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1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA JAKO 

JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ 

STRATEGII ROZWOJU 

 

1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu i numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym 

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” posiada status 

prawny stowarzyszenia, które powstało w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca 

2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  

w dniu 29.08.2008r. pod nr 0000205495. 

LGD posiada numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.  

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10 poz. 76), 

062820281. 

 

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa 

 

Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, oznacza to, że  

w jej skład wchodzą przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego  

i publicznego. LGD powstało z inicjatywy sektora publicznego, poprzez dostosowanie 

istniejącego od 2002 r. Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Powiatu 

Krośnieńskiego do wymogów wynikających z ustawy z dnia 7 marca 2007r.  

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

  W wyniku konsultacji i spotkań z mieszkańcami – przedstawicielami sektora 

społecznego i gospodarczego osiągnięty został stan obecny. W skład Lokalnej Grupy 

Działania Zielone Światło wchodzi 47 członków: 31 z sektora społecznego, 7 z sektora 

publicznego, 9 z partnerów sektora gospodarczego. 

Spotkania o charakterze informacyjnym, konsultacyjnym i szkoleniowym 

odbywał się na całym obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. 

Terminy i miejsce spotkań: 
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1. 21.IV.2008 r. – Sala 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, 

spotkanie z przedsiębiorcami z terenu powiatu krośnieńskiego; 

2. 22.IV.2008 r. – Sala 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, 

spotkanie przedstawicieli gmin Krosno Odrzańskie, Bytnica i Maszewo oraz 

przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców; 

3. 10.V.2008 r. – Sala 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, 

spotkanie z sołtysami z terenu gminy Krosno Odrzańskie; 

4. 30.IX.2008 r. – Sala 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, 

spotkanie z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu krośnieńskiego; 

5. w okresie od kwietnia do września 2008 r. spotkanie w każdej 

miejscowości wiejskiej objętej działaniem LGD; 

6. w okresie od lipca do grudnia 2008 r. jedno spotkanie tygodniowo 

zespołu roboczego tworzącego strategię. 

 

 

 

1.3. Charakterystyka członków oraz sposób rozszerzania i zmiany składu LGD 

Lokalna Grupa Działania będzie promować cele i założenia Lokalnej Strategii 

Rozwoju na obszarze, którego dotyczy. Zakłada się przyjmowanie nowych członków,  

w wyniku czego LSR będzie modyfikowana w celu dostosowania się do potrzeb 

zgłaszanych przez przyszłych i obecnych członków. Członków LGD przyjmuje się na 

podstawie złożonej deklaracji pisemnej, skierowanej do prezesa Zarządu LGD. Wzór 

deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej strategii. Decyzje o przyjęciu nowego 

członka  przyjmuje Zarząd LGD na posiedzeniu Zarządu. Członek LGD na pisemną 

prośbę może wystąpić z LGD, może również zostać wykluczony z członkowstwa na 

zasadach opisanych w statusie LGD Zielone Światło. 

W dniu 5 marca 2009 r. skład Lokalnej Grupy Działania kształtował się 

następująco:   

1. Gmina Krosno Odrzańskie, sektor publiczny, jednostka samorządowa; 

2. Gmina Maszewo, sektor publiczny, jednostka samorządowa;  

3. Gmina Bytnica, sektor publiczny, jednostka samorządowa; 

4. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, sektor publiczny, jednostka 

samorządowa; 
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5. Ochotniczą Straż Pożarną w Rybakach, gmina  Maszewo, reprezentowana przez 

Romana Zięba, sektor społeczny, organizacja, członek LGD; 

6. Ryszard Tymczuk, gmina Maszewo, sektor społeczny, osoba fizyczna, członek 

LGD; 

