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Wstęp 
 

Proces planowania strategicznego stanowi jeden z podstawowych warunków 
sprawnego i efektywnego rozwoju lokalnego i zarządzania obszarem. Planowanie pomaga 
bardziej wydajnie gospodarować zasobami, przewidywać problemy, które mogą pojawić się 
w niedalekiej przyszłości, aby odpowiednio wcześnie zacząć im przeciwdziałać. Opracowany 
plan strategiczny umożliwia uporządkowanie i odpowiednie rozłożenie w czasie planowanych 
działań. Pozwala to na uniknięcie realizacji projektów ad hoc, nie powiązanych ze sobą 
logicznie i nie wpisujących się w ciąg przyczynowo – skutkowy. Lokalna Strategia Rozwoju 
pokazuje, że planowane do realizacji zadania są konsekwencją strategicznego myślenia o 
rozwoju.  

Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez członków Lokalnej Grupy Działania 
„Nasze Roztocze” obejmuje obszar pięciu gmin położonych w centrum Roztocza Obszar ten 
jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz chęć 
współpracy dla rozwoju. 

Dokument Strategii powstał przy wsparciu finansowym gmin należących do obszaru 
oraz merytorycznym konsultantów i moderatorów Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego z 
Lublina. Spotkania warsztatowe prowadzili pracownicy Fundacji przy współudziale 
organizacyjnym lokalnych koordynatorów z każdej gminy. 

Lokalna Strategia Rozwoju opracowana dla obszaru LGD „Nasze Roztocze” obejmuje 
lata 2007-2015. Przyjęcie takiego zakresu czasowego realizacji Strategii wynika m.in. z 
konieczności zachowania zgodności z dokumentami strategicznymi i operacyjnymi 
opracowanymi na poziomie kraju, przede wszystkim z Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, jak również Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na 
lata 2006-2020 i Lokalnymi Strategiami Gmin wchodzących w skład LGD. Opracowana 
Strategia uwzględnia okres zakończenia rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy 
Unii Europejskiej w roku 2015. Oznacza to, że czas realizacji strategii pokrywa się z nowym 
okresem programowania i rozliczania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Strategia koncentruje się wokół czterech priorytetów rozwoju:  
1)  promocja i rozwój turystyki;  
2) odnowa i rozwój wsi;  
3) zrównoważony rozwój gospodarczy;  
4) odnowa i zachowania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego. 

Wybrane cele strategiczne i operacyjne wynikają z uwarunkowań obszaru objętego Lokalną 
Strategią Rozwoju, przeprowadzonej analizy SWOT oraz odnoszą się do zidentyfikowanych 
podczas konsultacji potrzeb lokalnej społeczności z obszaru „Naszego Roztocza”. 
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Podejście LEADER 
 
LEADER oznacza „powiązanie działań z zakresu rozwoju wsi”. Jak sugeruje nazwa, 

jest to sposób na mobilizowanie i realizowanie rozwoju wsi wśród lokalnych społeczności 
wiejskich, a nie stały zestaw środków do realizacji. Doświadczenia pokazują, że podejście 
Leader może przyczynić się do realnej zmiany w codziennym życiu ludzi na obszarach 
wiejskich. Może ono odgrywać ważną rolę w pozyskiwaniu nowych reakcji na stare i nowe 
problemy wsi, oraz stać się rodzajem „laboratorium” do budowania zdolności lokalnych oraz 
testowania nowych sposobów na realizowanie potrzeb społeczności wiejskich. Podejście to 
przyniosło do tej pory na wielu obszarach wiejskich UE złożonej z 15

 
państw członkowskich 

cenne rezultaty i może odegrać istotną rolę pomagając obszarom wiejskim Polsce w 
przystosowaniu się do dzisiejszej zmiennej rzeczywistości.  

W okresie programowania 2007-2013 inicjatywa Leader stała się zintegrowana ze 
wszystkimi krajowymi i regionalnymi programami rozwoju wsi (włączona do głównego 
nurtu). Otwiera to nowe możliwości zastosowania podejścia LEADER na znacznie szerszą 
skalę i przy znacznie większym niż dotychczas wachlarzu działań z zakresu rozwoju wsi1.  

 
 
 
 

1 Podejście LEADER. Podstawowy poradnik, Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/leaderplus  
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I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA 
REALIZACJĘ LSR 
 

1.1 Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i 
numer w tym rejestrze; 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” zostało powołane na 
obszarze czterech gmin powiatu zamojskiego – Adamów Krasnobród, Zamość i Zwierzyniec 
oraz jednej gminy powiatu biłgorajskiego: Józefów. Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia 
odbyło się w dniu 14 grudnia 2007 roku w Zamościu. Stowarzyszenie zostało wpisane 
postanowieniem Sądu Rejestrowego KRS w Lublinie w dniu 28 kwietnia 2008 roku. 
Otrzymało nr KRS 0000304931. 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w 
szczególności: 

1) opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z 
dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów 
wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013, 

2) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności 
społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR, 

3) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 
ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD, 

4) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, 
pozyskiwanie partnerów i  źródeł finansowania LSR, w tym z programów 
pomocowych, 

5) promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD, 

6) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR  w zakresie przygotowania 
projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym  z programów 
pomocowych, 

7) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej. 
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
1. Opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego 

przez samorząd województwa, 
2. Rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania LGD, 
3. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 

związanych z realizacją LSR, 
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4. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGD na poziomie 
krajowym i międzynarodowym, 

5. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na 
realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru 
projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR, 

6. Informowanie  za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strona WWW, 
ogłoszenie w prasie lokalnej, o możliwości wystąpienia do LGD w sprawie 
wyboru projektu do realizacji LSR w ramach działania 4.1.- „Lokalne Strategie 
Rozwoju – poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach 
wiejskich”; 

7. Sprawdzanie  zgodność projektów z założeniami LSR; 
8. Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych 

LGD na realizację LSR w ramach działania 4.1. - „Lokalne Strategie Rozwoju – 
poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich”, 

9. Organizowanie i finansowanie: 
a. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym 

seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, 
b. imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących 

zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, 
c. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: 

opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i 
rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron 
internetowych,  przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o 
charakterze reklamowym lub promocyjnym  

 
Stowarzyszenie prowadzi działalności gospodarczą służącą realizacji wyżej 

wymienionych celów. Statutowymi organami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zgromadzenie; 
2) Zarząd; 
3) Rada jako organ decyzyjny; 
4) Komisja Rewizyjna. 

1.2 Opis procesu budowania partnerstwa 
 

Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” powstawała w drodze konsultacji 
społecznych, które odbywały się w każdej z gmin. Proces organizacji spotkań w 
poszczególnych gminach rozpoczął się we wrześniu 2007 roku. Na spotkaniach była 
przedstawiana idea inicjatywy LEADER, zostały zaprezentowane doświadczenia we 
wdrażaniu tego programu w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej. Następnie 
najbardziej zaangażowane osoby, które aktywnie działają w lokalnym środowisku 
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zadeklarowały chęć uczestnictwa w grupie roboczej, odpowiedzialnej za opracowanie 
lokalnej strategii rozwoju oraz stworzenie lokalnej grupy działania.  

 

 
 

 
 
 

Fotografie z konsultacji przeprowadzanych w gminach tworzących Lokalną Grupę 
Działania „Nasze Roztocze” 
 

Moderatorzy wraz z władzami gmin zachęcali do uczestnictwa w partnerstwie 
prezentując pozytywne doświadczenia gmin oraz partnerów społecznych i gospodarczych, 
które włączyły się w realizację dotychczasowego Pilotażowego Programu LEADER+. W 
każdej z gmin zorganizowano spotkanie mające na celu wybór przedstawicieli do przyszłego 
partnerstwa, zaznaczając jednocześnie, iż powinny być to osoby lub podmioty, które należą 
do sektora społecznego, publicznego i gospodarczego oraz osoby, które posiadają 
doświadczenie w realizacji inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz lokalnych społeczności. 

W każdej gminie znalazło się osiem do dziesięciu podmiotów, które weszły w skład 
Grupy Roboczej oraz zadeklarowały czynną pracę na rzecz powołania Lokalnej Grupy 
Działania.  
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”  9 

 



Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość, Zwierzyniec 

 

1.3 Charakterystyka członków LGD  
 
Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” składa się z 65 członków. Członkowie 

przyjęci zostali w oparciu o deklaracje członkowskie. Skład Lokalnej Grupy Działania 
odzwierciedla w pełnym zakresie zasadę trójsektorowości, która jest jedną z podstawowych 
idei inicjatywy LEADER. Ponad 50% członków w Lokalnej Grupie Działania stanowią 
partnerzy społeczni oraz gospodarczy. Poza tym w LGD zachowana równowaga płci, z 
niewielką przewagą kobiet, jak również zapewniony udział młodych ludzi. 

 
Lista członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z podziałem na 
sektory 

 

Sektor publiczny: 
1. Gmina Adamów / członek Rady LGD 
2. Gmina Józefów / członek Rady LGD 
3. Gmina Krasnobród / członek Rady LGD 
4. Gmina Zamość / członek Rady LGD  
5. Gmina Zwierzyniec / członek Rady LGD 
6. Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Sitańcu / członek LGD 
7. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu / członek LGD 
8. Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. J. Korczaka w Krasnobrodzie/ członek 

LGD 
9. Krasnobrodzki Dom Kultury / członek LGD 
10. Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie/członek LGD 
11. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie/członek LGD 

Sektor społeczny: 
1. Stowarzyszenie Kulturalno – Naukowe „Do Źródeł” / członek Zarządu LGD 
2. Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Gminy Adamów / członek LGD 
3. Ludowy Klub Sportowy Orion Stihl Jacnia / członek LGD 
4. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Adamów / członek LGD 
5. Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Korczakowskie / członek Rady LGD 
6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Długi Kąt „Zakątek Roztocze” / członek LGD 
7. Stowarzyszenie Oświatowe w Zawadzie / członek Rady LGD 
8. Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” / członek Komisji Rewizyjnej LGD 
9. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zamojszczyzny / członek LGD 
10. Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami”  / członek LGD 
11. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” / członek Zarządu LGD 
12. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Józefowskiej / członek Rady LGD 
13. Fundacja Dzieci i Ojców im.Św. Jana Bosko/członek LGD 
14. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość i Nadzieja”/ członek Komisji 

Rewizyjnej LGD 
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15. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech” / członek LGD 
16. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” / członek LGD 
17. „Ach Zielone” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Zielone i okolic/ członek LGD 
18. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Zamościu/ członek LGD 

Osoby fizyczne: 
1. Janusz Oś / członek LGD 
2. Kazimierz Gęśla / członek LGD 
3. Maria Sak / członek Komisji Rewizyjnej LGD 
4. Aneta Molenda / członek Zarządu LGD 
5. Lucyna Naklicka / członek LGD 
6. Adam Panas / członek Rady LGD 
7. Zofia Pilip / członek Zarządu LGD 
8. Edyta Wolanin / członek LGD 
9. Beata Wójcik / członek LGD 
10. Maria Okoń / członek Rady LGD 
11. Krzysztof Czerwieniec / członek LGD 
12. Konrad Dziuba / członek LGD 
13. Dorota Czop / członek LGD 
14. Łucja Droździel / członek LGD 
15. Dariusz Steć / członek LGD 
16. Irena Kucharska / członek LGD 
17. Ryszard Szpatuśko / członek LGD 
18. Alina Maniuk / członek LGD 
19. Ryszard Kusiak / członek LGD 
20. Paweł Pastuszek/członek LGD 
21. Małgorzata Kwaśniak/członek Zarządu LGD 
22. Agnieszka Woszuk/członek LGD 
23. Agnieszka Dybioch/członek LGD 
24. Agnieszka Madeja / członek LGD 
25. Sylwia Artymiak / członek LGD 
26. Radosław Skiba / członek LGD 

Sektor gospodarczy: 
1. P.H. Eksport – Import S.C. Lech Litwin, Jan Łepik / członek LGD 
2. Nekon Sp. z o.o.  / członek Rady LGD 
3. Agencja Konsultingowa Usługowo – Handlowa Józef Demendecki / członek LGD 
4. Ośrodek Wypoczynkowy „Pszczeliniec”  / członek LGD 
5. Ośrodek Wypoczynkowy „Natura” S.C. Urszula i Zenon Szyport  / członek LGD 
6. Ośrodek Wypoczynkowy „Marta” / członek LGD 
7. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy U BUZUNÓW s.c. Józefat Buzun i Mariusz Buzun / 

członek LGD 
8. HUBAL TOURIST Szkolenia i Rekreacja  / członek LGD 
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9. P.H.U. „PAGAJ” Jakub Czochra / członek LGD 
10. Zespół domków wypoczynkowych „Jeżyk” / członek LGD 

1.4 Sposób rozszerzania i zmiany składu LGD 
 
Rozszerzenie składu LGD jest jednym z priorytetów strategii promocyjnej Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Czynności zmierzające do rozszerzenia składu LGD obejmują akcje 
informacyjne wśród mieszkańców z zastosowaniem różnych narzędzi promocyjnych. 

Czynności formalno-prawne niezbędne przy rozszerzaniu składu LGD określa jej 
Statut. Członkowie Lokalnej Grupy Działania dzielą się na członków zwyczajnych oraz 
członków wspierających. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być zarówno osoba 
fizyczna, jak również osoba i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 
Osoba fizyczna musi spełniać następujące warunki: 

• określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, 
• działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego 

działania, 
• złoży deklarację członkowską i dokona wpłaty wpisowego, 
• mieszka lub prowadzi działalność na obszarze Lokalnej Grupy Działania. 

Członkiem zwyczajnym może być także osoba prawna, w tym jednostka samorządu 
terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą: 

• deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i dokona wpłaty wpisowego, 
• deklarację działania na rzecz  Rozwoju obszaru objętego LSR, 
• wskazanie osoby reprezentującej ten podmiot w Stowarzyszeniu. 

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na 
podstawie uchwały  Zarządu Stowarzyszenia. 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka samorządu 
terytorialnego chcąca przekazać środki finansowe, darowiznę rzeczową, majątkową lub inny 
rodzaj pomocy na rzecz stowarzyszenia nie starając się o członkowstwo zwyczajne. O 
przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje zarząd, podejmując stosowną uchwałę. 
Członek wspierający wpłaca wpisowe lecz jest zwolniony ze składek członkowskich. 

 
Ważnym celem, jaki stoi przed Stowarzyszeniem, jest stałe inspirowanie inicjatyw 

oddolnych i aktywizowanie środowisk lokalnych do podejmowania działań, mających na celu 
rozwój lokalny. Skuteczna i efektywna realizacja tych działań wymaga budowania szerokiego 
partnerstwa. W tym celu planowane jest poszerzanie składu LGD o nowych członków – 
zwyczajnych i wspierających. Dodatkowo zakłada się podjęcie działań mających na celu 
wzmocnienie oraz kreowanie mniejszych organizacji lokalnych i włączenie ich do 
partnerstwa. W tym zakresie rozszerzanie składu LGD będzie ściśle związane z 
prowadzeniem szkoleń, doradztwa i informacji poprzez udzielanie wsparcia eksperckiego 
przez Stowarzyszenie. 
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1.5 Struktura Rady Stowarzyszenia jako organu decyzyjnego Lokalnej Grupy 
Działania 

 
Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” liczy 11 osób.  

W skład Rady, jako organu decyzyjnego LGD wchodzą osoby, które wyróżniają się wysokimi 
kwalifikacjami oraz szerokim doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich i rozwoju lokalnego, finansowanych głównie ze środków zewnętrznych. 

Rada składa się z reprezentacji trzech sektorów: publicznego, społecznego oraz 
gospodarczego. Co najmniej 50% członków Rady reprezentuje sektor społecznych  
i gospodarczy. Sektor publiczny jest reprezentowany w liczbie 5 przedstawicieli (45,45% 
składu Rady), sektor społeczny jest reprezentowany przez 5 przedstawicieli (45,45% składu 
Rady), natomiast sektor gospodarczy reprezentuje 1 osoba (9,09% składu Rady). Poniżej 
przedstawiono skład osobowy organu decyzyjnego LGD. 

 
 Tabela nr 1 – Członkowie Rady LGD „Nasze Roztocze”  

Lp. Imię i nazwisko Nazwa reprezentowanego 
podmiotu 

Nazwa 
reprezentowanej 

gminy 

Nazwa 
reprezentowanego 

sektora  

1. Ryszard Gliwiński Gmina Zamość Zamość Publiczny 

2. Stanisław Jędrusina Gmina Krasnobród Krasnobród Publiczny 

3. Dariusz Szykuła Gmina Adamów Adamów Publiczny 

4. Jan Skiba Gmina Zwierzyniec Zwierzyniec Publiczny 

5. Ireneusz Wilczyński Gmina Józefów Józefów Publiczny 

6. Maria Okoń Osoba fizyczna Zamość Społeczny 

7. Tomasz Skóra 
„Ach Zielone” Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju miejscowości 
Zielone i okolic 

Krasnobród Społeczny 

8. Sylwester Dobromilski Stowarzyszenie Oświatowe w 
Zawadzie 

Zamość Społeczny 

9. Andrzej Lefanowicz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Józefowskiej 

Józefów Społeczny 

10. Adam Panas Osoba fizyczna Zwierzyniec Społeczny 

11. Dariusz Bojar Nekon Sp. z o.o. Adamów Gospodarczy 

 
 

Szczegółowe informacje charakteryzujące członków organu decyzyjnego zawarte są w 
Załączniku nr 11 do Wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2007-2013. 
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1.6 Zadania Rady  
 
Podstawowym zadaniem Rady jest wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia 
Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (Dz. Urz. UE l277 z 21.10.2005 r. str.1), które mają być realizowane w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Nasze Roztocze”.  

Rada zajmuje się w szczególności omawianiem wniosków o przyznanie pomocy 
złożonych w ramach naboru przeprowadzonego przez LGD oraz podejmuje decyzje o 
wyborze w/w operacji do finansowania. Rada na swoich posiedzeniach wysłuchuje również 
informacji Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które 
były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady. 

 
Członkowie Rady Stowarzyszenia, jako organu decyzyjnego są powoływani oraz 

zmieniani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród swoich członków.  
Szczegółowy regulamin Rady zawarty jest w Załączniku nr 2  do Wniosku o wybór Lokalnej 
Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2007-
2013. 

1.7 Zasady i procedury funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania  
 

 W strukturze władzy Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” istnieje ścisłe 
rozdzielenie kompetencyjne i organizacyjne poszczególnych organów. Najwyższym organem 
jest Walne Zgromadzenie, które jest zgromadzeniem wszystkich partnerów w LGD i posiada 
przede wszystkich funkcję kreacyjną i kontrolną, związaną z wyborem pozostałych organów i 
kontrolą ich działalności. Funkcję ściśle kontrolą sprawuje Komisja Rewizyjna. Zarząd jest 
przede wszystkim organem zarządzającym i administrującym działalnością LGD. Natomiast 
kompetencje Rady LGD są ściśle oddzielone od kompetencji pozostałych organów i polegają 
jedynie na wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju. 
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Na poniższym schemacie przedstawiono strukturę organizacyjną Stowarzyszenia LGD 
„Nasze Roztocze” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(organ decyzyjny) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Członkowie Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” 

 

Walne Zebranie Członków 

Rada 
(organ decyzyjny) 

11 członków 

Komisja Rewizyjna 
(organ kontroli) 

3 członków 

Zarząd 
(organ wykonawczy) 

5-7 członków 

Biuro 
     4 osoby 
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Zgodnie z §17 Statutu władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zebranie Członków; 
2) Zarząd; 
3) Rada; 
4) Komisja Rewizyjna. 
Statut wyraźnie stwierdza, iż nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, a także Rady. Kadencja organów Stowarzyszenia wynosi 4 lata. Uchwały władz 
Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwały w sprawie zmiany Statutu, 
odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, 
która wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd  co najmniej jeden raz na sześć miesięcy 
lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i 
propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy 
skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. 

W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście. Do 
kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 
2) wybór i odwołanie członków Rady, Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji rewizyjnej, 
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
4) uchwalanie zmian Statutu, 
5) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych 
organizacji, 
6) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 
stowarzyszenia, lub wnioskodawców i beneficjentów działania 4.1 Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013, 
8) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, 
9) Przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady i Zarządu. 

Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu 
Członków przysługuje jeden głos. 

Zarząd składa się z 5 do 7 osób, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza 
i członków zwyczajnych Zarządu. Prezes Zarządu jest wybierany i odwoływany przez Walne 
Zebranie Członków. Na wniosek Prezesa Zarządu Walne Zebranie powołuje lub odwołuje 
pozostałych Członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. Do 
kompetencji Zarządu należy: 

1) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 
2) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
3) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
4) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
5) Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego, 
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6) Powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia i Głównego Księgowego 
oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura, 
7) Ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura 
Stowarzyszenia, 
8) Ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia. 
9) Opracowywanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013 dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na 
realizację LSR, 
10) Przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu 
na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013, 
11) Realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu 
działania 4.1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, ich przyjmowanie i 
przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach 
strategii, 
12) Opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na 
realizację celów z innych programów pomocowych, 
13) Wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR 
w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, 
14) Kierowanie prowadzoną działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.. 

Zgodnie ze Statutem do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania 
zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu wraz ze 
Skarbnikiem lub innym członkiem Zarządu.  

1.7.1 Zasady naboru pracowników 
  
 Do właściwej realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia niezbędne jest zatrudnienie 
pracowników biura, którzy przez swoją pracę zagwarantują profesjonalną obsługę organów 
LGD i Beneficjentów. Stąd niezmiernie ważną kwestią jest precyzyjne określenie wymagań 
koniecznych i pożądanych w stosunku do kandydatów do pracy w biurze LGD. 

Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” posiada jasno określone zasady rekrutacji 
pracowników. Poniżej określono wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do pracy w 
LGD pozwalających na zatrudnienie osób gwarantujących profesjonalną obsługę organów 
LGD i beneficjentów. Określona została także procedura postępowania w sytuacji 
wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników o określonych wymaganiach. 
 
Procedura naboru pracowników 
Szczegółowa procedura naboru pracowników została zawarta w Załączniku nr 5 do Wniosku 
o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach 
PROW 2007-2013. 
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Określa ona poszczególne etapy naboru oraz ich krótką charakterystykę.  Ogłoszenie o 
naborze będzie zawierać w szczególności takie elementy, jak: rodzaj stanowiska, na które 
poszukiwany jest pracownik; zakres głównych obowiązków; wymagania niezbędne; 
wymagania dodatkowe; termin i miejsce składania ofert; dokumenty, które należy złożyć z 
ofertą.  

Ogłoszenie o rekrutacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Lokalnej Grupy 
Działania, w prasie, w Urzędach Pracy. W przypadku zapotrzebowania na ludzi młodych, 
chcących pracować w LGD w formie stażu, czy wolontariatu, ogłoszenia zostaną 
zamieszczone na uczelniach wyższych i biurach karier. 

Na podstawie złożonych ofert zostanie przeprowadzona selekcja wstępna na 
podstawie złożonych dokumentów, a następnie  rozmowa kwalifikacyjna i test potwierdzający 
ich wiedzę i doświadczenie zawodowe z kandydatami, którzy przeszli pozytywnie selekcję 
wstępną. 
 
Wymagania konieczne wobec pracowników: 

• wykształcenie co najmniej średnie, w przypadku niektórych stanowisk  - wyższe; 
• znajomość programów i funduszy Unii Europejskiej; 
• niekaralność; 
• znajomość obsługi komputera; 

 
Wymagania pożądane wobec pracowników: 

• wykształcenie wyższe  - kierunkowo związane z zakresem realizowanych zadań; 
• doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku; 
•  umiejętność pracy w zespole. 

 
W przypadku pojawiających się trudności w zatrudnieniu pracowników  

o określonych kwalifikacjach zostanie powtórzony proces rekrutacji z zastosowaniem 
dodatkowych środków i narzędzi promocyjno-informacyjnych, tj. rozszerzenie akcji 
informacyjnej na inne obszary, przeprowadzenie spotkań informacyjnych w urzędach gmin 
lub domach kultury, publikacja większej liczby ogłoszeń prasowych. W przypadku dalszych 
trudności w zatrudnieniu pracowników spełniających określone wymagania Zarząd LGD ma 
prawo obniżenia i zmiany poziomu wymagań koniecznych dla pracowników w celu 
zapewnienia ciągłości pracy Biura LGD. 

Lokalna Grupa Działania podejmie także współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Zamościu i Biłgoraju w celu zatrudniania stażystów na odbycie staży absolwenckich po 
ukończeniu uczelni wyższej, pozwoli to na angażowanie ludzi młodych i wykształconych do 
pracy przy realizowanych działaniach i jednocześnie zmniejszy koszty administracyjne. 
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1.7.2 Opisy planowanych stanowisk 
 

Do właściwej realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia niezbędne jest zatrudnienie 
pracowników Biura LGD, którzy przez swoją pracę zagwarantują profesjonalną obsługę 
organów LGD i Beneficjentów.  

Lokalna Grupa działania „Nasze Roztocze” zamierza zatrudnić w Biurze LGD 
następujących pracowników: 

- Dyrektor Biura LGD, 
- Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), 
- Koordynator ds. realizacji projektów i współpracy zewnętrznej, 
- Specjalista ds. administracyjno – finansowych. 

Szczegółowy opis stanowisk pracy precyzujący podział obowiązków i zakres 
odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach zawiera Załącznik nr 6 do Wniosku o 
wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach 
PROW 2007-2013. Opisy zawierają także określenie dokumentów, jakie kandydat do pracy 
powinien złożyć w odpowiedzi na konkurs oraz krótką charakterystykę głównych etapów 
konkursu.  

1.7.3 Warunki techniczne i lokalowe biura LGD 
 
Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” w celu realizacji swoich zadań i funkcji 

posiada odpowiednie warunki techniczne i lokalowe. Mają one zapewnić pracownikom biura 
oraz osobom zaangażowanych społecznie w działalność LGD dostateczny komfort i warunki 
pracy, a także zapewnić możliwość przyjmowania i obsługi interesantów, osób 
przychodzących po informacje i doradztwo, osób składających wnioski. Biuro LGD 
umożliwia również organizację spotkań i posiedzeń Rady LGD, Zarządu oraz Komisji 
Rewizyjnej. Lokalna Grupa Działania ma do dyspozycji dużą salę konferencyjną, w której 
można pomieścić 80 osób, w której mogą zbierać się wszyscy partnerzy LGD. Na terenie 
biura wyodrębnione jest miejsce, w którym archiwizowana będzie dokumentacja z 
działalności LGD.  

Biuro LGD składa się z dwóch pomieszczeń. Pierwsze, stanowiące sekretariat biura 
ma 15 metrów kwadratowych, drugie, będące miejscem pracy pozostałych pracowników ma 
powierzchnię 25 metrów kwadratowych. Pomieszczenia są wyposażone w dostęp do stałego 
łącza internetowego, w ramach funkcjonowania LGD planowany jest zakup komputerów, 
telefonu, faxu oraz pozostałego wyposażenia biurowego (m.in. drukarki, urządzenie 
wielofunkcyjne, xero kopiarka, oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe i 
eksploatacyjne).  

Biuro LGD ma dostęp do pomieszczeń sanitarnych oraz socjalnych. 
Szczegółowy opis warunków technicznych i lokalowych Biura LGD został zawarty w 
Załączniku nr 7 do Wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2007-2013. 
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1.8. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 
 
Przy wyborze członków organu decyzyjnego LGD Walne Zebranie kierowało się 

doświadczeniem i kwalifikacjami kandydatów. Wszyscy członkowie rady posiadają 
udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz podejścia LEADER. 
Członkowie Rady posiadają również doświadczenie w koordynowaniu i realizacji projektów 
finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych.  
Dokładne informacje na temat wiedzy i doświadczenia członków Rady LGD zawarte są w 
Załączniku nr 11 do Wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2007-2013. 

1.9 Doświadczenie LGD i jej partnerów w realizacji operacji 
 

Członkowie LGD „Nasze Roztocze” posiadają doświadczenie w realizacji projektów 
finansowanych z funduszy zewnętrznych w tym przede wszystkim z funduszy unijnych.   
Cztery gminy z pięciu będących członkami LGD realizowało projekty z zakresu działania 
SPO „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.  

Ponadto członkowie LGD realizowali projekty finansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Europejskiego Funduszu Społecznego a także z funduszy 
przedakcesyjnych w ramach programu PHARE a także SAPARD.  
Szczegółowe informacje na temat zrealizowanych przez członków LGD projektów zostały 
zawarte w Załączniku nr 17 do Wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2007-2013. 
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II.  OPIS  OBSZARU  OBJĘTEGO  LOKALNĄ  STRATEGIĄ  
ROZWOJU  WRAZ  Z  UZASADNIENIEM  JEGO  WEWNĘTRZNEJ  
SPÓJNOŚCI   
 

2.1. Wykaz gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania  
 

 W skład Lokalnej Grupy Działania, która powołała Stowarzyszenie „Nasze Roztocze” 
wchodzą gminy Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość i Zwierzyniec.  

Tabela nr2 – Dane identyfikacyjne gmin tworzących Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” 

Nazwa Gminy Kod 
statystyczny 

GUS 

Status 
Gminy 

Liczba 
mieszańców 

(31.12.2006)* 

Powierzchnia 
w ha 

Powiat 

Adamów  06 20 01 2 wiejska  5 129 11 066 Zamojski 
Józefów  

obszar wiejski  
miasto 

06 02 07 5 
 

miejsko – 
wiejska 

 
4 965 
2 531 

 
12 146 

500 

Biłgorajski  

Krasnobród  
obszar wiejski  

miasto 

06 20 04 3 miejsko – 
wiejska 

 
4 287 
3 065 

 
11 990 

699 

Zamojski 

Zamość  06 20 14 2 Wiejska 20 866 19 612 Zamojski 
Zwierzyniec 

obszar wiejski  
miasto 

06 20 15 3 miejsko – 
wiejska 

 
3 963 
3 285 

 
14 873 

482 

Zamojski 

Razem    48 091 71 368  
* wg danych GUS, Bank Danych Regionalnych (www.stat.gov.pl) 

 Na dzień 31.12.2006 według danych Głównego Urzędu Statystycznego – Bank 
Danych Regionalnych, na obszarze gmin tworzących Lokalna Grupę Działania 
zameldowanych było na pobyt stały 48 091 mieszkańców. Dwie gminy wchodzące w skład 
Lokalnej Grupy Działania mają status gminy wiejskich: Adamów i Zamość, a trzy gminy: 
Józefów, Krasnobród i Zwierzyniec mają status gmin miejsko – wiejskich. Na omawianym 
obszarze zlokalizowane są trzy miejscowości o prawach miejskich: Józefów, Krasnobród i 
Zwierzyniec, ale nie ma miast o liczbie mieszkańców powyższej 20 tys., ani gmin miejskich 
zamieszkiwanych przez więcej niż 5 tys. mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. 
Wymienione gminy przylegają do siebie tworząc zwarte terytorium o powierzchni 71 368 ha.  
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2.2. Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne  
i kulturowe  
 

 2.2.1. Uwarunkowania przestrzenne  
 
 Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju, opracowaną dla Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Nasze Roztocze”, pod względem terytorialnym tworzą obszary pięciu gmin, 
z których wywodzą się partnerzy tworzący Lokalna Grupę Działania. Są to gminy: Adamów, 
Józefów, Krasnobród, Zamość, Zwierzyniec. Gminy te sąsiadują ze sobą, tworząc terytorium 
Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” o łącznej powierzchni 71 368 ha. W uwagi na 
podział administracyjny analizowany obszar położony jest w Województwie Lubelskim, w 
tym gminy Adamów, Krasnobród, Zamość i Zwierzyniec należą do powiatu zamojskiego, a 
gmina Józefów do powiatu biłgorajskiego. 

