszczególne programy imprez realizowane są
bez wspólnej koncepcji i projektu. Według danych GUS jedynie gmina Miejska Dynów i Jawornik Polski
w ciągu roku organizują imprezy masowe o charakterze artystyczno-rozrywkowym.
Problemy w zakresie infrastruktury technicznej, kultury i rekreacji - wyniki zastosowanych przez
LGD partycypacyjnych metod tworzenia strategii - warsztaty diagnostyczne



pogarszający się stan technicznych części obiektów zabytkowych (w tym kapliczki i kościoły);
bardzo słabe zaplecze techniczne gminnych ośrodków kultury, świetlic, szkół;

1

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Warszawa 2003,
s. 21. Narodowa Strategia Integracji Społecznej (NSIS)
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niewystarczające wyposażenie w sprzęt, stroje, instrumenty zespołów ludowych, kapel, kół
gospodyń wiejskich, orkiestry, zespołów kolędniczych i innych;
 niewystarczające wyposażenie w sprzęt klubów sportowych;
 mała ilość lokalnych imprez kulturalnych;
 mała ilość przygotowanych miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych (słabo rozwinięta infrastruktura
rekreacyjna);
 słabo rozwinięta infrastruktura kultury oraz związane z tym wyposażenie (scena itp., system audio);
 brak ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych;
 niedostateczna promocja produktów lokalnych;
 brak wspólnej polityki promocyjnej gmin tworzących obszar objęty LSR;
Infrastruktura drogowa, ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura:










niedostatecznie rozwinięta infrastruktura wodno-kanalizacyjna (liniowa i punktowa);
brak oświetlenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych w miejscowościach ościennych;
niskie parametry istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej;
słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna;
niewystarczająca infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
niedostateczna ilość ścieżek tematycznych (rowerowych, krajobrazowych);
za mało atrakcji przyciągających turystów;
wymagająca modernizacji, zwiększenia estetyki baza noclegowa i gastronomiczna lokalnych
podmiotów gospodarczych;
niska estetyka miejscowości, braki w małej architekturze.
3.6. Wykazanie wewnętrznej spójności obszaru LSR (innej niż spójność przestrzenna).

Spójność historyczna
Historia Pogórza Przemysko-Dynowskiego to przede wszystkim aspekt przynależności państwowej.
Analizując tę kwestię należy rozpatrywać ją w kontekście stosunków polsko-ruskich i węgierskich. Tereny
dorzecza Sanu stały się terenami konfliktu między dążącymi do powiększenia swoich terenów młodymi
organizacjami państwowymi. U schyłku I Rzeczpospolitej, tereny Pogórza Przemysko-Dynowskiego stały
się miejscem wielokrotnych przemarszów, bitew i utarczek oddziałów konfederatów barskich z wojskami
rosyjskimi carowej Katarzyny. Na obszar duży wpływ miała zarówno I jak i II wojna światowa. Po
wyzwoleniu, ludność obszaru włożyła wielką ilość pracy w odbudowę kraju i obszaru z pożogi wojennej.
Powoli zaczęło rozwijać się życie kulturalne i oświatowe. Obszar ten to pogranicze dwóch narodów,
o burzliwej historii, gdzie piętno odcisnęły lata powojenne 1945-1947, które stanowią kres kultury tworzonej
tu przez wieki. Wydarzenia te sprawiły, że pojawiły się trudności pokojowego współżycia. W rezultacie
wytworzył się na tym terenie specyficzny typ pogranicza w którym brak było wyraźnej linii demarkacyjnej
między społecznościami, a zamiast tego istniała strefa przejściowa, składająca się ze specyficznych
lokalnych całości kulturowych. Historyczne przemiany przynależności politycznej tych obszarów
wykształciły w zamieszkującej go ludności swoisty stosunek do władzy i typ identyfikacji związany ze
środowiskiem lokalnym.
Spójność kulturowa
Uwarunkowania kulturowe najsilniej spajają obszar siedmiu gmin opracowujących wspólną strategię
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Obszar Pogórza Przemysko-Dynowskiego choć rozległy
terytorialnie cechuje się silną spójnością kulturową. Są to obszar zwarty pod względem religii, tradycji,
obrzędów a także, muzyki i folkloru. Teren charakteryzuje się silną integracją społeczną i kulturalną co
przekłada się na występowanie na obszarze rozwiniętego tzw. „patriotyzmu lokalnego”, polegającego na
przywiązaniu mieszkańców do tradycji, gwary i występujących na tym terenie odrębności społecznogospodarczych. Na obszarze żyje wielu utalentowanych rzeźbiarzy, malarzy, kwiaciarek, a także poetów,
hafciarek oraz twórców instrumentów ludowych, którzy podtrzymują tradycje kulturowe przekazując je z
pokolenie na pokolenie. Region cechują typowe zwyczaje ludowe, które skupiają się wokół świąt
kościelnych, a szczególnie wokół świat Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Charakterystyczne elementy tych
obchodów to oczywiście muzyka i śpiew. Obyczajowość obszaru Pogórza Przemysko-Dynowskiego zawiera
istotne elementy wywodzące się z połączenia kultury miejskiej z wiejską. Taka struktura obszaru znacznie
odróżnia go od sąsiednich obszarów i tym samym wpływa na silną spójność tak społeczną, kulturową jak i
gospodarczą.
3.7. Opis zagospodarowania przestrzennego/układu osadniczego (spójność przestrzenna)
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Rozmieszczenie zabudowań w poszczególnych miejscowościach gmin wchodzących w skład obszaru
„Pogórze Przemysko-Dynowskie” jest bardzo nierównomierne, aczkolwiek w znacznym stopniu prezentuje
typ wielodrożnicy. Dominuje tu zabudowa zwarta wzdłuż ciągów komunikacyjnych, a zabudowa
rozproszona wśród kompleksów pól uprawnych. Wszystkie miejscowości są powiązane funkcjonalnoprzestrzennie ze swoim najbliższym otoczeniem oraz z lokalnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym,
siedzibą władz samorządowych. Każda miejscowość posiada ukształtowane swoje centrum. W zabudowie
mieszkaniowej obszarów wiejskich Pogórza występują budynki jednorodzinne, wielorodzinne oraz
budownictwo zagrodowe, z przewagą budynków niskich o konstrukcji murowanej. Budownictwo zagrodowe
prezentują też nielicznie już zachowane dwutraktowe drewniane chałupy o funkcji mieszkalno-gospodarczej.
Z kolei budownictwo jednorodzinne to przede wszystkim budynki wolnostojące. Na tym tle zdecydowanie
wyróżnia się Gmina Miejska Dynów. Centrum regularnego układu miejskiego stanowił prostokątny rynek.
Czworobok miasta od strony północno-zachodniej zamykał kościół, a od północnego wschodu zamek
wzniesiony po 1409 r. zapewne przez Piotra Lunaka Kmitę, na miejscu dawnego grodziska. Układ
przestrzenny Dynowa nawiązuje do planu szachownicowego, szeroko stosowanego przy projektowaniu
średniowiecznych układów urbanistycznych. Na początku XVIII w. w drewnianej zabudowie przyrynkowej
Dynowa zaczęły pojawić się pierwsze parterowe domy murowane, które w pierwszej połowie XIX w.
zastąpiły ostatnie budynki drewniane. Zmiany w zabudowie centralnej miasta nastąpiły także po pożarach,
które miały miejsce w 1870 i 1904 r. Dalszych zniszczeń dokonały pożary II wojny światowej i niemieckie
bombardowania.
Z krajobrazu miasta zniknęły okazałe budynki cerkwi oraz synagogi2.
3.8. Opis dziedzictwa kulturowego/zabytków
Najważniejsze zabytki dziedzictwa kulturowego/zabytków na obszarze działania LGD „Pogórze PrzemyskoDynowskie” to:
Zabytki poszczególnych gmin obszaru LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”
1) Kościół Parafialny p.w. św. Trójcy, 2) Cerkiew p.w. Zaśnięcia Matki Boskiej, 3) Zespół
Dworski, 4) Zespół Cerkwi w Chyrzynce, 5) Kościół Parafialny p.w. Narodzenia NMP w
Gmina
Krzywczy, 6) Cerkiew Greckokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Krzywczy, 7) Zespół
Krzywcza
Dworski w Krzywczy, 8) Cerkiew p.w. Opieki NMP, 9) Kościół Filialny Parafii Babice, 10)
Dawna Cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego.
1) Zespół Dworski w Nienadowej, 2) Zespół Dworski Krasickich, 3) Zespół Dworski
Krasickich, 4) Spichlerz - Zespół Dworski w Wybrzeżu, 5) Oficyna Dworska - Zespół
Dworski w Wybrzeżu, 6) Spichlerz - Zespół Dworski w Nienadowej, 7) Gorzelnia - Zespół
Gmina
Dworski w Nienadowej, 8) Kordegarda - Zespół Dworski w Nienadowej, 9) Obora - Zespół
Dubiecko
Dworski w Nienadowej, 10) Cerkiew p.w. św. Dymitra, 11) Cerkiew p.w. Podwyższenia
Krzyża, 12) Kościół p.w. św. Katarzyny, 13) Kościół p.w. Niepokalanego Serca NMP, 14)
Kościół Parafialny p.w. Jana Kantego, 15) Stary Sąd, Młyn Parowy, 16) Młyn Wodny, 17)
Most - Zespół Dworski Krasickich.
1) Zabytkowy Zespół Dworski z I połowy XIX wieku w Bachórzu, 2) Kościół Parafialny z
Gmina
lat 1872-73 w Bachórzu, 3) murowany dworzec kolei wąskotorowej z 1887 roku, 4) ruiny
Dynów
zamku murowanego z II połowy XVI wieku w Dąbrówka Starzeńska, 5) Kościół Parafialny
z lat 1779-1804, 6) dzwonnica z 1886 roku, 7) plebania z końca XVIII wieku.
1) Chałupa kmieca konstrukcji przysłupowej z 1874 r., 2) stajnie z zagrody kmiecej z końca
Gmina
XIX w., 3) stodoła konstrukcji słupowej z przełomu XIX-XX w. z wozownią, 4) spichlerz z
Markowa
końca XIX w., zwany w Markowej „sołkiem”, 5) wiatrak-koźlak z poł. XX w., 6) chałupa
„biedniacka” z chlewikiem, pochodzące z 1905 r.
1) Zespół Kościoła par. p.w. św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim, 2) Zespół
Gmina
Dworski w Hadle Szklarskie, 3) dworzec kolejki wąskotorowej w zespole kolejki
Jawornik
wąskotorowej Przeworsk-Dynów, 4) Zespół Cerkwi gr.-kat. p.w. Przemienienia Pańskiego,
Polski
ob. Kościół rzym.-kat. par. p.w. Niepokalanego serca NMP, 5) Zespół Kościoła par. p.w.
św. Katarzyny w Manasterzu.
1) Zespół dworski, 2 poł. XIX/XX w., 2) Zabudowania gospodarcze - spichlerz i tzw. stajnia
Gmina
cugowa z XIX w., 3) Kościół św. Mikołaja i Maryi Panny z XV-XVI w., prz. na pocz. XVII
Rokietnica
w.
1) Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Dynowie, 2) ziemne fortyfikacje miejskie i zamkowe
Gmina Miasta
z XIV i XV w., 3) rynek z odrestaurowanym pomnikiem Władysława Jagiełły z 1910 r. oraz
Dynów
zabytkowymi kamienicami, 4) pozostałości zabudowań dworskich Trzecieskich z XIX w.:
2
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murowana oficyna dworska z 1904 r., pozostałości parku i studnia drewniana – ul. Dworska,
5) Szkoła murowana XIX/XX w. z bogatą dekoracją snycerską – ul. Ks. J. Ożoga (obecnie
Urząd Gminy Dynów), 6) zabytkowy dworzec kolejki wąskotorowej na linii Przeworsk –
Dynów wraz z budynkiem administracyjnym, 7) magazynem spedycji kolejowej,
budynkiem wagi kolejowej, urządzeniami sygnalizacyjnymi i torowiskiem oraz lokomotywą
z końca XIX wieku – ul. Kolejowa, 8) Cmentarz rzymsko – katolicki z pocz. XIX w. wraz z
kaplicą z 1829 r. – ul. Grunwaldzka, 9) dwa cmentarze żydowskie (kirkuty) przy ul.,
schrony bojowe od ognia czołowego i tradytorowy tzw. „Linia Mołotowa” – ul. Bartkówka,
10) liczne kapliczki, figury i krzyże, kapliczka – obelisk (słup handlowy) – najstarsza
kapliczka z XVIII w. – ul. Piłsudskiego 9.
Źródło: opracowanie własne na podstawie zasobów internetowych oraz danych Gmin: Krzywcza, Dubiecko,
Dynów, Markowa, Jawornik Polski, Rokietnica i Miasta Dynów
3.9. Charakterystyka obszarów atrakcyjnych turystycznie oraz wskazanie potencjału dla
rozwoju turystyki
Tereny wiejskie województwa podkarpackiego stanowią jeden z ostatnich w Europie przykładów
zachowania tradycyjnego krajobrazu kulturowego, w który wkomponowane są elementy dziewiczego
środowiska przyrodniczego. Podstawową przewagą konkurencyjną terenów wiejskich w stosunku do
terenów zurbanizowanych jest zgodne łączenie natury i kultury. Ich wzajemne przenikanie się tworzy
niezwykłą mieszankę perspektyw rozwoju atrakcji i produktów turystycznych. Jednakże, pomimo tego
faktu, warunki do rozwoju turystyki rekreacyjnej, aktywnej, kwalifikowanej, miejskiej, kulturowej
czy biznesowej wykorzystywane są tutaj w niewielkim stopniu. Tylko poprzez budowanie przewagi
konkurencyjnej w postaci innowacyjnych produktów turystyki obszar ma szanse konkurować z takimi
terenami jak Bieszczady, Zakopane czy Mazury.
Potencjał przyrodniczy
Duży potencjał obszaru wynika przede wszystkim z posiadanych walorów naturalnych. Bogata sieć
hydrograficzna stwarza doskonałe warunki do rozwoju turystyki wodnej. Wędkarstwo jako niezależny
produkt turystyki specjalistycznej może stanowić doskonałe uzupełnienie oferty wypoczynkoworekreacyjnej regionu. Na terenie województwa podkarpackiego jest ok. 30 tys. wędkarzy, zrzeszonych w
czterech Okręgach PZW3. Wzrost zainteresowania aktywną rekreacją z ich strony generuje atrakcyjność
rzeki San. Rozwój wędkarstwa jako niezależnego produktu turystyki specjalistycznej może mieć wpływ na
dominację konkurencyjną nad innymi turystycznymi obszarami kraju, a w konsekwencji na tworzenie
infrastruktury paraturystycznej, zwłaszcza położonej w pobliżu potencjalnych łowisk. Szlak wodny rzeki San
stwarza także dogodne warunki do uprawiania turystki kajakowej. Atrakcyjne i dostępne trasy spływów
kajakowych rzeki San stwarzają możliwość powstania infrastruktury szlaku kajakowego tj.: urządzenia,
budynków i budowle służące obsłudze ruchu turystycznego na szlaku kajakowym. Zróżnicowanie
krajobrazowe regionu, zwłaszcza w obszarze rzeki San, tworzy duże możliwości rozwoju związane z
turystyką wypoczynkową i odmianami turystyki specjalistycznej np. turystyką konną, oraz popularnymi
formami turystyki aktywnej np. turystyką rowerową i pieszą. Duże kompleksy leśne w tym (2 rezerwaty
przyrody o łącznej powierzchni 61,87 ha, 4 parki krajobrazowe o łącznej powierzchni 18 060,10 ha i
2obszarów chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni 27 333,8 ha, stanowią doskonały potencjał
turystyki przyrodniczo-krajoznawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Lesistość na obszarze (32%
powierzchni) większa od średniej krajowej (blisko 29%) oraz ukształtowanie powierzchni i sprzyjające
warunki klimatyczne pozwalają na przedłużenie sezonu o miesiące zimowe np. narciarstwo biegowe.
Ponadto obszar ten jest predysponowany do stworzenia produktu turystycznego pt. „Nordic-Walking” .Na
terenie obszaru istnieje wiele szlaków rowerowych. Szlaki te tylko w części tworzą sieć, co zapewnia
turyście ciągłość trasy oraz umożliwia swobodne przemieszczanie się rowerem czy też pieszo po obszarze.
Wysoka jakość środowiska przyrodniczego obszaru zawdzięcza braki rozwiniętego przemysłu
powodującego zagrożenia dla naturalnej przestrzeni regionu.
Potencjał Kulturowy
Na walory antropogeniczne regionu LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” składają się wszelkiego
rodzaju miejsca i obiekty zabytkowe oraz muzea dysponujące zbiorami o szczególnym znaczeniu
świadczące o unikatowej historii regionu, a także tradycje, obrzędy i folklor świadczące o żywych
korzeniach obyczajowości lokalnej. Bogactwo dziedzictwa kulturowego zabytkowych kościołów (tj.
Kościół Parafialny p.w. św. Trójcy w Krzywczy, Kościół p.w. św. Katarzyny, Kościół p.w. Niepokalanego
Serca NMP, Kościół Parafialny p.w. Jana Kantego w Dubiecku, Kościół Parafialny z lat 1872-73 w
3
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Bachórzu, Kościół Parafialny z lat 1779-1804 w Dynowie, Zespół Kościoła par. p.w. św. Andrzeja Apostoła
w Jaworniku Polskim, Zespół Kościoła par. p.w. św. Katarzyny w Manasterzu, Kościół św. Mikołaja i Maryi
Panny z XV-XVI w. w Rokietnicy, Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Dynowie), cerkwi (tj.Cerkiew p.w.
Zaśnięcia Matki Boskiej, Zespół Cerkwi w Chyrzynce, Cerkiew Greckokatolicka p.w. Narodzenia NMP w
Krzywczy, Cerkiew p.w. Opieki NMP, Dawna Cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego, Cerkiew p.w.
Podwyższenia Krzyża, Zespół Cerkwi gr.-kat. p.w. Przemienienia Pańskiego), ludowych tradycji, zwyczajów
i obrzędów są doskonałą podwaliną dla turystyki kulturowej. Obszar posiada stosunkowo dużą ilość
zabytkowych obiektów. Niektóre z nich są unikalne na skalę Polski np. zespół dworca kolei wąskotorowej
Przeworsk Główny (XIX/XX) wraz z linią kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów został wpisany do Rejestru
Zabytków (nr rej.: A-463). Istnienie tradycyjnej architektury (zespołów dworskich (17), ruin zamków
(1)wiejskich chat i stajni (5), młynów(2), wielu przydrożnych, zabytkowych kapliczek, zwyczaje i obrzędy
ludowe, zachowane stare rzemiosła (tkactwo, hafciarstwo ludowe, zabawkarstwo), a także sztuka ludowa
(muzyka, poezja, rzeźba), stanowią o jego dużej atrakcyjności turystycznej. Wśród rzemiosł
artystycznychuprawianych na obszarze LGD należy wymienić rzeźbę (Bogusław Kędzierski, Mieczysław
Fednar, Małgorzata Wojdyło, Marcin Kądziołka), malarstwo (Jolanta Miklasz-Pyś, Jacek Pyś, Alicja
Jureczko, Danuta Sapa), pozostałe prace rękodzielnicze (Joanna Bednarz, Jolanta Grzech, Marta Jasińska,
Krystyna Kopiec, Alicja Król, Maria Kucz, Dorota Kwaśna, Teresa Mazur, Irena Minorowicz, Bronisława
Perduta, Rubin Adam, Ewa Rubin, Józef Sikora, Agnieszka Strojek, Agnieszka Strojek, Elżbieta Wojdyło,
Beata Wąsowicz. Profesje te stanowią część dziedzictwa kulturowego regionu i mogą stanowić uzupełniającą
atrakcję turystyczną Pogórza Przemysko-Dynowskiego. Odpowiednie wsparcie przez samorządy terytorialne
rzemiosł opartych na lokalnych tradycjach prowadzić może w efekcie do ich reaktywacji i ożywienia
działalności ukierunkowanej jako specyficzny produkt turystyczny. Dziedzictwo kulinarne, które coraz
częściej traktowane jest jako jeden z głównych czynników rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, to
niewątpliwie także wielki potencjał regionu. Wyroby pań z kół gospodyń wiejskich(tj. chleb biały (plocek
markowski), galaretka z nóżek wieprzowych (studzienina), gomółki, bałabuchy (pierogi z kaszą gryczaną,
kapustą lub grzybami), zupa z pęcakiem i kruglem, żurek po dynowsku, żurek postny z Reczpola, kwasówka z
grzybami i kaszą gryczaną z Ruszelczyc, gołąbki z ziemniaków czy tradycyjny chleb z łopaty ze Skopowa
itp.)i tradycyjne potrawy serwowane w lokalnych restauracjach są doskonałą okazją do promocji lokalnego i
regionalnego dziedzictwa kulinarnego a także okazją do pobudzania lokalnej przedsiębiorczości. Tego typu
zasoby są dla regionu szczególnie istotne zważywszy na fakt, iż łatwo je zmienić na popularny produkt
turystyczny. Tradycyjna zdrowa żywność i rękodzieło ludowe obszaru stają się nie tylko dobrymi pomysłami
na unikalny i ekskluzywny prezent, ale także sposobem na wzbogacenie oferty turystycznej oraz szansą na
rozwój np. warsztatów pomagających w leczeniu różnych dolegliwości. Ginące zawody i rękodzieło
połączone z żywnością wysokiej jakości pozwalają na stworzenie ofert zorganizowanego wypoczynku na
obszarach wiejskich w postaci pakietu turystycznego inaczej tzw. komercjalizowanego produktu turystyki
wiejskiej. Pakiet turystyczny (package) to kombinacja dwóch lub więcej elementów sprzedawanych jako
jeden produkt po zryczałtowanej cenie, w której koszty poszczególnych pozycji nie są wyodrębnione.
Pakiety takie łączące usługę noclegową z wyżywieniem i atrakcjami tworzącymi wypoczynkowi cieszą się
coraz większym zainteresowaniem i mogą stanowić dużą szansę poprawy sytuacji ekonomicznej w regionie
zapewniając jednocześnie pozytywne efekty społeczne.
Potencjał Infrastrukturalny
Na terenie obszaru zarejestrowanych jest 8 obiektów noclegowych, 21 agroturystycznych, 3 pola namiotowe
i 11 obiektów gastronomicznych. Wskaźnik Schneidera tj. znacznik intensywności ruchu turystycznego,
wyrażony liczbą turystów korzystających z noclegów, przypadającą na 1000 mieszkańców stałych według
danych GUS wynosi 16,92. Niewątpliwie nowa LSR powinna uwzględniać podniesienie atrakcyjności
turystycznej obszaru poprzez właściwą promocję obszaru oraz budowę infrastruktury miejsca docelowego tj.
bazy noclegowej, żywieniowej, oraz transportu lokalnego, umożliwiający turystom swobodne i komfortowe
korzystanie z miejscowej oferty. Będzie to wymagało dostosowania oferty do bardziej wymagającego
odbiorcy, jednakże niewątpliwym atutem powinno stać się nieskażone środowisko tworzące ekologiczny
produkt agroturystyczny regionu. Infrastruktura para turystyczna regionu (tj. Szlak Architektury Drewnianej,
Krzywiecki Ekorajd Rowerowy, szlak wodny „Błękitny San”, szlak Pielgrzymkowy zwany „Drogą
Różańcową”, szlak turystyczno-historyczny im. płk. Leopolda Lisa-Kuli, trasa rowerowa „Szlakiem
przydrożnych krzyży i kapliczek w Husowie”, szlak zielony Pagórki Pogórza - Dynowskiego, szlak niebieski
"Zakolem Sanu", niebieski szlak turystyczny Dynów – Biała k. Rzeszowa, szlak niebieski: Dynów - Ustrzyki
Dolne, szlak zielony: Przemyśl – Dynów, szlak Green Velo, szlak żółty: Dubiecko – Pruchnik, jeździecki klub
sportowy „DRAGON", kompleks rekreacyjno sportowy Pod Dębiną w Bachórzu, Zespołu Pałacowo Parkowego w Hadlach Szklarskich, Informacja Turystyczna: Związek Gmin Turystycznych Pogórza
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Dynowskiego4) to także niewątpliwie atut regionu który przy odpowiednich działaniach może stać się
produktem turystycznym.
Potencjał komunikacyjny
Obszar LGD położony nieopodal ciągu istniejących bądź potencjalnych korytarzy transportowych o zasięgu
transeuropejskim. Około 40 km od południowych granic obszaru znajduje się lotnisko Rzeszów-Jasionka,
posiadające położenie strategiczne dla rozwoju ruchu lotniczego we wschodniej części kraju. W podobnej
odległości zlokalizowana jest przylegająca do lotniska autostrada A4, łącząca m.in. Niemcy, Wrocław,
Kraków, Tarnów, Rzeszów oraz przejście graniczne z Ukrainą Korczowa - 39 Krakowiec. Droga ta jest
główną arterią komunikacyjną województwa podkarpackiego. Sieć drogową na obszarze LGD stanowią
drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogi powiatowe w większości posiadają nawierzchnię
bitumiczną. Na drogach tych w wielu miejscach obserwuje się uszkodzenia nawierzchni w postaci
przełomów, głównie spowodowane ruchem pojazdów ciężarowych o masie nie dostosowanej do
wytrzymałości tych dróg. Sieć dróg powiatowych zapewnia dobre połączenie z wszystkimi sąsiednimi
powiatami. Przepustowość tych dróg jest jednak znacznie ograniczona. Szybki rozwój motoryzacji, a tym
samym wzmożony ruch samochodów, zarówno osobowych, jak i ciężarowych na tych drogach spowodował,
iż drogi powiatowe nie spełniają obecnych wymagań. Stan dróg stanowi jedną z podstawowych barier
rozwoju regionu. Brak jest głównych arterii drogowych, które zdecydowanie wpłynęłyby na
polepszenie jakości podróżowania obszarze LSR. Poważne utrudnienie komunikacyjne stanowi
również brak dostatecznej liczby mostów i przepustów na lokalnych rzekach. Przez teren działania LGD
przebiegają drogi wojewódzkie nr 835, 881, 884.
Podsumowując, bez dodatkowych elementów wspomagających, takich jak rozwinięta infrastruktura
techniczna, paraturystyczna, niezmiernie istotna z punktu widzenia mieszkańców regionu i inwestorów oraz
występowanie walorów antropogenicznych, będących dodatkową zachętą dla turystów, funkcja turystyczna
nie będzie się rozwijała w sposób optymalny. Inicjatywa wynikająca z chęci poprawy warunków życia i
oczekiwane bodźce ekonomiczne sprawiają, że turystyka na obszarze działania LGD może stanowić czynnik
mobilizujący i aktywizujący dla mieszkańców w sferze zawodowej. Tereny jakie obejmuje LGD „Pogórze
Przemysko-Dynowskie” (głównie wiejskie) to doskonałe miejsce do rozwoju oferty wypoczynku, opartego
na walorach środowiska i aktywności rekreacyjnej, o której atrakcyjności decyduje możliwość poznania
walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych miejsca/regionu oraz interaktywne metody
prezentacji lokalnych zwyczajów, sposobów gospodarowania, tradycyjnej wytwórczości, itp.
3.10. Opis produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych podkreślających specyfikę
danego obszaru
Na obszarze Lokalnej Grupy Działania produkt lokalny aktywizuje społeczność, staje się marką regionu,
inspiruje rolników i lokalnych przetwórców, a nawet jest dumą samorządów. Produkty takie jak kiełbasa
markowska wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych czy Chleb Żytni Tradycyjny Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Dynowie oznaczony znakiem „Jakość Tradycja” należą do najsmaczniejszych w
regionie i są rarytasem poszukiwanym nie tylko w kraju. Produkty z Markowej dostępne są na terenie całego
Podkarpacia, ale także w punktach ze zdrową, ekologiczną żywnością w Warszawie czy Krakowie.
Zazwyczaj to sami producenci pracowali i pracują na pozycję, jaką mają ich wyroby, biorąc udział w
konkursach, festynach, dożynkach, zgłaszając produkty na listy dziedzictwa kulinarnego czy do konkursów o
laur marszałków. To producenci wykonali i wykonują wielką pracę, inwestują niemałe kwoty, by ich produkt
był unikalny, wyróżniał się i obronił na rynku. Lokalni producenci obszaru LGD „Pogórze PrzemyskoDynowskie” stawiają też na uczciwość i rzetelność, wiedząc, że jest to klucz do sukcesu. Jednocześnie
podkreślają, że rynek produktów lokalnych, tradycyjnych, regionalnych będzie się rozwijał pod warunkiem,
że prawo nie będzie ograniczać sprzedaży tych wyrobów, czyli nie będzie wymagało od małych
przetwórców spełniania takich samych wymogów jak np. od koncernów mięsnych. Jest to bowiem inny
rodzaj produkcji. Rosnące zainteresowanie konsumentów decyduje o rozwoju rynku takich produktów, które
coraz częściej dostępne są nie tylko na targach, festynach czy jarmarkach, lecz także na specjalnych
stoiskach w centrach handlowych, w sieciach handlowych, a nawet w niedużych sklepach osiedlowych.
W ostatnich latach na terenie województwa powstają sklepy oferujące taką żywność, ale brakuje ogniwa
4