7. Olga Karabat, gmina Maszewo, sektor społeczny, osoba fizyczna, członek LGD; 

8. Zbigniew Polok, gmina Maszewo, sektor społeczny, osoba fizyczna, członek LGD; 

9. Marian Drozdek rekomendowany przez Klub Sportowy „Nafta” w Rybakach, 

gmina Maszewo, sektor społeczny, osoba fizyczna, członek LGD; 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Radomicko, gmina Maszewo, reprezentowana przez 

Grzegorza Kieliszaka, sektor społeczny, organizacja, członek LGD;  

11. Gminna Biblioteka Publiczna w Maszewie, gmina Maszewo, reprezentowana 

przez Krystynę Bobel, sektor publiczny, osoba prawna, członek LGD; 

12. Stowarzyszeni „Nasz Budachów” w Budachowie, gmina Bytnica, reprezentowane 

przez Teresę Barnaś, sektor społeczny, osoba prawna, członek LGD; 

13. Bożena Drupka, gmina Bytnica, sektor społeczny, osoba fizyczna, członek LGD; 

14. Ochotnicza Straż Pożarna w Budachowie, gmina Bytnica, reprezentowana przez 

Jerzego Spychałę, sektor społeczny, organizacja, członek LGD; 

15. Danuta Spychała rekomendowana przez Lokalną Grupę Działania w Budachowie, 

gmina Bytnica, sektor społeczny, osoba fizyczna, członek LGD;  

16. Stowarzyszenie Przyjaciół Gryżyny w Gryżynie, gmina Bytnica, reprezentowane 

przez Jana Aulicha, sektor społeczny, osoba prawna, członek LGD; 

17. Tomasz Biernacki reprezentujący Leśniczówkę Łasiczyn w Łasiczynie, gmina 

Bytnica, sektor gospodarczy, osoba fizyczna, członek LGD; 

18. Henryk Kasowski reprezentujący Ośrodek Hodowli i rekreacji w Gryżynie, 

gmina Bytnica, sektor gospodarczy, osoba fizyczna, członek LGD; 

19. Krzysztof Grzelak reprezentujący „PHU TORFEX s.c.” w Czarnowie, gmina 

Krosno Odrzańskie, sektor gospodarczy, osoba fizyczna, członek LGD; 

20. Iwona Opatczyk reprezentująca „PHU TORFEX s.c.” w Czarnowie, gmina 

Krosno Odrzańskie, sektor gospodarczy, osoba fizyczna, członek LGD; 

21. Krzysztof Szajkowski reprezentujący „PPU WIMA-COMP Budowa i 

konserwacja urządzeń wodnych” w Osiecznicy, gmina Krosno Odrzańskie, sektor 

gospodarczy, osoba fizyczna, reprezentant w Radzie decyzyjnej; 
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22. Grzegorz Maciąg reprezentujący „ROKOKO” w Chyże, gmina Krosno 

Odrzańskie, sektor gospodarczy, osoba fizyczna, członek LGD; 

23. Zdzisław Banaszak rekomendowany przez Gospodarstwo Rybackie „KARP” sp. 

z o.o. w Osiecznicy, Krosno Odrzańskie, sektor gospodarczy, osoba fizyczna, 

członek LGD; 

24. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim, gmina Krosno 

Odrzańskie, reprezentowana przez Danutę Gzik, sektor publiczny, osoba prawna, 

członek LGD; 

25. Anna Chinalska rekomendowana przez Zespół Edukacyjny w Osiecznicy, gmina 

Krosno Odrzańskie, sektor publiczny, osoba fizyczna, członek LGD; 

26. Gminna Biblioteka Publiczna w Bytnicy reprezentowana przez Małgorzatę 

Kurcabę, gmina Bytnica, sektor publiczny, osoba prawna, członek LGD; 

27. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim reprezentowany przez 

Mirosława Kamińskiego, sektor publiczny, osoba prawna, członek LGD; 

28. Jan Kusztal rekomendowany przez Ludowy Klub Sportowy „Czarni-Czarnowo” 

w Czarnowie, gmina Krosno Odrzańskie, sektor społeczny, osoba fizyczna, 

członek LGD; 