 Położenie administracyjne obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” 
obrazują mapy (zamieszczone w Załączniku nr 1 – Mapy sytuacyjne).  

Obszar LGD „Nasze Roztocze” graniczy z następującymi jednostkami samorządu 
terytorialnego: 

• od północy: Nielisz, Stary Zamość, Skierbieszów – powiat zamojski;  
• od północnego wschodu: Sitno – powiat zamojski; 
• od wschodu: Łabunie – powiat zamojski, Krynice, Tarnawatka – powiat tomaszowski; 
• od południowego wschodu: Tomaszów Lubelski – powiat tomaszowski; 
• od południa: Susiec – powiat tomaszowski, Łukowa – powiat biłgorajski;  
• od południowego zachodu: Aleksandrów – powiat biłgorajski; 
• od zachodu: Tereszpol – powiat biłgorajski, Radecznica – powiat zamojski; 
• od północnego zachodu: Szczebrzeszyn – powiat zamojski.  

 

Ponadto wewnątrz terytorium Lokalnej Grupy Działania znajduje się Miasto Zamość (które 
nie należy do LGD „Nasze Roztocze”), ponieważ administracyjnie miasto otacza gmina 
wiejska Zamość.  

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”  22 

 



Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość, Zwierzyniec 

 

Rysunek 1: Obszar Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” na tle województwa lubelskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.2.2. Uwarunkowania geograficzne  
 

 Z uwagi na usytuowanie w regionie lubelskim obszar Lokalnej Grupy Działania 
„Nasze Roztocze” położony jest w południowej części województwa Lubelskiego, w 
odległości około 120 km od Lublina, w sąsiedztwie Miasta Zamość (północna część) oraz 
zamyka się w trójkącie: Zamość, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj.  

Biorąc pod uwagę podział Polski na jednostki fizyczno – geograficzne analizowany 
obszar leży na Roztoczu, które wchodzi w skład pasa wyżyn – mapa w Załączniku nr 1. 
Niemalże cały obszar gmin Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” położony jest w 
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obrębie Roztocza Zachodniego i Roztocza Środkowego. Niewielkie fragmenty leżą na 
obszarze Padołu Zamojskiego (północna część Gminy Zamość i Adamów) oraz Równiny 
Biłgorajskiej (południowo – zachodnia część Gminy Józefów).  

Tabela nr  3 – Powierzchnia i użytkowanie ziemi w gminach LGD „Nasze Roztocze” 

 Gmina 
Adamów 

Gmina 
Józefów 

Gmina 
Krasnobród 

Gmina 
Zamość 

Gmina 
Zwierzyniec 

Powierzchnia w ha, w 
tym 

11 066 12 646 12 689 19 612 15 355 

     Grunty orne 5 165 4 307 4 840 12 748 3 360 
      Łąki i pastwiska 645 441 995 3 301 774 
      Sady i ogrody 146 31 33 191 16 
      Lasy  4 691 7 139 6 024 1 532 10 697 
      Pozostałe  419 728 797 1 840 508 

Źródło: dane z urzędów gmin LGD 

 Dokonując analizy położenia geograficznego obszaru objętego oddziaływaniem 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” należy wskazać, że cechą 
charakterystyczną dla tego obszaru jest położenie w zasięgu terenów chronionych, w tym 
Roztoczańskiego Parku Narodowego i jego otuliny, Krasnobrodzkiego Parku 
Krajobrazowego, Paru Krajobrazowego Puszczy Solskiej Szczebrzeszyńskiego Parku 
Krajobrazowego oraz Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.  

2.2.3. Uwarunkowania przyrodnicze 
 

 Ukształtowanie powierzchni  

Niemalże cały obszar gminy LGD „Nasze Roztocze” leży w obrębie Roztocza 
Zachodniego i Środkowego, gdzie dominuje urozmaicona rzeźba terenu w postaci 
wyrazistych wzgórz i dolin. Z uwagi na budowę geologiczną – podłoże kredowe oraz 
warstwy lessu – powstają tu liczne wąwozy i jary. Elementem różnicującym rzeźbę trenu jest 
dolina rzeki Wieprz i innych cieków wodnych oraz suche doliny łączące wysoczyzny z 
dolinami rzecznymi. Deniwelacje w niektórych miejscach sięgają 100 m. Na terenie Gminy 
Krasnobród znajduje się najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego – Wapielnia 387 m 
n.p.m. (W załączniku zdjęcie wąwozu).  

 Klimat 

 Klimat obszaru LGD „Nasze Roztocze” można scharakteryzować jako przejściowy, 
kształtowany przez zmienny w swym zasięgu napływ mas powietrza morskiego lub 
kontynentalnego, przy przewadze wpływów kontynentalnych. Region ten charakteryzuje się 
najwyższym w Polsce średnim rocznym usłonecznieniem. Rejon Miasta Krasnobród 
wyróżnia się cechami bioklimatycznymi spełniającymi normy meteorologiczne przyjęte dla 
uzdrowisk Europy Środkowej. 
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 Gleby  

 Pokrywa glebowa jest pochodną budowy podłoża geologicznego, roślinności, 
stosunków wodnych i klimatu i jest na opisywanym obszarze zróżnicowana. Występują tu 
gleby brunatne, bielicowe, mułowo – bagienne, torfowe, wytworzone na lessach, rędziny i 
czarne ziemie.  

Tabela nr 4 – Klasyfikacja bonitacyjna gruntów ornych (% powierzchni) 

Klasa 

bonitacyjna 

Gmina 

Adamów 

Gmina 

Józefów 

Gmina 

Krasnobród 

Gmina 

Zamość 

Gmina 

Zwierzyniec 

I 0 0 0 0,2 0 

II 2,0 0 0 21,3 0,4 

III a 30,0 0 6,2 26,8 3,7 

III b 26,0 4,0 15,5 17,5 6,6 

IV a 18,0 22,0 28,4 18,8 22,6 

IV b 12,0 24,0 20,6 9,8 28,4 

V 7,0 30,0 15,9 3,9 26,3 

VI 5,0 20,0 13,4 1,7 12,0 

Razem 100 100 100 100 100 

Źródło: dane z urzędów gminy LGD 

Dane wskazane w tabeli pokazują, że obszar LGD „Nasze Roztocze” posiada w 
większości gleby o niskiej jakości bonitacyjnej, co wpływa na warunki rozwoju rolnictwa. 
Jedynie północna część analizowanego obszaru – Gminy Zamość i Adamów posiadają 
przewagę gleb o wysokich klasach bonitacyjnych nad glebami słabymi.  

 Bogactwa naturalne  

 Bogactwa naturalne omawianego obszaru związane są z budową geologiczną, która 
jest urozmaicona. Podłoże geologiczne budują utwory kredy (wapienie kredowe), 
trzeciorzędu (piaskowce) i czwartorzędu (lessy). Wśród kopalin występują wapienne, 
piaskowiec, piaski kwarcowe, kruszywa, które wykorzystywane są do produkcji materiałów 
budowlanych. (W załączniku zdjęcie kamieniołomu w Bliżowe i Krasnobrodzie).  

 Lesistość  

 Obszar gmin LGD „Nasze Roztocze” odznacza się wysokim wskaźnikiem lesistości. 
Na 71 368 ha łącznej powierzchni LGD, na lasy przypada 30 083 ha, co stanowi 42%. W 
Gminach Krasnobród i Józefów lasy zajmują ponad połowę powierzchni, a w Gminie 
Zwierzyniec powierzchnie zalesione stanowią blisko 70% obszaru gminy. Zasoby leśne na 
tym obszarze mają duże znaczenie gospodarcze, ale znaczna część lasów leży w obrębie 
obszarów chronionych, np. w Roztoczańskim Parku Narodowym.  
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Zasoby wodne  

Głównym ciekiem wodnym na obszarze LGD „Nasze Roztocze” jest rzeka Wieprz, 
której dolina stanowi oś tego obszaru o przebiegu pd-wsch. – pn-zach. Generalnie sieć wodna 
z uwagi na cechy budowy geologicznej jest dość uboga. Południową cześć omawianego 
obszaru LDG odwadniają rzeki Sopot, Niepryszka i Szum, które tworzą malownicze doliny i 
wpadają do rzeki Tanew. Większe rzeki w części centralnej i północnej to Jacynka, Łabuńka i 
Topornica.  

Do sieci wodnej zalicza się zalewy i stawy, z których najpopularniejsze, o dużym 
znaczeniu rekreacyjnym znajdują się w Krasnobrodzie i Zwierzyńcu. (W załączniku zdjęcie 
rzeki Wieprz i zalewu w Krasnobrodzie).  

 Obszary chronione  

 Gminy należące do Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” położone są na 
obszarze odznaczającym się wybitnymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i 
kulturowymi – i należą do Transgranicznego Obszaru Chronionego „Roztocze”. Preferuje się 
w nim ochronę unikatowych wartości środowiska przyrodniczego i wykorzystanie do funkcji 
rekreacyjno-turystycznych. Ponadto Plan Zagospodarowania Województwa Lubelskiego 
(przyjęty Uchwałą Nr XLV/597/02 Sejmiku Woj. Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r.) 
wskazuje obszar gmin LGD „Nasze Roztocze” jako obszar przyrodniczy o najwyższych 
walorach przyrodniczych oraz najwyższej atrakcyjności turystycznej. 

Rysunek nr 2 – Fragment Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Lubelskiego – Kierunki 

polityki przestrzennej 

 

 

 

 

Obszar pełni istotną rolę w systemie ochrony przyrody ECONET PL oraz NATURA 
2000 (system ECONET PL jest koncepcją krajowej sieci ekologicznej i częścią ECONET – 
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Europa; sieć NATURA 2000 ma za zadanie optymalizację działań na rzecz zachowania 
dziedzictwa przyrodniczego Europy; jej bazę informacyjną stanowi system CORINE biotopes 
– dyrektywy sieci obowiązują Polskę po wstąpieniu do Unii Europejskiej).  
 Gminy wchodzące w skład LGD „Nasze Roztocze” leżą w obrębie obszarów 
chronionych w formie parku narodowego i jego otuliny, parków krajobrazowych, rezerwatów 
przyrody: 
 Roztoczański Park Narodowy 

Park został utworzony w 1974 roku i obecnie zajmuje powierzchnię 8 483 ha, z czego 
8 102 ha stanowią lasy (tj. 95%). Niemalże cały obszar Parku leży na terenie Gminy 
Zwierzyniec – 93,97%, jedynie niewielki fragment Parku położony jest na terenie gminy 
Tereszpol, powiat biłgorajski, a więc poza terenem LGD „Nasze Roztocze”. Roztoczański 
Park Narodowy wyróżniają wysokie walory przyrodnicze przejawiające się różnorodnością 
zbiorowisk roślinnych i bogactwem flory. Lasy RPN w dużej mierze zachowały charakter 
naturalnych zespołów roślinnych. Stwierdzono tu występowanie 12 rodzajów siedlisk 
przyrodniczych o znaczeniu europejskim, m.in.: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne. Powierzchnia otuliny Parku wynosi 38 000 ha, z czego znaczna część obejmuje 
obszar LGD „Nasze Roztocze”. Park powstał na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictw 
Kosobudy i Zwierzyniec, będących wcześniej lasami Ordynacji Zamojskiej. Początki ochrony 
tego obszaru sięgają 1934 roku. Wtedy to utworzono rezerwat Bukowa Góra, który obecnie 
jest jednym z obszarów ochrony ścisłej parku. W 1938 roku w Polsce po raz pierwszy 
wydano zarządzenie o ochronie ptaków drapieżnych na terenie Ordynacji. 

 
Rysunek nr 2 – Roztoczański Park Narodowy  
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Roztoczański Park Narodowy objął swym obszarem 13 rezerwatów leśnych, co 
świadczy o jego wysokiej wartości przyrodniczej. Obecnie, w granicach Parku jest pięć 
obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 806 ha. Zaliczają się do nich: Bukowa Góra, 
Czerkies, Jarugi, Międzyrzeki, Nart.  

 
Krasnobrodzki Park Krajobrazowy  
Park został utworzony w roku 1998. Znaczna część Parku położona jest na terenie 

gminy Krasnobród (7 208 ha) oraz Adamów (240 ha). Park obejmuje tereny cenne 
przyrodniczo i krajobrazowo oraz o walorach kulturowo – historycznych. Kompleksy leśne 
obejmują około 60% powierzchni parku. Na obszarach położonych wyżej dominuje las 
bukowy typu karpackiego, a w obniżeniach terenu przeważają bory mieszane i bagienne.  
 

 

 Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej  

Park zajmuje około 4 400 ha powierzchni na terenie gminy Józefów i tworzą go 
głównie kompleksy leśne. Park obejmuje ochroną rezerwaty: „Czartowe Pole”, „Nad 
Sopotem” i „Bukowy Las” oraz zwarte bory sosnowe, krawędź południowo – zachodnią 
Roztocza, kompleks wydm śródlądowych, licznych małych wodospadów na rzekach Sopot, 
Tanew, Jeleń zwanych „szumami”, stanowiska i skupiska chronionych roślin oraz ostoi 
rzadkich ptaków i zwierząt. 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy  
Park w niewielkim fragmencie leży na terenie Gminy Zwierzyniec. Szczebrzeszyński 

Park Krajobrazowy rozciąga się na terenie Roztocza Zachodniego, a jego powierzchnia 
wynosi 20,1 tys. ha. Najcenniejszymi zbiorowiskami roślinnymi omawianego terenu są 
kompleksy leśne, a wśród nich buczyna karpacka. Porasta ona gleby brunatne lub rędziny 
kredowe. Dominują tutaj rośliny charakterystyczne dla grądów tj. gwiazdnica wielokwiatowa, 
gajowiec żółty, jaskier kaszubski, marzanka wodna, miodunka ćma, podagrycznik pospolity, 
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turzyca orzęsiona, zawilec gajowy. Występują tu również gatunki charakterystyczne dla 
borów, a wśród nich: kosmatka owłosiona, konwalijka dwulistna, szczawnik zajęczy.  
  

Rezerwaty (położone poza obrębem parku narodowego i parków krajobrazowych):  
• Na terenie Gminy Adamów – rezerwat przyrody leśny częściowy „DEBRY”, o 

powierzchni 179,62 ha, chroniący starodrzew bukowo – jodłowy; 
• Na terenie Gminy Zamość – rezerwat susła perełkowanego „HUBALE” oraz rezerwat 

„WIEPRZEC” chroniący roślinność torfowiskową (np. wierzba lapońska); 
• Na terenie Gminy Krasnobród – rezerwat przyrody Święty Roch (zdjęcie w załączniku);   
  

Walory uzdrowiskowe  
 Walorami uzdrowiskowymi na terenie LGD „Nasze Roztocze” charakteryzuje się 
Krasnobród i jego okolice. O takich walorach decydują przede wszystkim sprzyjające 
warunki bioklimatyczne oraz stwierdzone występowanie surowców leczniczych: złóż 
borowiny w Majdanie Wielki i wód mineralnych typu chlorkowo – sodowego. 30 lipca 2002 
roku Rząd RP nadał miastu Krasnobród status uzdrowiska. Obecnie Sanatorium 
Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie jest jedyną tego typu 
placówką dla dzieci na terenie Województwa Lubelskiego. Leczone są tu schorzenia dróg 
oddechowych, choroby układu ruchu, choroby układu nerwowo-mięśniowego. W ramach 
terapii wykonywane są zabiegi przyrodolecznicze, fizykalne, kinezyterapia, inhalacje, 
hipoterapia i inne.  
(W załączniku zdjęcie Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci w Krasnobrodzie oraz koni 
wykorzystywanych do rehabilitacji).  

 Zanieczyszczenie środowiska  

 Na badanym obszarze nie stwierdza się zanieczyszczenia i istotnego zagrożenia dla 
środowiska przyrodniczego. Ten stan rzeczy jest skutkiem w dużej mierze objęcia ochroną 
znacznych obszarów należących do LGD. Podstawowym zagrożeniem powierzchni ziemi jest 
erozja powierzchniowa wodna, występująca głównie na garbie Roztocza Zachodniego. 
Potencjalnym źródłem zagrożenia dla środowiska jest nieuregulowana gospodarka wodo – 
ściekowa.  
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Tabela nr 5 – Infrastruktura komunalna na obszarze gmin LGD „Nasze Roztocze”  

Składniki 
infrastruktury 

Gmina 
Adamów 

Gmina 
Józefów 

Gmina 
Krasnobród 

Gmina 
Zamość 

Gmina 
Zwierzyniec 

Długość wodociągów 
(w km) 60 59,5 96 83,1 109 

% zwodociągowania 59 75,5 97 35 95 

Liczba przyłączy 
wodociągowych 807 2 037 2 400 1 830 1 794 

Długość sieci 
kanalizacyjnej (w km) 0 7,7 18,15 19,9 15,7 

% skanalizowania 0 19,3 24 7 31 

Liczba przyłączy 
kanalizacyjnych 0 310 452 426 520 

Liczna oczyszczalni 
ścieków 

73 
przydomowych, 

1 zbiorcza 

1 Józefów 1 
Siedliska – 

plan. do 
likwidacji 

1 
Krasnobród 

3 lokalne oraz 
podłącz. do 
Zamościa 

1 
Zwierzyniec 

Gospodarka odpadami 
– wysypisko śmieci 

brak na terenie 
gminy 

1 
Józefów 

1 
Grabnik 

Międzygminne 
składowisko w 

Dębowcu 

brak na terenie 
gminy 

Liczba pojemników 15 kontenerów 0 

737 
indywidualnych 

53 do zbiórki 
selektywnej 

Indywidualne na 
każdej posesji 

835 + worki na 
odp. kom. i 

segregowane 

Źródło: dane z urzędów gmin LGD 

2.2.4. Uwarunkowania historyczne  
 

 Analizowany obszar posiada bogatą historię związaną przede wszystkim z Ordynacją 
Zamojską. Historia rodu Zamojskich wywarła silny wpływ na kulturę tego obszaru, a we 
współczesnych czasach odznacza się licznymi obiektami zabytkowymi. Szczególnie dużo 
zabytków w postaci zespołów budynków dworskich, paków i alei oraz dawnych zabudowań 
folwarków znajduje się z na terenie Gminy Zamość. 

 Bogatą historię, także związaną z Ordynacją Zamoyską posiada Zwierzyniec. Początki 
Zwierzyńca i okolic sięgają ostatnich lat XVI w. Tereny te zostały włączone do tworzącej się 
Ordynacji Zamoyskiej i utworzony został tu zwierzyniec myśliwski, ogrodzony 30 
kilometrowym parkanem, wokół którego wykopano fosę oraz wybudowano okazały dwór 
modrzewiowy. Znajdowały się tu: żubry i łosie, jelenie, sarny, daniele oraz dzikie konie leśne 
– tarpany. Na początku XIX wieku do wybudowanego kompleksu klasycystycznych 
gmachów Zwierzyńca został przeniesiony Zarząd Ordynacji Zamoyskiej, w tym czasie 
wybudowano domy dla urzędników ordynackich, którzy pracowali w nowo powstałych 
zakładach przemysłowych takich jak pierwsza w Polsce fabryka maszyn rolniczych (1804 
rok) lub funkcjonujący do dziś browar (1806 rok). Na przełomie XIX i XX wieku 
Zwierzyniec stał się atrakcyjną miejscowością letniskową.  
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 Historia Józefowa i okolic także jest związana z Ordynacją Zamoyską. Józefów 
założony został 03.12.1725 roku, w celu stanowienia centrum handlowego, usługowego i 
administracyjnego w południowej części Ordynacji Zamoyskiej. Z czasem rozwinęło się w 
mieście rzemiosło, głównie sitarstwo, wydobycie i obróbka kamienia oraz wypalania 
wapienia. W XVIII wieku powstał w okolicy Józefowa zakład metalurgiczny – hamernia, 
gdzie wytwarzano rury miedziane, kotły, okucia dla browarów, gorzelni, młynów i 
wiatraków. Druga znaną manufakturą ordynacką była papiernia.  

 Krasnobród otrzymał prawa miejskie na początku lat siedemdziesiątych XVI wieku. 
W osiemnastym wieku w Krasnobrodzie znajdowały się: zespół dworski, czworokątny rynek 
z magistratem, kościół, cerkiew, synagoga murowana, apteka, kasa pożyczkowo – 
wkładkowa, oraz cztery ulice i dwa przedmieścia. Dziedzicami Krasnobrodu były następujące 
rody: Firleje, Leszczyńscy, Lipscy, Zamoyscy, Tarnowscy, Mycewscy, Nortitz-Jackowscy i 
Fudakowscy. Obecnie Krasnobród jest znaną miejscowością turystyczną i uzdrowiskową. 
Zlokalizowane są tutaj ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe. 

Historia i rozwój Adamowa związane są z rodem Tarnowskich. Adamów i okoliczne 
tereny należały do dóbr krasnobrodzkich. Współcześnie pozostały jeszcze zespoły dworskie i 
folwarczne, np. w Szewni Górnej pozostała z dawnego folwarku Ordynacji Zamoyskich 
drewniana rządcówka z przełomu XIX / XX wieku. 

Kolejnym znaczącym etapem w dziejach tego regionu był okres powstania 
styczniowego. Np. w Krasnobrodzie odbyła się bitwa oddziału powstańczego pod 
dowództwem Marcina Lelewela-Borelowskiego z Moskalami.  
 Następnym ważkim dla analizowanego obszaru okresem historycznym są czasy II 
wojny światowej i pacyfikacja Zamojszczyzny przez Hitlerowców oraz represje względem 
ludności polskiej i żydowskiej.  
  

Zabytki architektury  
 Pozostałością dziejów historycznych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nasze 
Roztocze” są liczne zabytki architektury, które z racji braku miejsca w strategii muszą być 
wymienione i opisane bardzo ogólnie.  

Wyjątkowa historia Zwierzyńca, głównie jego powiązanie z historią Ordynacji 
Zamoyskiej pozostawiła trwałe ślady kultury materialnej. Najstarszy obiekt, stanowiący 
główną atrakcję miejscowości w skali kraju i nie tylko, to kościół „na wodzie” z I poł. XVIII 
w (zdjęcie w załączniku). Do głównych zabytków Zwierzyńca zalicza się również: obiekty 
browarne z 1806 r., budynki Zarządu Ordynacji Zamoyskiej z XIX w., wyłuszczarnia nasion z 
1869 r., zespół pałacowo – parkowy z układem wodnym z XVIII w. 

Na terenie Krasnobrodu znajduje się szereg zabytków religijnych i świeckich 
świadczących o historycznych korzeniach miasta. Wśród architektury sakralnej dominującą 
rolę pełni kompleks kościelno-klasztorny wraz z przybudowaniami. Stanowi on ośrodek kultu 
maryjnego. W jego obręb wchodzi XVII/XVIII-wieczny budynek klasztoru, kościoła, 
plebania, organistówka i spichlerz. Kompleks otoczony jest masywnymi murami z bramą i 
dzwonnicą. Współcześnie układ Podklasztoru wzbogacony został Kalwarią krasnobrodzką 
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założoną na tyłach kościoła, położoną wśród drzew z drewnianymi stacjami (W załączniku 
zdjęcie sanktuarium w Krasnobrodzie).  

Na południowy zachód od Krasnobrodu, znajduje się otoczona lasami, drewniana, 
oszalowana kaplica św. Rocha wybudowana w latach 1934 – 1945 (zdjęcie w załączniku).  

Wśród wielu zabytków architektury i kultury na terenie Gminy Adamów dominują 
zabytki kultury sakralnej i architektury wiejskiej. Z załączniku znajduje się zdjęcie Kościoła 
w Potoczku.  
 Wśród licznych zabytków architektury na terenie Gminy Józefów można wymienić 
neobarokowy kościół z końca XIX wieku p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny. Na cmentarzu przykościelnym na uwagę zasługują dwie rokokowe figurki: św. 
Dominika i św. Scholastyki. Wśród cennych zabytków należy wymienić także synagogę. Dla 
Józefowa charakterystyczne są kamieniołomy. Miasto było też silnym ośrodkiem 
kamieniarskim. Dziś kamieniołomy są atrakcją turystyczną, a przy drogach prowadzących do 
miasta stoją kamienne rzeźby – dzieło miejscowego twórcy Jana Pastuszka. 
 Na terenie Gminy Zamość jest wiele obiektów zabytkowych, w szczególności 
związanych z historią Ordynacji Zamoyskiej, np. zespoły dworskie w Żdanówku, Żdanowie, 
Sitańcu, miejscowości Hubale, Łapiguz i innych. Stanowią one dużą atrakcję turystyczną.  
 

2.2.5 Uwarunkowania kulturowe  
 
 Walory kulturowe i krajoznawcze na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju dla 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” są bardzo bogate. Wyrażają się 
one znaczną ilością obiektów zabytkowych oraz architektury wiejskiej i obiektów tzn. „małej 
architektury”.  

Na uwarunkowania kulturowe analizowanego obszaru składają się: wykształcona 
tożsamość społeczna związana z Roztoczem oraz tradycja wynikająca z dziejów 
historycznych tego obszaru. Główne uwarunkowania historyczne, które ukształtowały 
odrębność kulturową tego obszaru to: 

• identyfikowanie się z Zamojszczyzną, które symbolem jest ród Zamoyskich; 
• Zamojszczyzna jako obszar szczególnie dotkliwie doświadczony w czasach II wojny 

światowej; 
• identyfikowanie się z Roztoczem jako odrębną krainą geograficzną, o wyjątkowych 

walorach krajobrazowych, przyrodniczych i tradycjach kulturowych; 
 

Muzea, miejsca pamięci  
 Na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju istnieje wiele muzeów, miejsc 
pamięci oraz obiektów „małej architektury”. Niektóre z nich to: 

 Na ternie Gminy Krasnobród:  

• Muzeum Sztuki Sakralnej – znajduje się na parterze Klasztoru; 
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• Muzeum wieńców dożynkowych – znajduje się w dziedzińcu klasztoru w 
zabytkowym modrzewiowym spichlerzu z 1795 r.; 

• Krasnobrodzkie Muzeum Parafialne – mieści się w dziedzińcu klasztoru w specjalnie 
wydzielonym budynku. Wystawa została podzielona na cztery tematyczne ekspozycje:  

- Etnografia – Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej – wystawa obejmuje stare sprzęty 
domowe, narzędzia pracy itp. takie jak : pługi, brony, tarki do prania, beczki, 
kołowrotki, sprzęt tkacki; 
- Paleontologia – skamieniałości roślin i zwierząt, głównie z krasnobrodzkiego 
kamieniołomu; 
- Garncarstwo krasnobrodzkie – Wystawa ma na celu ocalenie od zapomnienia 
nieistniejącego już w dzisiejszych czasach rzemiosła jakim było garncarstwo; 
- Flora i fauna Roztocza;  

 W Józefowie znajduje się Muzeum Przyrodnicze, w którym znajduje się ekspozycja 
zasobów przyrodniczych gminy Józefów i jej okolic. W Józefowie zlokalizowane są także 
muzea, np.: Muzeum Kamieniarstwa – izba poświęcona pamięci ludowego rzeźbiarza – 
Adama Grochowicza oraz Izba Pamięci Mieczysława Romanowskiego – poety-powstańca. 
 Na terenie Gminy Zwierzyniec znajduje się Ośrodek Edukacyjno – Muzealny 
Roztoczańskiego Parku Narodowego, Zwierzyniecka Izba Muzealna im. Jana Budzyńskiego 
oraz Muzeum Etnograficzno – Przyrodnicze w Guciowie (zdjęcie w załączniku). Ponadto w 
Zwierzyńcu jest 68 różnych pomników, tablic oraz figur historycznych i religijnych, co w 
przeliczeniu na liczbę mieszkańców daje wynik ok. 50 osób na jeden taki obiekt. Jest to bez 
wątpienia rekord ogólnopolski. Wśród tych pomników znajdują się m.in. poświęcone 
Akowcom, Bechowcom, Leśnikom, Ormowcom, Powstańcom Styczniowym, jeńcom 
francuskim, Węgrom, Psu Marysieńki Sobieskiej i wielu innym postaciom i wydarzeniom. 
Najsłynniejszym pomnikiem (obeliskiem) – jedynym na świecie – jest pomnik w parku 
miejskim, umieszczony dla uczczenia zwalczenia szarańczy, podczas jej nalotu na miasto w 
1711r. 

Kultura ludowa oraz imprezy lokalne  
 Kultura ludowa odznacza się głównie poprze działalność zespołów ludowych oraz 
imprezy nawiązujące do tradycji religijnych i lokalnych. Jednocześnie na obszarze 
analizowanych gmin odbywa się wiele imprez o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym.  

Najpopularniejszą imprezą kulturalną organizowaną na terenie Gminy Adamów jest 
„Noc Świętojańska” – impreza odbywa się w ostatnią sobotę czerwca. Ma ona charakter 
plenerowej imprezy nawiązującej do starosłowiańskiego święta ognia i wody, ku czci słońca i 
miłości. Impreza posiada bogaty program oraz ciekawy scenariusz uwzględniający dawne 
wierzenia między innymi palenie sobótkowych ognisk, rzucanie wianków na wodę, występy 
rodzimych oraz zaproszonych zespołów i kapel ludowych, występy dzieci i młodzieży.  
 Wśród licznych imprez kulturalnych i turystycznych na ternie Gminy Józefów można 
wymienić: ogólnopolskie zawody wędkarskie „Pstrąg Roztocza”, Ogólnopolski Józefowski 
Rajd Rowerowy, Konkurs Piosenki Turystycznej, Dni Józefowa, Festiwal Pieśni Maryjnej w 
Górecku Kościelnym, Festiwal Kultury Ekologicznej, Ogólnopolski Rajd pieszy im. J. 
Jóźwiaka.  
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Najważniejsze imprezy kulturalne i rekreacyjno – sportowe organizowane na terenie 
Gminy Krasnobród to: Festyn Zimowy, Majówka Roztoczańska, Sobótki, Przegląd Orkiestr 
Dętych, Dni Krasnobrodu, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra”, 
Pożegnanie Wakacji, Plenery ilustratorów, Niedzielne Koncerty na Rynku, Międzynarodowe 
Letnie Koncerty Organowe w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie, Czteroetapowy Bieg 
Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny, Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, Jasełka 
Bożonarodzeniowe. Krasnobród to również ośrodek turystyki pielgrzymkowej związanej z 
Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Tradycja Sanktuarium sięga 1640 roku. 
Sanktuarium jest chętnie odwiedzane zarówno ze względów religijnych jak i kulturowych. 
Ruch pielgrzymkowy jest określany na około 40 – 50 tys. osób rocznie.  
 Na terenie Gminy Zamość odbywa się wiele imprez o charakterze kulturalno – 
rekreacyjnym, atrakcyjnych dla turystów i lokalnej społeczności np. Dzień Susła, Kresowe 
Spotkania Miłośników Konia Orientalnego, Dzień Muzealnika w Regionalnej Izbie Pamięci, 
Dzień Japoński, Konkurs Kolęd Różnych Narodów. Aktywnie działają zespoły śpiewacze 
„Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec, „Białowolanki” z Białowoli, „Roztoczanki” z Wólki 
Wieprzeckiej, „Sitanianki” z Sitańca  i młodzieżowe, np. Młodzieżowa Orkiestra Dęta w 
Białowoli.  