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego utworzony przez gminy: Dubiecko, Dydnia, Dynów – gmina miejska, Dynów –
gmina wiejska, Nozdrzec, Krzywcza powstał w czerwcu 1996 roku. Siedzibą Związku jest miasto Dynów. Związek pomaga w
realizacji zadań publicznych tworzących go gmin w zakresie: rozwijania przemysłu turystycznego, poprzez budowę i rozbudowę
infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, rozwijania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zabytków, edukacji
krajoznawczej i ekologicznej.
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pośredniego, czyli zorganizowanej dystrybucji. Pojedyncze sklepy na własną rękę szukają kontaktów
z wytwórcami i same organizują dostawy.
Produkty nagrodzone certyfikatem upoważniającym do posługiwania się logo "Tradycyjny Produkt Powiatu
Łańcuckiego":(Józef Bawoł, Zakład Masarski (kiełbasa starowiejska, kiszka wiejska markowska, salceson,
pieczeń rzymska, schab parzony, pasztet, polędwica nadziewana),Rafał Dźwierzyński, Zakład
Masarski (kiełbasa wiejska z Markowej, kiszka wiejska markowska, pieczeń markowska ”Zając”, schab
wędzony wiejski, szynka wędzona wiejska),Wiesława Głowiak, Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski(kiełbasa
wiejska, szynka wiejska, salceson, pieczeń rzymska),Krzysztof Cyran TORCIK S.C. (ciastka domowe
markowskie, szyszka weselna),Koło Gospodyń Wiejskich w Markowej (chleb Markowski na serwatce, chleb
biały, placek Markowski, chleb Markowski z kminkiem, chleb Markowski na zsiadłym mleku Polewka (zupa),
chleb markowski z siemieniem),Stanisław Niemczak Zakład Masarski NIEM – POL S.J. (kiełbasa wiejska
markowska, kaszanka wiejska gryczana, pieczeń tradycyjna „Zając”, schab nadziewany, szynka wiejska
wędzona),Jan Fołta Zakład Uboju i Przerobu Mięsa (kiełbasa markowska, Golonka Babuni, szynka
w ziołach, polędwiczka nadziewana z Markowej, szynka wiejska z Markowej),Zakład Uboju i Przerobu
Mięsa „MARKPOL” (kiełbasa zwyczajna, pieczeń domowa).
Produkty oznaczone znakiem „Jakość Tradycja”: Chleb Żytni Tradycyjny Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Dynowie. Chleb kołacz i Chleb domowy na maślance to wypieki nagrodzone
przez Lożę Ekspertów programu „Doceń polskie” w trakcie XVII atestacji produktów spożywczych. Chleby
uzyskały godła promocyjne oraz tytuły TOP PRODUKT. Miana te przyznawane są wyłącznie żywności
najwyższej jakości, to zatem najlepsza rekomendacja dla wyrobów Piekarni należącej do Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie. Oferta producenta nie ogranicza się do wyróżnionych
przez ekspertów wypieków. Piekarnia proponuje konsumentom 18 rodzajów pieczywa podstawowego, 26
rodzajów drobnego, jak również 42 rodzaje ciast oraz wafle suche.
Rozwój i promocja produktów lokalnych obszarów LGD jest korzystny zarówno ze względów
środowiskowych (wykorzystywane są naturalne zasoby środowiska), gospodarczych (nowe firmy,
dochód dla mieszkańców, podatki dla gminy, rozruch lokalnej gospodarki), jak i społecznych (miejsca
pracy, ciekawe zajęcie, realizacja celów życiowych, wzrost poziomu życia i przywiązania do regionu).
Produkt lokalny stwarza szansę poprawy sytuacji ekonomicznej w regionie, zapewniając jednocześnie
pozytywne efekty środowiskowe i społeczne. Jest więc regionalnym sposobem na realizację
zrównoważonego rozwoju.
3.11.

Charakterystyka rolnictwa i rynku rolnego

Z uwagi na warunki społeczno-gospodarcze występujące w przeszłości, rolnictwo Pogórza PrzemyskoDynowskiego posiada własną specyfikę wyróżniającą się przede wszystkim dużym rozdrobnieniem
agrarnym, nadmiarem zasobów siły roboczej oraz niską towarowością produkcji rolnej. Znaczne
zróżnicowanie warunków przyrodniczo-glebowych sprawia, że produkcja rolnicza prowadzona jest zarówno
na bardzo dobrych, jak i słabych glebach, w korzystnych i skrajnie niekorzystnych warunkach
klimatycznych, na terenach nizinnych, podgórskich, na których użytkowanie gruntów rolniczych jest
szczególnie uciążliwe.
Liczba gospodarstw Kierunki produkcji rolnej Liczba osób zatrudnionych Średnia powierzchnia
rolnych
w rolnictwie
gospodarstw
8 694
Wielokierunkowa
7 881
5,18
działalność
Pogórze Przemysko-Dynowskie posiada dobre warunki dla rozwoju rolnictwa. W dolinie Sanu i jego
dopływów występują urodzajne mady rzeczne. Na płaskowyżach występują gleby gliniaste i gliniasto-ilaste.
Użytki rolne zajmują 37 156,28 ha ogólnej powierzchni regionu. Region cechuje się bardzo dużym
rozdrobnieniem gospodarstw rolnych. Na ogólną liczbę 8 694 gospodarstw rolnych średnia powierzchnia
wynosi 5,18. Warunki naturalne gminy predysponują rolników do produkcji zdrowej żywności
odpowiadającej standardom europejskim. Wymaga to wprowadzenia odrębnych gospodarstw, na terenach
strefy podgórskiej, o profilu rolno-hodowlanym powiązanych z agroturystyką jako funkcją uzupełniającą.
Gospodarstwa rolne są dobrze wyposażone w maszyny rolnicze. Również kultura rolna jest na dobrym
poziomie. W wystarczającym stopniu rozwinięta jest sieć handlowa zaopatrująca rolników w środki do
produkcji rolnej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie zasobów internetowych oraz danych Gmin: Krzywcza, Dubiecko,
Dynów, Markowa, Jawornik Polski, Rokietnica i Miasta Dynów
Produkcja rolnicza w zdecydowanej większości gospodarstw ma charakter wszechstronny bez określonego
kierunku specjalizacji. Dominującymi uprawami są zboża oraz rośliny okopowe – głównie ziemniaki a w
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produkcji zwierzęcej chów bydła i trzody chlewnej. Przeważającą część wytworzonych płodów rolnych
rolnicy przeznaczają na własne potrzeby, niewielką część na sprzedaż. Efektem tego jest brak dużej sieci
punktów skupu produktów rolnych i innych. Kierunkiem dominującym w większości gospodarstw jest
produkcja roślinna, która ma jednak charakter wielokierunkowy i niewyspecjalizowany z przewagą upraw
roślin mało pracochłonnych, tj. zbóż i okopowych. Wśród upraw zbożowych przeważa pszenica ozima,
mieszanki zbożowe ozime i pszenżyto ozime mniejszy udział ma owies, żyto i jęczmień. Tworzenie i rozwój
inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu
udostępnianie jej lokalnym producentom.
Powyższy zakres opracowania ukazuje specyfikę obszaru Lokalnej Grupy Działania Pogórze PrzemyskoDynowskie którą można zawrzeć w kilku zakresach spójności.
 widoczna jest bowiem spójność przyrodnicza, związana z położeniem, w jej efekcie występuje
spójność gospodarcza rozwijająca się wokół przemysłu i budownictwa. Całość związana jest ze
spójnością kulturową wyróżniają się na tym obszarze.

Podsumowanie diagnozy obszaru
Analizując sytuację obszaru pod katem spójności należy podkreślić iż zjawisko to jest bardzo złożone.
W odniesieniu do obszaru nie ma możliwości wskazania jednoznacznej oceny poziomu spójności. Z jednej
strony obserwowany jest m.in. duży udział i zainteresowanie mieszkańców w działaniach organizacji
pozarządowych. Z drugiej strony, saldo migracji (minus 170), które determinuje szereg konsekwencji
i problemów społecznych, wskazuje na pewne trudności z zapewnieniem odpowiedniego poziomu kapitału
społecznego. Obszar Pogórza Przemysko-Dynowskiego to również obszar wielu deficytów związanych
z zagrożeniem wykluczenia społecznego mieszkańców. Niezwykle istotną kwestią jest wsparcie grup
wykluczonych, takich jak osoby niepełnosprawne. Deficyty w tym obszarze są szczególnie zauważalne.
O kondycji kapitału społecznego świadczy również takie zjawisko jak długotrwałe bezrobocie (Udział
wynosi ok. 45,46% w ogóle osób bezrobotnych),skala ubóstwa i wykluczenia społecznego (7,1%). Również
w przedsiębiorczość społecznej, którą prowadzą mieszkańcy w strukturach podmiotów ekonomii społecznej
zauważalne są tu pewne trudności z rozwojem w aspekcie społecznym. Wśród barier rozwoju
przedsiębiorczości i rynku pracy istotnych w procesie urzeczywistniania spójności społecznej wymienia się:
brak kapitału; wyuczoną bezradność i postawy roszczeniowe; niechęć wobec zmian i ograniczenia będące
barierą dla innowacyjności (brak otwartości na zmiany i nowości; niski poziom chęci zdobywania
umiejętności biznesowych), co wiąże się dodatkowo z oporami wobec łączenia działalności komercyjnej ze
społeczną. Stanowi to duże wyzwanie dla działań mających na celu zmianę mentalności głównie dzięki
edukacji oraz procesom aktywizacji społecznej i zawodowej. Rolnictwo obszaru tradycyjnie stanowi jedną
z głównych gałęzi gospodarki i pozycja ta została znacząco wzmocniona w efekcie akcesji Polski do Unii
Europejskiej. Dużą szansą rozwoju jest wsparcie udzielane w ramach pomocowych programów unijnych dla
rozwoju rolnictwa ekologicznego. Słaba strategia promocji zasobów turystycznych, niewystarczająca baza
noclegowa i gastronomiczna oraz brak wykreowanego produktu turystycznego regionu to niewątpliwie słaba
strona obszaru LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Charakterystyka obszarów atrakcyjnych turystycznie
ze wskazaniem potencjału dla rozwoju turystyki pozwoliły na wyciągnięcie stosownych wniosków
zwłaszcza w kontekście niewykorzystanych możliwości turystycznych tego szczególnego obszaru. Trafna
strategia promocji, która często jest elementem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
oraz wsparcie samorządów terytorialnych na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju przy pomocy
programów unijnych może pomóc wykreować pozytywny wizerunek obszaru, co wiąże się z pozyskaniem
nowych inwestorów oraz napływem większej ilości turystów.
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4. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest podsumowaniem mocnych i słabych stron obszaru LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” wynikających z uwarunkowań wewnętrznych oraz
szans i zagrożeń zdeterminowanych w dużej mierze przez czynniki zewnętrzne.
SŁABE STRONY
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności,3.2.: Charakterystyka Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.5. Wskazanie problemów
gospodarki/przedsiębiorczości, 3.9. Charakterystyka obszarów atrakcyjnych społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ubóstwa i wykluczenia
turystycznie oraz wskazanie potencjału dla rozwoju turystyki.
społecznego oraz skali tych zjawisk
 Dobre warunki przyrodnicze i ekologiczne sprzyjające rozwojowi
 Niewystarczająca i niskiej jakości infrastruktura ochrony środowiska
agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz rekreacji;
(niski stopień skanalizowania obszaru);
 Harmonijny i naturalny krajobraz charakterystyczny dla tego regionu;
 Duże walory przyrodniczo-krajobrazowe obszaru (2 rezerwaty przyrody
o pow. 61,87 ha, 4 parki krajobrazowe o pow.18 060,10 ha i 2 obszarów
chronionego krajobrazu o pow.27 333,8 ha);
 Wysoka jakość środowiska przyrodniczego – brak rozwiniętego
przemysłu powodującego zagrożenia dla naturalnej przestrzeni
regionu;
 Istniejące na obszarze działania LGD zasoby naturalne;
POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY, AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA, RYNEK PRACY
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.6.: Wykazanie wewnętrznej Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności
spójności obszaru LSR (innej niż spójność przestrzenna).
 Niekorzystna struktura ludności obszaru LGD „Pogórze Przemysko Wysoki stopień spójności obszaru LGD „Pogórze PrzemyskoDynowskie”, ujemne saldo migracji;
Dynowskie” zarówno pod względem przyrodniczym, historycznym,
 Niekorzystny trend zmniejszania się w populacji mieszkańców
kulturowym oraz ekonomicznym;
obszaru LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” osób w wieku
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.4.: Przedstawienie działalności
przedprodukcyjnym na rzecz osób w wieku poprodukcyjnym;
sektora społecznego, w tym integracja/rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.1. Określenie grup szczególnie
istotnych z punktu widzenia realizacji LSR oraz problemów odnoszących się do
 Wysoki poziom aktywności społecznej;
 Liczne zrzeszenia mieszkańców: sportowe, ludowe i folklorystyczne tych grup
integrujące społeczeństwo i promujące sport, edukację, kulturę, folklor
 Wysoki udział (ok. 45,46%) i tendencja wzrostowa w grupie osób
i tradycję;
długotrwale bezrobotnych na tle ogółu bezrobotnych na obszarze
LGD;
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.3. Opis rynku pracy
 Brak na obszarze LGD firm, które realizują przedsięwzięcia
innowacyjne;
 Wysoka stopa bezrobocia na obszarze LGD (12,5%), wyższa niż w
MOCNE STRONY
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województwie;
 Mało dużych zakładów pracy;
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.4. Przedstawienie działalności
sektora społecznego, w tym integracja/rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 Brak na obszarze formy kompleksowego sposobu wspierania młodych
organizacji pozarządowych (lub nowopowstających organizacji) w ich
rozwoju, typu Inkubator organizacji pozarządowych (IOP);
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.5.: Wskazanie problemów
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ubóstwa i wykluczenia
społecznego oraz skali tych zjawisk.
 Istniejący na obszarze LGD problem ubóstwa (skala 7,1%) i
wykluczenia społecznego.
DZIEDZICTWO HISTORYCZNE I KULTUROWE
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.6.: Wykazanie wewnętrznej Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.9. Charakterystyka obszarów
spójności obszaru LSR (innej niż spójność przestrzenna).
atrakcyjnych turystycznie oraz wskazanie potencjału dla rozwoju turystyki.
 Bogate zasoby kultury materialnej i niematerialnej w postaci: tradycji,
 Słabo
wypromowane
zasoby
kultury
materialnej
obrzędów, obyczajów, języka, nazw miejsc i miejscowości;
i niematerialnej;
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.9. Charakterystyka obszarów Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.5.: Wskazanie problemów
atrakcyjnych turystycznie oraz wskazanie potencjału dla rozwoju turystyki,
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ubóstwa i wykluczenia
 Wielowiekowe dziedzictwo kulturowe (liczne zabytki, miejsca pamięci społecznego oraz skali tych zjawisk
narodowej, specyficzna architektura, strój regionalny, potrawylokalne;
 Brak koordynacji w sferze kultury: programy imprez bez wspólnej
 Znaczna liczba twórców ludowych kultywujących tradycje rozwoju
koncepcji i realizacji;
rzemiosła i rękodzieła ludowego (hafciarstwo, malarstwo, rzeźbiarstwo,
kowalstwo, stolarstwo artystyczne, koronkarstwo);
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.10Opis produktów lokalnych,
tradycyjnych i regionalnych podkreślających specyfikę danego obszaru
 Duża ilość nagrodzonych produktów lokalnych, dystrybuowanych
na terenie całego kraju;
POTENCJAŁ GOSPODARCZY, ROLNICTWO
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Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.2.: Charakterystyka Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.11. Charakterystyka rolnictwa i
gospodarki/przedsiębiorczości
rynku rolnego
 Rosnąca przedsiębiorczości mieszkańców obszaru LGD „Pogórze
 Mało efektywne i rozdrobnione gospodarstwa rolne;
Przemysko-Dynowskie”;
 Brak dużej sieci punktów skupu produktów rolnych;
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności,3.2.: Charakterystyka Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.2.: Charakterystyka
gospodarki/przedsiębiorczości
gospodarki/przedsiębiorczości
 Wysoka jakość płodów rolnych;
 Słabo rozwinięta oferta wspierania i rozwoju przedsiębiorczości;
TURYSTYKA
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.8. Opis dziedzictwa Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.9. Charakterystyka obszarów
kulturowego/zabytków, 3.9. Charakterystyka obszarów atrakcyjnych turystycznie atrakcyjnych turystycznie oraz wskazanie potencjału dla rozwoju turystyki.
oraz wskazanie potencjału dla rozwoju turystyki.
 Słabo rozwinięty i niewypromowany produkt turystyczny;
 Duży potencjał (czyste, mało przekształcone środowisko, rzeka San,
 Mała ilość gospodarstw agroturystycznych;
liczne zabytki i miejsca wydarzeń historycznych) sprzyjający
 Znaczące braki w infrastrukturze turystycznej (baza noclegowa
rozwojowi turystyki;
i gastronomiczna, mała infrastruktura turystyczna: oznakowanie,
 Atrakcyjne tereny wędkarskie;
przewodniki, ławki, parkingi itp.);
 Przywiązanie mieszkańców do tradycji lokalnych, stanowiące wartość
dla rozwijania turystyki i agroturystyki;
 Szlaki dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym(Szlak
Architektury drewnianej);
 Rozbudowana sieć lokalnych szlaków turystycznych;
 Przywiązanie mieszkańców do tradycji lokalnych, stanowiące wartość
dla rozwijania agroturystyki;
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, USŁUGI
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności,3.9. Charakterystyka obszarów Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.5.: Wskazanie problemów
atrakcyjnych turystycznie oraz wskazanie potencjału dla rozwoju turystyki.
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ubóstwa i wykluczenia
społecznego oraz skali tych zjawisk
 Dobra zewnętrzna dostępność komunikacyjna;
 Ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu regionalnym drogi
 Duże braki w wyposażeniu obszaru objętego działaniem LGD w
wojewódzkie nr 835, 881, 884;
infrastrukturę zarówno wodociągową, kanalizacyjną jak i gazową;
 Pogarszająca się infrastruktura w zakresie dóbr kultury na
analizowanym obszarze;
 Słabe wyposażenie placówek kulturalnych, w tym świetlic wiejskich;
SZANSE
ZAGROŻENIA
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności,3.2.: Charakterystyka Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności
gospodarki/przedsiębiorczości
 Utrzymywanie się niekorzystnych trendów demograficznych;
 Rozwój rolnictwa ekologicznego związany z wzrastającym popytem na
 Migracja młodych wykształconych ludzi z terenów wiejskich do
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zdrową żywność;
dużych ośrodków miejskich;
 Rozbudowa systemu dystrybucji i zbytu dla surowców ekologicznych;
 Konkurencja inwestycyjna terenów położonych wokół dużych
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności,3.9. Charakterystyka obszarów
regionalnych ośrodków miejskich;
atrakcyjnych turystycznie oraz wskazanie potencjału dla rozwoju turystyki.
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.5.: Wskazanie problemów
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ubóstwa i wykluczenia
 Rozwój turystyki, w tym turystyki „blisko natury”
 Rozwój turystyki aktywnej i specjalistycznej (wędkarstwo, społecznego oraz skali tych zjawisk.
kajakarstwo, narciarstwo biegowe);
 Wzrost liczby rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
 Rozwój agroturystyki związany z wzrastającym zainteresowaniem
(znajdujących się w sytuacji kryzysowej);
dziedzictwem kulturowym wsi, rękodzielnictwem oraz szeroko Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.11. Charakterystyka rolnictwa i
rynku rolnego
pojmowana kulturą wiejską;
 Wzrost zapotrzebowania na usługi okołoturystyczne;
 Niska opłacalność produkcji rolniczej;
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.10Opis produktów lokalnych, Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności,3.9. Charakterystyka obszarów
tradycyjnych i regionalnych podkreślających specyfikę danego obszaru
atrakcyjnych turystycznie oraz wskazanie potencjału dla rozwoju turystyki.
 Wzrastające zainteresowania konsumentów zakupem „lokalnej”
 Konkurencja sąsiednich, atrakcyjnych obszarów turystycznych;
żywności;
 Skomplikowane procedury pozyskiwania środków z funduszy
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności, 3.4. Przedstawienie działalności
unijnych;
sektora społecznego, w tym integracja/rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
oraz
 Zacieśnienie współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami w ramach
 Brak skoordynowanej, długofalowej polityki rolnej;
LGD;
 Brak przemian strukturalnych na wsi;
 Wzmocnienie kapitału społecznego;
 Duża konkurencja w aplikowaniu o zewnętrzne środki pomocowe;
Rozdział 3: Diagnoza - opis obszaru i ludności
 Ograniczenie tempa rozwoju gospodarczego;
 Możliwość wykorzystania potencjału pobliskich aglomeracji Rzeszowa,
 Brak efektywnej polityki państwa wspierającej sektor małych i
Przemyśla, Jarosławia;
średnich przedsiębiorstw.
oraz
 Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów
przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu
produktów rolnych w celu udostępnianie jej lokalnym producentom;
 Dobre kontakty i współpraca międzyregionalna samorządów;
 Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania;
 Wykorzystanie możliwości związanych z rozwojem technologii
informacyjno-komunikacyjnych (np. e-learning, e-handel);
 Możliwość nawiązania przez władze gminy współpracy zagranicznej.
Źródło; opracowanie własne na podstawie rozdziału 3. Diagnoza – opis obszaru i ludności.
Przedstawiona powyżej analiza SWOT jest efektem prac społeczności lokalnej, która uczestniczyła w konsultacjach społecznych jakie miały miejsce we wszystkich
Gminach obszaru objętego LSR tj.:
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Gmina Markowa
18.09.2015r.

Gmina Dynów
16.09.2015r.

Godz.17.00
Godz.19.00
43 uczestników

Godz. 17.00
Godz.19.00
29 uczestników

Gmina Dubiecko Gmina Jawornik Polski
17.09.2015r.
18.09.2015r.
Godz. 16.00
Godz.18.00
32 uczestników

Godz.17.00
Godz.19.00
87 uczestników

Gmina Krzywcza
14.09.2015r.
Godz.16.00
Godz.18.00
37 uczestników

Miasto Dynów
16.09.2015r.

Gmina Rokietnica
14.09.2015r.

Godz.17.00
Godz.19.00
32 uczestników

Godz. 16.00
Godz.18.00
53 uczestników

Uczestnicy konsultacji społecznych (łącznie 313 osób) w trakcie prac zgłaszali uwagi i rekomendacje dotyczące tworzonej analizy SWOT i wypracowywanych celów.
Przyjmowanie uwagi rekomendacji zgłaszanych w trakcie realizowanych spotkań było poprzedzone dyskusją i przy akceptacji uczestników poszczególnych spotkań
uwzględniane w zapisach jakie znalazły się w analizie. Analiza SWOT była też przedmiotem badań ankietowych, w których wzięli udział respondenci z wszystkich
gmin tworzących obszar działania LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. W badaniu ankietowym wzięło udział 140 respondentów. Wśród ankietowanych kobiety
stanowiły 47,1% a mężczyźni 52,9% Uzyskane wyniki, które wykorzystano do analizy mocnych i słabych stron Obszaru LSR, a także szans i zagrożeń prezentują
poniżej zamieszczone tabele.
Atuty (mocne strony) obszaru LGD
piękne krajobrazy
lokalne zwyczaje, obrzędy i tradycja
polepszająca się infrastruktura techniczna
dogodna komunikacja
poziom wykształcenia mieszkańców
czyste środowisko
Szanse

%
9,86%
6,34%
2,11%
17,61%
6,34%
57,75%

Wady (słabe strony) obszaru LGD
brak integracji społecznej
niskie poczucie bezpieczeństwa publicznego
słaba infrastruktura techniczna
słabo rozwinięta oferta ruchu turystycznego
niewystarczająca baza sportowo – rekreacyjna i wypoczynkowa
wysoki poziom bezrobocia

Wzmocnienie kapitału społecznego
Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości
Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj.
infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępnianie jej lokalnym producent.
Podnoszenie kompetencji osób w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej
Podnoszenie wiedzy społecznej w zakresie ochrony środowiska
Rozwój produktów lokalnych
Rozwój rynków zbytu
Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej
Rozwój infrastruktury drogowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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%
12,80%
3,66%
13,72%
21,34%
15,55%
32,93%

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Średnio

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

22%
23%
20%

18%
26%
28%

39%
27%
27%

15%
16%
17%

7%
9%
8%

24%
14%
32%
29%
21%
32%
35%

27%
29%
27%
20%
29%
27%
24%

31%
42%
22%
23%
32%
24%
23%

12%
10%
16%
17%
12%
10%
14%

7%
5%
3%
10%
5%
7%
5%

5. Cele i wskaźniki
Cele i wskaźniki jakie są charakterystyczne dla obszaru i przyjęte w LSR są efektem zastosowania
metody czterech kroków tj.:
 zebranie informacji o potrzebach (problemach) mieszkańców obszaru;
 analiza zebranego w trybie konsultacji materiału, konfrontacja z diagnozą obszaru oraz analizą
SWOT, uwzględnienie zebranych w trakcie konsultacji społecznych informacji przy
definiowaniu celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć;
 uzupełnienie diagnozy obszaru i analizy SWOT po konsultacjach ze społecznością lokalną na
podstawie zgłaszanych uwag,
 wyznaczenie w trakcie realizowanych konsultacji celów ogólnych, celów szczegółowych
i przedsięwzięć oraz wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.
Efektem tak zastosowanego podejścia są wypracowane cele, przedsięwzięcia i wskaźniki. Uznano,
iż najbardziej adekwatne do problemów i specyfiki obszaru tym samym oczekiwań społecznych,
są następujące cele ogólne zaprezentowane w poniższej tabeli.
Lp.
1.

Cel ogólny
Rozwinięta
przedsiębiorczość i wzrost
zatrudnienia

2.

Poprawa jakości życia
mieszkańców

3.

Wzmocnienie kapitału
ludzkiego i społecznego

Cele szczegółowe
1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD
1.2: Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej
2.1: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru
2.2: Stworzona spójna, zintegrowana oferta kulturalna oraz
aktywnego spędzania wolnego czasu
2.3: Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki
przestrzeni publicznej
2.4: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej
obszaru partnerskich LGD oraz promocja atrakcji i
produktów lokalnych
3.1: Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji
zawodowych mieszkańców, w tym osób z grup
defaworyzowanych
3.2: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców
3.3: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców

Logika interwencji została zaprezentowana w poniższej tabeli oraz tabelarycznej matrycy
logicznej powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników, która
stanowi Załącznik nr 18 do wniosku (objętość LSR 80 str. jest niewystarczająca, aby zamieścić
wszystkie wymagane informacje).
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Tak sformułowane cele ogólne i szczegółowe są kontynuacją osiągniętych celów w poprzedniej perspektywie oraz są zgodne z celami LEADER’a. Ich realizacja
będzie odbywała się poprzez przedsięwzięcia wyszczególnione w poniższej tabeli.
Cel ogólny
1.1
1.2

Cele szczegółowe
Cel ogólny

W1.0

Rozwinięta
przedsiębiorczość i
wzrost zatrudnienia
Cele szczegółowe

W1.1

W1.2

Rozwój
przedsiębiorczości na
obszarze działania LGD
Wzrost znaczenia
turystyki w gospodarce
lokalnej

Przedsięwzięcia

1.1.1

Wspieranie rozwoju
istniejących
przedsiębiorstw poprzez
dotacje do inwestycji
rozwojowych tworzących

ROZWINIĘTA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I WZROST ZATRUDNIENIA
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD
Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej
Wskaźnik oddziaływania dla celu
ogólnego

Jednostka miary

Stan
początkowy
2015 rok

Plan
2023 rok

Źródło
danych/sposób
pomiaru

Dochód podatkowy gminy na 1
mieszkańca na obszarze LSR (średni
dla gmin LGD)

PLN

233,06

350,00

GUS

Wskaźnik rezultatu dla celów
szczegółowych

Jednostka miary

Stan
początkowy
2015 rok

Plan 2023 rok

Źródło
danych/sposób
pomiaru

Liczba utworzonych miejsc pracy
(ogółem)

Szt.

0
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Dane własne LGD,
Dane przekazane
przez beneficjentów

Osoby

0

700

Szt.

0

4

Wzrost liczby osób korzystających z
obiektów infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej
Liczba wydanych publikacji
promocyjnych
Liczba wydarzeń/imprez
Sposób realizacji
(konkurs, projekt
grantowy, operacja
Grupy docelowe
własna, projekt
współpracy,
aktywizacja, itp.)
mikro i mali
przedsiębiorcy

konkurs

Szt.

0
Wskaźniki produktu

Dane własne LGD,
Dane przekazane
przez beneficjentów

3

wartość
Nazwa

Liczba zrealizowanych
operacji polegających na
rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa
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Jednostka
miary

Szt.

Początkowa
2015 rok

0

Końcowa
2023 rok

8

Źródło
danych/sposób
pomiaru
Dane o
zakończonych
projektach,
zrealizowane
płatności

nowe miejsca pracy
1.1.2

Wspieranie tworzenia
nowych przedsiębiorstw
(nowe miejsca pracy)
PREMIA

osoby fizyczne

1.2.1

Realizacja działań
promujących ofertę
turystyczną obszaru
objętego LSR i/lub
produkty lokalne, w tym
publikacje

JST, instytucje
kultury,
organizacje
pozarządowe,
grupy nieformalne

2.0

Cel ogólny

2.3

Szt.

0

27

Projekt grantowy

Liczba projektów
promujących ofertę
turystyczną obszaru objętego
LSR

Szt.

0

7

Dane własne
LGD

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru

2.1
2.2

konkurs

Liczba zrealizowanych
operacji polegających na
utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa

końcowe, dane z
wniosków, dane
otrzymane od
beneficjentów

Cele szczegółowe

2.4
Cel ogólny

W2.0

Poprawa jakości życia
mieszkańców

W2.1

Poprawa dostępności
komunikacyjnej obszaru

W2.2

Stworzona spójna,
zintegrowana oferta

Stworzona spójna, zintegrowana oferta kulturalna oraz aktywnego spędzania wolnego czasu
Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej
Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru partnerskich LGD oraz promocja atrakcji i produktów lokalnych
Wskaźnik oddziaływania dla celu
Stan początkowy
Plan na rok
Źródło danych/sposób
Jednostka miary
ogólnego
XI.2015
2023
pomiaru
Badania ankietowe
przeprowadzone wśród
Wzrost standardu życia
mieszkańców obszaru na
mieszkańców obszaru LGD
%
33%
43%
reprezentatywnej próbie
Pogórze Przemysko - Dynowskie
381 osób pierwsze w
listopadzie 2015 drugie
badanie w 2023
Wskaźnik rezultatu dla celów
Stan początkowy
Źródło danych/sposób
Jednostka miary
Plan 2023 rok
szczegółowych
2015 rok
pomiaru
Liczba osób korzystających z nowej
Dane własne
lub przebudowanej infrastruktury
LGD, dane
Osoby
0
20000
drogowej w zakresie włączenia
przekazywane przez
społecznego
beneficjentów
Wzrost liczby osób odwiedzających
zabytki i obiekty

Osoby

35

0

4500

Dane własne
LGD, dane

W2.3

W2.4

kulturalna oraz
aktywnego spędzania
wolnego czasu

Liczba uczestników projektów
popularyzujących dziedzictwo
kulturowe obszaru LGD

Poprawa atrakcyjności,
funkcjonalności i estetyki
przestrzeni publicznej

Wzrost liczby osób korzystających
z obiektów infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej

osoby

0

20000

Liczba projektów skierowanych do
następujących grup docelowych:
przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane
(określone w LSR) młodzież, turyści,
inne

Szt.