Główne, cyklicznie odbywające się imprezy na terenie Gminy Zwierzyniec to np.: 
Dni Zwierzyńca, Zamojskie Dni Folkloru, Roztocze Country, Spotkania z Gwiazdą oraz 
Letnia Akademia Filmowa. Niektóre przykłady aktywności kulturalnej mieszkańców gminy 
to działalność Zwierzynieckiej Kapeli Ludowej, Klubu Plastyka Amatora, Teatru Ludowego 
w Topólczy, zespołu śpiewaczego „Roztoczanki” z Soch, Orkiestry Dętej, Klubu Seniora i 
zespołów młodzieżowych, np. utworzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej.  

Imprezami ingerującymi lokalną społeczność są gminne i powiatowe Święta Plonów 
(dożynki), odpusty parafialne oraz inne imprezy okolicznościowe. Gminne Święta Plonów 
organizowane są corocznie na przełomie sierpnia i września. Uroczystości te wzbogacane są 
przyśpiewkami wykonywanymi przez kapele i zespoły ludowe, a także występami 
zaproszonych gości. 

Atrakcyjne miejsca obszaru, mające wpływ na kształtowanie się jego potencjału 
rozwojowego zawarto w załącznik nr 2 do niniejszej LSR. 
 

2.3. Ocena społeczno – gospodarcza obszaru  
 

 2.3.1. Potencjał demograficzny  
 

 Obszar Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” posiada stosunkowo niską 
gęstość zaludnienia, mimo, że w jego obrębie leżą trzy miasta: Józefów, Krasnobród i 
Zwierzyniec. Średnia gęstość zaludnienia w Województwie Lubelskim wynosi 88 os/km², a w 
powiecie zamojskim 60 os/km². Jedynie Gmina Zamość z powodu sąsiedztwa z Miastem 
Zamość posiada wyraźnie wyższy wskaźnik gęstości zaludnienia. 
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Tabela nr 6 – Dane demograficzne dotyczące gmin LGD „Nasze Roztocze”  

 Gmina 
Adamów 

Gmina 
Józefów 

Gmina 
Krasnobród 

Gmina 
Zamość 

Gmina 
Zwierzyniec 

Liczba 
miejscowości 
(sołectw) 

18 21 
(17 sołectw, w 
tym 3 osiedla) 

16 35 11 

Nazwy 
największych 
miejscowości  
(prawa miejskie) 
 
 

Suchowola, 
Bondyrz, 
Jacnia, 

Suchowola 
– Kolonia, 
Szewnia  

Józefów 
(miasto) 
Majdan 

Nepryski, 
Stanisławów,  

Długi Kąt 

Krasnobród 
(miasto), 
Majdan 
Wielki, 

Hutków, 
Zielone 

Płoskie, 
Sitaniec, 
Zawada, 

Kalinowice, 
Mokre 

Zwierzyniec 
(miasto),  

Żurawnica, 
Wywłoczka, 
Turzyniec, 
Topólcza,  

Liczba ludności 5 129 7 496 7 352 20 866 7 323 
Gęstość 
zaludnienia os/km² 

46 59 58 106,4 47 

Przyrost naturalny 
w ‰,  
w tym miasto: 

- 6,62 - 2,92 
 

0,39 

- 5,55 
 

- 8,10 

- 0,24 - 2,90 
 

- 0,61 
Źródło: dane statystyczne, stan na dzień 31.12.2006  

 Wskaźnikiem obrazującym niekorzystne zjawiska demograficzne jest ujemny 
przyrost naturalny na całym analizowanym obszarze. Struktura demograficzna też jest 
niekorzystna z uwagi na relacje pomiędzy osobami w wieku do 18 lat, a grupą osób powyżej 
66 lat.  
Tabela nr 7 – Zestawienie struktury wiekowej mieszkańców, stan na 31.12.2006  

Osoby w wieku  Gmina  
Adamów 

Gmina  
Józefów 

Gmina  
Krasnobród 

Gmina  
Zamość 

Gmina 
Zwierzyniec 

0 – 18 lat, w tym: 
           Kobiety 
           Mężczyźni  

1 171 
565 
606 

1 602 
771 
831 

1 690 
829 
861 

5 257 
2 631 
2 626 

1 585 
774 
811 

19 – 65 lat, w tym: 
           Kobiety 
           Mężczyźni  

3 003 
1 394 
1 609 

4 338 
2 027 
2 311 

4 226 
1 905 
2 321 

13 155 
6 465 
6 690 

4 607 
2 251 
2 356 

66 lat i powyżej,  
w tym: 
           Kobiety 
           Mężczyźni  

940 
 

600 
340 

1 267 
 

848 
419 

1 316 
 

858 
458 

2 512 
 

1 569 
943 

1 131 
 

738 
393 

Razem  5 114 7 207 7 232 20 924 7 323 
Źródło: dane z urzędów gmin LGD 

 Ukazane dane mogą wskazywać na niską atrakcyjność obszaru LGD jako miejsca 
zamieszkania i potrzebę ożywienia społeczno – gospodarczego tego obszaru. Potwierdza to 
także poziom wskaźnika bezrobocia, pomimo że w ostatnich latach obserwuje się spadek 
poziomu bezrobocia (jest on po części spowodowany emigracją zarobkową do państw Europy 
Zachodniej).  
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Tabela nr 8 – Bezrobocie na obszarze LGD „Nasze Roztocze” w latach 2003 – 2007  
(liczba osób oraz %) 

Rok Stopa 
bezrobocia 

w %* 

Gmina 
Adamów  

Gmina 
Józefów 

Gmina 
Krasnobród 

Gmina 
Zamość 

Gmina 
Zwierzyniec 

2003 13,9 432 765 668 1 909 544 
2004 17,5 373 705 576 1 799 490 
2005 16,5 374 682 493 1 704 472 
2006 15,1 321 584 505 1 513 429 
2007 13,2 278 442 394 1 302 350 

Źródło: dane z urzędów gmin LGD, *dane GUS dla powiatu zamojskiego  

 

2.3.2. Potencjał gospodarczy  
 
 O potencjale gospodarczym danego obszaru stanowią między innymi następujące 
czynniki: zasoby naturalne, dotychczasowe zagospodarowanie, dostępność do infrastruktury 
technicznej, jakość kard, aktywność instytucji otoczenia biznesu.  
 Gospodarkę obszaru gmin w ramach Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” 
charakteryzuje rozwój następujących branż: 

• rolnictwo; 
• gospodarka leśna; 
• rozwój indywidualnej przedsiębiorczości: głównie podmiotów zajmujących się 

handlem i usługami skierowanymi na rynek lokalny; 
• występowanie kilku dużych zakładów produkcyjnych o znaczeniu regionalnym, które 

lokują swoje produkty na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych;  
• usługi turystyczne i agroturystyka;  

 
Infrastruktura techniczna  

 Z uwagi na rozwój gospodarczy i jakość życia mieszkańców istotnym czynnikiem jest 
dostępność komunikacyjna, na którą składa się sieć powiązań drogowych i kolejowych oraz 
jakość tej infrastruktury.  

Tabela nr 9 – Infrastruktura techniczna, stan na 31.12.2006  

Elementy 
infrastruktury 

Gmina  
Adamów 

Gmina  
Józefów 

Gmina  
Krasnobród 

Gmina  
Zamość 

Gmina 
Zwierzyniec 

Długość dróg 
krajowych (w km) 

- - - 20,6 - 

Długość dróg 
wojewódzkich (w km) 

6,5  11,7 22,6 11,7 

Długość dróg 
powiatowych (w km) 

42,4 40,3 45,1 63,7 41,1 

Długość dróg 
gminnych (w km) 

81 39,1 55,8 120,3 31,0 

% stelefonizowania  80 100 100 100 100 
Źródło: dane z urzędów gmin LGD 
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 Sieć drogowa na obszarze LGD „Nasze Roztocze” jest rozbudowana, natomiast 
mankamentem jest jakość dróg oraz słabo rozbudowana infrastruktura w postaci chodników, 
oświetlenia, parkingów.  

Indywidualna przedsiębiorczość 

 Omawiany obszar charakteryzuje się rozwijającą się przedsiębiorczością, głównie w 
formie mikroprzedsiębiorstw. Poza drobną przedsiębiorczością na tym terenie 
zlokalizowanych jest kilka większych zakładów przetwórczych, dających zatrudnienie na 
poziomie o kilkudziesięciu do 300 pracowników. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące 
liczby podmiotów gospodarczych z podziałem na branże.  

Tabela nr 10 – Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych we wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, stan na 31.12.2006  

Liczba podmiotów 
gospodarczych wg branż  

Gmina 
Adamów 

Gmina 
Józefów 

Gmina 
Krasnobród 

Gmina 
Zwierzyniec 

Handel artykułami spożywczymi 
i innymi 

21 70 61 55 

Gastronomia  3 9  10 
Hotele i pensjonaty, wynajem 
pokoi  

0 2 37 7 

Usługi budowlane 18 27 66 18 
Zakłady rzemieślnicze 25 17 20 10 
Usługi fryzjerskie  1 4 2 2 
Stolarstwo  13 19 4 7 
Transport samochodowy 4 30 17 8 
Handel obwoźny 28 14 17 5 
Usługi w zakresie prac leśnych 13 12 10 17 
Instalatorstwo elektryczne 3 8 1 5 
Działalność rozrywkowa 0 2 3 2 
Usługi lekarskie  1 11 4 8 
Lecznice dla zwierząt 1 0 1 1 
Pozostałe 6 38 51 179 

Razem 137 263 294 334 
Źródło: dane z urzędów gmin LGD 

W Gminie Zamość we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej 
zarejestrowanych jest 1 302 podmiotów gospodarczych, głównie w dziale G (handel hurtowy 
i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku 
osobistego i domowego), w dziale D (przetwórstwo przemysłowe) oraz w dziale I (transport, 
gospodarka magazynowa i łączność). W dziale H – hotele i restauracje zarejestrowanych jest 
31 podmiotów.  

Rolnictwo  
 Pomimo rozwoju innych branż gospodarki jak: działalność wytwórcza, usługi, handel, 
to jednak rolnictwo jest nadal głównym źródłem dochodów dla znacznej części społeczności 
na obszarze prezentowanych gmin. W większości jest to rolnictwo tradycyjne, które 
charakteryzuje działalność niskoobszarowych i niskotowarowych gospodarstw rolnych. 
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Istnieje zatem potrzeba aktywizacji obszarów wiejskich w kierunku różnicowania źródeł 
dochodów, np. poprzez rozwój przedsiębiorczości, agroturystyki oraz zmiany struktury 
samego rolnictwa.  

Turystyka  
 Z uwagi na walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i uzdrowiskowe obszar 
Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” przejawia bardzo wysoki potencjał dla dalszego 
rozwoju funkcji turystyczno – wypoczynkowej. Poza walorami środowiska naturalnego i 
kulturowego dla rozwoju turystyki istotne jest zagospodarowanie turystyczne – to jest baza 
noclegowa, gastronomiczna oraz obiekty sportowo – rekreacyjne. Zagospodarowanie 
turystyczne na omawianym obszarze jest już znaczne, ale ciągle istnieje potrzeba rozbudowy i 
modernizacji bazy turystycznej.  
 Należy podkreślić, że w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Lubelskiego z roku 2002, omawiany obszar wchodzący w skład Roztocza, wskazany 
został jako jeden z trzech podstawowych rejonów turystyczno – rekreacyjnych w 
województwie, wskazanych do rozwijania tej funkcji.  
 Przez obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju przebiegają główne szlaki turystyczne 
roztocza, integrujące poszczególne gminy w jednoty obszar turystyczny. Są to: 

• Szlak krawędziowy Roztocza, czerwony – uchodzi za najpiękniejszy szlak. Wiedzie 
od Zwierzyńca do Suśca na długości 52 km. Najbardziej atrakcyjne miejsca to: osada 
leśna Florianka, Górecko Kościelne oraz rezerwat „Czartowe Pole”; 

• Szlak centralny Roztocza, niebieski – przecina Roztocze Zachodnie i Środkowe na 
odcinku 143 km od Szastarki do Bełżca; 

• Szlak roztoczański, żółty – prowadzi ze Zwierzyńca do Bidaczowa w Kotlinie 
Sandomierskiej i ma 52 km długości;  

• Szlak – obwodnica Parku, zielony – obwodnica Roztoczańskiego Parku Narodowego 
o długości 67 km, która prowadzi ze Zwierzyńca do Florianki;  

• Szlak łącznikowy, czarny – szlak o długości 12 km. Przechodzi przez najwyższe 
wzniesienie Roztocza Zachodniego – Dąbrowa 344 m npm., skąd są doskonałe widoki 
na Puszczę Solską.  

 

Poniżej zawarto opis podstawowy elementów bazy turystycznej na terenie 
poszczególnych gmin. 

Gmina Adamów  
 Bazę noclegową na terenie Gminy Adamów stanowi kilkanaście działających 
gospodarstw agroturystycznych. Główne atrakcje turystyczne na terenie gminy to: Muzeum 
Historii Światowego Związku Żołnierzy AK ps. „Adam” w Bondyrzu, zabytkowy młyn 
wodny z kołem podsiębiernym, młyn wodny z hodowlą „pstrąga roztoczańskiego” w 
Bondyrzu, wyciąg narciarski w Jacni, spływy kajakowe po rzece Wieprz, ferma strusi 
afrykańskich w Szewni Górnej, ciekawe zabytki i pomniki przyrody, miejsca pamięci 
narodowej, szlaki piesze i rowerowe. (W załączniku zdjęcie młyna wodnego w Bondyrzu).  
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Gmina Józefów 
 Oferta turystyczna Józefowa opiera się o istniejące w gminie zasoby przyrodnicze i 
zabytki architektury. Słynne są Józefowskie kamieniołomy, rezerwaty przyrody, położone na 
obszarze gminy, np. „Czartowe Pole”, „Szum” oraz obiekty krajoznawcze, np. Wzgórza 
„Kamień”, „Krzyżowa Góra” i „Brzezińska Góra”. W oparciu o te atrakcje opracowano trasy 
rowerowe, ścieżki poznawcze oraz szlaki turystyczne. W gminie istnieje także ciekawa oferta dla 
myśliwych i wędkarzy. W Józefowie przygotowana jest baza noclegowa i gastronomiczna pod 
potrzeby rozwijającej się turystyki.  

Gmina Krasnobród  
Funkcja wypoczynkowa w Gminie Krasnobród rozwija się głównie wokół zalewu, w 

oparciu o istniejącą infrastrukturę rekreacyjno – sportową (np. wyciąg narciarski) oraz 
ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, szlaki piesze i rowerowe. Istniejąca baza noclegowa w 
Krasnobrodzie to ponad 1 700 miejsc noclegowych. Turyści mają do dyspozycji miejsca w 
ośrodkach wypoczynkowych – ponad 1 032, w schroniskach młodzieżowych – 40 oraz w 
kwaterach agroturystycznych i pokojach gościnnych – ponad 383 miejsc noclegowych.  

Ośrodki wczasowe, pensjonaty oraz kwatery agroturystyczne, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom turystów, wciąż rozbudowują i podnoszą standard miejsc noclegowych. 
Organizowane są różnego rodzaju imprezy turystyczne: wczasy, kolonie, zielone szkoły, 
turnusy letnie i zimowe, turnusy rehabilitacyjne, konferencje, przejażdżki bryczką, jazdy 
konne, ogniska, kuligi. Na terenie niektórych ośrodków znajdują się (bądź powstają) boiska 
do gier zespołowych, korty tenisowe, baseny, wypożyczalnie rowerów, sprzętu sportowego, 
place zabaw dla dzieci, siłownie, sauna.  

Gmina Zamość 
 Walory turystyczne, na których opiera się atrakcyjność gminy opierają się przede 
wszystkim na renomie sąsiadującego z gminą miasta Zamość, zaliczonego do miast będących 
Światowym Dziedzictwem Kultury.  
 Na terenie Gminy Zamość działają trzy całoroczne obiekty noclegowe, z łączną liczbą 
67 miejsc. Najważniejsze obiekty bazy noclegowo – gastronomicznej to czterogwiazdkowy 
Hotel Artis w Sitańcu, Gościniec Magnat w Kalinowicach, Motel Eden w miejscowości 
Płoskie, Motel Wojto w Wólce Panieńskiej, Zajazd na Błoniach w Sitańcu, Stadnina Koni 
Małopolskich Tarka w Wólce Wieprzeckiej i inne.  

Gmina Zwierzyniec 
Na terenie Gminy Zwierzyniec intensywność ruchu turystycznego szacuje się na 

ok. 100 tys. odwiedzających rocznie, w tym większość (ok. 70%) przypada na okres letni. 
Głównym celem przyjazdu turystów na teren gminy jest wypoczynek połączony 
z krajoznawstwem oraz poznawaniem walorów Roztoczańskiego Parku Narodowego.  

Miasto Zwierzyniec stanowi węzeł szlaków turystycznych. Znajduje się tutaj 
większość ścieżek dydaktycznych umożliwiających zwiedzanie Roztoczańskiego Parku 
Narodowego. Miłośnicy kajakarstwa mogą skorzystać z Zalewu „Rudka” oraz rzeki Wieprz.  

Składnikiem bazy turystycznej są miejsca noclegowe, których liczba na terenie gminy 
stale się zwiększa. Stan obecny jest następujący: 

• kwatery prywatne – 370 miejsc noclegowych; 
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• kampingi, biwaki – 200 miejsc noclegowych; 
• ośrodki wypoczynkowe – 150 miejsc noclegowych; 
• kwatery agroturystyczne – 115 miejsc noclegowych; 
• schroniska – 60 miejsc noclegowych; 
• hotele – 50 miejsc noclegowych. 

 

 Na terenie Gminy Zwierzyniec zlokalizowane są dwa popularne w regionie kąpieliska: 
nad Stawem „Echo” oraz nad Zalewem „Rudka” na Wieprzu. Na rzece Wieprz oraz na 
Zalewie „Rudka” organizowane są spływy kajakowe. Przez Gminę Zwierzyniec przebiega 
Centralny Szlak Rowerowy Roztocze oraz kilka popularnych ścieżek dydaktycznych: na 
Bukową Górę, ścieżka poznawcza na Piaseczną Górę, ścieżka spacerowa po wydmie do 
stawów „Echo”, ścieżka do stawów „Echo” dla niepełnosprawnych oraz Szlak Architektury 
Drewnianej.   

2.3.3. Poziom aktywności społecznej  
 
 Przejawem aktywności społecznej jest udział lokalnej społeczności w organizacjach 
społecznych. Są to stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże 
Pożarne i inne organizacje, których działalność nastawiona jest między innymi na 
kultywowanie regionalnych tradycji, rozwój kultury oświaty, rekreacji i sportu, pomoc 
społeczną i rozwój regionalny.  
Tabela nr 11 - Elementy infrastruktury i aktywności społecznej w obszarze LGD „Nasze 
Roztocze”  

Obiekty kultury i 
organizacje społeczne 

Gmina 
Adamów 

Gmina 
Józefów 

Gmina 
Krasnobród 

Gmina 
Zamość 

Gmina 
Zwierzyniec 

Liczba bibliotek 3 1 2 7 10 
Liczba domów kultury  0 1 1 1 1 
Liczba wiejskich 
świetlic  

2 3 1 15 8 

Liczba organizacji 
pozarządowych  

3 9 6 31 23 

Liczba Kół Gospodyń 
Wiejskich  

5 6  26 4 

Liczba Ochotniczych 
Straży Pożarnych  

10 10 12 12 9 

Liczba zespołów 
folklorystycznych  

5 7 2 5 2 

Źródło: dane z urzędów gmin LGD  

 Gmina Adamów  
 Wśród organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Adamów należy 
wymienić: Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Gminy Adamów, Stowarzyszenie 
Gospodarstw Agroturystycznych Gminy Adamów, Stowarzyszenie „Pomóżmy sobie”. 
Aktywność społeczna mieszkańców gminy przejawia się przede wszystkim udziałem 
mieszkańców w Ochotniczych Strażach Pożarnych - na terenie gminy działa 10 jednostek 
oraz w Kołach Gospodyń Wiejskich, których działa 5. Ponadto aktywnie działają kapela 
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ludowa „Adamowiacy” oraz zespoły: „Trzepiecianie” z Trzepiecin, „Roztoczańskie Echo” z 
Suchowoli, „Feliksowianki” z Feliksówki, „Bliżowskie Perełki” z Bliżowa i „Gawęda” z 
Szewni Dolnej. 
 Gmina Józefów  
 W mieście i gminie Józefów działa wiele organizacji pozarządowych i społecznych, 
np.: Fundacja „Aktywni”, Miejski Ludowy Klub Sportowy „Józefovia”, Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polski Związek Wędkarski, Towarzystwo Przyjaciół 
Józefowa, Świdermajster – Stowarzyszenie Miłośników Drewnianej Architektury Linii 
Otwockiej z siedzibą w Józefowie, Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

Gmina Krasnobród  
 Na terenie gminy działają między innymi: Stowarzyszenie Kulturalno - Naukowe 
Do Źródeł, Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Korczakowskie, Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży, Miejsko - Gminny Klub Sportowy Igros Krasnobród, Klub Sportowy „Roch”, 
Klub Turystyczny „Pełzaki”, Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne, Krasnobrodzkie 
Towarzystwo Wędkarskie oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Ponadto w Krasnobrodzie prężnie 
działają zespoły muzyczne -  Orkiestra Dęta, która wyróżnia się najdłuższym stażem (działa 
od 1985 roku), Zespół Muzyczny „Wójtowianie” (działa od 1993 roku) oraz Kapela 
Krasnobrodzka „Echo”. 
 Gmina Zamość  
 Aktywność społeczna mieszkańców gminy Zamość przejawia się członkostwem w 
organizacjach społecznych. Na terenie gminy funkcjonuje 26 Kół Gospodyń Wiejskich, 12 
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w tym dwie należące do Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego. Wśród licznej grupy organizacji pozarządowych na terenie Gminy 
Zamość aktywnie działają także Kuby sportowe – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Echo” 
Zawada,  międzyszkolny Parafialny Klub Sportowy „Nord’98 Wysokie”, Ludowy Klub 
Sportowy „Płoszczanin” Płoskie, Uczniowski Klub Sportowy „AZYMUT” przy Szkole 
Podstawowej w Siedliskach, Ludowy Klub Sportowy „Rozpacz” Kalinowice, Gminny Klub 
Sportowy „Okęcie” Mokre, Parafialny Klub Sportowy „Metanoja” Lipsko, Ludowy Klub 
Sportowy „Węgrzyn” Szopinek, Ludowy Klub Sportowy „Duet” Wychody Hubale. Aktywną 
działalność prowadzi także Parafialny Ośrodek Kultury w Lipsku.   
 Gmina Zwierzyniec  

Na terenie Zwierzyńca działa 23 organizacji pozarządowych. W gronie najbardziej 
aktywnych należy wymienić: Stowarzyszenie Profilaktyczno – Edukacyjne „RAZEM”, 
Stowarzyszenie Kwaterodawców Miasta i Gminy Zwierzyniec, Towarzystwo Miłośników 
Zwierzyńca, Stowarzyszenie Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich, Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Rejonowe w Zwierzyńcu, Związek Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Ziemi Zamojskiej, Koło Gminne w Zwierzyńcu. Ponadto działają Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne. 
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2.4. Specyfika obszaru  
 
 Proces definiowania i diagnozy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, daje 
możliwość wskazania elementów wyróżniających ten obszar, wskazujących na jego 
odrębność i prowadzi do stwierdzenia spójności tego obszaru w wielu aspektach: Specyfika 
obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze 
Roztocze” jest: 

• spójność przestrzenna / terytorialna; 
• spójność geograficzna;  
• spójność przyrodnicza;  
• spójność historyczna i kulturowa; 
• spójność społeczna; 
• spójność gospodarcza;  
• spójność turystyczna.  

 

 Spójność przestrzenna / terytorialna  
 Cały obszar analizowanych terenów, których dotyczy Lokalna Strategia Rozwoju leży 
w obrębie pięciu sąsiadujących ze sobą gmin: Zamość (powiat zamojski), Adamów (powiat 
zamojski), Krasnobród (powiat zamojski), Zwierzyniec (powiat zamojski), Józefów (powiat 
biłgorajski). Teren gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” 
tworzy zwarte terytorium, o zbliżonych cechach krajobrazu i środowiska przyrodniczego, 
tradycji i kulturze.  
 Spójność geograficzna 
 Czynnikiem integrującym analizowany obszar pod względem geograficznym jest 
Roztocze, z jego charakterystycznym krajobrazem, cechującym się ukształtowaniem terenu z 
ciągnącymi się pasami wzgórzami o znacznych deniwelacjach. Wzgórza przecinają liczne 
wąwozy, tworzące się w lessowym podłożu. Obszar ten wyróżnia się znaczną lesistością. 
Typowe dla tego obszaru są występujące w wielu miejscowościach kamieniołomy. 
Elementem nadającym spójność geograficzną temu obszarowi jest rzeka Wieprz, która tworzy 
malownicze meandry. Pod względem geograficznym znaczna powierzchnia analizowanego 
terenu leżą w zasięgu obszarów chronionych.  
 Spójność przyrodnicza  
 Gminy należące do Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” położone są na 
obszarze odznaczającym się wybitnymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i 
kulturowymi – i należą do Transgranicznego Obszaru Chronionego „Roztocze”. Analizowany 
obszar wyróżnia bogactwo przyrodnicze w formie unikatowych siedlisk flory i fauny. Obszar 
leży w zasięgu: Roztoczańskiego Parku Narodowego i jego otuliny, Krasnobrodzkiego Parku 
Krajobrazowego, Paru Krajobrazowego Puszczy Solskiej, Szczebrzeszyńskiego Parku 
Krajobrazowego oraz Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.  
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Spójność historyczna i kulturowa  
 Obszar objęty diagnozą w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju jest spójny pod 
względem historycznym oraz tradycji i kultury. Występuje tu duża liczba zabytków 
architektury, związanych głównie z historią Ordynacji Zamoyskiej oraz zabytki „małej 
architektury” i kultury związane z tradycjami historycznymi tego regionu. Dużo jest pamiątek 
i miejsc pamięci narodowej z okresu II wojny światowej.  
 Spójność społeczna  
 Analizowany obszar jest spójny, jeśli chodzi o cechy lokalnej społeczności i wskaźniki 
demograficzne. Są to: niska gęstość zaludnienia, w niektórych miejscowościach występujący 
proces „starzenia się wsi”, niski bądź ujemny przyrost naturalny, znaczny wskaźnik 
bezrobocia. Oprócz cech o negatywnym wydźwięku należy wskazać także sporą aktywność 
społeczną, która wyraża się poprzez znaczną liczbę organizacji wiejskich – Ochotnicza Straż 
Pożarna, Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły folklorystyczne – oraz stowarzyszeń 
działających na rzecz rozwoju lokalnego. Działalność tych organizacji przyczynia się do 
rozwoju kapitału społecznego i aktywizacji obszarów wiejskich. Proces ten wymaga jednak 
dalszego wsparcia.  
 Spójność gospodarcza  
 Obszar objęty diagnozą w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju posiada jednorodny 
charakter, jeśli chodzi o cechy gospodarcze. Jest to obszar typowo rolniczy, o tradycyjnym 
sposobie prowadzenia gospodarstw rolnych, z rozwijająca się przedsiębiorczością. 
Przeważają podmioty gospodarcze o profilu głównie handlowym i usługowym oraz 
wykorzystujące lokalne zasoby. Są to zakłady drzewne i meblarskie, wytwórnie wód 
mineralnych, zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego. Za wysokimi walorami 
turystycznymi analizowanego obszaru idzie obecnie jeszcze niezbyt rozbudowana oferta i 
baza turystyczna.  
 Spójność turystyczna  
 Obszar objęty diagnozą posiada niewątpliwie wysokie walory przyrodnicze, 
krajobrazowe i krajoznawcze, które są cennymi zasobami na rzecz rozwoju turystyki i 
agroturystyki. Kilka miejscowości, jak: Zwierzyniec, Krasnobród i Józefów posiada 
wypracowaną renomę ośrodków rekreacyjno – wypoczynkowych i letniskowych, a w 
przypadku Krasnobrodu ośrodka uzdrowiskowego. Ten kierunek rozwoju może w istotny 
sposób uzupełnić wykorzystanie rolnicze analizowanego obszaru także poza głównymi 
ośrodkami turystycznymi. Potencjał turystyczny stanowią walory krajobrazowe i inne zasoby 
przyrodnicze oraz zabytki architektury wiejskiej i kultury tego regionu. Wzmocnienia 
wymaga baza turystyczna oraz oferta towarzysząca.  
 Spójność turystyczna przejawia się np. poprzez istniejąca sieć szlaków turystycznych 
biegnących przez Roztocze, które integrują analizowanych obszar z uwagi na połączenie 
atrakcji przyrodniczych i kulturowych trasami tych szlaków. Ma przez to miejsce ukazanie 
kompleksowej, ponadgminnej oferty rekreacyjno – wypoczynkowej. 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”  43 

 



Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość, Zwierzyniec 

 

III.  ANALIZA  SWOT  DLA  OBSZARU  OBJĘTEGO  LOKALNĄ  
STRATEGIĄ  ROZWOJU  -  WNIOSKI  WYNIKAJĄCE  Z  
PRZEPROWADZONEJ  ANALIZY   
 

Planowanie strategiczne dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju wymaga 
przeprowadzenia analiz, które pomagają zidentyfikować mocne i słabe strony badanego 
obszaru oraz szanse i zagrożenia, które stwarzają istniejące lub mogące pojawić się czynniki 
zewnętrzne. Sformułowanie misji i celów Lokalnej Strategii Rozwoju poprzedza etap 
diagnozy strategicznej, którą podsumowuje najczęściej stosowana metoda analizy 
strategicznej – analiza SWOT.  

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), 
Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w 
otoczeniu). Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron 
badanego obszaru oraz badania szans i zagrożeń, które wynikają z istniejących, bądź 
mogących zaistnieć uwarunkowań otoczenia zewnętrznego.  

Analiza SWOT pozwala na wyeksponowanie silnych stron – to znaczy atutów, na 
których bazie można planować rozwój lokalny, ale też pozwala na zidentyfikowanie słabych 
stron – to jest obszarów niedomagań – które należy niwelować. Ze słabych stron wynikają 
problemy do rozwiązania.  

 Zakres analiz w ramach SWOT jest następujący: 

• Mocne strony obszaru – siły – jakie istnieją atuty? 
• Słabe strony obszaru – jakie są problemy, co potrzeba poprawić? 
• Szanse w otoczeniu – gdzie dostrzegamy szanse, jakie są trendy i tendencje? 
• Zagrożenia w otoczeniu – jakie istnieją przeszkody? jakie czynniki / procesy mogą 

mieć dla analizowanego obszaru negatywne skutki? 
 Analiza SWOT dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju została opracowana 
w trakcie warsztatów strategicznych, przeprowadzonych w każdej z pięciu gminy – partnerów 
w Lokalnej Grupie Działania, z udziałem przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i 
gospodarczego. Analiza SWOT jest więc wynikiem wiedzy, poglądów i spostrzeżeń 
przedstawicieli trzech sektorów na temat analizowanego obszaru.  
 