0

3

Osoby

0

2000

Osoby

0

250

Szt.

0

7

Szt.

0

1

Podniesienie
atrakcyjności
turystycznej i kulturalnej
obszaru partnerskich
LGD oraz promocja
atrakcji i produktów
lokalnych

Osoby

Liczba mieszkańców
korzystających z siłowni
zewnętrznych
Liczba odbiorców folderów
Liczba siłowni na wolnym
powietrzu
Liczba filmów promocyjnych
(instruktażowych)

Przedsięwzięcia

Grupy docelowe

Rozwijanie infrastruktury
ułatwiającej kontakty
2.1.1
przestrzenne, w tym
rozwój infrastruktury
drogowej
Rozwijanie infrastruktury
społecznej: kultury, w tym
zakup nowoczesnego
2.2.1 sprzętu i wyposażenia dla
GOK/MOK-ów, świetlic,
domów ludowych, KGW,
OSP, bibliotek

JST, instytucje
kultury, organizacje
pozarządowe,
kościoły i związki
wyznaniowe

JST
instytucje kultury,
organizacje
pozarządowe

Sposób realizacji
(konkurs, projekt
grantowy, projekt
współpracy,
aktywizacja)

0

5000

przekazywane przez
beneficjentów
Dane własne
LGD, dane
przekazywane przez
beneficjentów

Dane własne
LGD

Wskaźniki produktu
Nazwa

konkurs

Liczba operacji w zakresie
infrastruktury drogowej w
zakresie
włączenia społecznego

konkurs

Liczba podmiotów
działających w
sferze kultury, które
otrzymały wsparcie w
ramach realizacji LSR
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Jednostka
miary

Szt.

Szt.

wartość
Początkowa Końcowa
2015 rok
2023 rok

0

0

Źródło danych/sposób
pomiaru

8

Dane własne
LGD, dane
przekazywane przez
beneficjentów

15

Dane własne
LGD, dane
przekazywane przez
beneficjentów

2.2.2

Wspieranie działalności
służących zachowaniu
dziedzictwa lokalnego

2.2.3

Wspieranie działalności
służących zachowaniu
dziedzictwa lokalnego organizacja imprez i
wydarzeń kulturalnych
i/lub aktywizujących
mieszkańców

2.3.1

2.4.1

2.4.2

Poprawa estetyki miejsc
publicznych poprzez
wyposażanie w małą
architekturę,
oznakowanie gmin i
obiektów oraz rozwijanie
ogólnodostępnej
infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej
Rozwijanie współpracy z
innymi LGD z kraju i
zagranicy oraz
organizacjami
pozarządowymi w
zakresie tworzenia oferty
aktywnego spędzania
wolnego czasu –
współpraca 3 partnerów
Promocja dziedzictwa
kulturowego oraz
kulinarnych produktów i

Organizacje
pozarządowe,
grupy nieformalne,
instytucje kultury,
kościoły i związki
wyznaniowe
Mieszkańcy
obszaru LGD,
organizacje
pozarządowe,
grupy nieformalne,
instytucje kultury,
kościoły i związki
wyznaniowe

JST, instytucje
kultury,
organizacje
pozarządowe

Grant

Liczba podmiotów wspartych
w ramach operacji
obejmujących wyposażenie
mające na celu szerzenie
lokalnej kultury i dziedzictwa
lokalnego

Szt.

0

23

Dane własne
LGD

Grant

Liczba podmiotów
działających w
sferze kultury, które
otrzymały
wsparcie w ramach realizacji
LSR

Szt.

0

7

Dane własne
LGD

Konkursy

Liczba nowych /
przebudowanych obiektów
infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej

Dane własne
LGD, dane
przekazywane przez
beneficjentów

Liczba zrealizowanych
projektów współpracy
LGD, organizacje
pozarządowe

LGD, organizacje
pozarządowe

Projekt
współpracy

Projekt
współpracy

Szt.

0

7

Szt.

0

1
Dane własne LGD

Liczba wydanych folderów
promocyjno-informacyjnych
(nakład)

Szt.

0

250

Liczba zrealizowanych
projektów współpracy
międzynarodowej

Szt.

0

1
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Dane własne LGD

usług lokalnych
3.0

Cel ogólny

Dane własne LGD

Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w tym osób z grup defaworyzowanych

3.1
3.2

Liczba zrealizowanych
Szt.
0
1
projektów współpracy
WZMOCNIENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO

Cele szczegółowe

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców
Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców

3.3

Źródło
danych/sposób
pomiaru
Dane rejestrów
prowadzonych przez
Starostwa Powiatowe
Źródło
danych/sposób
pomiaru

Wskaźnik oddziaływania dla celu ogólnego

Jednostka miary

Stan
początkowy
2015 rok

Plan 2023 rok

Powstanie nowych organizacji
pozarządowych
na obszarze LSR do roku 2022

szt.

0

7

Wskaźnik rezultatu dla celów
szczegółowych

Jednostka miary

Stan
początkowy
2015 rok

Plan 2023rok

W3.1

Poprawa kompetencji i rozwój
kwalifikacji zawodowych
mieszkańców, w tym osób z grup
defaworyzowanych

Liczba osób uczestniczących w
Spotkaniach/wydarzeniach

Osoby

0

70

Dane własne LGD,

W3.2

Wzrost świadomości ekologicznej
mieszkańców

Liczba osób uczestniczących w
Spotkaniach/wydarzeniach

osoby

0

70

Dane własne LGD,

W3.3

Zwiększenie aktywności
społecznej mieszkańców

Liczba osób uczestniczących w
Spotkaniach/wydarzeniach

Osoby

0

420

Dane własne LGD,

Cel ogólny

W3.0

Wzmocnienie kapitału ludzkiego
i społecznego
Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

3.1.1

Nabywanie i podnoszenie wiedzy
związanej z zakładaniem i
prowadzeniem działalności

Grupy docelowe

osoby z grup
defaworyzowanych,
osoby zagrożone

Sposób realizacji
(konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna, projekt
współpracy,
aktywizacja, itp.)
animacja

Wskaźniki produktu
wartość
Nazwa

Liczba
spotkań/wydarzeń
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Jednostka Początkowa Końcowa
miary
2015 rok
2023rok
Szt.

0

7

Źródło
danych/sposób
pomiaru
Dane własne LGD

3.2.1

3.3.1

gospodarczej oraz rozwijania
umiejętności i kompetencji
zawodowych, w tym dla
grup osób z grup
defaworyzowanych
Podnoszenie wiedzy społeczności
lokalnej w zakresie ochrony
środowiska, w tym propagowanie
wykorzystania odnawialnych
źródeł energii

Organizacja imprez i wydarzeń
aktywizujących i integrujących
mieszkańców – aktywizacja
społeczna

wykluczeniem,
osoby fizyczna

organizacje
pozarządowe,
osoby fizyczne,
mieszkańcy

organizacje
pozarządowe,
instytucje kultury,
grupy nieformalne

adresowanych do
mieszkańców

Liczba
spotkań/wydarzeń
adresowanych do
mieszkańców

animacja

animacja
koszty bieżące

Liczba
spotkań/wydarzeń
adresowanych do
mieszkańców
Liczba
zorganizowanych
spotkań
informacyjnych
dotyczących
wdrażania LSR
Liczba
sponsorowanych
artykułów w prasie
regionalnej
Pozostałe koszty
bieżące
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Szt.

0

7

Szt.

0

21

Szt.

0

21

Dane własne LGD

Dane własne LGD

Szt.

0

3

Zestaw

0

3

6. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru
Wszystkie procedury i kryteria wyboru operacji zostały opracowane na podstawie doświadczeń z wdrażania
lokalnej strategii rozwoju w okresie programowania 2007-2013 i z wykorzystaniem metod partycypacji
społecznej.
6.1. Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań formalno-instytucjonalnych ze zwięzłą
informacją wskazującą sposób powstawania procedur, ich kluczowe cele i założenia
Procedury określają sposób postępowania w ramach wdrażania LSR na operacje realizowane przez podmioty
inne niż LGD, oraz projekty grantowe. Procedury opracowane zostały dla jasności i przejrzystości procesu
wyboru operacji do dofinansowania oraz sprawnej i skutecznej realizacji LSR. Rada dokonując wyboru
otrzyma narzędzie, za pomocą którego w sposób prosty, jasny i nie budzący wątpliwości, nastąpi ta ocena.
Dzięki określeniu procedur oraz kryteriów wyboru możliwy będzie wybór operacji, a co za tym idzie,
osiągnięte zostaną cele oraz wskaźniki określone w LSR. Praca Rady zostanie tak zorganizowana, aby
proces oceny odbywał się możliwie szybko, co spowoduje skrócenie czasu od dnia złożenia wniosku do
podpisania umowy o pomoc. W ramach danego naboru kryteria wyboru są jednakowe dla wszystkich
złożonych wniosków.
Realizacja celów zawartych w LSR na lata 2016-2022 przewiduje działania dotyczące następujących
typów operacji:
 operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż
LGD i wybieranych przez Radę LGD, a następnie przedkładanych do weryfikacji przez SW,
 projekty grantowe,
 projekty współpracy (w tym projekt międzynarodowy oraz projekt krajowy).
Wykaz kwot wsparcia i intensywności pomocy przyznawanej dla poszczególnych operacji znajduje się
na końcu rozdziału.
Uregulowania sposobu wybory i oceny operacji, a także stosowanych podczas tego procesu kryteriów,
opracowane zostały odrębnie dla każdego typu operacji przewidzianych w dokumencie Strategii. W trakcie
opracowywania rozwiązań formalnych dbano przede wszystkim o zgodność zapisów z przepisami
obowiązującymi dla RLKS, a także dopasowanie ich do specyfiki obszaru objętego LSR (co w szczególności
ujęte zostało w sposobie sformułowania kryteriów). Przyjęte rozwiązania formalno-instytucjonalne zostały
skonstruowane w taki sposób, aby umożliwiały sprawny i transparentny wybór operacji w oparciu o
ustalenia poczynione podczas definiowania problemów, przedsięwzięć, celów i wskaźników.
Procedura przyjmowania wniosków
Operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż
LGD. W Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
 LGD podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze
 określono
sposób
organizacji
naborów wniosków o udzielenie wsparcia po uzgodnieniu terminu naboru z
wniosków:
wskazano
i Zarządem Województwa
opisano sposób ustalania
 Wszystkie dokumenty dotyczące sposobu organizacji naboru
terminu oraz podawania do wniosków dostępne są w Biurze LGD.
publicznej
wiadomości
ogłoszenia o naborze, a także
informacje dotyczące terminu
i
zakresu
tematycznego
operacji, kryteriów wyboru
operacji, minimalnej liczbę
punktów, będącą warunkiem
wyboru.
 określono zasady i sposób
- Komplet dokumentów wnioskodawca, składa osobiście lub poprzez
składania wniosków,
upoważnioną do reprezentowania wnioskodawczy osobę w biurze LGD.
 określono zasady oraz
-Złożenie wniosku potwierdza się pieczęcią wraz z datą i godziną wpływu
sposób rejestrowania
oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek.
wniosków.
 określono zasady

- Ocena wniosków następuje w trakcie posiedzenia Rady zgodnie z
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dokonywanej oceny
wniosków oraz terminy
przekazywania informacji
o wynikach oceny do
wnioskodawcy oraz
terminy podawania do
publicznej wiadomości list
operacji zgodnych z LSR i
wybranych do
finansowania.

Regulaminem Rady.
- Po rejestracji Prezes Zarządu lub Dyrektor biura przekazuje wnioski
Przewodniczącemu Rady.
- Wnioski zostają poddane ocenie przez wszystkich członków Rady
zgodnie z procedurą oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg. lokalnych
kryteriów wyboru.
- Na podstawie wyników oceny zgodności z LSR, dokonywana jest ocena
wg. lokalnych kryteriów wyboru. Operacje ocenione umieszczane są na
liście wg kolejności otrzymanych punktów. Rada dokonuje wyboru
operacji do dofinansowania do wysokości limitu dostępnych środków
wskazanych w ogłoszeniu.
- W terminie 7 dni po zakończonej ocenie LGD przekazuje wnioskodawcy
informację pisemną o wynikach oceny, która zawiera również pouczenie o
możliwości wniesienia protestu.
- W terminie 7 dni po zakończonej ocenie LGD zamieszcza na swojej
stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji
wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków
wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Projekty grantowe. W Procedurze oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
 określono
sposób
- Komplet dokumentów wnioskodawca, składa osobiście lub
organizacji naborów wniosków:
poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawczy osobę w
wskazano i opisano sposób ustalania
biurze LGD.
terminu
oraz
podawania
do
publicznej wiadomości ogłoszenia o - Złożenie wniosku potwierdza się pieczęcią wraz z datą i godziną
naborze,
a
także
informacje wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek.
dotyczące
terminu i
zakresu
tematycznego operacji, kryteriów
wyboru operacji, minimalnej liczbę
punktów,
będącą
warunkiem
wyboru.
- Ocena wniosków następuje w trakcie posiedzenia Rady zgodnie z
Regulaminem Rady.
- Po rejestracji Prezes Zarządu lub Dyrektor biura przekazuje
wnioski Przewodniczącemu Rady.

 określono zasady i sposób
składania wniosków,
 określono zasady oraz sposób
rejestrowania wniosków.

- Wnioski zostają poddane ocenie przez wszystkich członków Rady
zgodnie z procedurą oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg.
lokalnych kryteriów wyboru.
- Na podstawie wyników oceny zgodności z LSR, dokonywana jest
ocena wg. lokalnych kryteriów wyboru. Operacje ocenione
umieszczane są na liście wg kolejności otrzymanych punktów. Rada
dokonuje wyboru operacji do dofinansowania do wysokości limitu
dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu.
- W terminie 7 dni po zakończonej ocenie LGD przekazuje
wnioskodawcy informację pisemną o wynikach oceny, która zawiera
również pouczenie o możliwości wniesienia protestu.
- W terminie 7 dni po zakończonej ocenie LGD zamieszcza na
swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę
operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie
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środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
Procedury zawierają także wzory wszystkich dokumentów, o których mowa w treści ich zapisów.
Przygotowane przez Zespół konsultacyjny ds. związanych z opracowaniem LSR na lata 2016-2022
procedury, zostały poddane konsultacjom społecznym na dwóch otwartych spotkaniach konsultacyjnych:
Spotkanie w Gminie Jawornik Polski
Spotkanie w Gminie Dubiecko
16.11.2015r. Liczba uczestników: 34
23.11.2015r. Liczba uczestników: 46
Odbiorcy spotkania w Gminie Jawornik Polski wypowiadali się czy ich zdaniem zaprezentowane metody
postępowania na poszczególnych etapach obsługi naboru wniosków o przyznanie pomocy są racjonalne
i niedyskryminujące oraz mieli możliwość wskazania lepszej, ich zdaniem, metody. W wyniku spotkania
zaproponowano zmianę brzemienia procedur w zakresie obsługi naborów wniosków o przyznanie pomocy
w ramach realizacji projektu grantowego dotyczącą zabezpieczenia wykonania umowy oraz sposobu
windykacji należności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas realizacji zadania grantowego
przez grantobiorcę. Późniejszym etapem tworzenia procedur było spotkanie reprezentantów poszczególnych
grup interesariuszy w Gminie Dubiecko i ponowna dokładna analiza zapisów poszczególnych procedur z
uwzględnieniem propozycji wypracowanych podczas spotkania konsultacyjnego. W wyniku dyskusji
przygotowano rekomendacje dla Zespołu konsultacyjnego w zakresie procedury opisującej przebieg procesu
prowadzenia kontroli i monitoringu realizacji umowy o powierzenie grantu. Ostatnim etapem prac nad
procedurami było spotkanie Zespołu konsultacyjnego i wypracowanie ostatecznego kształtu opisanych wyżej
procedur. Procedury udostępnione będą na stronie internetowej http://www.lgdpogorze.eu/ Dostępne będą
również w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze PrzemyskoDynowskie”.
6.2. Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru
Formułowanie kryteriów wyboru operacji wraz z opracowaniem zasad wyboru operacji jest jednym z
kluczowych etapów opracowywania LSR i obydwa procesy były przeprowadzane równolegle. Podobnie jak
w przypadku procedur, w pierwszej kolejności Zespołu konsultacyjny ds. związanych z opracowaniem LSR
na lata 2016-2022 uwzględniając doświadczenia okresu programowania 2007-2013, przeprowadzając
wnikliwą analizę wniosków z przeprowadzonej analizy SWOT oraz założonych do realizacji celów i
przedsięwzięć przygotował propozycję kryteriów wyboru operacji wraz z wartościami punktowymi.
Przygotowane kryteria wyboru operacji zostały poddane konsultacjom społecznym na dwóch otwartych
spotkaniach konsultacyjnych:
Spotkanie w Gminie Jawornik Polski
Spotkanie w Gminie Dubiecko
16.11.2015r. Liczba uczestników: 34
23.11.2015r. Liczba uczestników: 46
Uczestnicy spotkania w Gminie Jawornik Polski nie zgłosili żadnych propozycji zmian do
zaprezentowanych kryteriów wyboru operacji. Kolejnym etapem prac nad kryteriami było spotkanie
reprezentantów poszczególnych grup interesariuszy w Gminie Dubiecko i wypracowanie rekomendacji dla
Zespołu konsultacyjnego w zakresie zmiany brzemienia kryteriów wyboru zadań realizowanych w ramach
projektu grantowego oraz przyznanych im wartości punktowych. Ostatnim etapem prac nad procedurami
było spotkanie Zespołu konsultacyjnego i wypracowanie ostatecznej wersji kryteriów wyboru operacji z
uwzględnieniem rekomendacji przedstawicieli grup interesariuszy. Procedura zmiany kryteriów wyboru
operacji została opracowana i otwiera możliwość wpływu na ich brzmienie zarówno członkom LGD jak i
potencjalnym beneficjentom (stanowi załącznik nr 11 i 12 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność (LSR). Kryteria wyboru operacji są ściśle powiązane z wnioskami z analizy
SWOT oraz diagnozą obszaru oraz zakresem wsparcia dla grup defaworyzowanych. Opracowane kryteria
mają charakter oceny wagowo-punktowej i zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny
wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium. Ich zadaniem jest w pierwszej kolejności
zweryfikowanie, czy wniosek został ważnie złożony i czy zakres tematyczny operacji zgodny jest z
zakresem interwencji przewidzianych w LSR oraz przepisów obowiązujących dla RLKS. Ta grupa kryteriów
dotyczy poprawności formalnej wniosków i obejmuje zagadnienia związane z: terminowością,
kompletnością i adekwatnością zgłaszanych operacji. Wnioski, które przeszły ocenę formalną oceniane
będą przede wszystkim pod kątem spójności proponowanego projektu z zapisami zawartymi w Strategii
Rozwoju Lokalnego, w tym przede wszystkim z diagnozą obszaru zawartą w Strategii, a także
przewidzianymi w dokumencie wskaźnikami produktów i rezultatów. Określone kryteria wyboru operacji
oraz punktacja są obiektywne, niedyskryminujące, przejrzyste oraz powiązane z diagnozą obszaru.
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Czytelnie określony jest też przedział minimum-maksimum. Zakłada się ponadto przyznawanie
dodatkowych punktów projektom, które zakładają wykorzystanie większego wkładu własnego
beneficjenta, a także zaproponują innowacyjne podejście do rozwiązania zidentyfikowanych
problemów.
Wykaz kwot wsparcia i intensywności pomocy przyznawanej dla projektów realizowanych w ramach
poddziałania 19.2 PROW 2014-2020
Wysokość
Maksymalna wysokość
Wysokość
Maksymalna wysokość
wsparcia (PLN)
intensywności wsparcia
wsparcia (PLN)
intensywności wsparcia
(%)
(%)
A – jednostki sektora
A – jednostki sektora finansów
finansów publicznych
publicznych
B – podmioty wykonujące
B – podmioty wykonujące
działalność gospodarczą
działalność gospodarczą
C – pozostałe podmioty
C – pozostałe podmioty
Konkurs/przedsiębiorczość, premie
1.1.1