Analiza SWOT sporządzona została w następujących obszarach problemowych: 

• Ekologia, ochrona środowiska, turystyka; 
• Sfera społeczna;  
• Sfera gospodarcza.  
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EKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, TURYSTYKA 

MOCNE  STRONY  SŁABE  STRONY 

• Położenie na Roztoczu 
• Zróżnicowany, charakterystyczny, 

malowniczy krajobraz  
• Duża lesistość obszaru 
• Czyste, niezdegradowane środowisko  
• Zbiorniki wodne, z możliwością 

wykorzystania dla celów rekreacji  
• Różnorodność flory i fauny (w tym 

gatunki chronione i unikatowe) 
• Znaczne obszary objęte ochroną, np. 

Roztoczański Park Narodowy 
• Istniejące szlaki i ścieżki turystyczne i 

dydaktyczne  
• Istniejąca baza turystyczna, np. wyciąg 

narciarski, ścieżki i szlaki rowerowo –
piesze, szlak konny, zalew  

• Ośrodek edukacyjny przy Roztoczańskim 
Parku Narodowym 

• Istniejące stowarzyszenia kwatero 
dawców, rozwijająca się  baza noclegowa 

• Istniejące obiekty zabytkowe: kurhan, 
kapliczki, pomniki przyrody (m.in. 
Wojda) 

• Miejsca kultu religijnego 
• Uzdrowiskowy charakter niektórych 

miejscowości, np. Krasnobród  
• Zabytki architektury, muzeum AK, 

prywatne zbiory archeologiczne w 
Guciowie 

• Cykliczne imprezy, np. Noc Świętojańska, 
dożynki,  

• Pomniki pamięci, np. Szewnia Górna, 
Dolna, Wojda, Bondyrz, Feliksówka 

• Twórcy ludowi – hafciarki, garncarstwo 
• Dobre połączenia drogowe i kolejowe 
• Położenie w sąsiedztwie miasta Zamościa  
• Brak uciążliwego przemysłu 

• Niedostateczne skanalizowanie, za 
mała liczba oczyszczalni 

• Niskie zaangażowanie społeczności w 
działalność ekologiczną  

• Niedostateczna promocja walorów 
turystycznych i przyrodniczych 

• Miejscami zły stan dróg, brak 
chodników i oświetlenia ulicznego 

• Niedostatecznie rozwinięta 
informacja turystyczna  

• Słabe oznakowanie miejscowości 
(turystyczne, ulic, obiektów) 

• Uboga infrastruktura turystyczna: 
ścieżki rowerowe, korty, baseny, 
place zabaw, hale sportowe, kempingi 

• Brak sanitariatów w miejscach 
publicznych i na terenach 
rekreacyjnych  

• Położenie obszaru „na ścianie 
wschodniej” 

• Słaba jakość gleb, teren pagórkowaty 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Rozwój rolnictwa ekologicznego 
• Rozwój agroturystyki i ekoturystyki 
• Rozwój turystyki transgranicznej 
• Rozwój przedsiębiorstw związanych z 

• Zanieczyszczenie środowiska, np. 
nieuporządkowana gospodarka 
ściekowa, „dzikie” wysypiska śmieci  

• Małe zainteresowania inwestorów 
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przetwórstwem drewna, runa leśnego i 
płodów rolnych 

• Wykorzystywanie funduszy unijnych 
• Powstanie stowarzyszenia LGD 
• Rozwój funkcji uzdrowiskowej i SPA 
• Rozwój turystyki poprzez kultywowanie 

tradycji (festyny, warsztaty, galerie) 
• Wykorzystanie tradycyjnego rzemiosła do 

promocji regionu 
• Wzrost zaangażowania społeczności w 

działania proekologiczne  
• Stworzenie programów na potrzeby 

mieszkańców np. rozwoju agroturystyki, 
program szkolenia dla rolników, program 
ochrony środowiska 

• Zwiększenie promocji obszaru Roztocza 
• Poprawa ścieżek ekologiczno – 

dydaktycznych i powstanie nowych 
szlaków rowerowych  

• Rozbudowa bazy turystycznej  

zewnętrznych 
• Ubożenie gospodarstw rolnych 
• Zanikanie starych zawodów i kultury 

lokalnej  
• Obawa rolników przed zmiana 

dotychczasowego stylu życia 
(sposobu gospodarowania) 

• Emigracja ludności wiejskiej za 
granicę  

• Brak wiedzy i mała znajomość 
procedur administracyjnych rozwoju 
działalności gospodarczej 

 

SFERA SPOŁECZNA 

MOCNE  STRONY  SŁABE  STRONY 

• Aktywna działalność Ochotniczych Straży 
Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich, 
stowarzyszeń, kapel i zespołów ludowych, 
klubów sportowych  

• Dobra współpraca między organizacjami 
pozarządowymi a instytucjami 
publicznymi  

• Społeczność otwarta na nowe działania i 
inicjatywy  

• Dobrze funkcjonująca pomoc społeczna - 
działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej, 
Środowiskowego Domu Samopomocy, 
Świetlicy Środowiskowej, 
Samorządowego Ośrodka 
Terapeutycznego, Domów Dziecka  

• Organizacja imprez sportowych, 
kulturalnych, festynów rodzinnych oraz 
imprez cyklicznych 

• Znaczna liczba punktów opieki medycznej  

• Wyjazdy młodych, wykształconych 
ludzi 

• Niż demograficzny  
• Rosnąca liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym 
• Bariery architektoniczne w 

niektórych placówkach publicznych 
• Niskie wynagrodzenie za pracę 
• Niewystarczająca ilość domów 

kultury i świetlic wiejskich 
• Utrudniony dostęp do informacji 

medialnej (kawiarenki internetowe) 
• Niewystarczające wyposażenie 

ośrodków kultury  
• Niedostateczna liczba infrastruktury 

sportowo - rekreacyjnej 
• Negatywne zjawiska społeczne 

(rozdzielone rodziny, alkoholizm)  
• Ograniczony dostęp do dóbr kultury i 

instytucji kultury 
• Mała dostępność do infrastruktury 
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socjalnej (szczególnie dla osób 
starszych) 

• Mała liczba  liderów lokalnych 
• Brak wolontariatu 
• Niskie wynagrodzenie za prace 
• Małe obszarowo gospodarstwa rolne 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Poprawa infrastruktury społeczno-
kulturalnej 

• Integracja obszaru LGD 
• Podtrzymywanie tradycji ludowych i 

wartości historycznych 
• Nawiązanie kontaktów z zagranicą i 

gminami ościennymi 
• Rozwój sieci internetowych 
• Rozbudowa infrastruktury sportowo -

rekreacyjnej 
• Eksploatacja torfu borowinowego 
• Eksploatacja wody o właściwościach 

leczniczych 
• Rozwój lecznictwa - uzdrowiska 
• Promocja obszaru Roztocze 
• Inwestycje w kapitał ludzki (szkolenia, 

spotkania, dialog społeczny) 
• Polepszenie warunków życia 

mieszkańców obszaru LGD 
• Możliwość pozyskania zewnętrznych 

środków finansowych 
• Organizowanie czasu wolnego młodzieży 

(rozgrywki, turnieje, kluby sportowe) 
• Warsztaty rozwijające twórczość ludową 

(hafciarstwo, rzeźba, malarstwo) 
• Integracja osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
 

• Wyjazdy za granice i do większych 
miast  

• Ujemny przyrost naturalny  
• Starzenie się społeczeństwa 
• Słabe zaangażowanie młodzieży w 

życie publiczne 
• Kryzys  gospodarczy 
• Brak środków własnych przy 

ubieganiu się o dotacje 
• Nasilenie patologii społecznych - 

alkoholizm, narkomania 
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SFERA GOSPODARCZA 

MOCNE  STRONY  SŁABE  STRONY 

• Atrakcyjność terenu pod względem 
turystycznym, krajobrazowym, 
klimatycznym, rekreacyjnym  

• Walory krajoznawcze jako podstawa 
gospodarki turystycznej  

• Walory historyczne, kulturowe, 
uzdrowiskowe  

• Rozwijająca się baza turystyczna 
• Renoma Zwierzyńca, Krasnobrodu i 

Józefowa jako miejscowości 
wypoczynkowych  

• Wzrastający  ruch turystyczny  
• Położenie przy głównych szlakach 

komunikacyjnych, bliskość granicy 
• Położenie w pobliżu Zamościa 
• Dostęp do wyższych uczelni  
• Przygotowana oferta inwestycyjna 

(miejsca inwestycyjne) 
• Tradycje gospodarcze (fabryki mebli, 

browar) 
• Istniejące przedsiębiorstwa są mało 

szkodliwe dla środowiska 
• Możliwość produkcji żywności 

ekologicznej i ziół 
 

• Słaby rozwój rolnictwa – mała liczba 
gospodarstw specjalistycznych  

• Rozdrobnienie gospodarstw rolnych 
• Niewystarczająca ilość gospodarstw 

agroturystycznych 
• Niedostateczny dostęp do informacji 

dla rolników odnośnie źródeł 
finansowania i zarobkowania poza 
rolnictwem  

• Brak dostatecznej ilości miejsc pracy 
dla młodzieży,  

• Ukryte bezrobocie na wsi  
• Słabo rozwinięta sieć usługowa na 

potrzeby lokalnej społeczności 
(szklarz, szewc, naprawa AGD) 

• Niedostatecznie rozwinięta 
infrastruktura komunalna – niski 
stopień kanalizacji  

• Zła jakość dróg lokalnych  
• Ograniczona ilość terenów 

inwestycyjnych  
• Problemy z dostępem do Internetu 
• Słaba promocja walorów regionu 
• Mała różnorodność branżowa 

przedsiębiorstw 
• Ograniczenia dla przedsiębiorstw 

wynikająca z położenia np. w otulinie 
Roztoczańskiego Parku Narodowego 

• Niskie płace  
SZANSE ZAGROŻENIA 

• Możliwość rozwoju agroturystyki 
• Rozwój usług 
• Możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych 
• Rozwój kontaktów turystycznych i 

gospodarczych z zagranicą 
• Rozwój handlu międzynarodowego  
• Wykorzystanie surowców naturalnych do 

rozwoju przedsiębiorczości 
• Rozbudowa infrastruktury turystycznej  
• Promocja lokalnych produktów 
• Inwestycje w odnawialne źródła energii 

• Ucieczka młodych ludzi, masowa 
migracja ludności wiejskiej 

• Ujemny przyrost naturalny 
• Brak zainteresowania inwestorów 
• Bezrobocie, niski status życia 

mieszkańców 
• Recesja w rozwoju gospodarstw 

rolnych 
• Niewystarczające  wsparcie dla 

mikroprzedsiębiorstw 
• Napływ produkcji rolnej z krajów 

dalekiego wschodu 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”  48 

 



Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość, Zwierzyniec 

 

• Powstawanie gospodarstw rolno – 
ekologicznych  

• Zwiększenie produkcji zdrowej żywności 
• Szkolenia pracowników i pracodawców w 

zakresie rozwoju gospodarstw i 
działalności gospodarczej  

• Niestabilna sytuacja gospodarcza 
• Trudna sytuacja gospodarcza 

eksporterów, spowodowana 
wahaniami kursów walut 

 

  

W wyniku przeprowadzonej diagnozy strategicznej oraz analizy SWOT dla obszaru 
działania Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” zidentyfikowano główne zasoby, które 
stanowią podstawę dalszego rozwoju oraz szanse, które stwarzają czynniki zewnętrzne. 
Diagnoza pozwoliła także za zidentyfikowanie słabych stron – to jest obszarów zapóźnień i 
niedomagań, które należy niwelować – oraz zagrożeń wynikających z istniejących i 
mogących się pojawić negatywnych czynników zewnętrznych.  

Reasumując główne MOCNE STRONY obszaru to: 

• Przyroda Roztocza: malowniczy krajobraz, unikalne, objęte ochroną siedliska flory i 
fauny;  

• zasoby naturalne: drzewne, wodne, skalne, mikroklimat; 
• zasoby historyczne i kulturowe: zabytki architektury, np. związane z Ordynacją 

Zamoyskich oraz obiekty „małej architektury”; 
• istniejąca baza turystyczna, oferta turystyczna w formie odbywających się imprez 

kulturalnych i rekreacyjnych, wypracowana renoma ośrodków wypoczynkowych w 
przypadku Zwierzyńca, Krasnobrodu i Józefowa a także uzdrowiska w przypadku 
Krasnobrodu.  
  
Na postawie przeprowadzonej diagnozy oraz analizy SWOT zostały określone 

następujące SZANSE ROZWOJOWE  dla obszaru objętego Lokalna Strategią Rozwoju, 
które stały się podstawą do określenia priorytetów rozwoju (w następnym rozdziale):  

 

• zachowanie i rewitalizacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych 
i kulturowych Roztocza; 

• rozwój turystyki i agroturystyki oraz funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej i 
uzdrowiskowej;  

• rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej  
• wspieranie rolnictwa i przedsiębiorczości w celu różnicowania źródeł dochodu na 

obszarach wiejskich; 
• rozwój bazy ekonomicznej i społecznej w oparciu o istniejące zasoby i tradycje;  
• pobudzanie aktywności społecznej i rozwój inicjatyw lokalnych oraz integracja 

społeczna obszaru LGD.   
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SŁABE STRONY obszaru: 
• niedostateczna promocja walorów turystycznych i przyrodniczych; 
• niedostatecznie rozwinięta informacja turystyczna; 
• niewystarczająca ilość domów kultury i świetlic wiejskich; 
• ograniczony dostęp do dóbr kultury i instytucji kultury; 
• ograniczony dostęp do Internetu; 
• duże rozproszenie i mała powierzchnia gospodarstw rolnych; 
• niewystarczająca liczba miejsc pracy poza rolnictwem. 

   
ZAGROŻENIA ROZWOJU obszaru: 

• ubożenie gospodarstw rolnych; 
• emigracja zarobkowa ludności wiejskiej; 
• bezrobocie; 
• kryzys gospodarczy; 
• niewystarczające wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw.  
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IV.  MISJA  LOKALNEJ  GRUPY  DZIAŁANIA  
 

 Wizja rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju dla Lokalnej Grupy 
Działania „Nasze Roztocze” zakłada wykorzystanie unikatowych walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych, rewitalizację zasobów historycznych i kulturowych oraz wykorzystanie 
istniejącej bazy ekonomicznej i społecznej obszaru gmin tworzących Lokalną Strategię 
Rozwoju w celu dalszego rozwoju społeczno – gospodarczego.  

Wizja rozwoju tego obszaru opiera się na koncepcji rozwoju zrównoważonego. 
Koncepcja zrównoważonego rozwoju uznaje równorzędną wartość społeczeństwa, gospodarki 
i środowiska naturalnego – nie faworyzuje ani nie degraduje roli żadnego z tych trzech 
elementów, lecz wytycza kierunki ich zrównoważonego rozwoju. Zakłada się zatem, że 
gospodarka nie może się rozwijać kosztem ludzi i przyrody, człowiek nie może rozwijać się 
kosztem gospodarki i przyrody, ale także przyroda nie może być ważniejsza niż człowiek i 
gospodarka.  

Opracowując Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania 
„Nasze Roztocze” wykorzystano definicję pojęcia zrównoważonego rozwoju, sformułowaną 
przez Światową Organizację Wyżywienia (FAO) w 1990 r. Stwierdza ona, iż należy 
realizować zarządzanie i ochronę zasobów naturalnych oraz kierowanie zmianami 
technologicznymi i instytucjonalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie i zaspokojenie 
zarówno obecnych potrzeb człowieka, jak i przyszłych pokoleń. W ujęciu szerszym, rozwój 
zrównoważony oznacza prowadzenie polityki rozwojowej w sposób zapewniający trwałość 
struktur społecznych, gospodarczych i kulturowych w długim horyzoncie czasowym. W 
odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich, pojęcie rozwoju zrównoważonego wiąże się z 
koncepcją wielofunkcyjności, kształtowaniem warunków dla różnorodnej działalności 
ekonomicznej prowadzonej z poszanowaniem aspektów środowiskowych, rozwoju funkcji 
społecznych i kulturalnych oraz dbałością o poprawę jakości życia. 

Priorytetowym zagadnieniem rozwojowym dla analizowanego obszaru jest 
zrównoważony wzrost gospodarczy i społeczny, objawiający się wielofunkcyjnym rozwojem 
obszarów wiejskich przy uwzględnieniu specyficznych, lokalnych uwarunkowań związanych 
z obszarami chronionymi przyrodniczo. Kluczowymi czynnikami sukcesu dla przyjętej 
koncepcji jest podniesienie poziomu aktywności lokalnych społeczności, jakości kapitału 
społecznego, utrzymywanie wysokiej jakości środowiska naturalnego oraz dobre 
wykorzystanie istniejących zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.  

 Zatem wizję rozwoju obszaru objętego oddziaływaniem Lokalnej Strategii Rozwoju 
wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” można hasłowo określić jako:  

„Przyroda, tradycja, aktywność, nowoczesność”  

 Analiza istniejącego potencjału i potrzeb obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 
prowadzi do wskazania obszarów priorytetowych dla rozwoju tego obszaru:  
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• zachowanie i rewitalizacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i 
kulturowych; 

• rozwój turystyki i agroturystyki oraz funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej i 
uzdrowiskowej;  

• rozwój infrastruktury społeczno – kulturalnej: 
• wspieranie rolnictwa i przedsiębiorczości w celu różnicowania źródeł dochodu na 

obszarach wiejskich; 
• rozwój bazy ekonomicznej i społecznej w oparciu o istniejące zasoby i tradycje;  
• pobudzanie aktywności społecznej i rozwój inicjatyw lokalnych oraz wzmocnienie 

kapitału społecznego.   
Na tej bazie określono cztery priorytety w strategii:  

Priorytet I 

Promocja i rozwój turystyki  

 

Priorytet II 

Odnowa i rozwój wsi  

 

Priorytet III 

Zrównoważony rozwój gospodarczy  

 

Priorytet IV 

Odnowa i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, 
kulturowego i historycznego 

 

 Misją powołania i działania Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” jest 
współdziałanie na rzecz rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, w 
szczególności poprzez realizację wyznaczonych w strategii celów oraz wdrażanie 
zaplanowanych przedsięwzięć.  
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Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” jako instytucja odpowiedzialna za wdrożenie 
Lokalnej Strategii Rozwoju sformułowała swoją misję w następujący sposób:  

 Wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru Lokalnej Grupy Działania 
poprzez wykorzystanie i promocję zasobów, walorów przyrodniczych, turystycznych, 
kulturowych, historycznych Roztocza oraz aktywizację społeczności lokalnej w celu 
poprawy warunków i jakości życia mieszkańców  

 Misja zostanie zrealizowana poprzez wdrożenie wcześniej wskazanych 
priorytetów: 

Priorytet I 

Promocja i rozwój turystyki  

 

Priorytet II 

Odnowa i rozwój wsi  

 

Priorytet III 

Zrównoważony rozwój gospodarczy  

 

Priorytet IV 

Odnowa i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, 
kulturowego i historycznego 

  
 Wskazane priorytety wynikają ze zidentyfikowanych w diagnozie i analizie SWOT 
potencjałów, problemów i potrzeb oraz są jednocześnie podstawą do określenia celów 
ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju, które są spójne są z założeniami 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i programu LEADER. 
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V.  CELE  OGÓLNE  I  SZCZEGÓŁOWE  LOKALNEJ  STRATEGII  
ROZWOJU  ORAZ  PLANOWANE  DO  REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 5.1. Cele ogólne i szczegółowe   
 

 Cele ogólne (strategiczne) wytyczają główne, zasadnicze kierunki rozwoju dla 
obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, a ich realizacja pozwala na osiągnięcie celów 
wskazanych w misji i pozwala na ukierunkowanie wsparcia na obszary priorytetowe. 

Cele szczegółowe formułuje się w obszarach priorytetowych – to jest tych aspektach 
życia społecznego i gospodarczego, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia stanu 
rzeczy określonego w celu generalnym / misji strategii.  

W Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” 
przyjęto następujące cele ogólne, wynikające z priorytetów: 

Priorytet I Cel ogólny I 

Promocja i rozwój turystyki Rozwój turystyki i agroturystyki oraz 
funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej 

 

Priorytet II Cel ogólny II 
Odnowa i rozwój wsi Rozwój zasobów ludzkich oraz 

infrastruktury społeczno – kulturalnej 
 

Priorytet III Cel ogólny III 
Zrównoważony rozwój gospodarczy Wsparcie rozwoju gospodarczego i 

różnicowanie dochodów gospodarstw 
rolnych 

 

Priorytet IV Cel ogólny IV 
Odnowa i zachowanie dziedzictwa 

przyrodniczego, kulturowego i 
historycznego 

Rewitalizacja i wykorzystanie walorów 
przyrodniczych, krajobrazowych, 
historycznych i kulturowych dla 

zrównoważonego rozwoju społeczno – 
gospodarczego 
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Realizacja celów strategii możliwa jest poprzez wskazanie przedsięwzięć, które 
winne być wdrażane na poziomie operacyjnym, zatem kolejnym etapem budowania 
było wskazanie celów szczegółowych strategii (celów operacyjnych) i przedsięwzięć, 
które przyczyniają się do ich urzeczywistnienia.  

Cel 1: Rozwój infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej 

Cel 2: Promocja turystyki i agroturystyki  

Cel 3: Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej  

Cel 4: Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

Cel 5: Aktywizacja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LSR 

Cel 6: Wzrost zatrudnienia / tworzenie nowych miejsc pracy 

Cel 7: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Cel 8: Odnowa i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz ochrona 
walorów przyrodniczych obszaru LGD 

Cel 9: Promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LGD 

 

 Powiązanie celów szczegółowych z celami ogólnymi Lokalnej Strategii Rozwoju, 
zobrazowane jest na schemacie: 
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Schemat obrazujący powiązanie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „Nasze Roztocze” 

Cel I:  Rozwój turystyki i 
agroturystyki oraz funkcji 

rekreacyjno – wypoczynkowej 
 

Cel II:  Rozwój zasobów 
ludzkich oraz infrastruktury 

społeczno – kulturalnej 
 

Cel IV: Rewitalizacja i wykorzystanie 
walorów przyrodniczych, 

krajobrazowych, historycznych i 
kulturowych dla zrównoważonego 

rozwoju społeczno – gospodarczego 
 

Cel III:  Wsparcie rozwoju 
gospodarczego i różnicowanie 

dochodów gospodarstw 
rolnych 

 

Cel 1:Rozwój infrastruktury 
turystycznej i sportowo-

rekreacyjnej 

Cel 2: Promocja turystyki i 
agroturystyki 

Cel 3: Rozwój infrastruktury 
społeczno – kulturalnej  

 

Cel 4: Rozwój 
społeczeństwa 
informacyjnego  

 

Cel 5: Aktywizacja  i 
wzmocnienie kapitału 

społecznego obszaru LGD 

Cel 6: Wzrost zatrudnienia / 
tworzenie nowych miejsc 

pracy 

 

Cel 7: Różnicowanie w 
kierunku działalności 

pozarolniczej 

 

Cel 8: Odnowa i rewitalizacja 
dziedzictwa kulturowego i 

historycznego oraz ochrona 
walorów przyrodniczych  

obszaru LGD  

 

Cel 9: Promocja dziedzictwa 
kulturowego, historycznego i 
przyrodniczego obszaru LGD 

 



Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość, Zwierzyniec 

 

Określone cele ogólne i szczegółowe w kontekście priorytetów rozwoju, wynikających 
ze zidentyfikowanych w diagnozie zasobów, potencjałów i problemów (analiza SWOT) stały 
się podstawą do sformułowania przedsięwzięć wiodących strategii, w ramach których 
realizowane będą operacje (typy projektów) zgłaszane przez beneficjentów.  

W Lokalnej Strategii Rozwoju przyjmuje się następujące przedsięwzięcia:  

 

Przedsięwzięcie I – Roztocze – region turystyki i rekreacji 

Przedsięwzięcie II – Nowy wizerunek wsi Roztocza 

Przedsięwzięcie III – Ożywienie gospodarcze Roztocza 

Przedsięwzięcie IV – Zabytki kultury i przyroda Roztocza 

 Przedsięwzięcia te nakierowane są na realizację zapisów misji oraz celu generalnego 
strategii, jakim jest wsparcie rozwoju marki „Roztocze”. Roztocze posiada wypracowaną 
renomę regionu turystycznego. Jednak istnieje potrzeba działań, które przyczynią się do 
wsparcia pozytywnego, zewnętrznego wizerunku Roztocza oraz kształtowanie tożsamości i 
aktywności wewnątrzregionalnej. Pod pojęciem marki „Roztocze” rozumie się wsparcie dla 
wizerunku wewnętrznego – integrującego i budującego tożsamość regionalną oraz wizerunku 
zewnętrznego, o charakterze promocyjnym i marketingowym, powodującego 
rozpoznawalność Roztocza jako produktu turystycznego. Przewiduje się, że główne kierunki 
wsparcia będą dotyczyć rozwoju produktów regionalnych, elementów krajobrazu naturalnego 
i kulturowego (np. cykliczne imprezy kulturalne i sportowo – rekreacyjne). Budowanie marki 
„Roztocze” oparte jest zatem na koncepcji marketingu terytorialnego.  

  Przedsięwzięcia zaplanowane w Lokalnej Strategii Rozwoju dla osiągnięcia jej 
celów, spójne są z działaniami w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, które mogą 
uzyskać wsparcie w ramach programu LEADER. Zatem operacje w ramach poszczególnych 
przedsięwzięć realizowane będą w ramach wdrażania działań: 

• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – przewidywana liczba projektów 
– co najmniej 6; 

• Odnowa i rozwój wsi – przewidywana liczba projektów – co najmniej 6;  
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – przewidywana liczba projektów – co 

najmniej 3; 
• Małe projekty – przewidywana liczba projektów – co najmniej 48; 
• Projekty współpracy – przewidywana liczba projektów – co najmniej 1; 

Nabywanie umiejętności i aktywizacja – co najmniej 4 operacje na rzecz realizacji celów 
każdego z przedsięwzięć. 
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Dzięki takiemu podejściu będzie możliwy wybór najcenniejszych projektów (operacji), 
zgłaszanych przez uprawnione podmioty, z punktu widzenia realizacji celów strategii.  

Przedsięwzięcie I – Roztocze – region turystyki i rekreacji 

Realizacja tego przedsięwzięcia odpowiada na:                                                                                                                          
Cel ogólny I – Rozwój turystyki i agroturystyki oraz funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej oraz cele operacyjne:                                                                                                                                                              
Cel 1 – Rozwój infrastruktury turystycznej i sportowo - rekreacyjnej                                                                                    
Cel 2 – Promocja turystyki i agroturystyki                                                                                                                 
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Roztocze jest uznanym regionem turystycznym, którego renoma opiera się na cechach środowiska 
naturalnego i kulturowego. Diagnoza obszaru LGD „Nasze Roztocze” potwierdza, że ten teren 
charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, historycznymi i kulturowymi. 
Zasoby te winne być wykorzystywane dla rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej, jako dodatkowego 
źródła dochodu lokalnej społeczności, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Jednakże 
stwierdza się, że baza turystyczna jest jeszcze niedostatecznie rozwinięta, a potencjał regionu 
niewystarczająco wykorzystany. Jednocześnie potrzeby lokalnej społeczności w zakresie dostępu do 
infrastruktury sportowo – rekreacyjne są także niedostatecznie zaspokojone, zatem uzasadnione są dalsze 
działania w celu poprawy tej sytuacji. Oferta turystyczna winna być jedną z podstaw wsparcia promocji 
marki „Roztocze”. 

 Grupy docelowe beneficjentów Zgodnie z określeniem beneficjentów dla poszczególnych działań 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

       

 

Odnowa i rozwój wsi – co najmniej 1 operacja  

Preferowane będą operacje dotyczące: 

• budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje  rekreacyjne i 
sportowe; 

• budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i 
sportowych;  
 

Małe projekty – co najmniej 26 operacji  

Preferowane będą operacje dotyczące:  

• podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej, w tym poprzez:                         
a) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym; 
b) imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją 
lokalnych walorów; 

• rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze realizacji LSR; w tym poprzez: 
a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji 
turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru 
objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i 
promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, 

b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub 
oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie 
obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, 
pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;  
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Nabywanie umiejętności i aktywizacja – co najmniej 5 operacji  

Preferowane będą działania polegające na informowaniu i doradztwie w zakresie przygotowania wniosku, 
a następnie prawidłowego zrealizowania przewidzianej w nim operacji, a także badania nad obszarem 
objętym Lokalną Strategią Rozwoju np. dotyczące inwentaryzacji zasobów na potrzeby turystki i 
rekreacji, budowania programu rozwoju turystyki oraz organizacja wydarzeń o charakterze promocyjnym  

 

Z planowaniem strategicznym nierozerwalnie winien być związany system pomiaru efektów 
w formie wskaźników obrazujących miarę postępu i skuteczności wdrażania celów 
zawartych w strategii.  
 W metodologii planowania strategicznego stosuje się najczęściej wskaźniki na 
poziomie: 

• produktu; 
• rezultatu; 
• oddziaływania;   

 
Produkt to bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia, mierzony 

konkretnymi wielkościami. Produkt jest wynikiem interwencji w stan aktualny. 
Rezultat to bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie społeczno – 

ekonomiczne, uzyskany natychmiast po zakończeniu danego projektu. Rezultaty to 
bezpośrednie, natychmiastowe efekty zrealizowanego projektu. Dostarczają one informacji o 
zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu u beneficjentów pomocy, 
bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia. 

Oddziaływanie to długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu, wykraczające 
poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów, a także pośrednie 
konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali w wyniku realizacji projektu.  

 

Przedsięwzięcie I – Roztocze – region turystyki i rekreacji 
 

Typ wskaźnika  Wskaźnik  Źródło danych do 
weryfikacji   

Produkt  • liczba wybudowanych / przebudowanych / 
odnowionych obiektów pełniących funkcje 
turystyczne i sportowo - rekreacyjne  - 35 

• liczba imprez / szkoleń i innych przedsięwzięć 
promujących turystykę i agroturystykę na obszarze 
LGD – 20 

• liczba opracowań / wydawnictw promujących 
turystykę i agroturystykę na obszarze LGD – 15 

• liczba utworzonych portali internetowych - 2 

• Ankiety 
monitorujące 

• Dane LGD  
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: Rozwój infrastruktury 

turystycznej i sportowo 

Liczba osób korzystających z 
wybudowanej/przebudowanej/ odnowionej infrastruktury 
turystycznej i sportowo – rekreacyjnej - 23000   

• Ankiety 
monitorujące 

• Dane LGD                    
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- rekreacyjnej i  gmin 
członkowskich  
  

Promocja turystyki                     
i agroturystyki 

• Liczba uczestników działań promocyjnych – imprez, 
szkoleń i innych przedsięwzięć - 17 000   

• Liczba czytelników opracowań, wydawnictw 
promujących turystykę i agroturystykę na obszarze 
LGD – 35000 

• Liczba osób odwiedzających nowoutworzone 
portale internetowe - 3000 

• Ankiety 
monitorujące 

• Dane LGD                    
i gmin 
członkowskich 

Oddziaływanie  Wzrost odsetka osób postrzegających obszar LGD, jako 
atrakcyjny turystycznie o 5% do roku 2015 

• Badanie 
sondażowe 

 

Przedsięwzięcie II – Nowy wizerunek wsi Roztocza 

Realizacja tego przedsięwzięcia odpowiada na:                                                                                                            
Cel ogólny II – Rozwój zasobów ludzkich oraz infrastruktury społeczno – kulturalnej oraz cele operacyjne:                   
Cel 3 – Rozwój infrastruktury społeczno – kulturalnej                                                                                                             
Cel 4 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego                                                                                                                            
Cel 5 – Aktywizacja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD                                                                                                           
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Pozytywny wizerunek danego obszaru jest dużym atutem w konkurencji z innymi regionami. Wizerunek ten 
jest także ważny z uwagi na potrzeby lokalnej społeczności, która się z danym terenem utożsamia. Na 
wizerunek składa się nie tylko estetyka otoczenia. Ważna jest także jakość kapitału społecznego i ożywienie 
kulturalne. Diagnoza obszaru LGD „Nasze Roztocze” wskazuje, że infrastruktura i sfera społeczna jest jeszcze 
niedostatecznie rozwinięta. Pomimo funkcjonowania wielu organizacji społecznych i działaniom władz 
lokalnych służących poprawie infrastruktury społeczno – kulturalnej, należy stwierdzić, że potrzeby społeczne 
w tym zakresie nie są dostatecznie zaspokojone. Ponadto istnieje ciągła potrzeba podnoszenia wiedzy i 
umiejętności zasobów ludzkich, a przede wszystkim aktywizacji społeczności na obszarach wiejskich. Zatem 
uzasadniona jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na wzmocnieniu i aktywizacji społeczności Roztocza 
oraz infrastruktury społeczno – kulturalnej, która przyczyni się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku 
Roztocza.  