Od 50 000,00
do 300 000,00

B – 70

1.1.2

Od 60 000,00
do 60 000,00

B – 100

Projekty grantowe/animacja

Od 5 000,00 do
50 000,00

A – 63,63
C – 100

2.2.2

Od 5 000,00 do
25 000,00

A – 63,63
C – 100

2.2.3

Od 5 000,00 do
25 000,00

A – 63,63
C – 100

animacja

Od 1 000,00 do
5 000,00

C – 100

animacja

Od 1 000,00 do
5 000,00

C – 100

animacja

Od 1 000,00 do
5 000,00

C – 100

1.2.1
2.1.1

Od 50 000,00 do
300 000,00

A – 63,63
C – 100

2.2.1

Od 50 000,00 do
300 000,00

A – 63,63
C – 100

2.3.1

Od 50 000,00 do
300 000,00

2.4.1
270 000,00
2.4.2
3.1.1
3.2.1
3.3.1

A – 63,63
C – 100
C – 100
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6.3. Sposób uwzględnienia innowacyjności w kryteriach
LGD opracowała lokalne kryteria wyboru operacji, według których wybierane będą operacje. Wśród
kryteriów dodatkowymi punktami będą premiowane operacje, które zastosują innowacyjne rozwiązania
(produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe) w kontekście obszarowym, tj. zapewniające
rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejących w skali firmy i/lub
obszaru LGD oraz zastosowanie nowych technologii przy wykorzystaniu czy promocji lokalnych
zasobów (przyrodniczych, kulturowych, czy turystycznych). W celu zachowania przejrzystości i
transparentności oceny operacji pod względem innowacyjności zalecono sporządzanie uzasadnień
dokonywanych ocen przez członków Rady.
6.4. Wskazanie wysokości wsparcia przyznawanego na rozpoczęcie działalności
Wysokość wsparcia przyznana na rozpoczęcie i rozwijanie działalności gospodarczej:
1. Premia 60 tys. zł dla priorytetowych grup wnioskodawców (grup defaworyzowanych) - wynika ona ze
zdiagnozowanych uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących na obszarze działania LGD.
Prawie 33% respondentów, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym wskazało za główny problem
społeczno-gospodarczy obszaru LGD wysokie bezrobocie - liczba bezrobotnych do liczby osób w
wieku produkcyjnym na obszarze LSR wynosi 12,50% i jest wyższa od adekwatnego wskaźnika
notowanego w województwie podkarpackim, który wyznaczono na poziomie 11,4%. Ponadto liczba
bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok na obszarze działania LGD stanowi blisko 45,46%
ogółu osób długotrwale bezrobotnych. Status osoby bezrobotnej ogranicza możliwość zgromadzenia
odpowiednich środków własnych i jest barierą w uzyskaniu środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej z innych źródeł, np. z kredytu (brak zdolności kredytowej). Osoby bezrobotne nie mają
więc środków na start i zasadnym było ustanowienie w/w premii, która będzie wypłacana w dwóch
transzach, z tym że:
a. pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy;
b. druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i zostanie wypłacona, jeżeli
operacja zostanie zrealizowana zgodnie z opracowanym biznesplanem w postaci refundacji.
2. Pozostali beneficjenci będą mieli możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na:
a. rozwijanie działalności w wysokości od 50 do 300 tys. zł, które będą podlegały refundacji do
wysokości 70% wartości przyznanego wsparcia.
Tylko takie rozwiązanie pozwoli na optymalne skorzystanie ze wsparcia przyznawanego na
rozpoczęcie działalności gospodarczej i zmniejszy poziom bezrobocia na obszarze działania LGD.
Premiowane będą operacje wykorzystujące lokalne potencjały do wyeliminowania zidentyfikowanych
problemów na obszarze LSR. Zakłada się ponadto przyznawanie dodatkowych punktów projektom, które
zakładają wykorzystanie większego wkładu własnego beneficjenta. Dodatkowe punkty będą przyznane
operacjom zakładającym utworzenie większej liczby miejsc pracy niż zakładane minimum.
Projekty współpracy
Partnerzy:
a) Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”;
b) Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”;
c) Stowarzyszeniem „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania;
d) partner zagraniczny spełniający kryteria umożliwiające udział w partnerstwie tj. realizujący lokalną
strategię rozwoju.
Projekt współpracy nr I:
Cel główny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru 3 partnerskich LGD oraz
zwiększenie aktywności i integracji społecznej różnych grup odbiorców w różnych przedziałach wiekowych
poprzez utworzenie siłowni na świeżym powietrzu.
Cele szczegółowe: 1. Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów 3
partnerskich LGD, 2. Wprowadzenie nowej oferty rekreacyjnej dla mieszkańców oraz turystów 3
partnerskich LGD.
Projekt współpracy nr II:
Cel główny: Promocja obszaru i produktów lokalnych czterech partnerskich Lokalnych Grup Działania.
Cel szczegółowy: 1. Promocja dziedzictwa kulturowego oraz kulinarnych produktów i usług lokalnych.
Projekt współpracy nr III:
Cel główny: Realizacja działań na rzecz promocji i rozwoju rynku produktów lokalnych
44

Cel szczegółowy: Promocja i poprawa dostępności do rynku produktów lokalnych na obszarze partnerskich
LGD.
Przewidywane WSKAŹNIKI PRODUKTU (dla LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie”):
 Liczba zrealizowanych projektów współpracy 3, w tym projektów współpracy międzynarodowej - 1
 Liczba wydanych folderów promocyjno-informacyjnych (nakład) – 250
Przewidywane WSKAŹNIKI REZULTATU (dla LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie”):
 Liczba mieszkańców korzystających z siłowni zewnętrznych – 2000 osób;
 Liczba siłowni na wolnym powietrzu - 7 szt.
 Film promocyjny (instruktażowy) - 1 szt.
 Wskaźnik rezultatu 2.4. Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych:
przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane (określone w LSR), młodzież, turyści, inne – 3 projekty.
7. Plan działania
Krótka charakterystyka przyjętego harmonogramu osiągania poszczególnych wskaźników wskazująca czas
realizacji kluczowych efektów wdrażania LSR.
Plan działania jest ściśle powiązany z określonymi celami i wskaźnikami ich osiągania. Zaplanowane
przedsięwzięcia zostały skonsultowane z przedstawicielami poszczególnych sektorów tj. jednostek sektora
publicznego, przedsiębiorców, mieszkańców i organizacji pozarządowych funkcjonujących na obszarze
LGD. Pozwoliło to na precyzyjne określenie planowanych do osiągnięcia efektów poszczególnych działań
oraz czasu ich wykonania.
Realizacja działań w ramach LSR, została zaplanowana w kontekście 3 kluczowych etapów:
 1 etap: lata 2016-2018;
 2 etap: lata 2019-2021;
 3 etap: lata 2022-2023.
Większość operacji planowanych do realizacji, została zaplanowana w 1 i 2 etapie w sposób
umożliwiający minimalizowanie ryzyka związanego z osiąganiem wskaźników przyjętych jako miary
sukcesu jej wdrażania.
Wyodrębniono w nim wszystkie planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz podano czas ich
realizacji, zaplanowano kwotę oraz zakres działania w ramach PROW. Opisywany dokument stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu. Natomiast poniżej został zamieszczony budżet celów
szczegółowych w ramach wdrażania LSR w podziale czasowym.
Budżet celów szczegółowych w euro
Cele szczegółowe
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania
LGD
Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce
lokalnej
Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru
Stworzona spójna, zintegrowana oferta kulturalna
oraz aktywnego spędzania wolnego czasu
Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki
przestrzeni publicznej
Podniesienie atrakcyjności turystycznej i
kulturalnej obszaru partnerskich LGD oraz
promocja atrakcji i produktów lokalnych
Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji
zawodowych mieszkańców, w tym osób z grup
defaworyzowanych
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców
Zwiększenie aktywności społecznej
mieszkańców
Razem:

2016 - 2018

2019 - 2021

2022 - 2023

Razem

252 500,00

518 500,00

39 398,80

810 398,80

0,00

15 900,00

0,00

15 900,00

66 250,00

113 000,00

5 596,38

184 846,38

144 350,00

178 009,98

196 770,59

519 130,57

114 724,25

0,00

0,00

114 724,25

62 406,50

0,00

102 093,50

164 500,00

350,00

0,00

0,00

350,00

0,00

1 750,00

0,00

1 750,00

109 625,00

109 625,00

104 900,00

324 150,00

750 205,75

936 784,98

448 759,27

2 135 750,00
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Razem
EFSI

164 500,00
8 500,00
2 135 750,00

317 750,00

1 645 000,00

Fundusz
wiodący

1 645 000,00
164 500,00
8 500,00
2 135 750,00

317 750,00

1 645 000,00
164 500,00
317 750,00
8 500,00

Razem

2 135 750,00

Współpraca (art.
35 ust. 1 lit. c
rozporządzenia
nr 1303/2013)
Aktywizacja
(art. 35 ust. 1
lit. e
rozporządzenia
nr 1303/2013)

Koszty
bieżące (art.
35 ust. 1 lit. d
rozporządzeni
a nr
1303/2013)

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b
rozporządzenia nr 1303/2013)

Zakres
wsparcia
w euro

PROW

8. Budżet LSR
Rozdział prezentuje ogólną charakterystykę budżetu, w tym wskazanie funduszy EFSI stanowiących źródło
finansowania LSR w latach 2014-2020.Zgodnie z założeniami wsparcie LEADER (RLKS z udziałem
EFRROW) przewiduje się na obszarach wiejskich5, wsparcie RLKS z udziałem EFMR – na obszarach
rybackich i akwakultury, a wsparcie RLKS z udziałem EFRR i EFS na obszarze dwóch województw –
Kujawsko-Pomorskiego i Podlaskiego. LSR dla LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” będzie
jednofunduszowa i finansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych poddziałań:
Powiązanie budżetu z celami LSR

Wspierane w tym zakresie operacje będą realizowały cel ogólny 1
Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia, cel szczegółowy
1.1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD, cel
szczegółowy 1.2. Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej, cel
szczegółowy oraz cel ogólny 2 Poprawa jakości życia mieszkańców,
cel szczegółowy 2.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru, 2.2.
Stworzona spójna, zintegrowana oferta kulturalna oraz aktywnego
spędzania wolnego czasu, cel szczegółowy 2.3 Poprawa atrakcyjności,
funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej oraz cel ogólny 3
Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego, cel szczegółowy 3.1.
Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców,
w tym osób z grup defaworyzowanych, cel szczegółowy 3.2 Wzrost
świadomości ekologicznej mieszkańców oraz cel szczegółowy 3.3.
Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców.
Wspierane w tym zakresie operacje będą realizowały cel ogólny 2
Poprawa jakości życia mieszkańców, cel szczegółowy:
2.4. Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru
partnerskich LGD oraz promocja atrakcji i produktów lokalnych, cel
szczegółowy 2.2 Stworzona spójna, zintegrowana oferta kulturalna oraz
aktywnego spędzania wolnego czasu, 2.3 Poprawa atrakcyjności,
funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej.
Koszty bieżące są związane z niezbędnymi działaniami, które należy
realizować aby wdrożyć LSR. Ich poniesienie wiąże się z realizacją
wszystkich celów Strategii.

Wspierane w tym zakresie operacje będą realizowały cel ogólny 3
Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego, cel szczegółowy 3.1.
Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców,
w tym osób z grup defaworyzowanych, cel szczegółowy 3.2 Wzrost
świadomości ekologicznej mieszkańców oraz cel szczegółowy 3.3.
Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców.

5

Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020 obszarami wiejskimi są obszary: wszystkich gmin wiejskich, wszystkich gmin miejsko-wiejskich, z
wyłączeniem obszarów miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000 wchodzących w skład tych gmin, gmin miejskich o liczbie mieszkańców nie
większej niż 20 000.
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Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 w euro
Wkład własny
będący
wkładem
Wkład EFRROW Budżet państwa
krajowych
środków
publicznych
Beneficjenci inni niż jednostki
sektora finansów publicznych

627 014,95

Beneficjenci będący
jednostkami sektora finansów
publicznych

419 698,55

Razem

1 046 713,50

985 407,75

358 392,80

358 392,80

RAZEM

239 893,70

659 592,25

239 893,70

1 645 000,00

Plan finansowy w przypadku beneficjentów innych niż jednostki sektora finansów publicznych obejmuje
środki przeznaczone na działania realizowane przez sektor gospodarczy w kwocie 2 700 000,00 oraz
społeczny 210 000,00. Wartość środków ogółem przeznaczonych dla ww. kategorii beneficjentów wynieść
może 2 910 000,00 zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 2 490 000,00 obejmuje przedsięwzięcia
realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.
Po zakończeniu I kroku milowego realizacji LSR i w związku ze spełnieniem przez LGD „Pogórze
Przemysko - Dynowskie” warunków określonych w § 8 ust. 3 umowy ramowej, Zarząd Stowarzyszenia
20.05.2019 r. zwrócił się z wnioskiem o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie
realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność określonych w § 4
ust. 1 umowy ramowej o kwotę 147 500,00 euro (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset euro), co
przy kursie 4 zł/euro oraz zastosowaniu zaokrąglenia zgodnie z pismem z dnia 26.03.2019 r. Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiotowej sprawie, stanowi 590 000,00 zł. (słownie: pięćset
dziewięćdziesiąt tysięcy zł.).
Środki te powiększyły budżet przewidziany dla Beneficjentów innych niż jednostki sektora finansów
publicznych do 3 500 000,00 zł.
W związku ze spełnieniem przez LGD „Pogórze Przemysko - Dynowskie” warunków określonych w piśmie
MRiRW z dnia 31.12.2019r. (ROW.wrt.510.169.2019), Zarząd LGD 25 lutego 2020 r. zwrócił się z
wnioskiem o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność określonych w § 4 ust. 1 umowy ramowej o
kwotę 147 500,00 euro (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset euro), co przy kursie 4 zł/euro
stanowi 590 000,00 zł. (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy zł.). Dodatkowe środki przeznaczono na
przedsięwzięcia: 1.1.2 Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy), w wysokości
300 000,00 zł. oraz 2.2.2 Wspieranie działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego, w
wysokości 290 000,00 zł.
Środki te powiększyły budżet przewidziany dla Beneficjentów innych niż jednostki sektora finansów
publicznych do 4 090 000,00 zł.
W grudniu 2020 r. zaktualizowano tabelę w związku z przeliczeniem planu działania na euro i urealnieniem
kwot wydatkowanych w ramach ogłaszanych naborów. Przyjęto, że:
- dla beneficjentów innych niż jednostki sektora finansów publicznych dedykowane są przedsięwzięcia:
1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 2.2.2 i 2.2.3.
- dla Beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych dedykowane są przedsięwzięcia
2.1.1, 2.2.1 i 2.3.1.
LGD wyznaczyła zasady premiowania projektów, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza
intensywność pomocy określoną w poszczególnych programach.
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9. Plan komunikacji
Ustalenie sposobów komunikowania strategii społeczeństwu i komunikowania się było przedmiotem
dyskusji na spotkaniach konsultacyjnych w których wzięło udział 313 osób.
Gmina Markowa
18.09.2015r.
Godz.17.00
Godz.19.00
43 uczestników

Gmina Dynów Gmina Dubiecko
16.09.2015r.
17.09.2015r.
Godz. 17.00
Godz. 16.00
00
Godz.19.
Godz.18.00
29 uczestników 32 uczestników

Jawornik Polski Gmina Krzywcza Miasto Dynów Gmina Rokietnica
18.09.2015r.
14.09.2015r.
16.09.2015r.
14.09.2015r.
Godz.17.00
Godz.16.00
Godz.17.00
Godz. 16.00
00
00
00
Godz.19.
Godz.18.
Godz.19.
Godz.18.00
87 uczestników
37 uczestników 32 uczestników 53 uczestników

Źródło: opracowanie własne
9.1. Główne cele działań komunikacyjnych wynikające z przeprowadzonej analizy
potrzeb/problemów komunikacyjnych
Z konieczności spełnienia warunku skutecznego zaangażowania społeczności lokalnej w realizację strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, a tym samym wdrożenia PROW 2014-2020 w zakresie
Leader, przyjmuje się prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych określonych w Planie komunikacji.
Celem głównym Planu komunikacji jest zapewnienie pewnej, aktualnej i przejrzystej informacji o
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla ogółu interesariuszy oraz
promowanie strategii, jako instrumentu wspierającego rozwój obszaru LGD Pogórze
Przemysko-Dynowskie.
W odniesieniu do ww. celu głównego Planu komunikacji można wyodrębnić następujące cele szczegółowe:
 zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej Strategii Rozwoju Lokalnego w tym
zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych
beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków,
biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność,
 uwidocznienie roli UE we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce,
 zbudowanie wysokiej rozpoznawalności PROW 2014-2020 w zakresie Leader,
 informowanie o stanie realizacji LSR, w tym planowanych do realizacji naborach wniosków
oraz wykorzystania środków w poszczególnych celach ogólnych i szczegółowych LSR,
 bieżące informowanie o ewentualnych zmianach w LSR,
 rozpowszechnianie oraz promocja przedsięwzięć realizowanych w ramach LSR,
 upowszechnianie współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz środowiskami
opiniotwórczymi na rzecz przejrzystego i efektywnego wykorzystania pomocy z PROW 2014 –
2020,
 edukacja osób zaangażowanych w proces zarządzania, informowania i wdrażania LSR.
Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez intensywne, różnorodne i długofalowe działania informacyjnopromocyjne, których ważnym elementem będą kampanie:
 promocyjno-wizerunkowe, skierowane do mediów, ogółu społeczeństwa oraz dotychczasowych
i potencjalnych Beneficjentów,
 informacyjne – adresowane do konkretnych grup potencjalnych Beneficjentów, uprawnionych do
korzystania ze środków Unii Europejskiej.
Przekazywane informacje o możliwościach wykorzystania środków LGD będą prawdziwe, rzetelne
i przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem.
Działania komunikacyjne oraz odpowiadające im środki przekazu uwzględniające
różnorodne rozwiązania komunikacyjne, których atrakcyjność i stopień innowacyjności
dostosowane są do poszczególnych adresatów
Kanały komunikacji
Na warsztatach diagnostyczno-projektowych ustalono preferowane środki przekazu, tj.:
9.2.