 Grupy docelowe beneficjentów: Zgodnie z określeniem beneficjentów dla poszczególnych działań Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
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Odnowa i rozwój wsi – co najmniej 3 operacje  

Preferowane będą operacje dotyczące: 

• budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz 
zagospodarowania przestrzeni publicznej;  
 

Małe projekty – co najmniej 10 operacji  

Preferowane będą operacje dotyczące:  

• rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: 
a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia z wyłączeniem 
remontu i budowy budynków mieszkalnych, 
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c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych 
obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów; 

• podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym poprzez: 
a) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla 

podmiotów z obszaru objętego LSR; 
b) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, 
c) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich 
Nabywanie umiejętności i aktywizacja – co najmniej 4 operacje  

Preferowane będą działania polegające na informowaniu i doradztwie w zakresie przygotowania wniosku, a 
następnie prawidłowego zrealizowania przewidzianej w nim operacji, a także : 

• informowanie o obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju i działaniach Lokalnej Grupy Działania; 
• szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju; 
• animowanie społeczności lokalnej.  

 

Przedsięwzięcie II – Nowy wizerunek wsi Roztocza  
Typ wskaźnika  Wskaźnik  Źródło danych do 

weryfikacji   

Produkt  • liczba wybudowanych / przebudowanych/ 
odnowionych obiektów pełniących funkcje 
społeczno - kulturalne  - 24 

• liczba nowoutworzonych punktów dostępu do 
Internetu - 3 

• liczba imprez / szkoleń i innych przedsięwzięć 
aktywizujących mieszkańców obszaru LGD  – 25 

• liczba opracowań / wydawnictw promujących dobre 
praktyki działalności organizacji społecznych z 
obszaru LGD – 15 

• Ankiety 
monitorujące 

• Dane LGD  
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Rozwój infrastruktury 
społeczno – kulturalnej 

Liczba osób korzystających z wybudowanej 
/przebudowanej / odnowionej infrastruktury społeczno – 
kulturalnej -10500 
 

• Ankiety 
monitorujące 

• Dane LGD                    
i  gmin 
członkowskich  
  

Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego 

Liczba osób korzystających z nowoutworzonych 
punktów dostępu do Internetu - 2000   
 

• Ankiety 
monitorujące 

• Dane LGD                    
i gmin 
członkowskich 

Aktywizacja i 
wzmocnienie kapitału 
społecznego obszaru 
LGD 

• Liczba uczestników imprez / szkoleń i innych 
przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców 
obszaru LGD – 900 

• Liczba czytelników opracowań / wydawnictw 
promujących dobre praktyki działalności organizacji 
społecznych z obszaru  - 16000 

• Ankiety 
monitorujące 

• Dane LGD                    
i  gmin 
członkowskich  
  

Oddziaływanie  Wzrost odsetka osób deklarujących możliwość 
uczestniczenia w życiu społeczno – kulturalnym na 
obszarze LGD o 7% do roku 2015 

• Badanie 
sondażowe 
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Przedsięwzięcie III – Ożywienie gospodarcze Roztocza  

Realizacja tego przedsięwzięcia odpowiada na:                                                                                                           
Cel ogólny III – Wsparcie rozwoju gospodarczego i różnicowanie dochodów gospodarstw rolnych                                 
oraz cele operacyjne:                                                                                                                                                                                      
Cel 6 – Wzrost zatrudnienia / tworzenie nowych miejsc pracy                                                                                      
Cel 7 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej   
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Analiza sytuacji społeczno – ekonomicznej LGD „Nasze Roztocze” wskazuje na niedostateczny poziom 
rozwoju gospodarczego z uwagi na wysokość i źródła dochodów lokalnej społeczności oraz dostęp do 
różnorodnych usług. Nadal głównym źródłem dochodów jest rolnictwo, które nie zapewnia dostatecznej liczby 
miejsc pracy. Istnieje zatem potrzeba zróżnicowania źródeł dochodów gospodarstw rolnych oraz rozwoju 
pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednym z kierunków tego rozwoju powinno być propagowanie 
produktów regionalnych.  

 

Grupy docelowe beneficjentów: zgodnie z określeniem beneficjentów dla poszczególnych działań Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – co najmniej 6 operacji  

Preferowane będą operacje, w wyniku których tworzone będą nowe miejsca pracy oraz operacje nastawione na 
rozwój i promocję produktów regionalnych i zastosowanie nowoczesnych technologii.  

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – co najmniej 3 operacje 

Preferowane będą operacje w wyniku których tworzone będą nowe miejsca pracy oraz przedsięwzięcia 
przyczyniające się do poszerzenia oferty produktów i usług, podniesienia jakości produktów usług, a także 
zwiększenia wydajności i efektywności pracy, a także nastawione na zastosowanie nowoczesnych technologii.  

Nabywanie umiejętności i aktywizacja – co najmniej 4 operacje 

Preferowane będą działania polegające na informowaniu i doradztwie w zakresie przygotowania wniosku, a 
następnie prawidłowego zrealizowania przewidzianej w nim operacji, a także badania nad obszarem objętym 
Lokalną Strategią Rozwoju, np. tworzenie programu rozwoju przedsiębiorczości oraz szkolenia lokalnych 
liderów.  

 

Przedsięwzięcie III – Ożywienie gospodarcze Roztocza  
Typ wskaźnika  Wskaźnik  Źródło danych do 

weryfikacji   

Produkt  • liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych z 
zakresu różnicowania w kierunku działalności 
nierolniczej oraz tworzenia i rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw - 10 

• liczba przedsięwzięć edukacyjnych i doradczych z 

• Ankiety 
monitorujące 

• Dane LGD  
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zakresu rozwoju i promocji przedsiębiorczości  – 18 
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Wzrost zatrudnienia / 
tworzenie nowych miejsc 
pracy 

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy  - 7 
• Ankiety 

monitorujące 
  

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

Liczba rolników, małżonków rolników lub domowników 
rejestrujących działalność gospodarczą lub 
agroturystyczną - 7   

• Ankiety 
monitorujące 

 
Oddziaływanie  Wzrost wskaźnika liczby podmiotów gospodarczych 

przypadających na 10 000 mieszkańców do poziomu 654 
w roku 2015 

• Bank danych 
regionalnych 
(GUS) 

 

Przedsięwzięcie IV – Zabytki kultury i przyroda Roztocza 

Realizacja tego przedsięwzięcia odpowiada na:                                                                                                                    
Cel ogólny IV – Rewitalizacja i wykorzystanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i 
kulturowych dla zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego oraz cele operacyjne:                                     
Cel 8 – Odnowa i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz ochrona walorów przyrodniczych 
obszaru LGD                                                                                                                                                                   
Cel 9 – Promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LGD                                                                              

U
za

sa
dn

ie
ni

e 
 

Diagnoza obszaru LGD „Nasze Roztocze” wskazuje, że ten teren charakteryzuje się unikatowymi walorami 
przyrodniczymi, krajobrazowymi, historycznymi i kulturowymi. Zasoby te winne być chronione i 
rewitalizowane dla dobra społeczeństwa oraz integracji i budowania tożsamości lokalnej społeczności, ale 
też wykorzystywane dla rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej. Dlatego uzasadniona jest rewitalizacja        
i wykorzystanie a także promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych 
dla zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego  

 

Grupy docelowe beneficjentów: zgodnie z określeniem beneficjentów dla poszczególnych działań 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

L
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ac
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Odnowa i rozwój wsi – co najmniej 2 operacje  

Preferowane będą operacje dotyczące: 

• budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich,                 
w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury; 

• zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków 
będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;  

• odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących 
zabytkami lub miejsc pamięci;  

• kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów;  
 

Małe projekty – co najmniej 12 operacji  

Preferowane będą operacje dotyczące:  

• podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej w zakresie ochrony i kształtowania walorów 
przyrodniczych, krajobrazowych, dziedzictwa historycznego i kulturowego, w tym poprzez: 
a) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym; 
b) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z 

promocją lokalnych walorów 
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• rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez: promocję i organizację lokalnej twórczości 
kulturalnej lub aktywnego trybu życia z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych 

• promowanie, zachowanie, odtwarzanie, zabezpieczanie lub oznakowanie cennego, lokalnego 
dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi 
formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; 

• Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: 

a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków lub objętych ewidencją zabytków,                                                                                                   
b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,                                                                                      
c) kultywowanie:                                                                                                                                                
- miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,                                                                                       
- języka regionalnego i gwary,                                                                                                                         
- tradycyjnych zawodów i rzemiosła 

d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania,                 
o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich; 

Nabywanie umiejętności i aktywizacja – co najmniej 4 operacje  

Preferowane będą działania polegające na informowaniu i doradztwie w zakresie przygotowania wniosku,                
a następnie prawidłowego zrealizowania przewidzianej w nim operacji, a także badania nad obszarem 
objętym Lokalną Strategią Rozwoju,  w szczególności dotyczące dziedzictwa kulturowego i organizacja 
wydarzeń  o charakterze promocyjnym. 

 

Przedsięwzięcie IV – Zabytki kultury i przyroda Roztocza   

Typ wskaźnika  Wskaźnik  Źródło danych do 
weryfikacji   

Produkt  • liczba zrewitalizowanych / odnowionych 
obiektów dziedzictwa kulturowego, 
historycznego, przyrodniczego - 6 

• liczba imprez / szkoleń i innych przedsięwzięć 
promujących dziedzictwo kulturowe, historyczne 
i przyrodnicze obszaru LGD – 13 

• liczba opracowań / wydawnictw promujących 
dziedzictwo kulturowe, historyczne i 
przyrodnicze obszaru LGD – 4 

• liczba zakupionych elementów wyposażenia / 
środków trwałych – 110 

• Ankiety 
monitorujące 

• Dane LGD  

R
ez

ul
ta

t 

Odnowa i rewitalizacja 
dziedzictwa kulturowego                      
i historycznego oraz ochrona 
walorów przyrodniczych 
obszaru LGD                         

Liczba osób korzystających z odnowionych /                          
zrewitalizowanych obiektów -  15000   
 

• Ankiety 
monitorujące 
  

Promocja dziedzictwa 
kulturowego, historycznego                   

• Liczby uczestników imprez szkoleń i innych 
przedsięwzięć promocyjnych dziedzictwo 
kulturowe, historyczne i przyrodnicze obszaru 

• Ankiety 
monitorujące 

• Dane LGD                 
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i przyrodniczego obszaru LGD                                                                              LGD - 16700           
• Liczba czytelników opracowań / wydawnictw 

promujących dziedzictwo kulturowe, historyczne 
i przyrodnicze obszaru LGD – 8500 

• Liczba członków zespołów folklorystycznych  i 
innych grup korzystających z zakupionych  
elementów wyposażonych / środków trwałych - 
160                                   

 

i gmin 
członkowskich 

 

Oddziaływanie  • Wzrost odsetka turystów i mieszkańców 
postrzegających obszar LGD jako 
wykorzystujący swój potencjał przyrodniczy, 
krajobrazowy, historyczny i kulturowy o 7%                
w roku 2015 

• Badanie 
sondażowe 

 W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażane będą projekty współpracy. Lokalna 
Grupa Działania „Nasze Roztocze” przewiduje realizację co najmniej 1 operacji wpisującej 
się przynajmniej w 1 przedsięwzięcie .  

  „Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości 
informacji o możliwościach składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 
4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” zawarty jest w Załączniku nr 10 do 
Wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) 
w ramach PROW 2007-2013. 

5.2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju ma wspomóc osiągnięcie celów Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, w zakresie osi 3, tj. dywersyfikacji ekonomicznej 
obszarów wiejskich i podniesienia jakości życia na obszarach wiejskich. Zakres operacji w 
poszczególnych działaniach PROW osi 3 ma odzwierciedlenie w zaplanowanych w strategii 
Przedsięwzięciach.  

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  

 Celem działań w ramach „różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” jest 
różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, 
domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co 
wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza 
rolnictwem na obszarach wiejskich.  
 Główne założenia dotyczące projektów to: dotacja do 100 000 PLN na jednego 
beneficjenta – rolnik lub domownik, na przestrzeni 7 lat w trakcie realizacji Programu, 50% 
dofinansowania.  

Pomoc udzielana będzie z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w szczególności             
w zakresie: 
1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności;  
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;  
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;  
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;  
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6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;  
7) usług transportowych;  
8) usług komunalnych;  
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;  
10) magazynowania lub przechowywania towarów;  
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;  
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.  

 

 

Odnowa i rozwój wsi  

 Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez 
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie 
obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost 
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Realizacja działania stworzy 
warunki dla rozwoju społeczno – ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności 
wiejskiej poprzez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z 
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności 
turystycznej obszarów wiejskich.  

Główne założenia to: dotacja do 500 000 PLN dla jednej miejscowości – jednostkę 
samorządu terytorialnego i jej jednostki organizacyjne oraz OPP, na przestrzeni 7 lat w 
trakcie realizacji Programu, 80% dofinansowania. Pomoc udziela będzie z tytułu podjęcia lub 
rozwoju działalności w zakresie: 
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:  

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,  
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu 
dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,  

2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; 
3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 
turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;  
4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym 
budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;  
5) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, 
budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;  
6) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. 
 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  
 Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarki obszarów wiejskich, rozwój 
przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia obszarów 
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wiejskich. Realizacja tego działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności 
gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do 
zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów wiejskich.  

Główne założenia dotyczące projektów to: dotacja do 300 000 PLN na jednego 
beneficjenta – osobę fizyczną lub mikroprzedsiębiorcę zatrudniającego co najmniej 3 osoby, 
na przestrzeni 7 lat w trakcie realizacji Programu, 50% dofinansowania. Pomoc będzie 
udzielana podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem 
mikroprzedsiębiorstw, działających w szczególności w zakresie: 
1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;  
2) usług dla ludności;  
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;  
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;  
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;  
6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;  
7) usług transportowych;  
8) usług komunalnych;  
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;  
10) magazynowania lub przechowywania towarów;  
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;  
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. 
 

Małe projekty  

 W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażane będą tzw. małe projekty.  
 Główne założenia dotycząc projektów to: dotacja do 200 000 PLN na jednego 
beneficjenta, którym mogą być wszystkie podmioty wymienione w pozostałych działaniach, 
na przestrzeni 7 lat w trakcie realizacji Programu, 80% dofinansowania, minimalna wartość               
1 projekt – 4,5 tys. PLN; maksymalna wartość dofinansowania -  50 000 PLN.  

 
Zakres małych projektów: 

1) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez: 
a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych 

mechanicznie, 
b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym                                   

i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane                    
w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i 
leśnictwie” PROW 2007-2013 oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją 
towarów lub usług określonego przedsiębiorcy, 

c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych 
związanych z promocją lokalnych walorów, 
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d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 

2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: 
a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia              

z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, 
b) promocja lokalnej przedsiębiorczości, 
c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich 

oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu 
przylegającego do tych obiektów; 

3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: 
a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji 

turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną 
obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji 
informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, 

b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, 
zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, 
z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej; 

4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczanie lub oznakowanie cennego, 
lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych 
poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; 
5) promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i 
historycznego przez: 

a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków 
mieszkalnych 

b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich 
funkcje,  

c) kultywowanie: 
- miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, 
- języka regionalnego i gwary 
- tradycyjnych zawodów i rzemiosła 

d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach 
działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 
aktywizacja” PROW 2007-2013; 

e) promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 
f) urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym w tym przez 

budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów 
budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich; 

6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek producentów i usług, 
których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne 
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dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub 
usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: 

a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, 
b) promocję produktów lub usług lokalnych, 
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane                    

w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” PROW 
2007-2013, 

d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych 
wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,  

e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych 
wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, 

f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych. 
 

5.3. Wdrażanie projektów współpracy  
 Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” planuje projekty współpracy                           
o charakterze międzyregionalnym. Projekty mają za zadanie przyczyniać się do osiągnięcia co 
najmniej jednego przedsięwzięcia założonego w LSR. Celem projektów współpracy jest 
wymiana doświadczeń z innymi LGD (np. w zakresie metod promocji i animacji, kreowania 
lokalnych produktów itp.) oraz promocja obszaru LGD „Nasze Roztocze”.  

5.4. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania  
Nabywanie umiejętności i aktywizacja  

 Warunkiem pobudzania zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz 
lepszego wykorzystania zasobów obszaru jest budowanie kapitału społecznego na wsi. Z 
uwagi na ogólnie niski poziom aktywności i zaangażowania społecznej wiejskiej w sprawy 
lokalne oraz niechęć do współpracy, niezwykle ważne jest podjęcie działań aktywizujących, 
promocyjnych i szkoleniowych, mających na celu uaktywnienie potencjału ludzkiego i 
liderów wiejskich do działania. W tym celu Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” 
planuje następujące działania: 

• badania nad obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju; 
• informowanie o obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju i działaniach Lokalnej 

Grupy Działania; 
• szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju; 
• wydarzenia o charakterze promocyjnym związanych z Lokalną Strategią Rozwoju i 

Lokalną Grupą Działania; 
• szkolenia lokalnych liderów; 
• animowanie społeczności lokalnej; 
• pokrycie kosztów bieżących (administracyjnych) zawiązanych z działaniem Lokalnej 

Grupy Działania.  
Koszty bieżące  
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 Koszty bieżące, to inaczej koszty administracyjne, ponoszone przez Lokalną Grupę 
Działania w związku z funkcjonowaniem biura i jej organów oraz zarządzaniem procesem 
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 Koncepcja planu komunikacji oraz działania informacyjno – komunikacyjne  

 Lokalna Grupa Działania jest organizacją odpowiedzialną za wdrażanie Lokalnej 
Strategii Rozwoju, przy współudziale partnerów instytucjonalnych i prywatnych (sektor 
publicznych, prywatny i pozarządowy. Dlatego ważny w procesie wdrażania jest system 
promocji i komunikacji względem partnerów oraz lokalnej społeczności, jako że celem 
podejścia LEADER jest aktywizacja społeczności wiejskiej i uzyskanie większego 
zaangażowania tej społeczności w sprawy publiczne i rozwoju lokalnego.  

 Celem działań informacyjno – promocyjnych, które będą podejmowane przez Lokalną 
Grupę Działania jest zapewnienie szerokiego upowszechnienia informacji na temat 
podejmowanych działań, w tym procedurze naboru projektów do wsparcia i efektach ich 
realizacji.  
 Działania informacyjno – promocyjne Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” 
prowadzone będą z wykorzystaniem: 

• tablic informacyjnych, np. w urzędach gmin; 
• prasy lokalnej i regionalnej; 
• regionalnych rozgłośni radiowych; 
• poprzez plakaty, biuletyny, ulotki; 
• poprzez bezpośrednie spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności.  

 
Działania promocyjne prowadzone będą dwukierunkowo: 

• będą to działania nakierowane na komunikację z lokalną społecznością w celu jej 
aktywizacji i motywowania do czynnego angażowania się w sprawy lokalne; 

• druga grupa odbiorców to turyści i potencjalni turyści – z uwagi na przyjęty w 
strategii kierunek rozwoju w zakresie turystyki.  

 
Zatem celem działań informacyjno – komunikacyjnych jest promocja wewnętrzna i 

zewnętrzna. Obydwa typy promocji przyczyniają się ostatecznie do wzmocnienia rozwoju 
społeczno – gospodarczego tego obszaru. 
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VI.  SPÓJNOŚĆ  SPECYFIKI  OBSZARU  Z  CELAMI  LOKALNEJ  
STRATEGII  ROZWOJU 
 

 Analiza zawarta w części diagnostycznej wskazała główne zasoby obszaru objętego 
Lokalną Strategią Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”. 
Podsumowaniem diagnozy jest analiza SWOT, w której wskazano mocne strony, słabe strony 
oraz szanse i zagrożenia związane z rozwojem tego obszaru.  

 Reasumując jako główne zasoby, będące osią rozwoju wskazano: 

• przyrodę: malowniczy krajobraz, unikalne, objęte ochroną siedliska flory i fauny;  
• zasoby naturalne: drzewne, wodne, skalne, mikroklimat; 
• zasoby historyczne i kulturowe: zabytki architektury, np. związane z Ordynacją 

Zamoyską oraz obiekty „małej architektury”; 
• istniejącą bazę turystyczną, ofertę turystyczną w formie odbywających się imprez 

kulturalnych i rekreacyjnych, wypracowaną renomę ośrodków wypoczynkowych w 
przypadku Zwierzyńca, Krasnobrodu i Józefowa oraz uzdrowiska w przypadku 
Krasnobrodu.  

 
Priorytety strategii wynikają ze świadomości mocnych stron analizowanego obszaru, 

ale jednocześnie istnienia słabych stron, czyli tych obszarów sytuacji społecznej i 
ekonomicznej, które wymagają wsparcia. Na tej podstawie wskazano misję strategii i 
priorytety rozwoju oraz wyszczególniono główne dziedziny, na których winne skupiać się 
projekty, aby uzyskać efekt wzmocnienia mocnych stron i jednocześnie niwelowania słabych 
stron.  
 Wyszczególnione szanse rozwojowe, stały się podstawą określenia priorytetów i 
celów strategii.  

Szanse rozwojowe dla obszaru objętego Lokalna Strategią Rozwoju to:  

• zachowanie i rewitalizacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i 
kulturowych; 

• rozwój turystyki i agroturystyki oraz funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej i 
uzdrowiskowej;  

• rozwój infrastruktury społeczno – kulturalnej; 
• wspieranie rolnictwa i przedsiębiorczości w celu różnicowania źródeł dochodu na 

obszarach wiejskich; 
• rozwój bazy ekonomicznej i społecznej w oparciu o istniejące zasoby i tradycje;  
• pobudzanie aktywności społecznej i rozwój inicjatyw lokalnych oraz wzmocnienie 

kapitału społecznego.   
Zaplanowane cele i przyjęte do realizacji przedsięwzięcia służą osiągnięciu celu 
generalnego strategii, jakim jest wsparcie rozwoju marki „Roztocze”. 
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Logika celów strategii w kontekście specyfiki obszaru LGD „Nasze Roztocze” jest następująca:  

Cele ogólne Cele szczegółowe  Przedsięwzięcia  

Cel ogólny I –  

Rozwój turystyki i agroturystyki 
oraz funkcji rekreacyjno – 
wypoczynkowej   

Cel 1 – Rozwój infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjno-
wypoczynkowej   

Cel 2 – Promocja turystyki i 
agroturystyki  

Przedsięwzięcie I –  

Roztocze – region turystyki 
i rekreacji  

Cel ogólny II –  

Rozwój zasobów ludzkich oraz 
infrastruktury społeczno – 
kulturalnej 

Cel 3 – Rozwój infrastruktury 
społeczno – kulturalnej  

Cel 4 – Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego  

Cel 5 – Aktywizacja oraz 
wzmocnienie kapitału 
społecznego obszaru LGD 

Przedsięwzięcie II –  

Nowy wizerunek wsi 
Roztocza  

Cel ogólny III –  

Wsparcie rozwoju 
gospodarczego i różnicowanie 
dochodów gospodarstw rolnych 

Cel 6 – Wzrost zatrudnienia / 
tworzenie nowych miejsc pracy  

Cel 7 – Różnicowanie w 
kierunku działalności 
pozarolniczej  

Przedsięwzięcie III –  

Ożywienie gospodarcze 
Roztocza  

Cel ogólny IV –  

Rewitalizacja i wykorzystanie 
walorów przyrodniczych, 
krajobrazowych, historycznych i 
kulturowych dla 
zrównoważonego rozwoju 
społeczno – gospodarczego  

Cel 8 – Odnowa i rewitalizacja 
dziedzictwa kulturowego                    
i historycznego oraz ochrona 
walorów przyrodniczych 
obszaru LGD   

Cel 9 – Promocja dziedzictwa 
kulturowego, historycznego              
i przyrodniczego obszaru LGD 

Przedsięwzięcie IV –  

Zabytki kultury i przyroda 
Roztocza  
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VII.  UZASADNIENIE  PODEJŚCIA  ZINTEGROWANEGO  DLA  
PRZEDSIĘWZIĘĆ  PLANOWANYCH  W  RAMACH  LOKALNEJ  
STRATEGII  ROZWOJU 
 

 Podejście zintegrowane jest jednym z głównych założeń programu LEADER. 
Zintegrowane podejście oznacza, że działania zaplanowane w strategii są ze sobą powiązane i 
tworzą spójną całość. Integracja może dotyczyć działań prowadzonych w jednym lub kilku 
sektorach oraz związków między różnymi partnerami gospodarczymi, społecznymi, 
kulturowymi, środowiskowymi oraz zaangażowanymi sektorami. Zintegrowane podejście 
oznacza także zaangażowanie przedstawicieli różnych sektorów gospodarki oraz 
wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych.  

 Zintegrowane podejście w przypadku Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy 
Działania „Nasze Roztocze” polega na tym, że cele i działania w ramach poszczególnych 
priorytetów współprzyczyniają się i prowadzą do osiągnięcia zakładanych efektów na 
poziomie oddziaływania, to jest tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. 
Efekty te zostaną osiągnięte przy ochronie i zachowaniu unikalnych walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych na tych obszarze, odnowie obiektów małej architektury oraz wykorzystaniu 
wartości historycznych i kulturowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Strategia zakłada realizację czterech wiodących przedsięwzięć:  

• Przedsięwzięcie I – Roztocze – region turystyki i rekreacji  
• Przedsięwzięcie II – Nowy wizerunek wsi Roztocza  
• Przedsięwzięcie III – Ożywienie gospodarcze Roztocza  
• Przedsięwzięcie IV – Zabytki kultury i przyroda Roztocza  

 

Strategia współprzyczynia się do osiągnięcia celów gospodarczych i społecznych 
obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” i integruje cele gospodarcze, społeczne i 
środowiskowe. 
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VIII.  UZASADNIENIE  PODEJŚCIA  INNOWACYJNEGO  DLA  
PRZEDSIĘWZIĘĆ  PLANOWANYCH  W  RAMACH  LOKALNEJ  
STRATEGII  ROZWOJU 
 

 Innowacyjne podejście dla przedsięwzięć planowanych w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju może przejawiać się poprzez wprowadzenie nowego produktu, wdrożenie nowego 
procesu, może dotyczyć nowego sposobu promowania lokalnych walorów, nowych i dotąd 
nie podejmowanych działań, nowej formy organizacyjnej lub rynku. Działania innowacyjne 
powinny zapewniać nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i proponować 
nowatorskie rozwiązania.  

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w strategii:  

• Przedsięwzięcie I – Roztocze – region turystyki i rekreacji  
• Przedsięwzięcie II – Nowy wizerunek wsi Roztocza  
• Przedsięwzięcie III – Ożywienie gospodarcze Roztocza  
• Przedsięwzięcie IV – Zabytki kultury i przyroda Roztocza  

 

⇒ służy osiągnięciu misji LGD „Nasze Roztocze” oraz realizacji celu generalnego 
Strategii jakim jest wsparcie rozwoju marki „Roztocze” – w tym przejawia się 
innowacyjny charakter zaplanowanych w strategii przedsięwzięć. 

 Ponadto podejście innowacyjne w odniesieniu do przedsięwzięć planowanych w 
Lokalnej Strategii Rozwoju polega na osiągnięciu zakładanych efektów rozwoju społeczno – 
gospodarczego przy zachowaniu i zastosowaniu koncepcji rozwoju zrównoważonego, za 
czym przymawia potrzeba i konieczność respektowania wymogów prawnych w odniesieniu 
do obszarów chronionych przyrodniczo, które terytorialnie zajmują znaczne powierzchnie na 
tym obszarze. Występowanie obszarów chronionych nie stanowi zatem bariery rozwoju, ale 
szansę przy dalszym ukierunkowaniu tego rozwoju na spełnianie funkcji rekreacyjno – 
wypoczynkowej i turystycznej. 
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IX.  PROCEDURA  WYBORU  OPERACJI  PRZEZ  LOKALNĄ  GRUPĘ  
DZIAŁANIA   

Zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 
w okresie od 2009 roku do końca 2013 r. będzie ogłaszać konkursy dla beneficjentów. 
Informacje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem LGD 
zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, 
lub samorządowej jednostki, na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego lub 
samorządowej jednostki, na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD, na stronie internetowej  LGD 
oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.  

W przypadku gdy informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy 
według harmonogramu przewidywanych terminów jest podawania do publicznej wiadomości 
po raz ostatni LGD wybiera małe projekty do wysokości 120% limitu dostępnych środków. 

LGD w terminie 44 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia naboru przekazuje 
samorządowi województwa informację o terminie podania do publicznej wiadomości 
informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem LGD, a 
niezbędne dokumenty do przeprowadzenia naboru tj. wniosek, wzór ogłoszenia oraz inne 
załączniki w terminie 24 dni przed planowanym naborem. Jeżeli określony przez LGD 
planowany termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie został zaakceptowany przez  
samorząd województwa tj. samorząd wnosi o zmianę powyższego terminu, wskazuje się inny 
termin składania wniosków o przyznanie pomocy uzgodniony z samorządem województwa. 
 

Informacja o planowanym naborze będzie zawierać w szczególności wskazanie:  
1. terminu składania wniosków 

a) nie krótszego niż 14 dni i nie dłuższego niż 30 dni 
b) rozpoczynającego bieg nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do 

publicznej wiadomości tej informacji 
2.  miejsca składania wniosków 
3. miejsca zamieszczenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy  
4. miejsca zamieszczenia kryteriów wyboru projektów w ramach wdrażania LSR 
5. miejsca zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia 

kryteriów wyboru projektów określonych w LSR 
6. limitu dostępnych środków finansowych przeznaczonych na konkurs 
7. minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektów przez 

LGD, tj.: 
− dla działania „Odnowa i rozwój wsi” minimalna ilość punktów wynosi 

15 pkt. na 25 pkt.  możliwych do uzyskania,  
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− dla działania „Małe projekty” minimalna ilość punktów wynosi 
16 pkt. na 31 pkt.  możliwych do uzyskania,  

− dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” minimalna 
ilość punktów wynosi 10 pkt. na 23 pkt.  możliwych do uzyskania, 

− dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” minimalna ilość 
punktów wynosi 6 pkt. na 17 pkt.  możliwych do uzyskania. 

 Ocena wniosków dokonywana jest przez członków Rady Stowarzyszenia pod 
względem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz spełnienia lokalnych 
kryteriów wyboru. Przed przystąpieniem do oceny wniosku każdy z członków Rady 
zobowiązany jest wypełnić deklarację bezstronności osobno w odniesieniu do każdego                     
z ocenianych wniosków. W deklaracji tej określone zostały okoliczności, które mogą 
wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Rady. W przypadku zaistnienia tych 
okoliczności członek Rady zostaje wyłączony z procedury oceny wniosku, uczestniczy                    
w ocenie pozostałych wniosków.  
Niezwłocznie po zakończeniu oceny, lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym 
upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD sporządza listę projektów 
ocenionych pod względem zgodności z LSR wraz z kolejnością według liczby uzyskanych 
punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru i  informuje wnioskodawców 
o wynikach oceny.  
Na liście będą wyszczególnione operacje: 
- zgodne z LSR, ustalając ich kolejność według uzyskanych punktów po ocenie według 
lokalnych kryteriów wyboru 
- niezgodne z LSR 
Powyższa informacja przekazywana jest wnioskodawcom w formie pisemnej i zawiera: 
- wynik oceny zgodności projektu z LSR lub niezgodności z LSR wraz ze wskazaniem 
przyczyny niezgodności, 
- liczbę punktów uzyskanych w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru 
wraz z miejscem na liście ocenionych projektów, 
- pouczenie o możliwości złożenia na piśmie odwołania od wyników oceny zgodnie                       
z procedurą określoną w LSR.  

Po zakończeniu procedury odwoławczej następuje wybór operacji do dofinansowania 
w ramach dostępnego w danym konkursie limitu środków finansowych z uwzględnieniem 
minimalnych wymagań dla projektów, które mogą być realizowane w ramach wdrażania 
LSR. Rada Stowarzyszenia przyjmuje w formie uchwały, oddzielnej dla każdej operacji, 
operacje wybrane oraz operacje niewybrane do finansowania. W formie oddzielnych uchwał 
są przyjmowane również listy wniosków wybranych do finansowania i niewybranych do 
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finansowania. LGD sporządza listę zawierającą zestawienie wszystkich złożonych w ramach 
konkursu operacji wraz z wynikiem oceny w następującej kolejności: 

- projekty uznane jako zgodne z LSR wybrane do dofinansowania wraz z liczbą 
punktów uzyskanych w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru,  

- projekty uznane jako zgodne z LSR niewybrane do dofinansowania wraz z liczbą 
punktów uzyskanych w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru, 

- projekty uznane jako niezgodne z LSR.  
Następnie w terminie do 45 dni od dnia, w którym upłynął termin na składanie 

wniosków o przyznanie pomocy, LGD przekazuje do właściwego podmiotu wdrażającego 
(Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dla projektów z zakresu Odnowy                
i rozwoju wsi oraz Małych projektów, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 
projektów z zakresu Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowania                              
w kierunku działalności nierolniczej) następujące dokumenty: 
1. wnioski o przyznanie pomocy, które zostały wybrane wraz z uchwałami w sprawie wyboru, 
2. listę wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania w ramach LSR 
zawierającą dane umożliwiające identyfikację projektu i wnioskowaną kwotę pomocy wraz             
z uchwałą, 
3. wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały wybrane wraz z uchwałami,  
4. listę wniosków o przyznanie pomocy niewybranych do finansowania w ramach LSR 
zawierającą dane umożliwiające identyfikację projektu i wnioskowaną kwotę pomocy wraz             
z uchwałą, 
5. wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały złożone w terminie i miejscu wskazanym 
w ogłoszeniu wraz z ich wykazem, 
6. wnioski o przyznanie pomocy, w których nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma 
możliwości ustalenia tego adresu wraz z ich wykazem. 
LGD, najpóźniej w dniu złożenia we właściwej instytucji wdrażającej, lecz nie później niż               
w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin na składanie wniosków o przyznanie 
pomocy zamieszcza na stronie internetowej LGD: 
- listę wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania w ramach LSR 
zawierającą dane umożliwiające identyfikację projektu i wnioskowaną kwotę pomocy, 
- listę wniosków o przyznanie pomocy niewybranych do finansowania w ramach LSR 
zawierającą dane umożliwiające identyfikację projektu i wnioskowaną kwotę pomocy. 

Jednocześnie LGD informuje pisemnie wnioskodawców o: 
- wybraniu projektu do dofinansowania wraz z informacją o przekazaniu wniosku do 

właściwej instytucji wdrażającej w celu oceny formalnej i podpisania umowy                             
o dofinansowanie lub jego niewybraniu do dofinansowania wskazując przyczyny niewybrania 
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wraz z informacją o możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do 
podmiotu wdrażającego w ramach konkursów ogłaszanych przez dany podmiot,   

- liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru 
wraz z miejscem na liście projektów, które zostały wybrane do dofinansowania  

Właściwy podmiot wdrażający może wzywać: 
-  LGD do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia list lub przekazania brakujących uchwał 

Rady Stowarzyszenia 
- wnioskodawców do złożenia wyjaśnień i uzupełnień, co do złożonych przez nich 

wniosków w przypadku jeżeli jest to konieczne dla rozstrzygnięcia dotyczącego przyznania 
pomocy na realizację projektu i podpisania umowy o dofinansowanie.  

W przypadku ostatniego naboru wniosków, gdy w ramach oceny przeprowadzanej 
przez LGD projekt zostanie wybrany do dofinansowania w ramach dodatkowego limitu 20% 
środków, podlega on rozpatrzeniu przez właściwą instytucję (Urząd Marszałkowski/ARiMR) 
dopiero wówczas, gdy okaże się że w ramach podstawowego limitu 100% środków 
przeznaczonych na nabór zwolniła się kwota pozwalająca na realizację powyższego projektu,  
o czym właściwy organ poinformuje wnioskodawcę w formie pisemnej. 

Jeżeli do dnia 31 grudnia 2014r. okaże się, że nie jest możliwe przyznanie pomocy w 
ramach limitu dostępnych środków samorząd województwa poinformuje wnioskodawcę w 
formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn. 

Pomoc w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju jest przyznawana, jeżeli 
zakończenie realizacji operacji i złożenia wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją 
kosztów kwalifikowanych, wypłaconą po zrealizowaniu całej operacji, nie nastąpi później niż 
do dnia 31 grudnia 2014r.  

9.1  Procedura oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju  
Przed przystąpieniem do oceny wniosku każdy z członków Rady zobowiązany jest 

wypełnić deklarację bezstronności osobno w odniesieniu do każdego z ocenianych wniosków. 
Procedura oceny zgodności operacji z LSR polega na dokonaniu przez każdego z członków 
Rady oceny zgodności operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i typami przedsięwzięć 
zapisanymi w LSR.  Ocena zgodności z LSR dokonywana jest indywidualnie przez każdego z 
członków Rady poprzez wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR. Ocena zgodności 
dokonywana jest poprzez odpowiedź na pytania zawarte w karcie oceny: 

- czy operacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego 
określonego w LSR? 

- czy operacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego 
określonego z LSR? 

- czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR? 
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Członek Rady jako organu decyzyjnego głosuje za uznaniem, że operacja jest zgodna                   
z LSR wtedy, gdy w jego opinii odpowiedź na wszystkie trzy pytania wskazane w karcie 
oceny jest pozytywna.   

W odniesieniu do stanowiska całej Rady LGD przyjęta została zasada, ze decyzja 
odnośnie zgodności danej operacji z LSR jest pozytywna, gdy wszyscy uczestniczący                       
w głosowaniu członkowie Rady głosowali za uznaniem zgodności operacji z LSR.  

Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny wg 
lokalnych kryteriów wyboru. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie 
podlega dalszej ocenie.   

Wzory dokumentów stosowane w procedurze stanowią Załącznik nr 16 do 
Wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
(LSR) w ramach PROW 2007-2013. 

Procedura oceny zgodności operacji z LSR w wersji tabelarycznej 
 

1 Nazwa procedury Procedura oceny zgodności operacji z LSR 

2 Wersja procedury 0.1 

3 Data obowiązywania Od 2009.01.31 do 2013.12.31 

4 Status Do oceny 

5 Uczestnicy procedury Członkowie Rady LGD 

6 
Opis warunków wykonywania 

procedury 

Jest przeprowadzana przez każdego z członków 

Rady w celu oceny zgodności operacji z LSR 

7 
Warunki i zalecenia do 

wykonania procedury 

Dokonywana przy ocenie każdej operacji 

8 Czynności w procedurze 

1. Wypełnienie przez każdego z członków Rady 
Deklaracji bezstronności  w odniesieniu do 
każdej ocenianej operacji 

2. Wyłączenie się członka Rady z oceny operacji 
w przypadku zaistnienia okoliczności 
wykluczających  

3. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z 
LSR dla każdej operacji przez każdego z 
członków Rady, z wyjątkiem wyłączonych  

4. Podsumowanie głosowania 
5. Odrzucenie operacji, które zostały uznane za 

niezgodne z LSR 
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6. Przekazanie do dalszej oceny  według lokalnych 
kryteriów wyboru operacji, które w głosowaniu  
zostały uznane za zgodne z LSR 

9 Stosowane wzory dokumentów 

1. Deklaracja bezstronności 
2. Karta oceny zgodności operacji z LSR  
3. Protokół z głosowania wraz z załącznikami: 

-  Lista operacji ocenionych jako zgodne z 
LSR, 
- Lista operacji ocenionych jako niezgodne z 
LSR 

 

9.2 Procedura oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru 
             Procedura oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru polega na 
dokonaniu oceny operacji zakwalifikowanych wcześniej jako zgodne z LSR według 
specyficznych dla LGD, lokalnych kryteriów wyboru. Jej zasadniczym celem jest wybór 
operacji, które w największym stopniu przyczyniają się do realizacji założeń LSR.  
Ze względu na różne cele i charakter poszczególnych działań realizowanych w ramach 
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (odnowa i rozwój wsi, różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, małe projekty) stosowane 
będą różne zestawy lokalnych kryteriów wyboru.   

 Ocena dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady na imiennych Kartach 
oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Każda operacja jest oceniana przez 
każdego z członków Rady, w wyłączeniem członków wcześniej wykluczonych (na podstawie 
deklaracji bezstronności). Ocena polega na przyznaniu punktów za poszczególne kryterium 
oceny oraz przemnożenie ich przez odpowiednią dla danego kryterium wagę. Następnie 
uzyskane punkty należy zsumować. Uzyskana ocena jest średnią arytmetyczną wszystkich 
indywidualnych ocen członków Rady biorących udział w ocenie.   

Niezwłocznie po zakończeniu oceny projektów pod względem zgodności z LSR oraz 
spełnienia lokalnych kryteriów wyboru, lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w 
którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD sporządza listę 
projektów ocenionych pod względem zgodności z LSR wraz z kolejnością według liczby 
uzyskanych punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru Na liście będą 
wyszczególnione operacje: 
- zgodne z LSR, ustalając ich kolejność według uzyskanych punktów po ocenie według 
lokalnych kryteriów wyboru 
- niezgodne z LSR 
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Następnie LGD informuje wnioskodawców o wynikach oceny. Powyższa informacja 
przekazywana jest wnioskodawcom w formie pisemnej i zawiera: 
- wynik oceny zgodności projektu z LSR lub niezgodności z LSR wraz ze wskazaniem 
przyczyny niezgodności, 
- liczbę punktów uzyskanych w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru 
wraz z miejscem na liście ocenionych projektów, 
- pouczenie o możliwości złożenia na piśmie odwołania od wyników oceny zgodnie z 
procedurą określoną w LSR.  
 
Procedura oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w wersji tabelarycznej 
 

1 
Nazwa procedury Procedura oceny operacji wg lokalnych 

kryteriów wyboru 

2 Wersja procedury 0.1 

3 Data obowiązywania Od 2009.01.31 do 2013.12.31 

4 Status Do oceny 

5 Uczestnicy procedury Członkowie Rady  

6 
Opis warunków wykonywania 

procedury 

Jest przeprowadzana przez każdego z członków 

Rady w celu oceny operacji zakwalifikowanych  

jako zgodne z LSR 

7 
Warunki i zalecenia do 

wykonania procedury 

Dotyczy operacji wcześniej uznanych za zgodne z 

LSR.  W ocenie niektórych operacji nie 

uczestniczą członkowie Rady wykluczeni na 

podstawie wcześniej wypełnionych deklaracji 

bezstronności  

8 Czynności w procedurze  

1. Ocena punktowa operacji wg lokalnych 
kryteriów wyboru  

2. Sporządzenie listy operacji wraz z uzyskaną 
liczbą punktów 

9 Stosowane dokumenty 

1. Karta oceny operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru 

2. Protokół z głosowania wraz z załącznikiem: 
- lista operacji wraz z liczbą uzyskanych 
punktów 
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Procedura oceny zgodności operacji z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów 
wyboru w wersji graficznej 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 
 

 

Wzory dokumentów stosowane w procedurze zawarte są w Załączniku Nr 16 do 
Wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
(LSR) w ramach PROW 2007-2013 

Wypełnienie przez każdego z członków 
Rady Deklaracji bezstronności  

 w odniesieniu do każdej ocenianej operacji 
Wyłączenie 
się członka 

Rady z oceny 
operacji Wypełnienie Karty oceny 

zgodności operacji z LSR dla 
każdej operacji przez każdego z 

członków Rady 

Podsumowanie głosowania – 
sporządzenie Protokołu z 

głosowania  
 

Pismo informujące  o: 
1. Zgodności projektu z LSR lub jego 
niezgodności wraz ze wskazaniem przyczyny 
niezgodności                                                   
2. Liczbie punktów uzyskanych w ramach 
oceny wg lokalnych kryteriów wyboru  wraz 
z miejscem na liście ocenionych projektów                   
3. Możliwości złożenia odwołania od 
wyników tej oceny  

Przekazanie do dalszej oceny  według 
lokalnych kryteriów wyboru operacji, 
które w głosowaniu  zostały uznane za 

zgodne z LSR 

Lista operacji ocenionych 
jako zgodne z LSR 

 Lista operacji 
ocenionych jako 
niezgodne z LSR 

Zawiadomienie wnioskodawcy 
o uznaniu projektu za 

niezgodny z LSR  

Wypełnienie  Kart oceny operacji według 
lokalnych kryteriów wyboru przez każdego z 

członków Rady w odniesieniu do każdej 
operacji (z wyjątkiem wcześniej wykluczonych)  

Podsumowanie głosowania – 
sporządzenie Protokołu z głosowania   

Lista operacji wraz z przyznaną liczbą 
punktów  Zawiadomienie wnioskodawców o liczbie 

punktów uzyskanych przez  operację w ramach 
oceny według lokalnych kryteriów wyboru   
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9.3 Procedura odwoławcza od decyzji Rady 
            Potencjalni wnioskodawcy po zakończeniu oceny przez Radę Stowarzyszenia są 
powiadamiani o wynikach oceny złożonych operacji a w szczególności o wyniku oceny 
zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju a także o liczbie punktów uzyskanych w 
ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.   
             Każdy z wnioskodawców ma prawo odwołać się od decyzji Rady. Odwołanie ma 
postać Wniosku o ponowną ocenę operacji. Odwołanie będzie składane na specjalnym 
formularzu, którego wzór wraz z instrukcją wypełnienia będzie dostępny w Biurze LGD oraz 
na stronie internetowej LGD. Rada jest jedynym organem uprawnionym do rozpatrywania 
odwołań.   
            Wnioskodawca, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma 
informującego o wynikach oceny operacji, ma prawo złożyć pisemny wniosek o ponowne 
sprawdzenie zgodności złożonej operacji z Lokalną Strategią Rozwoju lub ponownej oceny 
według lokalnych kryteriów wyboru. W tym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo 
wglądu do kart oceny wyłącznie w siedzibie Biura LGD.  
             Odwołanie polega na ponownym rozpatrzeniu przez członków Rady wniosku                          
o dofinansowanie operacji na najbliższym posiedzeniu Rady, które powinno zostać zwołane 
nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia terminu na składanie odwołań.   
Wniosek o ponowną ocenę operacji pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy: 
- został wniesiony po upływie terminu 5 dni kalendarzowych od otrzymania pisma 
informującego o wynikach oceny; 
- został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, którego 
wniosek o dofinansowanie podlegał ocenie; 
- nie zawiera pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku                            
o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji. 
            Wniosek o ponowną ocenę operacji może być złożony tylko jeden raz. Wniosek ten 
musi zostać szczegółowo uzasadniony.  
            Przed przystąpieniem do ponownej oceny członkowie Rady ponownie wypełniają 
deklarację bezstronności w odniesieniu do każdej ponownie ocenianej operacji.                          
W momencie ponownego rozpatrywania wniosku członkowie Rady odnoszą się do kryteriów 
obowiązujących w danym konkursie i tylko w tych jego elementach, których dotyczy 
uzasadnienie podane przez wnioskodawcę.  
 W przypadku, gdy Rada w ramach ponownej oceny operacji, która uprzednio została 
odrzucona jako niezgodna z LSR,  uzna odwołanie za zasadne, operacja kierowana jest do 
oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja zostaje oceniona według lokalnych 
kryteriów wyboru, otrzymuje wynikającą z oceny liczbę punktów.   
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W przypadku, gdy Rada w ramach ponownej oceny operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru uzna odwołanie za zasadne, przyznaje operacji nową ilość punktów.  
 W przypadku, gdy Rada uzna wniosek za niezasadny, wnioskodawca jest 
informowany o odrzuceniu odwołania. Decyzja Rady jest decyzją ostateczną nie podlegającą 
ponownemu odwołaniu.   
 Po zakończeniu ponownej oceny wniosków w ramach procedury odwoławczej 
sporządzana jest lista zawierająca wszystkie rozpatrywane operacje wraz z wynikami 
odwołania.       
 Wzory dokumentów stosowane w procedurze odwoławczej zawarte są w Załączniku 
Nr 16 do Wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2007-2013. 
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Procedura odwoławcza w wersji graficznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Złożenie Wniosku o ponowną 
ocenę operacji   

Ponowna ocena operacji, zgodnie ze 
złożonym wnioskiem i jego uzasadnieniem  

Wypełnienie Kart oceny 
zgodności operacji z LSR  

Wypełnienie Kart oceny operacji 
według lokalnych kryteriów wyboru  

Uznanie odwołania za 
niezasadne, 

odrzucenie wniosku 

Uznanie 
odwołania  Uznanie 

odwołania  

 

Uznanie odwołania za 
niezasadne, 

odrzucenie wniosku 

Zawiadomienie 
wnioskodawcy o 

decyzji Rady 

Zawiadomienie 
wnioskodawcy o 

decyzji Rady 

 

Skierowanie 
operacji do oceny 

wg lokalnych 
kryteriów wyboru 

Przyznanie 
operacji liczby 

punktów zgodnie z 
ponowną oceną  Wypełnienie Kart oceny 

według lokalnych 
kryteriów wyboru  

Przyznanie operacji liczby 
punktów zgodnie z 

uzyskaną oceną  

Wypełnienie 
Deklaracji 

bezstronności przez 
członków Rady 

Pismo w sprawie 
odrzucenia 

uzasadnienia Wniosku 
o ponowną ocenę 

operacji  

Pismo w sprawie 
odrzucenia Wniosku 

o ponowną ocenę 
operacji  

Pismo w sprawie uznania 
odwołania i wyników 

ponownej oceny  
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Procedura odwoławcza w wersji tabelarycznej 
 

1 Nazwa procedury Procedura odwoławcza  

2 Wersja procedury 0.1 

3 Data obowiązywania Od 2009.01.31 do 2013.12.31 

4 Status Do rozpatrzenia odwołań  

5 Uczestnicy Członkowie Rady  

6 
Opis warunków 

wykonywania procedury 

Jest przeprowadzana przez każdego z członków 

Rady w celu rozpatrzenia złożonych Wniosków o 

ponowną ocenę operacji 

7 
Warunki i zalecenia do 

wykonania procedury 

Dotyczy operacji, których wnioskodawcy złożyli 

poprawne formalnie odwołania od poprzednich 

decyzji Rady 

8 Czynności w procedurze 

1. Wypełnienie przez każdego z członków Rady 
Deklaracji bezstronności w odniesieniu do 
każdej ponownie ocenianej operacji   

2. Ponowna ocena zgodności z Lokalną Strategią 
Rozwoju  
2.1 Uznanie wniosku za zasadny lub 

odrzucenie wniosku 
2.2 Zawiadomienie wnioskodawców o 

odrzuceniu odwołania lub skierowanie 
operacji do oceny według lokalnych 
kryteriów wyboru 

2.3 Ocena punktowa operacji wg lokalnych 
kryteriów wyboru  

3. Ponowna ocena operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru 
3.1 Uznanie wniosku za zasadny lub 

odrzucenie wniosku 
3.2 Zawiadomienie wnioskodawców o 

odrzuceniu odwołania lub przyznanie 
operacji nowej liczby punktów  

4. Zawiadomienie wnioskodawców o uznaniu i 
wynikach odwołania   
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9 Stosowane dokumenty 

1. Wniosek o ponowną ocenę operacji   
2. Deklaracja bezstronności 
3. Karta oceny zgodności operacji z LSR  
4. Karta oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru 
5. Protokół z głosowania wraz z 

załącznikami: 
- lista wniosków rozpatrzonych wraz z 
wynikami oceny   

6. Pismo w sprawie odrzucenia Wniosku                  
o ponowną ocenę operacji 

7. Pismo w sprawie uznania  i wyników 
odwołania 

 

9.4 Procedura wyboru operacji do dofinansowania  
 

Po zakończeniu procedury odwoławczej sporządzana jest lista operacji uznanych za 
zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju wraz z odpowiadającą każdej operacji liczbą punktów 
uzyskanych w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Następnie przeprowadzane 
jest głosowanie w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej 
Strategii Rozwoju. W głosowaniu nad wyborem danej operacji do dofinansowania biorą 
udział wszyscy członkowie Rady, z wyłączeniem wcześniej wykluczonych. Rada wybierając 
wnioski do dofinansowania kieruje się dostępną alokacją środków finansowych w danym 
konkursie i ilością punktów uzyskanych przez operację w ramach oceny według lokalnych 
kryteriów wyboru.  

Projekty wybrane do dofinansowania muszą uzyskać minimalną ilość punktów                          
w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru tj. dla działania Odnowa i rozwój wsi                
15 punktów na 25 możliwych do uzyskania, dla działania Małe projekty 16 punktów na                     
31 możliwych do uzyskania, dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
10 punktów na 23 możliwych do uzyskania, dla działania Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiebiorstw 6 na 17 możliwych do uzyskania. 

W przypadku, gdy kilka operacji znajdujących się na liście posiada identyczną liczbę 
punktów a dostępna w danym konkursie alokacja jest niewystarczająca do dofinansowania 
wszystkich tych projektów o wyborze operacji do dofinansowania decyduje kolejność 
złożenia wniosku o dofinansowanie - data i godzina. W przypadku ostatniego naboru 
wniosków LGD wybiera małe projekty do wysokości 120% limitu dostępnych środków. 
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W przypadku ostatniego naboru wniosków, gdy w ramach oceny przeprowadzanej 
przez LGD projekt zostanie wybrany do dofinansowania w ramach dodatkowego limitu 20% 
środków, podlega on rozpatrzeniu przez właściwą instytucję (Urząd Marszałkowski/ARiMR) 
dopiero wówczas, gdy okaże się że w ramach podstawowego limitu 100% środków 
przeznaczonych na nabór zwolniła się kwota pozwalająca na realizację powyższego projektu,  
o czym właściwy organ poinformuje wnioskodawcę w formie pisemnej. 

Rada Stowarzyszenia podejmuje w formie oddzielnych uchwał dla każdej ocenianej 
operacji decyzje o: 

- wyborze wniosku do finansowania w ramach LSR 
- niewybraniu wniosku do finansowania w ramach LSR 
Ponadto Rada Stowarzyszenia w formie oddzielnych uchwał przyjmuje: 
- listę wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania w ramach LSR  
- listę wniosków o przyznanie pomocy niewybranych do finansowania w ramach LSR 
 

Po zakończeniu posiedzenia sporządzany jest protokół z głosowania wraz z ostateczną listą 
operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania.  

Następnie w terminie do 45 dni od dnia, w którym upłynął termin na składanie 
wniosków o przyznanie pomocy LGD przekazuje do właściwego podmiotu wdrażającego 
(Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dla projektów z zakresu Odnowy wsi      
i Małych projektów, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla projektów                       
z zakresu Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw i Różnicowania w kierunku działalności 
nierolniczej) następujące dokumenty: 
1. wnioski o przyznanie pomocy, które zostały wybrane wraz z uchwałami w sprawie wyboru 
2. listę wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania w ramach LSR 
zawierające dane umożliwiające identyfikację projektu i wnioskowaną kwotę pomocy wraz z 
uchwałą 
3. wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały wybrane wraz z uchwałami w sprawie 
wyboru 
4. listę wniosków o przyznanie pomocy niewybranych do finansowania w ramach LSR 
zawierającą dane umożliwiające identyfikację projektu i wnioskowaną kwotę pomocy wraz             
z uchwałą 
5. wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały złożone w terminie i miejscu wskazanym 
w ogłoszeniu wraz z ich wykazem 
6. wnioski o przyznanie pomocy, w których nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma 
możliwości ustalenia tego adresu wraz z ich wykazem. 
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Jednocześnie LGD informuje pisemnie wnioskodawców o: 
- wybraniu projektu do dofinansowania wraz z informacją o przekazaniu wniosku do 

właściwej instytucji wdrażającej w celu oceny formalnej i podpisania umowy o 
dofinansowanie lub  

- niewybraniu projektu do dofinansowania wskazując przyczyny niewybrania wraz z 
informacją o możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do podmiotu 
wdrażającego w ramach konkursów ogłaszanych przez dany podmiot  

- liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru 
wraz z miejscem na liście projektów, które zostały wybrane do dofinansowania 

- w przypadku ostatniego naboru wniosków o wybraniu projektu w ramach 
dodatkowego limitu 20% środków .  
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Procedura wyboru operacji do dofinansowania w wersji graficznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listy operacji uznanych za zgodne z LSR wraz z 
punktacją uzyskaną w ramach oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru. 

Uchwały Rady LGD  
w sprawie wyboru 

operacji do 
dofinansowania  

Zawiadomienie wnioskodawcy o wybraniu operacji do 
dofinansowania lub o niewybraniu operacji do 

dofinansowania   

Przekazanie listy operacji wraz z 
uchwałami Rady Stowarzyszenia 

oraz wszystkimi złożonymi 
wnioskami do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego/ ARiMR 

Głosowanie w sprawie wyboru  operacji 
do dofinansowania odrębnie dla każdej 

operacji  

Pismo –  
Zawiadomienie o wybraniu operacji do dofinansowania lub 

niewybraniu operacji do dofinansowania   

Lista operacji wybranych lub niewybranych do dofinansowania  

 

Protokół z 
głosowania  
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Procedura wyboru operacji w wersji tabelarycznej 
 
1 Nazwa procedury Procedura wyboru operacji   

2 Wersja procedury 0.1 

3 Data obowiązywania Od 2009.01.31 do 2013.12.31 

4 Status Do wyboru operacji do dofinansowania 

5 Uczestnicy procedury Członkowie Rady LGD 

6 Opis warunków 

wykonywania procedury 

Jest przeprowadzana na podstawie listy operacji 

po zakończeniu procedury oceny operacji i 

procedury odwoławczej   

7 Warunki i zalecenia do 

wykonania procedury 

Dotyczy operacji, które zostały uznane jako 

zgodne z LSR i ocenione według lokalnych 

kryteriów wyboru   

8 Czynności w procedurze  1. Sporządzenie listy operacji wraz z liczbą 
punktów uzyskanych w ramach oceny według 
lokalnych kryteriów wyboru 

2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji 
do dofinansowania   

3. Poinformowanie wnioskodawców o wybraniu 
operacji do dofinansowania lub o niewybraniu 
operacji do dofinansowania 

4. Przekazanie listy operacji wybranych do 
dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego / Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

9 Stosowane wzory 

dokumentów 

1. Uchwała Rady LGD w sprawie wyboru 
operacji do dofinansowania 

2. Protokół z głosowania wraz z załącznikami: 
- lista operacji wybranych do dofinansowania 
- lista operacji niewybranych do 
dofinansowania 

       3.  Zawiadomienie o wybraniu operacji do    
          dofinansowania 
      4.  Zawiadomienie o niewybraniu operacji do    
          dofinansowania 
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Wzory dokumentów stosowane w procedurze wyboru do dofinansowania zawarte są      
w Załączniku Nr 16 do Wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2007-2013. 

9.5 Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru  
Zmiana lokalnych kryteriów wyboru dokonywana jest na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia.  
Wnioski w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru mogą być składane do Zarządu 

przez każdego z członków Stowarzyszenia za pośrednictwem Biura LGD. Propozycje zmian 
lokalnych kryteriów wyboru operacji są następnie przedmiotem porządku posiedzenia 
Zarządu. Uprawnionym do zgłoszenia wniosku o zmianę kryteriów na Walne zebranie 
Członków jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia, po wcześniejszym upoważnieniu przez Zarząd 
Stowarzyszenia.  

Prezes Zarządu zgłasza pisemną propozycję zmian wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. 
Propozycje zmian rozpatrywane są na najbliższym Walnym Zebraniu Członków 
Stowarzyszenia.  

W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla konkursów 
ogłaszanych po dniu zatwierdzenia zmian.   Zadaniem Biura LGD jest przygotowanie nowych 
kart oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.  
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Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru w wersji graficznej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dyskusja na posiedzeniu Zarządu                
w sprawie zmiany lokalnych 

kryteriów wyboru  

Złożenie przez Prezesa Zarządu 
wniosku w sprawie zmian na Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia 

Podjęcie przez Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia 
uchwały w sprawie zmian 

lokalnych kryteriów wyboru 

Przygotowanie przez Biuro LGD 
nowych kart oceny operacji według  

lokalnych kryteriów wyboru w oparciu 
o wprowadzone zmiany 

Odrzucenie proponowanych zmian 
lokalnych kryteriów wyboru 

Obowiązywanie zmienionych  
lokalnych kryteriów wyboru dla 

nowoogłaszanych konkursów 

Dalsze obowiązywanie 
poprzednich lokalnych kryteriów 

wyboru dla nowo ogłaszanych 
konkursów 

Zgłaszanie wniosków o zmianę lokalnych kryteriów 
wyboru przez członków Stowarzyszenia do Zarządu 

za pośrednictwem Biura LGD 

Upoważnienie Prezesa do złożenia na 
Walne Zebranie wniosku o zmianę 

lokalnych kryteriów wyboru 

Brak upoważnienia Prezesa do 
złożenia na Walne Zebranie 
wniosku o zmianę lokalnych 

kryteriów wyboru 
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X.  BUDŻET  LOKALNEJ  STRATEGII  ROZWOJU  DLA  KAŻDEGO  
ROKU  REALIZACJI  
 

 W budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju „Nasze Roztocze” znajduje odzwierciedlenie 
przyjęta koncepcja rozwoju zrównoważonego i wielofunkcyjnego na tym obszarze, co ma 
wyraz w podziale środków pomiędzy poszczególne działania.  