 informacje na stronie internetowej LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” oraz na stronach
internetowych gmin z obszaru LGD;
 poczta elektroniczna;
 poczta tradycyjna;
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 telefon (telefon stacjonarny, komórkowy, SMS);
 kontakt osobisty.
W obrębie strony internetowej LGD zapewnia się funkcjonowanie zakładki PROW 2014-2020
zawierającej w szczególności: (dokument programowy w zakresie PROW 2014-2020, informacje na
temat programu (krótki opis prezentujący PROW z podziałem na działania), informacje o planowanych
naborach wniosków, konkursach, instrukcje wypełniania wniosków, aktualne informacje o istotnych
zmianach w warunkach i sposobie udzielania pomocy w ramach LGD).
Ponadto planuje się też wykorzystać: bezpośrednie spotkania w trakcie wydarzeń promocyjnych, publikacje
promocyjne oraz tablice informacyjne w urzędach gmin i biurze LGD.
Narzędzia komunikacji
Działalność promująca LSR składać się będzie z dwóch typów działań komunikacyjnych przebiegających
równolegle:
 informowaniu ogółu społeczeństwa, potencjalnych Beneficjentów i uczestników projektów
 promowaniu Funduszy Europejskich jako marki wśród mieszkańców LGD, ze szczególnym
uwzględnieniem promocji dotychczasowych efektów realizowanych inwestycji.
Promocja LSR oraz Funduszy Europejskich wśród grup docelowych (w tym defaworyzowanych) będzie
realizowana poprzez: przekazywanie szczególnych informacji o LSR w sposób prosty i zrozumiały dla
wszystkich grup odbiorców komunikatu, skoncentrowanie się na podkreśleniu znaczenia Funduszy
Europejskich oraz wskazanie dotychczas zrealizowanych inwestycji w ramach LSR; stałe podkreślanie
możliwości otrzymywania znacznej kwoty z Funduszy Europejskich na realizację projektów, dzięki czemu
zmniejszy się dystans dzielący poszczególne gminy LGD oraz LGD do pozostałych grup; stosowanie
jednolitego systemu wizualizacji działań informacyjno-promocyjnych. Wykreowanie wizerunku obszaru
LGD jako obszaru potrafiącego w efektywny sposób zarządzać i wykorzystywać Fundusze Europejskie.
Następnym etapem promocji LSR będzie podkreślana aktywność instytucji i przedsiębiorców w
pozyskiwaniu środków poprzez informowanie o liczbie wniosków i zrealizowanych inwestycjach ze
środków Unii Europejskiej. Dla zaznaczenia wartości Funduszy Europejskich pokazane będą mocne strony
ich wdrażania, w tym dokonane porównania LGD z wynikami innych grup (dane dotyczące zrealizowanych
inwestycji przy wsparciu ze strony środków unijnych). Rozwój LGD podkreślany będzie również poprzez
upowszechnianie licznych przykładów zrealizowanych lub realizowanych 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 dostosowana
będzie do prowadzonych działań promocyjnych.
Wykorzystując ww. narzędzia zastosowane zostaną poniższe zasady:
 język komunikatów uproszczony, zrozumiały i przejrzysty dla przeciętnego odbiorcy,
 przekazywanie aktualnych informacji z odpowiednim wyprzedzeniem.
9.3. Wskazanie głównych adresatów poszczególnych działań komunikacyjnych, tj. grup
docelowych
Wyróżnić można cztery główne grupy docelowe: grupy defaworyzowane, ogół społeczeństwa, potencjalnych
beneficjentów i beneficjentów.
1. Grupy defaworyzowane na lokalnym rynku pracy (długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni,
nieposiadający kwalifikacji zawodowych, młodzież i osoby powyżej 50 roku życia).
2. Ogół społeczeństwa. Przez ogół społeczeństwa należy rozumieć mieszkańców wsi i miasta obszaru
LGD. Jest to grupa bardzo niejednorodna obejmująca osoby w różnym wieku, o różnym poziomie
wykształcenia, z różnych grup zawodowych. W związku z tym przekaz będzie dostosowany pod względem
jasności przekazu tekstowego i wizualnego, aby był zrozumiały dla wszystkich wchodzących w skład tej
grupy odbiorców.
3. Potencjalni beneficjenci. Potencjalni beneficjenci stanowią zróżnicowana grupę odbiorców pod
względem doświadczeń zawodowych, jak i wykształcenia, są to m. in.: osoby prowadzące gospodarstwa,
przedsiębiorcy, osoby rozpoczynające lub planujące prowadzenie działalności gospodarczej, grupy
producentów rolnych, gminy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, grupy
nieformalne, instytucje otoczenia biznesu,
4. Beneficjenci. Podobnie jak potencjalni beneficjenci jest to bardzo niejednorodna grupa. W tej
kategorii znajdują się wszystkie grupy wymienione jako potencjalni beneficjenci, dlatego prowadząc
działania informacyjne uwzględnione zostanie różnicowanie przekazu.
49

Kolejne grupy docelowe to:
5. instytucje zaangażowane bezpośrednio we wdrażanie i realizację Strategii,
6. instytucje zaangażowane pośrednio we wdrażanie Strategii (podmioty zaangażowane we
wspieranie równości kobiet i mężczyzn, organizacje pozarządowe (w tym organizacje zajmujące się
kwestiami środowiska naturalnego), odbiorcy pośredni (np. przedstawiciele urzędów gmin, izb rolniczych,
ośrodków doradztwa rolniczego, firm doradczych pomagających beneficjentom przygotowywać dokumenty
aplikacyjne i/lub rozliczeniowe oraz odbiorcy instytucjonalni/zorganizowani), organizacje skupiające
lokalnych liderów (sołtysi, radni, koła gospodyń wiejskich), instytucje, organizacje oraz stowarzyszenia,
których działalność związana jest bezpośrednio lub pośrednio z sektorem rolnym i obszarami wiejskimi,
organizacje zawodowe, partnerzy gospodarczy i społeczni).
9.4. Analiza efektywności zastosowanych działań komunikacyjnych i środków przekazu
Instytucje zaangażowane we wdrażanie LSR są zobligowane do regularnego prowadzenia badań
ewaluacyjnych i oceny skuteczności prowadzonych działań. W związku z tym będą publikowały na stronie
LGD oraz gmin te informacje w formie zestawień okresowych, rocznych i końcowych. Ocena realizacji
poszczególnych działań będzie dokonywana w oparciu o wskaźniki szczegółowo opisane w Planie
Komunikacji. Ocena realizacji Planu opierać będzie się na ocenie poszczególnych działań realizowanych
w ramach Planu, dokonywanych m. in. za pomocą pre-testingu, badań ilościowych oraz na podstawie
wyznaczonych wskaźników oceny skuteczności zawartych w poniższej tabeli.
9.5. Opis wniosków/opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych, sposobu ich
wykorzystania w procesie realizacji LSR
Działania mające na celu pozyskanie informacji o funkcjonowaniu LGD i realizacji LSR będą zbierane
w formie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD pod kątem konieczności
przeprowadzenia ewentualnych korekt w tym zakresie (np. dodatkowe szkolenia). Informacje uzupełniające
zbierane będą podczas prac informacyjnych o zasadach i efektach LSR skierowane do mieszkańców
i potencjalnych beneficjentów. Zebrane w ten sposób informacje zostaną wykorzystane do aktualizacji LSR,
procedur oraz ewentualnej zmiany funkcjonowania poszczególnych organów LGD czy biura. W sytuacji
zaistnienia trudności z wdrażaniem LSR, a także pojawienia się sytuacji nieakceptacji społecznej wdrożone
zostaną następujące narzędzia zaradcze:


Ryzyko 1. Brak dobrej komunikacji w działaniach informacyjno-promocyjnych, związana z dużą
liczbą gmin obszaru LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Narzędzie zaradcze: Wprowadzenie
zrozumiałego i przejrzystego podziału pomiędzy działaniami promocyjnymi a informacyjnymi.
 Ryzyko 2.Brak zrozumienia informacji przez ogół społeczeństwa, potencjalnych beneficjentów
i beneficjentów. Narzędzie zaradcze: Zastosowane zostaną następujące zasady: język komunikatów
uproszczony, zrozumiały i przejrzysty dla przeciętnego odbiorcy, przekazywanie aktualnych informacji
z odpowiednim wyprzedzeniem.
 Ryzyko 3. Brak zaufania do instytucji zajmującej się Funduszami i przekonanie o ich niedostępności.
Narzędzie zaradcze: Bezpośrednie kontakty przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za LSR
z ogółem społeczeństwa, potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami.
 Ryzyko 4. Wykorzystywanie kwestii funduszy do celów politycznych. Narzędzie zaradcze: Wzajemna
kontrola i weryfikacja instytucji i gmin partnerskich LSR.
Efekty 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 partnerskich gmin zamieszczana będzie informacja
odsyłający adresata do strony LGD.
10. Innowacyjność
Wsparcie przez LGD innowacyjności znalazło swój wyraz w kryteriach lokalnych, jak również w samym
sposobie przygotowania LSR. Zastosowano nowe i skuteczne metody partycypacji społecznej, których jest
bardzo wiele w świecie i z których tylko niewielka część znalazła już zastosowanie w Polsce. Podczas
prowadzonego procesu partycypacji społecznej wykorzystano metodę: Open Space Technology - jest to
innowacyjna metoda pozwalająca na organizowanie inspirujących i produktywnych spotkań, którym
towarzyszy otwarta i przyjazna atmosfera współpracy. Stosowana jest ona od ponad dwudziestu lat w
różnych krajach na świecie. Open Space Technology lub po prostu Open Space umożliwia zebranie
nieograniczonej liczby uczestników, którzy prowadzą dyskusje na wskazane tematy. Metoda Open Space
sprawdza się gdy podjęcie danego problemu wymaga zaangażowania większej grupy ludzi. Wokół tematów
przewodnich uczestnicy identyfikują problemy, które poruszają podczas spotkania. Metoda ta tworzy bardzo
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płynne i dynamiczne rozmowy, które wynikają z zainteresowania daną sprawą. Metoda wykorzystuje
stłumioną, przez bardziej zorganizowane formy spotkań, kreatywność. Dzięki tej metodzie zidentyfikowano
problemy i potrzeby na obszarze działania LGD. Ponadto LGD opracowała lokalne kryteria wyboru operacji,
według których wybierane będą operacje. Wśród kryteriów dodatkowymi punktami będą premiowane
operacje, które zastosują innowacyjne rozwiązania w kontekście obszarowym, tj. zapewniające rozwój
nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejących w skali jednej gminy oraz
zastosowanie nowych technologii przy wykorzystaniu czy promocji lokalnych zasobów (przyrodniczych,
kulturowych, czy turystycznych). W celu zachowania przejrzystości i transparentności oceny operacji pod
względem innowacyjności zalecono sporządzanie uzasadnień dokonywanych ocen przez członków Rady.
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11. Zintegrowanie
11.1.

Opis komplementarności z innymi dokumentami planistycznymi/strategiami

Komplementarność LSR z dokumentami planistycznymi na poziomie gmin
Dokumenty planistyczne na poziomie gmin (wybrane cele spójne z celami LSR)
Cele LSR
Cele
strategiczne:
Cele
ogólne/szczegółowe:
Dokument:
1. Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia
 1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD
 1.2: Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej
 2.2. Promocja i rozwój agroturystyki,
2. Poprawa jakości życia mieszkańców
 3.1. Wykorzystanie walorów turystyczno-krajobrazowych
 2.1: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru
Strategia Rozwoju Gminy
gminy,
 2.2: Stworzona spójna, zintegrowana oferta kulturalna oraz aktywnego
Jawornik Polski
 4.2. Rozwój opieki społecznej,
spędzania wolnego czasu
na lata 2008-2020
 5.2. Rozwijanie przedsiębiorczości, promocja samo
 2.3: Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni
zatrudnienia.
publicznej
 2.4: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru
partnerskich LGD oraz promocja atrakcji i produktów lokalnych.
 Poprawa jakości nawierzchni i przebudowa sieci dróg
1. Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia
(Priorytet I),
 1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD
 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc
 1.2: Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej
Strategia społecznopracy (Priorytet I),
2. Poprawa jakości życia mieszkańców
gospodarczego rozwoju
 Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i walka
2.1: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru
Gminy Markowa
z patologią (Priorytet III),
3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego
 Rozwój agroturystyki i turystyki, kultury, rekreacji i sportu
 Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców,
(Priorytet III).
w tym osób z grup defaworyzowanych.
1 . Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia
 Zmniejszenie ukrytego bezrobocia na wsi (obszar II),
1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD
 Dalszy rozwój infrastruktury technicznej, w tym w
1.2: Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej
zakresie dróg gminnych, kanalizacji, gazyfikacji i
2. Poprawa jakości życia mieszkańców
Strategia Rozwoju
wodociągów (Obszar III),
2.1: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru
społeczno Promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych i
2.2: Stworzona spójna, zintegrowana oferta kulturalna oraz aktywnego
gospodarczego Gminy
turystycznych (Obszar V),
spędzania wolnego czasu
Krzywcza 2000-2015
 Dążenie do stworzenia bazy wypoczynkowo2.3: Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej
turystycznej (Obszar V),
2.4: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru partnerskich
 Tworzenie gospodarstw agroturystycznych (Obszar V).
LGD oraz promocja atrakcji i produktów lokalnych
3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego
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Strategia rozwoju
społeczno- gospodarczego
Powiatu Rzeszowskiego do
roku 2015

Strategia Rozwoju Powiatu
Przeworskiego
na lata 2014-2020

3.1: Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w
tym osób z grup defaworyzowanych
3.2: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców
3.3: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
Dokumenty planistyczne na poziomie powiatów (wybrane cele spójne z celami LSR)
 Tworzyć warunki dla rozwoju różnych form 1 . Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia
turystyki,
1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD
 Budować i modernizować infrastrukturę drogową 1.2: Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej
wraz z jej najbliższym otoczeniem,
2. Poprawa jakości życia mieszkańców
 Tworzyć warunki do rozwoju infrastruktury 2.1: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru
kulturalnej i rekreacji,
2.2: Stworzona spójna, zintegrowana oferta kulturalna oraz aktywnego
 Umożliwić rozwój agroturystyki jako alternatywnego spędzania wolnego czasu
źródła dochodów gospodarstw rolnych,
2.3: Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej
 Podjąć działania na rzecz wsparcia rodzin 2.4: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru partnerskich
patologicznych,
zagrożonych
wykluczeniem LGD oraz promocja atrakcji i produktów lokalnych
społecznym i marginalizacją,
3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego
 Aktywnie uczestniczyć w projektach na rzecz 3.1: Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w
podtrzymywania tradycji regionalnych – wzorców tym osób z grup defaworyzowanych
kulturowych, integracji i podtrzymywania tożsamości 3.2: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców
lokalnej,
3.3: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
 Podjąć działania na rzecz różnych form aktywizacji
zawodowej oraz badać i aktualizować potrzeby,
regionalnego
rynku
pracy(w
tym
dla
niepełnosprawnych).
 Cel strategiczny 1.2. Tworzenie warunków dla 1 . Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia
lokalizacji inwestycji i tworzenia nowych miejsc 1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD
pracy,
1.2: Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej
 Cel strategiczny 3.1. Rozwój sieci szlaków 2. Poprawa jakości życia mieszkańców
turystycznych i turystyczno-sportowych,
2.1: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru
 Cel strategiczny 3.2. Ochrona i rewaloryzacja zasobów 2.2: Stworzona spójna, zintegrowana oferta kulturalna oraz aktywnego
dziedzictwa kulturowego,
spędzania wolnego czasu
 Cel strategiczny 3.3. Kształtowanie przestrzeni 2.3: Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej
miejskiej i wiejskiej, umożliwiającej rozwój turystyki, 2.4: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru partnerskich
w tym agroturystyki,
LGD oraz promocja atrakcji i produktów lokalnych
 Cel strategiczny 3.4. Rozwój bazy noclegowej i 3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego
gastronomicznej,
w
tym
gospodarstw 3.1: Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w
agroturystycznych,
tym osób z grup defaworyzowanych
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Strategia Rozwoju
Powiatu Jarosławskiego
na lata 2008-2015

Strategia Rozwoju
Województwa Podkarpackie 2020

Cel strategiczny 3.5. Promocja oferty turystycznej 3.2: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców
powiatu,
3.3: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
 Cel strategiczny 4.1. – Promocja zatrudnienia i
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz
poszukujących pracy,
 Cel strategiczny 4.5. Poprawa dostępu mieszkańców
do usług społecznych.
 Cel 1: Wspieranie działalności kulturalnej i sportowej 1 . Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia
na terenie powiatu (Priorytet IV),
1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD
 Cel 2: Promocja walorów turystycznych regionu 1.2: Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej
(Priorytet IV),
2. Poprawa jakości życia mieszkańców
 Cel 1: Modernizacja przestrzeni wiejskiej (Priorytet I), 2.1: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru
 Cel 2: Wspieranie różnorodnych form działalności na 2.4: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru partnerskich
obszarach wiejskich (Priorytet I),
LGD oraz promocja atrakcji i produktów lokalnych
 Cel 2: Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej, 3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego
sportowej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego 3.1: Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w
(Priorytet I)
tym osób z grup defaworyzowanych
Dokumenty planistyczne na poziomie województwa (wybrane cele spójne z celami LSR)
Obszar: Konkurencyjna i innowacyjna Gospodarka
1 . Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia
Cel 1 Rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne 1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD
specjalizacje jako przejaw budowania konkurencyjności 1.2: Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej
krajowej i międzynarodowej
2. Poprawa jakości życia mieszkańców
Priorytet 1.3. Turystyka
2.1: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru
Cel: Budowa konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty rynkowej 2.2: Stworzona spójna, zintegrowana oferta kulturalna oraz aktywnego
opartej na znacznym potencjale turystycznym regionu
spędzania wolnego czasu
2.3: Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej
Obszar: Kapitał ludzki i społeczny
Cel 2: Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako 2.4: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru partnerskich
czynników: innowacyjności regionu oraz poprawy poziomu LGD oraz promocja atrakcji i produktów lokalnych
życia mieszkańców.
3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego
Priorytet 2.2. Kultura i dziedzictwo kulturowe
3.1: Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w
Cel: Rozwinięty i efektywnie wykorzystany potencjał tym osób z grup defaworyzowanych
kulturowy regionu
3.2: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców
Priorytet 2.3. Społeczeństwo obywatelskie
3.3: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
Cel: Wzmocnienie podmiotowości obywateli, rozwój
instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie
ich wpływu na życie publiczne
Obszar: Sieć osadnicza
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Cel 3 Podniesienie dostępności oraz poprawa spójności
funkcjonalno-przestrzennej
jako
element
budowania
potencjału rozwojowego regionu
Priorytet 3.4. Funkcje obszarów wiejskich
Cel: Obszary wiejskie – wysoka jakość przestrzeni do
zamieszkania, pracy i wypoczynku
Regionalna Strategia
Innowacji Województwa
Podkarpackiego na lata
2014-2020 na rzecz
inteligentnej specjalizacji
(RIS3)

Program Strategiczny
Błękitny San (PSBS)

Strategia rozwoju
społeczno-gospodarczego
Polski Wschodniej do roku
2020
Krajowa Strategia
Rozwoju Regionalnego
2010–2020: Regiony,
Miasta, Obszary wiejskie

1 . Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia
1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD
1.2: Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej
3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego
3.1: Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w
tym osób z grup defaworyzowanych
1.4. Działanie – Poprawa poziomu produktywności rolnictwa 1 . Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia
i rzemiosła
1.2: Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej
2.1. Działanie – Rozwój i dywersyfikacja produktów 2. Poprawa jakości życia mieszkańców
turystycznych wraz ze zintegrowaną promocją
2.1: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru
2.2. Działanie – Tworzenie wyspecjalizowanych klastrów 2.2: Stworzona spójna, zintegrowana oferta kulturalna oraz aktywnego
turystycznych 2.3. Działanie – Skoordynowany rozwój spędzania wolnego czasu
zagospodarowania
oraz
poprawa
funkcjonowania 2.4: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru partnerskich
infrastruktury turystycznej
LGD oraz promocja atrakcji i produktów lokalnych
2.4. Działanie – Rewitalizacja, ochrona oraz promocja 3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego
obiektów dziedzictwa kulturowego
3.1: Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w
3.2. Działanie – Kształtowanie i promocja postaw tym osób z grup defaworyzowanych
związanych z uczeniem się przez całe życie 3.3. Działanie – 3.2: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców
Poprawa dostępności i jakości usług społecznych
3.3: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
Dokumenty planistyczne na poziomie kraju (wybrane cele spójne z celami LSR)
Cel główny: Zasoby pracy i jakość kapitału ludzkiego.
1 . Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia
1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD
Kierunek strategiczny:
Przeciwdziałanie wykluczeniu na makroregionalnym rynku 3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego
pracy,
3.1: Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w
Wzmocnienie potencjału nowoczesnych kadr dla gospodarki tym osób z grup defaworyzowanych
opartej na wiedzy.
Cel główny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych 1 . Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia
regionalnych
i
innych
terytorialnych
potencjałów 1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD
rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, 2. Poprawa jakości życia mieszkańców
zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym.
2.1: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru
Priorytet: Rozwój inteligentny, zrównoważony i trwały,
sprzyjający włączeniu społecznemu:
II cel strategiczny inteligentnej specjalizacji JAKOŚĆ
ŻYCIA: rozwój województwa podkarpackiego jako regionu
o najwyższej jakości życia.
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Strategia Rozwoju Kraju
2020

Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności.
Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
2014–2020

Cel 2:Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 2.3: Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej
marginalizacji obszarów problemowych („spójność”).
3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego
3.1: Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w
tym osób z grup defaworyzowanych
3.3: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
Obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo, Cel 3 1 . Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia
Wzmocnienie
warunków
sprzyjających
realizacji 1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD
indywidualnych potrzeb i aktywności obywateli, kierunek 2. Poprawa jakości życia mieszkańców
interwencji: rozwój kapitału społecznego; zwiększenie 2.1: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru
bezpieczeństwa obywatela.
2.2: Stworzona spójna, zintegrowana oferta kulturalna oraz aktywnego
Obszar strategiczny: Konkurencyjna gospodarka, Cel 4 spędzania wolnego czasu
Rozwój kapitału ludzkiego, kierunki interwencji: zwiększenie 2.3: Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej
aktywności zawodowej oraz poprawa jakości kapitału 3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego
ludzkiego.
3.1: Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w
Obszar strategiczny: Spójność społeczna i terytorialna, Cel tym osób z grup defaworyzowanych
1 Integracja społeczna, kierunki interwencji: zwiększenie 3.2: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców
aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 3.3: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
społecznym oraz zmniejszenie ubóstwa w grupach
najbardziej zagrożonych.
Obszar strategiczny: Konkurencyjna gospodarka, Cel 2:
Wzrost wydajności gospodarki, kierunek interwencji:
Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności
gospodarczej.
Obszar Kapitał Ludzki: Cel 6 Rozwój kapitału ludzkiego 1 . Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia
poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfarestate”;
1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD
Obszar. Równoważenia potencjału rozwojowego regionów 2. Poprawa jakości życia mieszkańców
Polski: Rozwój regionalny: Cel 8 Wzmocnienie 2.1: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru
mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla 2.2: Stworzona spójna, zintegrowana oferta kulturalna oraz aktywnego
rozwijania
i
pełnego
wykorzystania
potencjałów spędzania wolnego czasu
regionalnych;
3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego
Obszar. Efektywności i sprawności państwa: Kapitał 3.1: Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w
społeczny: Cel 11 Wzrost społecznego kapitału rozwoju.
tym osób z grup defaworyzowanych
3.2: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców
3.3: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
OŚ I: Osoby młode na rynku pracy
1 . Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia
CELE SZCZEGÓŁOWE: Poprawa sytuacji osób młodych do 1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD
24 r.ż. bez pracy.
1.2: Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej
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Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez
pracy z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych.
Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji
CELE SZCZEGÓŁOWE Tworzenie warunków dla
wyrównywania szans płci na rynku pracy.