 Ogólna suma budżetu w zakresie wydatków do refundacji z programu LEADER 
na lata 2009 – 2015 zamyka się w kwocie 7 117 468 PLN, która jest wynikiem przyjęcia 
wskaźników obowiązujących w programie LEADER, tj. liczby ludności obszaru objętego 
Lokalną Strategią Rozwoju na dzień 31.12.2006 oraz limitów kwotowych dla poszczególnych 
działań.  

1.  Liczba ludności – 48 091  

2. Działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej + Odnowa i 
rozwój wsi + Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw + Małe projekty = 
48 091 * 116 PLN = 5 578 556 PLN  

Rozdział środków pomiędzy działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 
Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Małe projekty jest 
następujący: 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (11,78%) – 656 996,50 zł  

Odnowa i rozwój wsi (53%) – 2 956 634,73 zł  

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (12,22%) - 681 855,50 zł  

Małe projekty (23%) – 1 283 069,27 zł  

Razem – 5 578 556 zł  

3. Projekty współpracy = 48 091 * 3 PLN = 144 273 PLN  

4. Koszty bieżące LGD + Nabywanie umiejętności + Aktywizacja = 48 091 * 29 
PLN = 1 394 639 PLN. 
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Rok 

 
Kategoria 
kosztu / 
wydatku 

 
Działania osi 4 Leader  

 
4.1/413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  
4.21 

Wdrażanie projektów 
współpracy 

4.31 
Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania  

Razem  
Oś 4 

Różnico-  
wanie w 
kierunku 

działalności 
nierolniczej  

Tworzenie i 
rozwój 
mikro- 

przedsię- 
biorstw 

Odnowa i 
rozwój wsi  

Małe projekty Razem 
4.1/413 

Przygoto- 
wanie 

projektów 
współ- 
pracy 

Realizacja  
projektów 

współ- 
Pracy 

Razem 
4.21 

Funkcjono- 
wanie 
LGD 

(koszty 
bieżące) 

Nabywanie 
umieję- 
tności  
i akty- 
wizacja 

Razem  
4.31 

 

 
2008- 
2009 

całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 944,57 36 380,00 106 324,57 106 324,57 
kwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 944,57 36 380,00 106 324,57 106 324,57 
do refundacji  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 944,57 36 380,00 106 324,57 106 324,57 

 
2010  

całkowite 0,00 0,00 2 987 514,30 353 767,00 3 341 281,30 0,00 0,00 0,00 162 079,41 49 013,06 211 092,47 3 552 373,77 
kwalifikowalne 0,00 0,00 2 428 873,41 289 973,00 2 718 846,41 0,00 0,00 0,00 162 079,41 49 013,06 211 092,47 2 929 938,88 
do refundacji  0,00 0,00 1 943 098,73 202 980,69 2 146 079,42 0,00 0,00 0,00 162 079,41 49 013,06 211 092,47 2 357 171,89 

 
2011 

całkowite 489 195,00 778 221,00 1 360 818,18 363 553,70 2 991 788,48 0,00 0,00 0,00 158 197,01 65 973,01 224 170,02 3 215 958,50 
kwalifikowalne 397 720,00 632 700,00 1 106 356,25 295 572,11 2 432 348,36 0,00 0,00 0,00 158 197,01 65 973,01 224 170,02 2 656 518,38 
do refundacji  198 860,00 316 350,00 885 085,00 206 870,92 1 607 165,92 0,00 0,00 0,00 158 197,01 65 973,01 224 170,02 1 831 335,94 

 
2012 

całkowite 696 515,79 427 388,10 0,00 632 809,60 1 756 713,49 0,00  0,00 0,00 164 685,31 83 912,46 248 597,77 2 005 311,26 
kwalifikowalne 566 273,00 347 470,00 0,00 514 479,35 1 428 222,35 0,00 0,00 0,00 164 685,31 83 912,46 248 597,77 1 676 820,12 
do refundacji  283 136,50 173 735,00 0,00 349 706,60 806 578,10 0,00 0,00 0,00 164 685,31 83 912,46 248 597,77 1 055 175,87 

 
2013 

całkowite 184 500,00 209 100,00 197 493,41 803 190,00 1 394 283,41 15 648,44 43 150,00 58 798,44 170 042,00 70 338,00 240 380,00 1 693 461,85 
kwalifikowalne 150 000,00 170 000,00 160 563,75 653 000,00 1 133 563,75 15 648,44 43 150,00 58 798,44 170 042,00 70 338,00 240 380,00 1 432 742,19 
do refundacji  75 000,00 85 000,00 128 451,00 481 027,58 769 478,58 15 648,44 43 150,00 58 798,44 170 042,00 70 338,00 240 380,00 1 068 657,02 

 
2014 

całkowite 246 000,00 246 000,00 0,00 70 000,00 562 000,00 0,00 85 474,56 85 474,56 176 377,98 66 141,03 242 519,01 889 992,87 
kwalifikowalne 200 000,00 200 000,00 0,00 62 000,00 462 000,00 0,00 85 474,56 85 474,56 176 377,98 66 141,03 242 519,01 789 992,87 
do refundacji  100 000,00 100 000,00 0,00 49 253,98 249 253,98 0,00 85 474,56 85 474,56 176 377,98 66 141,03 242 519,01 577 246,85 

 
2015 

całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 021,00 36 534,16 121 555,16 121 555,16 
kwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 021,00 36 534,16 121 555,16 121 555,16 
do refundacji  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 021,00 36 534,16 121 555,16 121 555,16 

 
2008- 
2015 

całkowite 1 616 211,39 1 660 709,10 4 545 825,89 2 223 320,30 10 046 066,68 15 648,44 128 624,56 144 273,00 986 347,28 408 291,72 1 394 639,00 11 584 978.68 
kwalifikowalne 1 313 993,00 1 350 170,00 3 695 992,18 1 815 024,46 8 175 179,64 15 648,44 128 624,56 144 273,00 986 347,28 408 291,72 1 394 639,00 9 714 091,64 
do refundacji  656 996,50 675 085,00 2 956 634,73 1 289 839,77 5 578 556,00 15 648,44 128 624,56 144 273,00 986 347,28 408 291,72 1 394 639,00 7 117 468,00 

 
Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”  
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Harmonogram ogólny realizacji przedsięwzięć w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

Przedsięwzięcie / Okres realizacji  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Przedsięwzięcie I – Roztocze – region 
turystyki i rekreacji  

       

Przedsięwzięcie II – Nowy wizerunek wsi 
Roztocza  

       

Przedsięwzięcie III – Ożywienie 
gospodarcze Roztocza  

       

Przedsięwzięcie IV – Zabytki kultury i 
przyroda Roztocza 

       

Projekty współpracy        

Funkcjonowanie LGD        
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XI.  OPIS  PROCESU  PRZYGOTOWANIA  LOKALNEJ  STRATEGII  
ROZWOJU  

Każda strategia rozwoju danego obszaru, a w szczególności Lokalna Strategia 
Rozwoju w ramach inicjatywy LEADER powinna być oparta o proces partycypacji 
społecznej, czyli opracowywana poprzez społeczne zaangażowanie się z jednej strony 
wszystkich partnerów wchodzących w skład LGD, z drugiej strony osób  
i instytucji, które nie należą do partnerstwa, ale tworzą otoczenie, na które Strategia ma 
oddziaływać. 

Proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „Nasze Roztocze” został w pełni oparty o udział lokalnych społeczności  
z obszaru gminy tworzących LGD. Proces ten przebiegał w następujących etapach: 

1. Powołanie Grupy Inicjatywnej do opracowania LSR. Grupa została 
powołana we wrześniu 2007. Składała się ona z przedstawicieli 5 gmin mających stworzyć 
Lokalną Grupę Działania. Jej głównym zadaniem było zarządzanie procesem tworzenia 
strategii. Na czele Grupy stanął Wójt Gminy Zamość. Do obowiązków Grupy w tym 
okresie należało: 

• Zidentyfikowanie podmiotów i osób, które trzeba było zaprosić do 
udziału w pracy nad strategią. Propozycja udziału została skierowana 
do wszystkich środowisk, które mają wpływ na sytuację na obszarze 
działania LGD. 

• Powołanie we współpracy z gminami tworzącymi partnerstwo 
lokalnych koordynatorów procesu opracowania LSR. Z uwagi na dobre 
możliwości informowania oraz logistyki, zostali nimi pracownicy gmin 
tworzących LGD. Zadaniem lokalnych koordynatorów było głównie 
organizowanie zebrań na terenie gmin oraz informowanie o procesie 
wdrażania inicjatywy LEADER na swoim terenie. 

• Koordynacja i organizacja lokalnych spotkań w gminach, które wzięły 
udział w partnerstwie, a także koordynacja całego procesu 
informowania społeczności lokalnych o podejmowanych działaniach. 

2. Następnym ważnym etapem było przeprowadzenie pięciu spotkań 
warsztatowych, które odbyły się w każdej gminie. Podczas warsztatów 
eksperci koordynujący proces wdrażania inicjatywy LEADER przeprowadzili 
analizę mocnych i słabych stron każdej z gmin oraz sporządzili zarys diagnozy 
obszaru. W każdym ze spotkań wzięło udział 20-30 osób, które reprezentowały 
różne lokalne środowiska. Spotkania okazały się również pomocne przy 
identyfikacji osób, które chciałyby się zaangażować w tworzone partnerstwo i 
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wziąć bezpośredni udział w procesie opracowania LSR. Na każdym ze spotkań 
chęć współpracy w partnerstwie zadeklarowało 5 do 10 osób.  

W załączniku nr 3 do Strategii zamieszczono kopie list obecności na 
warsztatach, zaś w załączniku nr 4 fotografie z warsztatów i spotkań. 

3. Ważnym elementem konsultacji społecznych prowadzonych w związku z 
opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju było przeprowadzenie badania 
ankietowego wśród partnerów LGD dotyczącego analizy problemów 
obszaru oraz identyfikacji najważniejszych potrzeb. Badanie przeprowadzono 
w miesiącu październiku 2007 roku. Wyniki badania stały się pomocne do 
analizy celów rozwoju obszaru działania LGD oraz do sformułowania wizji 
rozwoju obszaru. 

4. W październiku i listopadzie 2007 roku odbyły się w Zamościu spotkania 
warsztatowe, wyłonionych wcześniej w gminach, członków przyszłej 
Lokalnej Grupy Działania.  Na warsztatach, prowadzonych przez 
konsultantów, prowadzono prace związane z: 

• Uzasadnieniem spójności obszaru LGD „Nasze Roztocze”; 
• Uzasadnieniem podejścia innowacyjnego i zintegrowanego; 
• Określeniem wizji i misji rozwoju obszaru LGD; 
• Określeniem priorytetów i celów rozwoju obszaru. 

5. Po założeniu Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” w grudniu 2007 roku 
miały miejsce prace nad LSR prowadzone już w pełnym składzie LGD. W 
lutym 2008 roku odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe, którego 
przedmiotem było określenie budżetu LSR w okresie jej realizacji z 
podziałem na poszczególne działania i przedsięwzięcia. Na forum LGD: 

• dokonano w drodze konsensusu, podziału planowanych środków 
finansowych pomiędzy poszczególne priorytety wsparcia,  

• jak również ustalono zasady działania biura LGD,  
• zatrudniania pracowników biura. 

6. W kwietniu i maju 2008 roku eksperci z Fundacji Centrum Rozwoju 
Lokalnego prowadzili konsultacje z członkami LGD dotyczące ustalania 
szczegółowych zasady oceny projektów w ramach działania wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju oraz szczegółowych zasad funkcjonowania Rady 
LGD, jako organu decyzyjnego. 
Poza wymienionymi wyżej konkretnymi działaniami mającymi na celu 

włączenie jak najszerszej grupy podmiotów w proces opracowania Lokalnej 
Strategii Rozwoju wdrażano opracowaną wcześniej strategię informacji i promocji 
o procesie opracowywania LSR i wdrażania inicjatywy LEADER na obszarze 
działania LGD. W związku z tym prowadzono takie działania jak: 
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• zamieszczanie aktualnych informacji na stronach internetowych 
partnerów LGD, w szczególności urzędów gmin wchodzących w jej 
skład; 

• prowadzenie spotkań informacyjnych na terenie gmin, w 
miejscowościach, które były zainteresowane poznaniem realizowanych 
działań; 

• przesyłanie informacji o podejmowanych działaniach do lokalnych 
gazet oraz radio i telewizji; 

• informowanie o opracowywaniu LSR przy okazji sesji rad gminnych, 
spotkań stowarzyszeń i organizacji społecznych, imprez 
okolicznościowych, festynów i uroczystości gminnych. 

Realizacja powyższych działań zapewniła realizację zasady jawności i 
przejrzystości we wdrażaniu programu LEADER na obszarze gmin: Adamów, Józefów, 
Krasnobród, Zamość, Zwierzyniec oraz umożliwiła udział jak najszerszej liczby 
członków lokalnych społeczności w procesie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju. 
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XII.  OPIS  PROCESU  WDRAŻANIA  I  AKTUALIZACJI  LOKALNEJ  
STRATEGII  ROZWOJU  

Rolą Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” będzie przede wszystkim 
zarządzanie procesem realizacji strategii oraz koordynowanie działań w celu efektywnego i 
racjonalnego oraz gospodarnego zrealizowania celów zapisanych w niniejszej Lokalnej 
Strategii Rozwoju. 

Wdrażanie i aktualizacja LSR będzie się odbywało przy współudziale jak 
najszerszego grona partnerów LGD oraz wszystkich mieszkańców obszaru jej działania. 
Strategia będzie wdrażana i aktualizowana przy pełnej realizacji zasady jawności i 
przejrzystości działania. Głównym narzędziem realizacji tej zasady będzie kampania 
informacyjno-promocyjna, która będzie prowadzona na każdym etapie wdrażania Lokalnej 
Strategii Rozwoju. 

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie i aktualizację LSR będzie Zarząd wraz 
z Biurem LGD w oparciu o rozporządzenia i przepisy obowiązujące, szczególnie 
rozporządzenie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. I tak właściwy organ samorządu 
województwa lubelskiego, na  wniosek LGD „Nasze Roztocze”, poda do publicznej 
wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, 
na tablicy ogłoszeń urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki oraz w prasie o 
zasięgu obejmującym obszar realizacji LSR, informację o możliwości składania, za 
pośrednictwem  LGD, wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty, różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój  mikroprzedsiębiorstw oraz odnowa i 
rozwój wsi. 

Cała procedura naborów będzie się odbywała zgodnie z rozporządzeniem i w  oparciu 
o regulaminy LGD. Następnie po ogłoszeniu naboru i po przyznaniu beneficjentom pomocy 
(najlepiej zacząć od następnego roku po rozpoczęciu realizacji LSR) przeprowadzane będą 
analizy skuteczności naborów. Za przeprowadzanie ewaluacji i monitoringu odpowiedzialne 
będzie Biuro LGD. 

Następnie Zarząd systematycznie będzie dokonywał oceny sytuacji i przynajmniej raz 
na rok może proponować Walnemu Zebraniu aktualizację LSR zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Projekt zmiany LSR będzie wtedy wystawiony do publicznej informacji po 
przez zawieszenie go na stronie internetowej LGD przez co najmniej 7 dni przed 
uchwalaniem przez Walne Zebranie.  

Realizacja LSR jest zadaniem złożonym i wymaga wielu działań skorygowanych z  
potrzebami mieszkańców. Ponadto możliwość sfinansowania własnego pomysłu ze środków 
UE jest dla wielu potencjalnych beneficjentów bardzo ważnym, nowym działaniem i wymaga 
pomocy osób zaangażowanych w ten projekt, wyszkolonych do tego działania koordynatorów 
oraz przez konsultacje specjalistów. Potencjalny beneficjent musi mieć pewność że jeśli 
podejmie działanie to w razie potrzeby otrzyma fachową pomoc ze strony LGD poprzez 
szkolenia i warsztaty a w końcowym efekcie otrzyma umiejętność wypełnienia wniosku o 
dofinansowanie ze środków unijnych.  
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Rysunek 3. Schemat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Nasze 
Roztocze” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju będzie zbieżna z działaniami 

prowadzonymi na etapie opracowania LSR. Planuje się, że najważniejsze działania w procesie 
aktualizacji LSR będą polegać na: 

• wykorzystaniu technik i narzędzi przedstawionego poniżej Planu działań promocyjno-
informacyjnych; 

• organizacji spotkań z mieszkańcami w każdej z gmin tworzących LGD; 
• przeprowadzeniu warsztatów z udziałem ekspertów zewnętrznych; 
• pracy warsztatowej wszystkich członków LGD. 

 
Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju będzie dostosowana do wyników i analiz 
prowadzonego monitoringu oraz ewaluacji własnej ze wdrażania LSR i funkcjonowania LGD. 
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W celu skutecznej realizacji kampanii promocyjnej został opracowany plan działań 
promocyjno-informacyjnych przedstawiony poniżej.  

Kampania promocyjno-informacyjna jest jednym z podstawowych elementów 
zapewniających realizację celów w poszczególnych fazach wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju LGD „Nasze Roztocze”. Stosowana będzie również na etapie aktualizacji LSR. Jest 
ona ściśle powiązana z  celami strategicznymi oraz zakładanymi rezultatami.  

Celem działań promocyjno-informacyjnych jest rozpowszechnienie założeń LSR 
wśród mieszkańców poprzez zastosowanie różnorodnych środków komunikacji społecznej. 
Realizacja LSR zależy od skutecznie przeprowadzonej kampanii promocyjno-informacyjnej, 
która  musi być dobrze zaplanowana i profesjonalnie zrealizowana z wykorzystaniem 
odpowiednich metod i instrumentów promocji.  

Plan realizacji działań promocyjno-informacyjnych wynika z założeń zawartych 
w LSR i jest ukierunkowany  na realizację następujących celów: 

• Promocja założeń strategicznych na obszarze działania LGD „Nasze Roztocze”, a 
także Województwa Lubelskiego; 

• Pozyskanie poparcia społeczności lokalnych do realizacji poszczególnych działań; 
• Aktywizowanie i motywowanie mieszkańców obszaru do udziału w procesie 

wdrażania LSR, w szczególności poprzez zachęcanie do składania wniosków o 
przyznanie pomocy ze środków LSR; 

• Rozpowszechnienie efektów LSR; 
• Włączenie jak najszerszej grupy osób w proces aktualizacji LSR; 
• Promocja i informowanie o idei podejścia LEADER. 

Nadrzędnym celem działań promocyjno-informacyjnych jest wykreowanie celów LSR  
na zewnątrz, a także zaprezentowanie konkretnych projektów w celu zachęcenia społeczności 
lokalnych do włączenia w proces wdrażania LSR. 
 
ZAŁOŻENIA PLANU PROMOCYJNO-INFORMACYJNEGO 
Działania promocyjno-informacyjne realizowane w ramach LSR będą prowadzone na dwóch 
płaszczyznach: 

• budowanie kanałów komunikacyjnych w celu uzyskania akceptacji społecznej dla 
działań projektowych; 

• prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnych działań projektowych prowadzących 
do efektywnego pozyskania potencjalnych beneficjentów i zmotywowania ich do 
aktywnego udziału we wdrażaniu LSR. 

 
ODBIORCY DZIAŁAŃ PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH 

Odbiorcy bezpośredni (beneficjenci ostateczni): 
• mieszkańcy obszaru działania LGD „Nasze Roztocze” 
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Odbiorcy pośredni: 

• władze lokalne, regionalne; 
• instytucje współpracujące w ramach realizacji LSR; 
• media lokalne i  regionalne. 

 
ZASIĘG DZIAŁAŃ PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH: 

Promocja LSR obejmie swoim zasięgiem przede wszystkim obszar działania LGD. 
Ponadto zakłada się rozpowszechnienie celów i efektów wdrażania LSR na poziomie 
ościennych powiatów i całego Województwa Lubelskiego. 

 
GŁÓWNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE 
W okresie wdrażania działań LSR zostaną przeprowadzone następujące działania 
promocyjne: 

 
DZAŁANIE 1 

• Nazwa działania: przygotowanie i dystrybucja  materiałów promocyjnych o LSR 
(np. ulotki promocyjne, foldery) 

• Cel działania: rozpowszechnienie informacji o LSR wśród mieszkańców obszaru LGD 
„Nasze Roztocze” 

• Miejsce realizacji: obszar LGD „Nasze Roztocze” 
• Zasięg oddziaływania: Województwo Lubelskie 

 
DZIAŁANIE 2 

• Nazwa działania: prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej wśród 
mieszkańców (spotkania, seminaria tematyczne, panele robocze) 

• Cel działania: zaangażowanie mieszkańców w proces tworzenia projektów lokalnych 
zgodnych z założeniami LSR 

• Miejsce realizacji: obszar LGD „Nasze Roztocze” 
• Zasięg oddziaływania: obszar LGD „Nasze Roztocze” 

 
DZIAŁANIE 3 

• Nazwa działania: prowadzenie akcji rozpowszechniającej zrealizowane projekty 
w ramach wdrażania LSR 

• Cel działania: określenie efektów wdrażania LSR i rozpowszechnienie ich na 
poziomie lokalnym i regionalnym  

• Miejsce realizacji: obszar LGD „Nasze Roztocze” 
• Zasięg oddziaływania: Województwo Lubelskie 
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Kampania Public Relations LSR będzie obejmowała następujące akcje promocyjno-
informacyjne: 

• Opracowanie i umieszczenie w sieci strony internetowej LGD „Nasze Roztocze” 
(www.naszeroztocze.pl) 

• Zamieszczenie LSR na stronach internetowych partnerów LGD „Nasze Roztocze” 
(gminy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy); 

• Stała współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami w zakresie informowania o 
opracowaniu, wdrażaniu i aktualizacji LSR; 

• Informowanie mieszkańców o poszczególnych działaniach i wdrażaniu LSR na 
posiedzeniach Rad Sołeckich i Rad Gmin oraz zebraniach organizacji społecznych. 

 
 
SPÓJNOŚĆ MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH 

Akcja informacyjno-promocyjna będzie bazowała na wykorzystaniu i nawiązaniu do 
symboli, haseł, logo i znaków podejścia LEADER. Wszystkie publikacje, materiały 
szkoleniowe oraz broszury promocyjne projektu  będą zawierały: informacje o udziale 
finansowym UE, nazwę i logo  PROW 2007-2013 w Polsce, logo i emblemat Wspólnoty, a 
także logo LGD „Nasze Roztocze”. 
 
NARZĘDZIA PLANU PROMOCYJNO-INFORMACYJNEGO 
 
  W ramach realizacji planu promocyjno-informacyjnego zostaną wykorzystane 
narzędzia komunikacyjne pozwalające na zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na 
temat podejścia LEADER w kreowaniu rozwoju lokalnego, w szczególności rozwoju 
obszarów wiejskich oraz znaczenia Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” we 
wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. 
 

Narzędzia służące dotarciu do poszczególnych grup docelowych: 
• materiały reklamowe (broszury, plakaty, tabliczki ogłoszeniowe); 
• jednolity system identyfikacji wzrokowej projektu, tzn. używanie odpowiednich 

oznaczeń i symboli projektu; 
• informacje w mediach lokalnych i regionalnych (wysyłanie notatek prasowych, 

wywiady, nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów z instytucjami współpracującymi); 
• Internet (informacja o projekcie na stronie internetowej LGD „Nasze Roztocze”, 

banery reklamowe na stronach innych instytucji, w szczególności partnerów LGD; 
• bezpośrednie spotkania z mieszkańcami; 
• prezentacja multimedialna LSR i poszczególnych projektów. 
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ZASADY  PROWADZENIA KAMPANII PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ  
 

Kampania promocyjno-informacyjna będzie miała charakter ciągły i jest ściśle powiązana 
z poszczególnymi fazami realizacji LSR. Realizacja poszczególnych etapów kampanii 
promocyjno-informacyjnej będzie przebiegała zgodnie z jej założeniami. Zakłada się, że  
nasilona kampania informacyjno- promocyjna będzie prowadzona w pierwszym etapie  
wdrażania strategii.  W kolejnej fazie stopniowo przejdzie w etap promocji osiągnięć i 
dobrych przykładów. 
 

Efektami działań, które zostaną podjęte przez LGD „Nasze Roztocze” w zakresie 
Public Relations LSR będzie: 
• zapewnienie mieszkańcom wpływu na poprawę jakości życia i kierunek rozwoju 

obszaru objętego strategią; 
• budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy LGD „Nasze Roztocze” a społecznością 

lokalną z obszaru działania LGD; 
• uzyskanie poparcia dla działań i inwestycji władz lokalnych podejmowanych dla 

dobra wspólnego; 
• zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszaru LGD w realizację wspólnych 

przedsięwzięć; 
• bieżące informowanie opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej 

dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie lokalnym; 
• zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania 

wsparcia w ramach wdrażania LSR dla wszystkich grup docelowych na obszarze jej 
realizacji. 

 
 
WDRAŻANIE KAMPANII PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ 
Wdrażanie kampanii promocyjno-informacyjnej będzie realizowane w oparciu  
o harmonogram i budżet działań promocyjnych.  
 
MONITORING WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

Proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju będzie na bieżąco monitorowany w celu 
zbadania, czy realizacja strategii przebiega zgodnie z założeniami, czy są osiągane cele i 
rezultaty określone w LSR oraz jak przebiega wydatkowanie środków przeznaczonych na 
poszczególne działania i operacje określone w LSR.  

W celu skutecznego prowadzenia działań monitorujących wdrażanie LSR Lokalna 
Grupa Działania wdroży system monitoringu, który będzie obejmował: 

• monitoring realizacji celów LSR z podziałem na cele ogólne, szczegółowe i 
przedsięwzięcia; 

• monitoring poszczególnych procedur związanych z wdrażaniem danego 
działania określonego w LSR; 
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• monitoring mierzalnych wskaźników realizacji LSR w oparciu kryteria 
określone w LSR; 

• monitoring dokumentów powstałych w trakcie wdrażania LSR; 
• monitoring finansowy. Badanie wielkości wydatkowanych środków 

finansowych w odniesieniu do harmonogramu i zaplanowanych działań. 
Za prowadzenie monitoringu będzie odpowiedzialny Zarząd LGD oraz 
Komisja Rewizyjna. 
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XIII.  ZASADY  I  SPOSÓB  DOKONYWANIA  EWALUACJI  
WŁASNEJ   

Ewaluacja własna dotyczy zarówno realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, jak również 
funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”. W odniesieniu do realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju ewaluacja będzie obejmować następujące zagadnienia: 

• adekwatność realizacji celów w odniesieniu do zidentyfikowanych problemów 
obszaru LGD; 

• efektywność realizacji celów określonych w LSR w stosunku do 
zaplanowanych kosztów i poniesionych nakładów; 

• poziom osiągnięcia rezultatów w stosunku do zakładanych celów określonych 
w LSR; 

• poziom skutków jakie wywiera realizacja LSR na szersze otoczenie; 
• poziom kontynuacji osiągniętych rezultatów po zakończeniu realizacji LSR. 

Monitoringowi będą podlegać wszystkie aspekty działalności LGD, lecz największa 
jego część zostanie poświęcona kwestiom finansowym. Zadania te należą do kompetencji 
właściwych organów LGD, których zadania określa statut Stowarzyszenia. 

 
W proces monitoringu i ewaluacji LSR zostanie włączona społeczność lokalna, 

głównie poprzez możliwość zgłaszania swoich uwag i wpływ bezpośrednio na członków 
LGD, którzy posiadają uprawnienia decyzyjne. W tym celu przewidziano konsultacje 
społeczne, dzięki którym na bieżąco prowadzone będą monitoring i ocena prowadzonych 
działań. Odbywać się to będzie np. za pomocą ankiet, spotkań z mieszkańcami, warsztatów 
tematycznych itp. 

 
Ewaluacja własna (ocena sukcesu projektu) to kwestia fundamentalna dla każdego 

projektu. Przy tak długim procesie jego wdrażania (planowany wcześniej na 7 lat – obecnie 5 
lat) nawet przy zastosowaniu tak rozbudowanego procesu tworzenia istnieje zawsze 
możliwość popełnienia błędu. Dlatego ewaluacja jest tak ważna, ponieważ ogranicza to 
ryzyko i pozwala w krótkim czasie zapobiec negatywnym zdarzeniom. W przypadku LGD 
„Nasze Roztocze” dotyczyć będzie ona nie tylko działań bezpośrednio związanych z 
realizacją LSR, ale również samej LGD, w tym: 

• funkcjonowanie biura i jego pracowników, 
• funkcjonowanie organów LGD, 
• jakość efektywności stosowanych procedur, przepływu informacji czy sprawności 

podejmowania decyzji. 
 

W tym celu stosowane będą dwa rodzaje ewaluacji (przed i po planowanym 
działaniem). Pierwsza (przeprowadzana przed każdym działaniem i stanowiąca element 
wniosku o dofinansowanie) pozwoli, dzięki przeprowadzonej analizie, określić spodziewane 
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efekty i ich wpływ na realizację LSR, druga (przeprowadzana w cyklu rocznym) określi 
zrealizowane cele i ich wpływ na dalszą realizację LSR.  

 
Sporządzane będą kwartalne i roczne raporty zawierające zestawienia wyników ankiet, 

rozmów, spotkań z mieszkańcami, partnerami LGD. Pozwoli to na stałe podnoszenie jakości 
usług i stosowanych procedur. Sporządzane raporty są przedstawiane na Walnym Zebraniu 
Członków Stowarzyszenia i podawane do publicznej wiadomości np. poprzez umieszczenie 
na stronie WWW, czy w prasie. 

 
Organem monitorującym realizację celów i założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, 

będzie Biuro Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”, które nadzorowane będzie przez 
Zarząd Stowarzyszenia. Zebrania ewaluacyjne LGD będą się odbywać przynajmniej raz w 
roku. Organ monitorujący będzie miał za zadanie weryfikację, czy postępuje zgodnie z  
planem i czy na którymś z etapów jego realizacji nie będzie konieczna zmiana Lokalnej 
Strategii Rozwoju. Jeżeli okaże się, na monitorowania, że strategia wymaga zmian, a 
którykolwiek, Zarząd będzie miał możliwość złożyć propozycję aktualizacji do LSR na 
Walnym Zebraniu.  

 
W procesie monitorowania, który jest systematycznym zbieraniem i analizowaniem 

ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanego projektu, a który dotyczy przede 
wszystkim produktów i nakładów związanych z prowadzonymi działaniami, pomocna będzie 
ewaluacja własna, która będzie dokonywana przez beneficjentów projektów. Za 
przeprowadzenie ewaluacji własnej odpowiadać będzie Biuro LGD, w składzie: Dyrektor 
Biura przy współpracy Koordynatorów. Każdy beneficjant zobligowany będzie do 
dostarczenia do Biura wypełnionych ankiet, których formularze dostępne będą na stronie 
internetowej Stowarzyszenia lub w Biurze Stowarzyszenia.  Biuro, po przeanalizowaniu 
ankiet, sporządzi wniosek ewaluacyjny. Za wyniki ewaluacji, Biuro odpowiedzialne będzie 
przed Zarządem, ten z kolei przed Komisją Rewizyjną, która składa sprawozdanie przed 
Walnym Zebraniem. Wniosek ewaluacyjny otrzyma również Rada (do wiadomości). Poniżej 
przedstawiony jest system ewaluacji własnej w postaci schematu. 
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Rysunek 4. Schemat ewaluacji własnej. 
 