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020

2. Poprawa jakości życia mieszkańców
2.4: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru partnerskich
LGD oraz promocja atrakcji i produktów lokalnych
3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego
3.1: Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w
tym osób z grup defaworyzowanych
3.3: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
Cel tematyczny WRS:
1 . Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia
1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD
CT 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia
1.2: Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej
oraz wsparcie mobilności pracowników.
2. Poprawa jakości życia mieszkańców
Cel szczegółowy: 6A. Ułatwianie różnicowania działalności, 2.1: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru
zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw i tworzenia 3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego
miejsc pracy.
3.1: Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w
CT 9.Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem tym osób z grup defaworyzowanych
3.2: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców
Cel szczegółowy: 6B Wspieranie lokalnego rozwoju na
3.3: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
obszarach wiejskich.

Źródło: opracowanie własne
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12. Monitoring i ewaluacja
Przedmiotowy rozdział prezentuje ogólną charakterystykę zasad i procedur dokonywania ewaluacji oraz
monitorowania wskazującą główne elementy podlegające badaniom oraz podmioty dokonujące ewaluacji
i monitorowania (wewnętrzne czy zewnętrzne).
Monitoring
Wdrażaniu Strategii Rozwoju Lokalnego w sposób ciągły będzie towarzyszył proces systematycznego zbierania
i analizowania informacji zarówno pod względem jakości jak i ilości realizowanych działań. W tym zakresie badany
będzie poziom osiągniętych celów i rezultatów, jakość realizowanych działań oraz przebieg wydatkowania środków,
przeznaczonych na poszczególne zamierzenia (operacje, działania własne LGD).
LGD, dbając o swoją stabilną sytuację finansową będzie także uważnie badać realizację operacji wybranych do
dofinansowania i podejmować działania interwencyjne, jeśli monitoring będzie wskazywał na możliwość
niepowodzenia realizacji danej operacji. Aspekty działań LGD podlegające monitorowaniu znajdują się w załączniku
nr 2 do LSR.
System monitorowania - sposoby gromadzenia danych:
- analiza dokumentów merytorycznych i finansowych dostępnych w biurze;
- analiza sprawozdań beneficjentów realizujących operacje;
- gromadzenie danych do wskaźników produktu, rezultatu, oddziaływania oraz danych z GUS;
- dokumentacja dotycząca posiedzeń Rady i wyboru operacji;
- gromadzenie danych dotyczących wydatkowanie środków na koszty bieżące i animację, projekty współpracy oraz
wdrażanie LSR uzyskanych od podmiotów wdrażających.
Sposoby zbierania i dokumentowania danych:
 Listy obecności;
 Badania ewaluacyjne;
 Ankiety monitorujące;
 Oświadczenia Beneficjentów;
 Sprawozdania;
 Wnioski na operacje;
 Wnioski o płatność.
Organem odpowiedzialnym za prowadzenie monitoringu jest Zarząd LGD i Biuro LGD. Zarząd LGD powoła Zespół
ds. monitoringu i ewaluacji i/lub zleci wykonanie niektórych zadań ekspertom zewnętrznym. Za gromadzenie
danych odpowiada biuro LGD.
Ewaluacja
Ewaluacja będzie realizowana:
 mind term on
Ewaluacja w zakresie analizy funkcjonowania LGD (koszty bieżące i animacja oraz projekty współpracy),
przeprowadzana będzie na bieżąco, raz do roku, począwszy od roku 2017. Ewaluacja w zakresie analizy wdrażania
LSR odbędzie się w dwóch etapach i dotyczyć będzie lat: 2016-2018 oraz 2019-2021.
 ex post
Dotyczyć będzie oceny działań w minionym okresie z perspektywy ich realizacji, odnosić się będzie do lat 20162022. Dzięki ewaluacji będzie można zweryfikować osiągnięcia wskaźników, celów i przedsięwzięć opisanych we
wcześniejszych rozdziałach.
 ocena jakości partnerstwa i sprawności funkcjonowania LGD
Ewaluacja będzie dotyczyć funkcjonowania biura, funkcjonowania organów LGD, efektywności stosowanych
procedur, przepływu informacji, sprawności podejmowania decyzji.
Organem odpowiedzialnym za prowadzenie ewaluacji będzie Zarząd. Zarząd LGD powoła Zespół ds. monitoringu i
ewaluacji i/lub zleci wykonanie niektórych zadań ekspertom zewnętrznym. Za gromadzenie danych do ewaluacji
odpowiadać będzie biuro LGD.
Zarząd będzie sporządzał przed każdym Walnym Zebraniem Członków, sprawozdanie za miniony rok, które będzie
zawierać:
 wykaz zrealizowanych operacji z wdrażania LSR oraz działań dotyczących kosztów bieżących
i aktywizacji oraz projektów współpracy wraz z informacją o efektach i finansach;
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 opis uzyskanych efektów w porównaniu z założeniami;
 analizę dotyczącą wpływu przedsięwzięć na osiąganie celów LSR;
 wnioski w formie uwag i rekomendacji otrzymanych w wyniku zebranych ankiet monitorujących w ramach
realizacji Planu Komunikacyjnego;
 wnioski Rady dotyczące uwag na temat Lokalnych Kryteriów Wyboru.
Sprawozdanie będzie podawane do wiadomości publicznej zgodnie z zasadą jawności. Informacje uzyskane w
trakcie monitoringu i ewaluacji będą służyły aktualizacji LSR-u, Kryteriów Wyboru Operacji, procedur oraz sposobu
funkcjonowania poszczególnych organów LGD czy biura. Tabela zawierająca informacje na temat planowanego
zakresu realizacji działań ewaluacyjnych, osób lub organów odpowiedzialnych na prowadzenie ewaluacji, sposobów
wykonywania badań ewaluacyjnych, czasu ich trwania oraz propozycję oceny poszczególnych elementów stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej LSR.
13. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Przeprowadzono analizę LSR pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikujących ją do strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Wyniki tej analizy zaprezentowano poniżej.
Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 ze zmianami)
określają jakie dokumenty wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
w przedmiotowej sprawie są to dokumenty określone w art. 46. Pkt. 1.
Uznając, że strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Markowa, Dynów,
Dubiecko, Rokietnica, Krzywcza, Jawornik Polski i Miasto Dynów opracowywana przez Lokalną Grupę Działania
„Pogórze Przemysko-Dynowskie” w okresie programowania 2014-2020 będzie stanowić instrument realizacji
założeń:
 „Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020”, która została poddana procedurze strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z opinią RDOŚ (pismo z dnia 16 lipca 2012 roku znak:
WOOŚ.411.2.3.2012. AP-2),
 „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”, który został
poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z opinią RDOŚ (pismo z dnia
7 sierpnia 2013 roku, znak: WOOŚ.411.2.4.2013. AP-6), jest ona uszczegółowieniem powyższych
dokumentów dla określonych obszarów.
Uszczegółowienie będzie polegało na wskazaniu możliwych do realizacji zadań zgodnie z wytycznymi odnoszącymi
się do perspektywy finansowej 2014-2020.
Planowana do realizacji LSR zakłada realizację operacji, które wdrażane będą bezpośrednio przez LGD lub przez
beneficjentów realizujących te operacje za pośrednictwem LGD. Operacje te będą mogły być wdrażane w ramach
dwóch programów: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW), Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO). Założenia zawarte w LSR stanowią z
punktu widzenia ochrony środowiska niewielką modyfikację ustaleń zawartych w przyjętych, wyżej wskazanych
dokumentach.
Wymienione w LSR przedsięwzięcia (zadania) stanowią jedynie koncepcję, a ich skonkretyzowanie nastąpi
stosownie do etapu realizacji. Zadania wdrażane zarówno przez beneficjentów jak i samą LGD będą realizowane w
taki sposób, by nie zagrażały zdrowiu i życiu ludzi oraz środowisku naturalnemu. Nie przewiduje się oddziaływań
skumulowanych i transgranicznych. Działania takie jak np. inwestycje infrastrukturalne, modernizacyjne,
rewitalizacyjne ze względu na swój charakter, będą obowiązkowo poddane niezbędnym wymaganym prawem
procedurom, np. uzyskanie niezbędnych pozwoleń (na budowę, na wykonanie prac konserwatorskich), w związku z
czym inwestycje te będą podlegały procesom uzgadniania z organami uprawnionymi do wydawania takich
decyzji/opinii, co wyeliminuje wystąpienie negatywnego wpływu np. na zachowanie dziedzictwa kulturowego czy
na środowisko przyrodnicze.
Realizacja niektórych przedsięwzięć (części kierunków wsparcia projektów) wyznaczonych w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju wymagała będzie przeprowadzenia procedury administracyjnej (ooś) zakończonej uzyskaniem
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Wobec powyższego można
prognozować, iż realizacja projektów, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, będzie zgodna z obowiązującymi
wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.
Każdy projekt starający się o dofinansowanie musi zgodnie z prawem przejść osobną, indywidualną procedurę
badania jego wpływu na środowisko w ramach m.in. opracowania raportów oddziaływania na środowisko, które
badają wpływ konkretnego przedsięwzięcia na zdrowie, życie ludzi i na środowisko. Ze względu na brak
szczegółowych parametrów przedsięwzięć inwestycyjnych, takich jak ich lokalizacja, typ oraz skala czy też
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powierzchnia zabudowy inwestycji, nie jest możliwe wykonanie szczegółowej oceny oddziaływania na środowisko.
Z tego względu niemożliwa jest również pełna kwantyfikacja oddziaływań.
LGD uzyskała opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WOOŚ.410.1.113.2015.BK.2) w
sprawie wdrażania niniejszej LSR, w której m.in. czytamy (…) Uwzględniając dużą ogólność ustaleń dokumentu dla
późniejszych ewentualnych realizacji, brak jest możliwości odniesienia się do ich usytuowania, rodzaju i skali, w
kontekście sprzeczności z innymi dokumentami, prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych oddziaływań oraz
prawdopodobieństwa oddziaływań skumulowanych i transgranicznych, czy też możliwości wystąpienia ryzyka dla
zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska, uznano, iż realizacja postanowień dokumentu, będzie miała pozytywny
wpływ na stan środowiska. W związku z czym, nie ma podstaw do stwierdzenia konieczności poddawania
procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego projektu dokumentu (…).
14. Załączniki
Załącznik nr 1: Procedura aktualizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Mieszkańcy obszaru, przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru LGD, organy
LGD i jej pracownicy mają możliwość składania wniosków, uwag i propozycji zmian w zapisach Strategii Rozwoju
Lokalnego. Propozycje zmian i uwagi zgłaszane są do biura LGD na udostępnionych przez nią formularzach.
Wszystkie te uwagi są zbierane i analizowane w biurze Lokalnej Grupy Działania.
Cel procedury: Celem procedury jest sformalizowanie procesu dokonywania korekt w Strategii Rozwoju
Lokalnego, tak by zapewnić jak najszerszy udział partnerów LGD i wszystkich mieszkańców obszaru.
Zakres procedury: Procedura obejmuje czynności, formularze i schemat działań związanych ze zgłaszaniem,
analizowaniem i przyjmowaniem zmian w zapisach LSR.
Założenia ogólne: Proces wdrażania i aktualizacji odbywa się z jak najszerszym udziałem partnerów LGD
i wszystkich mieszkańców obszaru. Wszystkie działania LGD dotyczące wdrażania LSR są jawne. LGD monitoruje
na bieżąco wdrażanie LSR.
Aktualizacja LSR nie powinna być dokonywana częściej niż raz w roku z wyłączeniem nadzwyczajnych
okoliczności związanych z wprowadzaniem korekt / zmian LSR.
Przebieg procedury:
1. Wnioski w sprawie zmian zapisów w LSR mogą zgłaszać: członkowie LGD; organy Stowarzyszenia; wszyscy
mieszkańcy obszaru.
2. Zgłaszanie wniosków jest sformalizowane. Przyjmowane jest na formularzu – udostępnianym przez biuro LGD –
dostępnym w biurze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na stronie LGD.
3. Zarząd Stowarzyszenia dokonuje potrzebnych analiz do wprowadzania zmian w LSR. Analizy te wykonywane są
na bieżąco w ramach ciągłego monitoringu: zgłaszanych do LGD wniosków; zmian regulacji prawnych mających
wpływ na LSR, uchwał organów Stowarzyszenia wnioskujących o zmiany; wniosków zawartych w raportach
z realizowanego monitoringu i ewaluacji.
4. Co najmniej raz w roku LGD dokonuje ewaluacji własnej i przygotowuje „Raport z wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju” wraz z ewentualnymi rekomendacjami zmian zapisów w LSR.
6. Zarząd przygotowuje projekty uchwał dotyczące zmian w zapisach LSR.
7. Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego dokonywana jest uchwałą zgodną ze Statutem LGD.
Schemat procedury aktualizacji LSR:
Wnioski dotyczące aktualizacji LSR:





Dyrektor biura;
Organy Stowarzyszenia;
Członkowie LGD;
Mieszkańcy obszaru LGD

Zarząd Stowarzyszenia:




analiza wniosków,
analiza otoczenia prawnego,
analiza wytycznych Instytucji Wdrażającej
Przygotowanie uchwał zmieniających zapisy w LSR.

Aktualizacja LSR.
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Załącznik nr 2: Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu
LGD dokonywać będzie systematycznej i obiektywnej oceny LSR, jej założeń, przebiegu wdrażania, osiągniętych rezultatów z punktu widzenia adekwatności, skuteczności,
efektywności, oddziaływania i trwałości podejmowanych działań. Ewaluacja LSR dostarczać będzie rzetelnych i użytecznych informacji, które będą następnie wykorzystane
w procesie decyzyjnym oraz we współpracy partnerów zaangażowanych we wdrażanie strategii. Organem odpowiedzialnym za proces ewaluacji i monitoringu jest Zarząd
Stowarzyszenia LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Zarząd LGD powoła zespół ds. monitoringu i ewaluacji i/ lub zleci wykonanie ewaluacji podmiotowi zewnętrznemu.
W skład zespołu wejdą przedstawiciele Biura, Zarządu, Rady i osoba wskazana na Walnym Zebraniu Członków spośród członków LGD. Zespół przygotowywał będzie raport
z dokonanej ewaluacji na każdym etapie przewidzianym w harmonogramie. Raport ten będzie zawierał, w razie takiej potrzeby, rekomendacje dotyczące działań jakie
należałoby podjąć w przypadku zagrożenia dla nieosiągnięcia celów i wskaźników LSR. Następnie raport ten prezentowany będzie Walnemu Zebraniu Członków do
zatwierdzenia i powierzenia Zarządowi LGD wykonania przyjętych przez Walne Zebranie Członków rekomendacji.
W procesie ewaluacji Zarząd będzie mógł zlecić wykonanie ewaluacji podmiotowi zewnętrznemu. Wykonawca zewnętrzny będzie przygotowywał raport z dokonanej
ewaluacji na każdym etapie przewidzianym w harmonogramie. Raport ten będzie zawierał, w razie takiej potrzeby, rekomendacje dotyczące działań jakie należałoby podjąć w
przypadku zagrożenia dla nieosiągnięcia celów i wskaźników LSR. Następnie raport ten prezentowany będzie Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia i powierzenia
Zarządowi LGD wykonania przyjętych przez Walne Zebranie Członków rekomendacji. W gestii wykonawcy będzie opracowanie kwestionariuszy ankiet, a także
przeprowadzenie całego procesu.
W celu ewentualnego wyłonienia wykonawcy Zarząd będzie wykonywał następujące kroki:
1. Dokładne określenie zakresu ewaluacji oraz wymogów wobec wykonawcy. Podczas wyboru wykonawcy co najmniej będzie brane pod uwagę: doświadczenie w procesie
ewaluacji, zakres włączenia organów i komórek Stowarzyszenia do procesu ewaluacji oraz koszt wykonania usługi.
2. Zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej LGD (co najmniej 14 dni) i /lub rozesłanie zapytania ofertowego do 3 potencjalnych wykonawców.
3. Wybór wykonawcy i podpisanie umowy z uwzględnieniem jakości, przejrzystości, czytelności i jawności działań.
4. Przeprowadzenie ewaluacji przez wykonawcę (maksymalnie 3 miesiące).
5. Przedstawienie, ewentualne poprawki i odbiór raportu. 6. Przedstawienie raportu na Walnym Zebraniu Członków.
7. Wdrożenie ewentualnych działań naprawczych, które muszą zostać podjęte w celu usprawnienia działań i pod kątem realizacji założonych celów rozwoju lokalnego.
Sposób realizacji badania (monitoringu lub ewaluacji) oraz elementy podlegające monitorowaniu prezentuje poniżej zamieszczona tabela.
Elementy podlegające monitorowaniu
Zakres badania
Wykonawca
badania
Sposób
wykonania
badania

Działalność biura i
pracowników LGD
oraz Zarządu
Zarząd LGD (ocena
własna)
Badanie poziomu
satysfakcji

Wskaźniki realizacji
LSR

Eksperci prowadzący
szkolenia

Biuro LGD (ocena
własna)
Sprawozdania z
realizacji operacji,
rejestr danych LGD

Biuro LGD (ocena
własna)
Ankiety monitorujące
otrzymane od osób
uczestniczących w
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Budżet

Harmonogram
ogłaszanych konkursów

Biuro LGD (ocena
własna)

Biuro LGD (ocena
własna)

Rejestr danych LGD

Rejestr ogłoszonych
konkursów

Zainteresowanie
stroną
internetową
LGD
Biuro LGD
(ocena własna)
Liczba osób
odwiedzających
stronę – dane od

szkoleniu
Czas pomiaru: Na bieżąco – co rok;
Okres objęty pomiarem: Poprzedni rok

Czas badania

Ocena

administratora
www

Ocena pracy
pracowników,
sposobu
przekazywania
istotnych informacji,
jakości świadczonego
doradztwa

Stopień realizacji
wskaźników
określonych w LSR

Ocena jakości
świadczonych usług
szkoleniowych

Stopień
wykorzystania
budżetu

Zgodność ogłaszania
konkursów z
harmonogramem
konkursów LSR, ocena
zainteresowania
konkursami

Skuteczność
przekazywania/
uzyskiwania
informacji na
temat
działalności
LGD

Ewaluacja funkcjonowania LGD
Zakres
badania
Wykonawca
badania
Sposób
wykonania
badania

Czas badania

Ocena

Zakres
badania

Działalność biura i pracowników LGD

Działalność organów LGD

Realizacja Planu Komunikacyjnego i aktywizacja
społeczności lokalnej

Zarząd LGD (ocena własna)

Zarząd LGD (ocena własna)

Zarząd LGD (ocena własna)

Opinia kierownika biura nt. podległego
personelu; Ankiety monitorujące otrzymane
Opinia Zarządu, Ankiety
od osób uczestniczących w szkoleniu i
otrzymane w ramach badania
Ankiety otrzymane w ramach badania poziomu satysfakcji
korzystających z doradztwa; Ankiety
poziomu satysfakcji
otrzymane w ramach badania poziomu
satysfakcji
Czas pomiaru: I półrocze roku następującego po roku ocenianym
Okres objęty pomiarem: cały rok kalendarzowy
Ocena funkcjonowania
Ocena pracy pracowników, sposobu
(uczestnictwo w szkoleniach i
Ocena skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych
przekazywania istotnych informacji, jakości
posiedzeniach organu,
i animacyjnych
świadczonego doradztwa
przestrzeganie regulaminów,
stosowanie procedur)
Ewaluacja wdrażania LSR
Procedury związane z wyborem
Lokalne Kryteria
Harmonogram
Cele i wskaźniki określone w LSR
Budżet
operacji
Wyboru
rzeczowo-finansowy
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Wykonawca
badania
Sposób
wykonania
badania
Czas badania

Ocena

Zewnętrzni eksperci (ocena zewnętrzna) i/lub
Zarząd LGD (ocena
Zarząd LGD
Zarząd LGD (ocena własna)
Zarząd (ocena własna)
własna)
(ocena własna)
Rejestr danych LGD; Sprawozdania z
Ankiety otrzymane
Rejestr danych
realizacji operacji; Ankiety otrzymane w
Opinie członków Rady
w ramach badania
LGD
ramach badania poziomu satysfakcji
poziomu satysfakcji
Czas pomiaru: I półrocze roku następującego po roku ocenianym;
Okres objęty pomiarem: cały rok kalendarzowy
Ocena
zgodności i
wysokości
Ocena jakości
Ocena celowości i trafności założeń
wydatkowania
Ocena jakości stosowanych
stosowanych
realizowanych w ramach LSR. Określenie
środków
procedur
Lokalnych
stopnia realizacji poszczególnych celów
finansowych z
Kryteriów Wyboru
budżetu na
poszczególne
działania

Zarząd LGD (ocena
własna)
Rejestr danych LGD

Ocena zgodności
ogłaszanych i
realizowanych
projektów z
harmonogramem
określonym w LSR

Cel szczegółowy 1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD
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Poddziałanie/
zakres programu

Program

Razem planowane
wsparcie w euro

Razem:
2016-2023
Razem wartość
wskaźników

Planowane wsparcie
w euro

% realizacji wskaźnika
narastająco

Wartość z jednostką
miary

2022-2023
Planowane wsparcie
w euro

% realizacji wskaźnika
narastająco

Wartość z jednostką
miary

2019-2021
Planowane wsparcie
w euro

% realizacji wskaźnika
narastająco

2016-2018

Wartość z
jednostką miary

Lata

Nazwa
wskaźnika

Cel ogólny 1:
Rozwinięta przedsiębiorczość i
wzrost zatrudnienia

Załącznik nr 3: Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

4
sztuki

15

Razem cel szczegółowy 1.1.
Wskaźnik rezultatu 1.1.
Liczba utworzonych miejsc pracy
(ogółem)

192 500,00

60 000,00

4 sztuki

18 sztuk

100

81

252 500,00
8 sztuk

23

248 500,00

0

270 000,00

5
sztuk

0

100

518 500,00
22 sztuk

86

7 sztuk

100

0,00

8 sztuk

39 398,80

27
sztuk

39 398,80
5
sztuk

100

0

0

PROW

50

441 000,00

Przedsięwzięcie
1.1.2

4
sztuki

369 398,80

Przedsięwzięcie
1.1.1

Wskaźnik produktu:
Liczba
zrealizowanych
operacji polegających
na rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa
Wskaźnik produktu:
Liczba
zrealizowanych
operacji polegających
na utworzeniu
nowego
przedsiębiorstwa

Realizacja
LSR przedsiębi
orczość

Realizacja
LSR przedsiębi
orczość

810 398,80
35
sztuk

0 szt.

0

Razem cel szczegółowy 1.2.
Wskaźnik rezultatu 1.2.
Wzrost liczby osób korzystających z
obiektów infrastruktury turystycznej
i
rekreacyjnej
Wskaźnik rezultatu 1.2.
Liczba wydanych publikacji

0,00

0,00

15 900,00

15 900,00

0,00

0,00

7 sztuk

15 900,00

0 osób

0

700
osób

100

0

0

700
osób

0 sztuk

0

4 sztuki

100

0

0

4 sztuki
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PROW

Przedsięwzięcie
1.2.1

Wskaźnik produktu:
Liczba projektów
promujących ofertę
turystyczną obszaru
objętego LSR

15 900,00

Cel szczegółowy 1.2: Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej

Realizacja
LSR turystyka

promocyjnych

39 398,80

826 298,80

Poddziałanie/
zakres programu

Razem:
2016-2023

2022-2023

Program

Planowane
wsparcie w euro

Wartość z
jednostką miary
% realizacji
wskaźnika
narastająco

2019-2021
Planowane
wsparcie w euro

% realizacji
wskaźnika
narastająco

3 sztuki

PROW

534 400,00

2016-2018
Wartość z
jednostką miary

Lata

0

Razem planowane
wsparcie w euro

0

Razem wartość
wskaźników

100

252 500,00

Nazwa
wskaźnika

Cel ogólny 2:
Poprawa jakości życia
mieszkańców

Razem cel ogólny 1.

3 sztuki

Planowane
wsparcie w euro

0

% realizacji
wskaźnika
narastająco

0 sztuk

Wartość z
jednostką miary

Wskaźnik rezultatu 1.2.
Liczba wydarzeń/ imprez

Realizacja
LSR infrastrukt
ura
drogowa w
zakresie
włączenia
społeczneg
o

Przedsięwzięcie
2.1.1

Wskaźnik produktu:
Liczba operacji w
zakresie
infrastruktury
drogowej w zakresie
włączenia
społecznego

Razem cel szczegółowy 2.1.

5 sztuk

62

66 250,00

2
sztuki

87

113 000,00

66 250,00

113 000,00

65

1 sztuka

100

5 596,38

5 596,38

8 sztuk

184 846,38

Cel szczegółowy 2.1: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru

184 846,38

5400
osób
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2000
osób

90

100

20000
osób

100

92 021,62

15
sztuk

360 021,62

12600
osób

Realizacja
LSR dziedzictw
o

104 748,97

23
sztuk

142 798,97

Wskaźnik rezultatu 2.1.
Liczba osób korzystających z nowej
lub przebudowanej infrastruktury
drogowej w zakresie włączenia
społecznego

Realizacja
LSR dziedzictw
o

Przedsięwzięcie
2.2.2

Przedsięwzięcie
2.2.3

40

17

57

124 355,50,00

2 szt.

10 000,00

5
sztuk

9 994,50

3
sztuki

53

143 644,50

39

28 050,00

100

6 315,48

66

7

14

0

100

0

0,00

7 sztuk

PROW

Przedsięwzięcie
2.2.1

Wskaźnik
produktu:
Liczba podmiotów
działających w
6 sztuk
sferze kultury,
które otrzymały
wsparcie w ramach
realizacji LSR
Wskaźnik
produktu:
Liczba podmiotów
wspartych w
ramach operacji
obejmujących
4 sztuki
wyposażenie
mające na celu
szerzenie lokalnej
kultury i
dziedzictwa
lokalnego
Wskaźnik
produktu:
Liczba podmiotów
działających w
4 sztuki
sferze kultury,
które otrzymały
wsparcie w ramach
realizacji LSR

16 309,98

Cel szczegółowy 2.2: Stworzona spójna, zintegrowana oferta kulturalna oraz aktywnego spędzania wolnego czasu

Realizacja
LSR dziedzictw
o

Razem cel szczegółowy 2.2.
Wskaźnik rezultatu 2.2. Wzrost
liczby osób odwiedzających zabytki i
obiekty
Wskaźnik rezultatu 2.2. Liczba
uczestników projektów
popularyzujących dziedzictwo
kulturowe obszaru LGD

144 350,00

178 009,98

196 770,59

519 130,57

2000
osób

44

2000
osób

88

500
osób

100

4500
osób

1000
osób

20

3000
osób

80

1000
osób

100

5000
osób

0

0

7 sztuk

100

Razem cel szczegółowy 2.3.
Wskaźnik rezultatu 2.3. Wzrost
liczby osób korzystających z
obiektów infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej

114 724,25

0

0

0,00

114 724,25
20000
osób

100

0,00

0

0

0,00

0,00

0

7 sztuk

PROW

Przedsięwzięcie
2.3.1

Wskaźnik produktu:
Liczba nowych/
przebudowanych
obiektów
infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej

114 724,25

Cel szczegółowy 2.3: Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej

Realizacja
LSR turystyka

114 724,25
20000
osób

0

100

52 406,50

0

0

0,00

0

0

0,00

1
sztuka

250
sztuk

100

1 250,00

0

0

0,00

0

0

0,00

250
sztuk

67

Projekty
współprac
y
PROW

1 sztuka

52 406,50

Przedsięwzięcie
2.4.1

Wskaźnik produktu:
Liczba
zrealizowanych
projektów
współpracy
Wskaźnik produktu:
Liczba wydanych
folderów
promocyjnoinformacyjnych
(nakład)

1 250,00

Cel szczegółowy 2.4: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru partnerskich LGD oraz promocja atrakcji i produktów lokalnych

Projekty
współprac
y

0

100

0

Razem cel szczegółowy 2.4.
Wskaźnik rezultatu 2.4. Liczba
2000
mieszkańców korzystających z
osób
siłowni zewnętrznych
250
Wskaźnik rezultatu 2.4. Liczba
osób
odbiorców folderów
7
Wskaźnik rezultatu 2.4. Liczba
sztuk
siłowni na wolnym powietrzu
Wskaźnik rezultatu 2.4. Liczba
1 sztuka
filmów promocyjnych
(instruktażowych)
Wskaźnik rezultatu 2.4. Liczba
projektów skierowanych do
następujących grup docelowych:
2 sztuki
przedsiębiorcy, grupy
defaworyzowane (określone w LSR),
młodzież, turyści, inne
Razem cel ogólny 2.

8 750,00

0

0

0

0

0,00

0

0

62 406,50

0

1 sztuka

0

100

0,00

0,00

102 093,50

102 093,50

1
sztuka

1
sztuka

164 500,00
2000
osób

100

0

0

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0

0

0

1
sztuka

66

0

0

1

100

3 sztuki

387 730,75

291 009,98

68

8 750,00

1 sztuka

102093,50

Przedsięwzięcie
2.4.2

Wskaźnik produktu:
Liczba
zrealizowanych
projektów
współpracy
międzynarodowej
Wskaźnik produktu:
Liczba
zrealizowanych
projektów
współpracy

250
osób
7
sztuk

304 460,47

983 201,20

Projekty
współprac
y

Razem planowane
wsparcie w PLN

Program

Poddziałanie/
zakres programu

7 sztuk

350,00

PROW

Animacja

1 750,00

PROW

Planowane wsparcie w
PLN

% realizacji wskaźnika
narastająco

Wartość z jednostką
miary

Razem wartość
wskaźników

Razem: 20162023

2022-2023
Planowane wsparcie w
PLN

% realizacji wskaźnika
narastająco

Wartość z jednostką
miary

2019-2021
Planowane wsparcie w
PLN

% realizacji wskaźnika
narastająco

2016-2018
Wartość z jednostką
miary

Nazwa wskaźnika

Cel ogólny 3:
Wzmocnienie kapitału
ludzkiego
i społecznego

Lata

Animacja

Cel szczegółowy 3.1: Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w tym osób z grup defaworyzowanych
Przedsięwzięcie
3.1.1

Wskaźnik produktu:
Liczba spotkań /
wydarzeń
adresowanych do
mieszkańców

Razem cel szczegółowy 3.1
Wskaźnik rezultatu 3.1. Liczba osób
uczestniczących w spotkaniach
/wydarzeniach

7
sztuk

100

350,00

0

0

350,00
70
osób

100

0

0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

350,00
70 osób

Cel szczegółowy 3.2: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców

Przedsięwzięcie
3.2.1

Wskaźnik produktu:
Liczba spotkań /
wydarzeń
adresowanych do
mieszkańców

Razem cel szczegółowy 3.2.
Wskaźnik rezultatu 3.2. Liczba osób
uczestniczących w spotkaniach
/wydarzeniach

0

0

0,00

7 sztuk 100,0

0
0

0

1 750,00

1 750,00
70
osób

100

Cel szczegółowy 3.3: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców

69

0,00

0
0

0

7 sztuk

1 750,00
70 osób

Razem cel szczegółowy 3.3.
Wskaźnik rezultatu 3.3. Liczba osób
uczestniczących w spotkaniach
/wydarzeniach

1 300,00

7 sztuk

67

1 300,00

7 szt.

100

1 250,00

21
sztuk

3 850,00

Animacja

7
sztuk

33

350,00

7 sztuk

67

350,00

7 szt.

100

350,00

21
sztuk

1 050,00

Animacja

1 szt.

33

500,00

1
sztuka

67

500,00

1 szt.

100

500,00

3 sztuki

1 kpl

33

107 475,00

1 kpl

67

107 475,00

1 kpl

100

102 800,00 3 sztuki

109 625,00
140
osób

109 625,00
140
osób

33

104 900,00

140
osób

67

Animacja

Koszty
bieżące

324 750,00
420
osób

0

Razem cel ogólny 3.

109 975,00

111 375,00

104 900,00

326 250,00

Razem LSR

750 205,75

936 784,98

448 759,27

2 135 750,00

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 19.2:
810 398,80 euro

70

PROW

33

1 500,00

Wskaźnik produktu:
Pozostałe koszty
bieżące

7
sztuk

317 750,00

Przedsięwzięcie
3.3.1

Wskaźnik produktu:
Liczba spotkań /
wydarzeń
adresowanych do
mieszkańców
Wskaźnik produktu:
Liczba
zorganizowanych
spotkań
informacyjnych
dotyczących wdrażania
LSR
Wskaźnik produktu:
Liczba
sponsorowanych
artykułów w prasie
regionalnej

Realizacja 19.2
PROW 1 645 000,00
Realizacja LSR:
2 135 750,00

Załącznik Nr 4: Budżet LSR w rozbiciu na lata i poszczególne fundusze EFSI oraz w podziale na poszczególne zakresy wsparcia tj. realizację operacji w ramach
LSR, wdrażanie projektów współpracy, koszty bieżące i aktywizację - sporządzony na załączonych formularzach
Wsparcie finansowe (euro)
Zakres wsparcia

Fundusz wiodący

PROW

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr
1303/2013)

Razem EFSI

1 645 000,00

1 645 000,00

1 645 000,00

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)

164 500,00

164 500,00

164 500,00

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr
1303/2013)

317 750,00

317 750,00

317 750,00

8 500,00

8 500,00

8 500,00

2 135 750,00

2 135 750,00

2 135 750,00

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)
Razem
Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 w euro
Wkład EFRROW

Budżet państwa

Beneficjenci inni niż jednostki sektora
finansów publicznych

627 014,95

358 392,80

Beneficjenci będący jednostkami sektora
finansów publicznych

419 698,55

Razem

1 046 713,50

358 392,80

71

Wkład własny będący
wkładem krajowych
środków publicznych

RAZEM

985 407,75

239 893,70

659 592,25

239 893,70

1 645 000,00

Załącznik nr 5: Plan komunikacji
Zakładane wskaźniki w oparciu o planowany budżet działań komunikacyjnych oraz planowane efekty działań komunikacyjnych
Termin
2016 r.
do
31.12.
2018.

Cel komunikacji

Nazwa działania
komunikacyjnego

Adresaci działania

Środki przekazu

komunikacyjnego

Zakładane
wskaźniki

Budżet
W euro

Planowane
efekty

Nabywanie i podnoszenie Kampania
wiedzy związanej z
informacyjna
zakładaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz
rozwijania umiejętności i
kompetencji
zawodowych, w tym dla
grup osób z grup
defaworyzowanych

osoby z grup
defaworyzowanych,
osoby zagrożone
wykluczeniem, osoby
fizyczne

Organizacja spotkań
informacyjnokonsultacyjnych na
obszarze LGD

Liczba spotkań
/wydarzeń
adresowanych do
mieszkańców- 7

350,00

Liczba osób
uczestniczących
w spotkaniach
/wydarzeniach 70

Organizacja imprez i
Kampania
wydarzeń aktywizujących informacyjna
i integrujących
mieszkańców –
aktywizacja społeczna

organizacje
pozarządowe,
instytucje kultury,
grupy nieformalne

Organizacja spotkań wydarzeń aktywizujących i
integrujących na obszarze

Liczba spotkań
/wydarzeń
adresowanych do
mieszkańców - 7

1 300,00

Organizacja spotkań
informacyjnokonsultacyjnych na
obszarze

Liczba osób
uczestniczących
w spotkaniach
/wydarzeniach 140

Liczba zorganizo- 350,00
wanych spotkań
informacyjnych
dotyczących
wdrażania LSR - 7

Artykuły sponsorowane

Liczba
sponsorowanych
artykułów w
prasie regionalnej
-1

72

500,00

2019 r.
do
31.12.
2021

Podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w
zakresie ochrony
środowiska, w tym
propagowanie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii

Kampania
informacyjna

Organizacja imprez i
Kampania
wydarzeń aktywizujących informacyjna
i integrujących
mieszkańców –
aktywizacja społeczna

Funkcjonowanie biura

Pozostałe koszty
bieżące

107 475,00

organizacje
pozarządowe, osoby
fizyczne, mieszkańcy

Organizacja spotkań
informacyjnokonsultacyjnych na
obszarze

Liczba spotkań
/wydarzeń
adresowanych do
mieszkańców - 7

1 750,00

Liczba osób
uczestniczących
w spotkaniach
/wydarzeniach 70

organizacje
pozarządowe,
instytucje kultury,
grupy nieformalne

Organizacja spotkań wydarzeń aktywizujących i
integrujących na obszarze

Liczba spotkań
/wydarzeń
adresowanych do
mieszkańców - 7

1 300,00

Organizacja spotkań
informacyjnokonsultacyjnych na
obszarze

Liczba osób
uczestniczących
w spotkaniach
/wydarzeniach 140

Liczba
350,00
zorganizowanych
spotkań
informacyjnych
dotyczących
wdrażania LSR - 7

Artykuły sponsorowane

Liczba
sponsorowanych
artykułów w
prasie regionalnej
-1

500,00

Funkcjonowanie biura

Pozostałe koszty
bieżące

107 475,00
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2022 do
31.03.
2023

Organizacja imprez i
Kampania
wydarzeń aktywizujących informacyjna
i integrujących
mieszkańców –
aktywizacja społeczna

organizacje
pozarządowe,
instytucje kultury,
grupy nieformalne

Nienadowa, 15.12.2020 r.

74

Organizacja spotkań wydarzeń aktywizujących i
integrujących na obszarze

Liczba spotkań
/wydarzeń
adresowanych do
mieszkańców - 7

Organizacja spotkań
informacyjnokonsultacyjnych na
obszarze

Liczba zorganizo- 350,00
wanych spotkań
informacyjnych
dotyczących
wdrażania LSR - 7

Artykuły sponsorowane

Liczba
sponsorowanych
artykułów w
prasie regionalnej
-1

500,00

Funkcjonowanie biura

Pozostałe koszty
bieżące

102 800,00

1 250,00

Liczba osób
uczestniczących
w spotkaniach
/wydarzeniach 140