 

 

Biuro Stowarzyszenia 
(przeprowadza ewaluację, analizę 
ankiet oraz sporządzania wnioski 

ewaluacyjne) 

Walne Zebranie Stowarzyszenia 

Zarząd Stowarzyszenia 
(ocenia pracę biura, składa sprawozdanie 

przed komisją rewizyjną) 

Komisja Rewizyjna 
(ocenia pracę Zarządu, dokonuje analizy 
wniosków ewaluacyjnych, przygotowuje 

sprawozdanie dla Walnego Zebrania) 

Rada 
(otrzymuje wnioski 
ewaluacyjne do 

wiadomości) 
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XIV.  POWIĄZANIA  LOKALNEJ  STRATEGII  ROZWOJU   
Z  INNYMI  DOKUMENTAMI  PLANISTYCZNYMI  ZWIĄZANYMI   
Z  OBSZAREM  OBJĘTYM  LOKALNĄ  STRATEGIĄ  ROZWOJU   
 

 Misja i cele Lokalnej Strategii Rozwoju komplementarne są z innymi dokumentami 
planistycznymi, poprzez spójność i uzupełnianie się zawartych w Strategii założeń z 
programami zawartymi w kluczowych dokumentach strategicznych na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym.  

Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 jest podstawowym dokumentem 
strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych 
lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju jest 
nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno – gospodarczego 
kraju, stanowiącym punkt odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, 
jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  

Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców 
Polski: poszczególnych obywateli i rodzin 

Przez podniesienie poziomu życia rozumiemy wzrost dochodów w sektorze 
gospodarstw domowych, ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, co prowadzi do 
podwyższenia poziomu wykształcenia społeczeństwa i podnoszenia kwalifikacji obywateli, 
wzrost zatrudnienia i wydajności pracy, skutkujące zarówno obniżeniem bezrobocia, jak i 
zwiększeniem poziomu aktywności zawodowej oraz poprawę zdrowotności mieszkańców 
Polski. 

Przez podniesienie jakości życia rozumiemy istotną poprawę stanu i wzrost poczucia 
bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej 
infrastruktury technicznej i społecznej, życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym 
środowisku przyrodniczym, uczestnictwo w życiu demokratycznym, uczestnictwo w kulturze 
i turystyce, przynależność do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, umożliwiającej 
lepszą harmonizację życia rodzinnego i zawodowego oraz aktywność w ramach 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Podniesienie poziomu i jakości życia ma umożliwić polityka państwa pozwalająca na 
szybki, trwały rozwój gospodarczy w perspektywie długookresowej, oparty na rozwoju 
kapitału ludzkiego, zwiększaniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki i regionów, 
w tym na inwestycjach w sferze badań i rozwoju, oraz na uzyskanie stabilnych warunków 
ekonomiczno-społecznych i środowiskowych zapewniających europejski poziom i jakość 
życia obywateli i rodzin w kraju i wspólnotach lokalnych. Funkcjonowanie wspólnoty i jej 
bezpieczeństwo powinno być oparte o zasadę subsydiarności. W sytuacjach zagrożeń 
przerastających możliwości reagowania społeczności lokalnej powinna ona mieć wsparcie 
właściwych organów administracji publicznej. 
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Priorytetami strategicznymi w Strategii Rozwoju Kraju są: 

• Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki; 
• Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej; 
• Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.; 
• Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa; 
• Rozwój obszarów wiejskich; 
• Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.  

 
Realizacja powyższych priorytetów będzie następować poprzez działania regulacyjne, 

decyzyjne i wdrożeniowe władz państwowych i administracji publicznej, jak i innych 
podmiotów życia społeczno – gospodarczego oraz system oceny postępu realizacji działań. 
 Narzędziami wdrażania celów strategicznych na szczeblu krajowym są między innymi 
Programy Operacyjne:  

• Innowacyjna Gospodarka;  
• Kapitał Ludzki; 
• Infrastruktura i Środowisko; 
• Rozwój Polski Wschodniej; 
• Europejska Współpraca Terytorialna.  

 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Celem głównym programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne 

przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów 
szczegółowych: 

• Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw; 
• Wzrost konkurencyjności polskiej nauki; 
• Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym; 
• Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku 

międzynarodowym; 
• Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.  

 
W ramach tego programu wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej 

w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Natomiast projekty, które są innowacyjne 
w skali regionu, wspierane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Uzupełnieniem działań bezpośrednio skierowanych do przedsiębiorców w ramach tego 
programu będzie wsparcie systemowe dla sieci instytucji otoczenia biznesu oraz 
innowacyjnych instytucji okołobiznesowych.  

 
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
 Celem programu jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów 
ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich 
pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów 
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wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. W 
ramach programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, 
integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, 
a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową 
sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia 
zasobów pracy.  
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych 
równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytety realizowane centralnie to: 

• Zatrudnienie i integracja społeczna; 
• Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw; 
• Wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy; 
• Dobre państwo; 
• Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa; 

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to: 
• Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej;  
• Regionalne kadry gospodarki; 
• Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; 
• Aktywizacja obszarów wiejskich; 
• Pomoc techniczna.  

 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej 

regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie 
stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu 
spójności terytorialnej. Ponadto program zakłada realizację pięciu celów szczegółowych:  

• Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie 
dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska 
naturalnego; 

• Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez 
powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec 
transportu drogowego środków transportu; 

• Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez 
dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój 
odnawialnych źródeł energii; 

• Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa narodowego o znaczeniu światowym i 
europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski; 

• Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej.  
 

Przewiduje się jednak, że podstawowym źródłem środków z formie dotacji dla 
projektów wdrażanych na terenach objętych Lokalną Strategią Rozwoju dla Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” będzie Regionalny Program Operacyjny 
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Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.  

 Cele, priorytety i kierunki rozwoju na szczeblu regionalnym określa Strategia 
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020.  
 
 Misją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego jest: 
 
Uruchomienie wielokierunkowych procesów rozwojowych w regionie umożliwiających 
trwały i zrównoważony rozwój województwa, przyczyniający się do poprawy jakości 

życia i wzrostu dobrobytu mieszkańców Lubelszczyzny 
 
 Celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 
2020 jest:  
 

Osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez 
zwiększenie konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie jego 

wewnętrznych potencjałów rozwojowych 
 
 Cel nadrzędny składa się z dwóch zasadniczych części: opisu pożądanego stanu, do 
jakiego należy dążyć realizując Strategię, tj. trwały i zrównoważony rozwój społeczno – 
gospodarczy Lubelszczyzny – oraz wskazania metody, czy też drogi dojścia do tego stanu, tj. 
poprzez zwiększenie konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie jego 
wewnętrznych potencjałów rozwojowych. Istotą trwałego i zrównoważonego rozwoju 
województwa będzie powiązanie szybkiego tempa rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości 
życia ludności z poprawą stanu środowiska przyrodniczego, z jednoczesnym dążeniem do 
zachowania go dla przyszłych pokoleń. Uzyskanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego 
jest warunkiem niezbędnym do zmniejszenia dystansu rozwojowego – konwergencji – 
województwa w stosunku do innych regionów Polski i Unii Europejskiej, a także umocnienia 
konkurencyjności regionu i zapewnienia wyższego poziomu spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Lubelszczyzny.  
 
 Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego będzie możliwy do 
osiągnięcia poprzez realizację czterech celów pośrednich, będących w istocie rzeczy osiami 
priorytetowymi Strategii.  
Priorytetowymi kierunkami rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 są: 

1) Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do 
tworzenia miejsc pracy; 

2) Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasób ludzkich dostosowanych do 
wymogów gospodarki opartej na wiedzy; 

3) Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej Województwa Lubelskiego; 
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4) Rozwój współpracy międzyterytorialnej oraz poprawa skuteczności wdrażania 
polityki rozwoju regionu.  

 
Do osiągnięcia celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego przyczynia się 

realizacja celów zapisanych w strategiach jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu 
gmin i powiatów, a także obszarów objętych działaniami Lokalnych Grup Działania, zatem 
spójność celów i priorytetów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Nasze Roztocze” z dokumentami strategicznymi służy rozwojowi tego obszaru, 
ale także przyczynia się do rozwoju regionu.  
 

Podstawowym narzędziem wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 
jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.  
 
 Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego jest: 
 

Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu 
gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i 

kulturowych regionu  
 
Cel główny osiągnięty będzie poprzez realizację celów szczegółowych, które zostały 

sformułowane w następujący sposób:  
• Cel szczegółowy 1 – Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie 

sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności;  
• Cel szczegółowy 2 – Poprawa warunków inwestowania w województwie  

z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju;  
• Cel szczegółowy 3 – Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do 

zamieszkania, pracy i wypoczynku.   
 
W kontekście określonych celów skonstruowano układ osi priorytetowych i działań 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (2007 – 2013):  
 
Oś priorytetowa 1 – Przedsiębiorczość i innowacje 
 

Działanie 1.1 – Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw  
Działanie 1.2 – Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw  
Działanie 1.3 – Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw  
Działanie 1.4 – Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów 

ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii  
Działanie 1.5 – Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki 
Działanie 1.6 – Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach  
Działanie 1.7 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo  
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Oś priorytetowa 2 – Infrastruktura ekonomiczna  
 

Działanie 2.1 – Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw  
Poddziałanie 2.1.1 – Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych  
Poddziałanie 2.1.2 – Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych  

Działanie 2.2 – Regionalna infrastruktura B+R  
Działanie 2.3 – Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy  
Działanie 2.4 – Marketing gospodarczy  
 
Oś priorytetowa 3 – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne  
 

Działanie 3.1 – Tworzenie terenów inwestycyjnych  
Działanie 3.2 – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich  
 
Oś priorytetowa 4 – Społeczeństwo informacyjne  
 

Działanie 4.1 – Społeczeństwo informacyjne  
 
Oś priorytetowa 5 – Transport 
 

Działanie 5.1 – Regionalny układ transportowy  
Działanie 5.2 – Lokalny układ transportowy  
Działanie 5.3 – Miejski transport publiczny  
Działanie 5.4 – Transport kolejowy  
Działanie 5.5 – Transport lotniczy  
 
Oś priorytetowa 6 – Środowisko i czysta energia 
 

Działanie 6.1 – Ochrona i kształtowanie środowiska  
Działanie 6.2 – Energia przyjazna środowisku  
 
Oś priorytetowa 7 – Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna  
 

Działanie 7.1 – Infrastruktura kultury i turystyki  
Działanie 7.2 – Promocja kultury i turystyki  
Działanie 7.3 – Współpraca międzyregionalna  
 

Oś priorytetowa 8 – Infrastruktura społeczna 
 

Działanie 8.1 – Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych  
Działanie 8.2 – Infrastruktura szkolna i sportowa  
Działanie 8.3 – Ochrona zdrowia  
Działanie 8.4 – Pomoc społeczna  
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Oś priorytetowa 9 – Pomoc techniczna  
 

Działanie 9.1 – Wsparcie wdrażania RPO  
Działanie 9.2 – Informacja i promocja RPO  
 
Dwie pierwsze osie priorytetowe odnoszą się do przedsiębiorców i instytucji otoczenia 
biznesu. Samorządy mogą ubiegać się o wsparcie projektów w ramach osi priorytetowych od 
2 do 8.  
 Na poziomie lokalnym cele zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju terenu objętego 
działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” komplementarne są 
celami lokalnej polityki rozwoju, zawartej w Strategiach Rozwoju Lokalnego gmin.  
 Polityka rozwoju lokalnego winna służyć realizacji koncepcji rozwoju 
zrównoważonego. Polityka rozwoju lokalnego rozumiana jest jako świadoma i celowa 
działalność organów samorządu, zmierzająca do systematycznej poprawy konkurencyjności 
podmiotów gospodarczych i poziomu życia mieszkańców oraz wzrostu potencjału 
gospodarczego regionów, przyczyniającego się ostatecznie do rozwoju społeczno – 
gospodarczego kraju. Każda z gmin tworzących terytorium Lokalnej Grupy Działania „Nasze 
Roztocze” posiada aktualną Strategię Rozwoju Lokalnego. 
 

Gmina Misja strategii  Priorytety, cel generalny i cele strategiczne 
Gmina 
Adamów 

Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców 
Gminy Adamów 
poprzez 
prowadzenie 
polityki 
zrównoważonego 
rozwoju  

Priorytet 1  
Ekologia, ochrona środowiska, turystyka – Rewitalizacja i 
zachowanie zasobów przyrodniczych oraz walorów 
środowiska i krajobrazu dla celów społecznych i 
gospodarczych  
Cel I - 1: Rozwój turystyki i agroturystyki  
Cel I - 2: Ochrona środowiska naturalnego  
 
 
Priorytet 2  
Infrastruktura techniczna i komunalna – Rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury służącej poprawie warunków 
życia i wzmacnianiu konkurencyjności Gminy Adamów 
Cel II – 1: Poprawa dostępności komunikacyjnej i 
bezpieczeństwa na drogach  
Cel II – 2: Poprawa dostępności do usług komunalnych  
 
Priorytet 3 
Sfera i infrastruktura społeczna – Rewitalizacja dziedzictwa 
kulturowego i wzmacnianie potencjału społecznego Gminy 
Adamów  
Cel III - 1: Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego 
Cel III - 2: Poprawa dostępności do edukacji, sportu i rekreacji 
Cel III - 3: Poprawa jakości usług społecznych  
 
Priorytet 4 
Sfera gospodarcza – Budowa powiązań wewnętrznych i 
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zewnętrznych w celu wzmocnienia bazy ekonomicznej i 
zmniejszania bezrobocia  
Cel IV - 1: Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich  
Cel IV - 2: Zwiększanie mobilności zawodowej mieszkańców 
Gminy Adamów  
Cel IV - 3: Wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności 
rozwoju miko-, małych i średnich przedsiębiorstw  
Cel IV - 4: Promocja inicjatyw lokalnych oraz promocja 
gminy  
Cel IV - 5: Rozwój współpracy na poziomie lokalnym, 
regionalnym i międzynarodowym   
 

Gmina 
Józefów 

Budowa i rozwój 
aktywnego 
społeczeństwa 
obywatelskiego, 
świadomie 
korzystającego z 
bogatych zasobów 
środowiska 
naturalnego, 
tradycji 
kulturowej, 
tożsamości 
lokalnej, które 
zapewni 
mieszkańcom 
poczucie 
zadowolenia, 
dumy i 
przynależności do  
małej ojczyzny  

Obszar strategiczny „Gospodarka i środowisko” 
Cel strategiczny 1 - Poprawa stanu infrastruktury i środowiska 
naturalnego 
Cel strategiczny 2 - Wsparcie przedsiębiorczości  
 
Obszar strategiczny „Społeczeństwo” 
Cel strategiczny 1 - Zabezpieczenie odpowiedniego poziomu 
opieki medycznej  
Cel strategiczny 2 - Rozwój edukacji  
Cel strategiczny 3 - Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego 
 
Obszar strategiczny „Kultura, turystyka, sport” 
Cel strategiczny 1 - Podniesienie atrakcyjności turystycznej  
Cel strategiczny 2 - Rozwój sportu masowego  
 
Obszar strategiczny „Gmina Życzliwa dla Inwestorów i 
Przyjezdnych” 
Cel strategiczny 1 - Tworzenie sprzyjających warunków dla 
prowadzenia działalności gospodarczej i wspieranie 
potencjalnych inwestorów  

Gmina 
Krasnobród 

Wszechstronna 
poprawa 
warunków życia 
mieszkańców oraz 
pobytu 
przyjezdnych na 
terenie miasta i 
gminy poprzez: 
- wzrost 
zamożności,  
- dostęp do 
urządzeń obsługi, 
- wzrost 
atrakcyjności 
otoczenia, 
- dostęp do 
wszelkich dóbr 
cywilizacyjnych, 
- wysoki poziom 
bezpieczeństwa 

Generalny cel strategiczny:  
Wzrost konkurencyjności miasta i gminy Krasnobród jako 
ośrodka obsługi ruchu turystyczno – rekreacyjnego  
 
Priorytety rozwojowe: 
1. Wspomaganie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, 
w tym firm obsługi turystyki  
 
2. Wzrost atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej oraz 
umacnianie walorów środowiska przyrodniczego  
 
3. Rozwój nowoczesnej społeczności lokalnej, opartej na 
wiedzy  
 
4. Poprawa stanu infrastruktury technicznej  
 
5. Wspomaganie rozwoju wielofunkcyjności wsi  
 
6. Budowanie systemu marketingu gminnego  
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przed 
przestępczością, 
żywiołami natury i 
klęskami 
ekologicznymi  

Gmina 
Zamość  

Podniesienie 
jakości życia 
mieszkańców 
poprzez 
wielofunkcyjny 
rozwój gminy, 
lepsze 
wykorzystanie 
wewnętrznych 
potencjałów oraz 
pełnienie usług na 
rzecz dynamicznie 
rozwijającego się 
miasta Zamość  

Cel strategiczny 1 - Wyższa atrakcyjność inwestycyjna 
gminy  
Cele operacyjne: 
1.1 - Tworzenie możliwości do inwestowania  
1.2 - Ochrona i zapobieganie degradacji środowiska 
naturalnego  
 
Cel strategiczny 2 - Wielofunkcyjny rozwój wsi  
Cele operacyjne: 
2.1 - Poprawa dochodowości gospodarstw rolnych  
2.2 - Rozwijanie działalności pozarolniczej  
 
Cel strategiczny 3 – Nowoczesne społeczeństwo  
Cele operacyjne:  
3.1 - Poprawa jakości wykształcenia mieszkańców  
3.2 - Zwiększanie świadomości społecznej mieszkańców i 
poprawa zarządzania w gminie  
 
 
 

Gmina 
Zwierzyniec  

Poprawa 
warunków i 
jakości życia 
mieszkańców 
Gminy 
Zwierzyniec 
poprzez 
kształtowanie 
zrównoważonego 
rozwoju społeczno 
– gospodarczego 
oraz aktywizację 
lokalnej 
społeczności  

Priorytet I  
Ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego, ochrona 
przyrody, dziedzictwa historycznego i kulturowego. 
Wykorzystanie potencjału i walorów środowiskowych i 
przyrodniczych dla rozwoju turystyki  
Cel strategiczny I.1 - Rozwój infrastruktury ochrony 
środowiska naturalnego 
Cel strategiczny I.2 - Modernizacja obiektów mieszkalnych 
oraz użyteczności publicznej  
Cel strategiczny I.3 - Edukacja ekologiczna i podnoszenie 
świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego  
Cel strategiczny I.4 - Odnowa i promocja zabytków i miejsc 
pamięci 
Cel strategiczny I.5 - Promocja i rozwój dziedzictwa 
kulturowego 
 
 
Priorytet II 
Rozwój i poprawa jakości infrastruktury technicznej i 
komunalnej oraz poprawa dostępności komunikacyjnej 
Gminy Zwierzyniec  
Cel strategiczny II.1 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej  
Cel strategiczny II.2 - Poprawa stanu infrastruktury 
energetycznej 
Cel strategiczny II.3 - Rozwój infrastruktury 
teleinformatycznej i telekomunikacyjnej  
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Priorytet III 
Rozwój i poprawa jakości infrastruktury i sfery społecznej  
Cel strategiczny III.1 - Rozwój infrastruktury i sfery 
społecznej  
Cel strategiczny III.2 - Rozwój infrastruktury kulturalnej 
Cel strategiczny III.3 - Rozwój infrastruktury oświatowej i 
sportowej 
Cel strategiczny III.4 - Rozwój infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej 
Cel strategiczny III.5 - Promocja Gminy  
 
Priorytet IV 
Rozwój gospodarczy i zmniejszanie bezrobocia  
Cel strategiczny IV.1 - Ograniczanie bezrobocia 
Cel strategiczny IV.2 - Rozwój przedsiębiorczości  
Cel strategiczny IV.3 - Rozwój działalności rolniczej i 
pozarolniczej 
 

 

 Opracowane dokumenty strategiczne poszczególnych gmin stanowiących obszar 
Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” zawierają w swoich priorytetach i celach 
rozwoju działania, które mogą otrzymać wsparcie z programu LEADER, obok innych 
programów, do których możliwe jest składanie aplikacji o dotację (np. RPO Woj. 
Lubelskiego). W ten sposób zapewniono powiązanie i zgodność tych dokumentów 
strategicznych. Lokalna Strategia Rozwoju zawiera jednak cele i przewidywane operacje, 
które stanowią uzupełnienie i wzmocnienie efektów istniejących planów strategicznych na 
poziomie lokalnym (opracowanych przez poszczególne gminy). Dzięki temu możliwe jest 
osiągniecie efektu synergii pomiędzy istniejącymi strategia rozwoju lokalnego a Lokalną 
Strategią Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”.  
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XV.  PLANOWANE  DZIAŁANIA / PRZEDSIĘWZIĘCIA / OPERACJE  
REALIZOWANE  PRZEZ  LOKALNĄ  GRUPĘ  DZIAŁANIA   
W RAMACH  INNYCH  PROGRAMÓW  WDRAŻANYCH   
NA  OBSZARZE  LOKALNEJ  STRATEGII  ROZWOJU  

 
Ideą środków pochodzących z osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest 

wszechstronny rozwój obszar objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Dzięki tym funduszom 
obszary wiejskie mają szansę stać się konkurencyjnymi i atrakcyjnymi regionami, w którym 
wysoki będzie poziom życia ich mieszkańców. Aby tak się jednak stało Lokalna Grupa 
Działania nie może skupić się jedynie na poprawnym wydatkowaniu pieniędzy, które jej 
niejako „przysługują” z LEADERA. Środki te, bowiem mają jedynie wspierać działalność 
LGD i dać podstawy do innych przedsięwzięć, które będą uzupełniały i wpisywały się w te – 
zaplanowane w Lokalnej Strategii Rozwoju – taki zintegrowany charakter działań ma na celu 
zapewnienie bardziej wszechstronnego, przez to, skuteczniejszego rozwoju terenu LGD. 

W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” planuje szereg 
działań, które będą realizowane w ramach innych niż LEADER programów na obszarze 
opisywanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponieważ jednak może tutaj zaistnieć 
niebezpieczeństwo podwójnego finansowania działań (nakładania się pomocy), należy na 
początek określić rodzaj zabezpieczeń przed taką sytuacją. 

 Stowarzyszenie poradzi sobie z tym problemem, zatrudniając, do realizacji działań 
pochodzących z innych programów, oddzielnych koordynatorów. Każdy z nich będzie się 
zajmował pracą tylko na rzecz swojego, konkretnego programu, monitorując go i określając 
działania, w których LGD może partycypować. Również czas wykonywania przez niego 
pracy (etat – 40 godzin tygodniowo) będzie związany tylko z działaniami na rzecz programu, 
do pomocy, przy którym został zatrudniony. Dodatkowo zostaną utworzone oddzielne konta 
bankowe dla każdego z programów, z których LGD może pozyskać środki. Taka sytuacja 
zapobiegnie przypadkowego i nieprzemyślanemu wydatkowaniu środków. Każdy z 
pracowników będzie składał ze swojej pracy cykliczne raporty Dyrektorowi Biura, który 
będzie monitorował i nadzorował ich pracę – pomoże to w szybkim wykryciu ewentualnych 
błędów i wyjaśnieniu wątpliwości. Koordynatorzy będą odpowiedzialni za całość działań 
związanych z konkretnym programem. W razie konieczności istnieje również możliwość 
zatrudnienia dodatkowych pracowników do konkretnych programów. Aby zapewnić 
prawidłową realizację LS, również do jej wdrażania zostanie zatrudniona osoba – 
Koordynator ds. LSR Będzie ona miała za zadanie realizację wszystkich działań związanych z 
tą kwestią.  

Oddzielenie stanowisk pracy zapobiegnie sytuacji współfinansowania tych samych 
działań z kilku źródeł. Wszyscy Koordynatorzy będą wykonywali swoją pracę w wymiarze 
pełnego etatu na czas danego programu, do którego realizacji zostali zatrudnieni. Ich 
wynagrodzenie będzie również pochodziło z danego programu Działania, które LGD planuje 
podjąć w ramach innych programów mają za zadanie przede wszystkim wspierać zapisy LSR, 
ale również ogólnie pojęty rozwój obszaru nią objętego. Trudno jednak w tym momencie 
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wskazać konkretnie, jakie działania będą podejmowane przez Stowarzyszenie, gdyż zależy to 
np. od harmonogramu ogłaszanych konkursów w ramach innych programów, czy kryteriów 
naboru. Analizując jednak profil działalności Stowarzyszenia i jego formę prawną można 
ogólnie wskazać, że będą to działania wpisujące się w: 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki: 

• Priorytet VI: "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" 
• Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie 
• Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia 
• Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 

na obszarach wiejskich 
Projekty będą nakierowane na tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do 
zatrudnienia osób bezrobotnych, obejmujące m.in. działania na rzecz dalszego doskonalenia, 
bądź zmiany kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń, kursów i praktyk oraz możliwości 
zdobycia doświadczeń zawodowych w miejscu pracy. Pomoc będzie koncentrowała się 
również na rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia, obejmując m.in. doradztwo, 
szkolenia oraz usługi finansowo – prawne adresowane do osób pragnących rozpocząć własną 
działalność gospodarczą. 
 
Priorytet VII: "Promocja integracji społecznej" 

• 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 
• 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 

Projekty przeznaczone będą nie tylko dla podmiotów ekonomii społecznej, ale również dla 
instytucji powołanych do jej wspierania, które poprzez dostarczanie niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania 
zasobami ludzkimi czy stosowania przepisów prawnych, umożliwiają rozwój i 
funkcjonowanie gospodarki społecznej. Dodatkowo Stowarzyszenie postara się pozyskać 
małe granty finansowe, za pomocą których wspierane będą inicjatywy ukierunkowane na 
podnoszenie zdolności do zatrudnienia, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej 
mieszkańców i rozwój lokalnych inicjatyw na obszarach wiejskich, w celu zmniejszenia 
zróżnicowań pomiędzy tymi obszarami a ośrodkami miejskimi. 
 
Priorytet VIII: "Regionalne kadry gospodarki" 

• 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 
Planowane projekty mają stymulować podnoszenie i aktualizację umiejętności zawodowych 
przez osoby pracujące, zwłaszcza starsze i o niskich kwalifikacjach, co jest kluczowe dla 
utrzymania ich aktywności na rynku pracy. 
 
Priorytet IX: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" 

• 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 
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Wsparcie przewidziane w projektach nakierowane będzie na rzecz tworzenia  
i funkcjonowania oddolnych, lokalnych inicjatyw powoływanych przez mieszkańców 
obszarów wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia 
mieszkańców wsi. 
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: 

• Oś priorytetowa 3 - Kapitał dla innowacji 
Projekty mające na celu aktywizację rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie 
dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
MSP poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. 
 

• Oś priorytetowa 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 
Projekty obejmujące szkolenia, doradztwo i inwestycje przedsiębiorstw niezbędne do 
opracowania i wdrożenia wzorów użytkowych i przemysłowych. 
 

• Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 
Działania nastawione na promocję turystycznych walorów Polski, w tym tworzenie nowych, 
innowacyjnych typów produktów i usług turystycznych, tworzenie systemu informacji 
turystycznej. Projekty inwestycyjne w zakresie produktów turystycznych o znaczeniu 
ponadregionalnym, w tym inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości usług 
turystycznych, 
 

• Oś priorytetowa 8 - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności 
gospodarki 

Projekty obejmujące wsparcie dla nowo tworzonych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
świadczących E-usługi. 
 
Dotacje, fundusze dla organizacji pozarządowych pochodzące z różnego rodzaju grantów, 
fundacji itp. wspomagające rozwój obszaru LGD i wpisujące się w działania zapisane w LSR. 
Podstawową zasadą, która będzie warunkowała wybór działania będzie jego 
komplementarność w stosunku do zapisów umieszczonych w Lokalnej Strategii Rozwoju. 
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XVI.  PRZEWIDYWANY  WPŁYW  REALIZACJI  LOKALNEJ  
STRATEGII  ROZWOJU  NA  ROZWÓJ  REGIONU  I  OBSZARÓW  
WIEJSKICH  
 

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju będzie miała pozytywny wpływ na rozwój 
regionu i obszarów wiejskich. Wpływ ten będzie uwidaczniał się w kilku aspektach:  
 Jakość życia mieszkańców 
 Poprawa jakości życia mieszkańców jest możliwa poprzez realizację projektów  
w zakresie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, stanu i wyposażenia świetlic wiejskich, 
dostępu do Internetu, wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu oraz rozwijania 
zainteresowań artystycznych, kulturalnych i sportowych.  
 Wskaźniki pomiaru, np.: dostęp do Internetu, saldo migracji, formy spędzania 
wolnego czasu.   
 Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego  
 Poprawa w tej sferze może nastąpić poprzez wdrażanie projektów polegających na 
odnawianiu i urządzaniu miejsc i obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe 
 i przyrodnicze, oznaczanie i promocję tych miejsc i obiektów, a także kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności mieszkańców za dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru.  
 Wskaźniki pomiaru, np.: wzrost ruchu turystycznego, liczba uporządkowanych miejsc 
i obiektów.  
 Rozwój aktywności gospodarczej  
 Rozwój aktywności gospodarczej może się przewijać poprzez rozwój pozarolniczej 
działalności gospodarczej, rozwój mikroprzesiębiorczości, rozwój agroturystyki jako 
dodatkowego źródła dochodów gospodarstwa rolnego.  

Wskaźniki pomiaru, np.: liczba utworzonych miejsc pracy, dochody gospodarstw  
ze źródeł pozarolniczych, wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw, spadek bezrobocia.  
 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru  
 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru może nastąpić poprzez poprawę w zakresie 
usług turystycznych, rozwój bazy gastronomiczno – noclegowej, wytyczanie nowych tras 
pieszych i rowerowych, odnowę i oznakowanie atrakcyjnych miejsc i obiektów oraz poprzez 
promocję terenu.  

Wskaźniki pomiaru, np.: wzrost ruchu turystycznego, wzrost dochodów z turystyki, 
długość tras turystycznych, liczna miejsc noclegowych, liczba punktów gastronomicznych. 
 Wzrost integracji społecznej i wzrost aktywności mieszkańców  
 Poprawa w tej sferze może się przejawiać poprzez zwiększenie aktywności lokalnej 
społeczności w realizacji różnych przedsięwzięć, wzrost liczby organizacji pozarządowych, 
zwiększoną liczbę imprez lokalnych, zwiększona liczbę działań na rzecz dobra wspólnego  

Wskaźniki pomiaru, np.: liczna organizacji pozarządowych, liczba inicjatyw.  
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XVII. INFORMACJA O ZAŁACZNIKACH: 
 

1. MAPY SYTUACYJNE; 

2. ATRAKCYJNE MIEJSCA OBSZARU; 

3. LISTY OBECNOŚCI; 

4.  FOTOGRAFIE ZE SPOTKAŃ I WARSZTATÓW DOTYCZĄCYCH 

TWORZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „NASZE ROZTOCZE” 

ORAZ OPRACOWYWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. 
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