29. Paulina Adułło-Mucha, zam. Czetowice, gmina Krosno Odrzańskie, sektor 

społeczny, osoba fizyczna, członek LGD; 

30. Krzysztof Grabiński, zam. Krosno Odrzańskie, gmina Krosno Odrzańskie, sektor 

społeczny, osoba fizyczna, członek Rady decyzyjnej; 

31. Anna Kolus, zam. Krosno Odrzańskie, gmina Krosno Odrzańskie, sektor 

społeczny, osoba fizyczna, członek Rady decyzyjnej; 

32. Klub Sportowy „Tramp-Karp” w Osiecznicy reprezentowany przez Andrzeja 

Sumińskiego, gmina Krosno Odrzańskie, sektor społeczny, osoba prawna, 

członek LGD; 

33. Bogdan Śnieżek, za. Osiecznica, gmina Krosno Odrzańskie, sektor społeczny, 

osoba fizyczna; 

34. Grzegorz Smolarski, zam. Siedlisko, gmina Maszewo, sektor społeczny, osoba 

fizyczna, członek LGD; 

35. Miejski Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim reprezentowany przez 

Bogdana Zarazę, gmina Krosno Odrzańskie, sektor społeczny, osoba prawna, 

członek LGD; 

36. Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Krośnieńskiego reprezentowane 

przez Ireneusza Wróbla w Krośnie Odrzańskim, gmina Krosno Odrzańskie, 

sektor społeczny, osoba prawna, członek Rady decyzyjnej; 
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37. Marian Kopczyński, zam. Radnica, gmina Krosno Odrzańskie, sektor społeczny, 

osoba fizyczna, członek LGD; 

38. Piotr Ciołek, zam. Łochowice, gmina Krosno Odrzańskie, sektor społeczny, 

osoba fizyczna, członek LGD; 

39. Grzegorz Magdziak, zam. Retno, gmina Krosno Odrzańskie, sektor społeczny, 

osoba fizyczna, członek LGD; 

40. Zofia Michalska rekomendowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Połęcku, 

gmina Maszewo, sektor społeczny, osoba fizyczna, członek Rady decyzyjnej; 

41. Mirosław Glaz, zam. Krosno Odrzańskie, gmina Krosno Odrzańskie, sektor 

społeczny, osoba fizyczna, członek LGD; 

42. Ryszard Słupski, zam. Krosno Odrzańskie, gmina Krosno Odrzańskie, sektor 

społeczny, osoba fizyczna, członek Rady decyzyjnej; 

43. Aleksander Byliński rekomendowany przez Związek Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego w 

Krośnie Odrzańskim, gmina Krosno Odrzańskie, sektor społeczny, osoba 

fizyczna, członek LGD; 

44. Roman Wierzchowski rekomendowany przez Lokalną Grupę Działania w 

Dobrosułowie, gmina Bytnica, sektor społeczny, osoba fizyczna, członek LGD; 

45. Paweł Aulich rekomendowany przez  „APS Polska” w Gryżynie, gmina Bytnica, 

sektor gospodarczy, osoba fizyczna, członek LGD; 

46. Gabriela Napieralska, zam. Struga, gmina Bytnica, sektor społeczny, osoba 

fizyczna, członek LGD; 

47. Angelika Stępień, zam. Gęstowice, gmina Maszewo, sektor społeczny, osoba 

fizyczna, członek LGD; 

48. Iwona Walczak, zam. Krosno Odrzańskie, gmina Krosno Odrzańskie, sektor 

społeczny, osoba fizyczna, członek LGD; 

49. Lech Olejnik, zam. Krosno Odrzańskie, gmina Krosno Odrzańskie, sektor 

społeczny, osoba fizyczna, członek LGD; 

50. Anna Susłowicz, zam. Bytnica, gmina Bytnica, sektor społeczny, osoba fizyczna, 

członek Rady decyzyjnej; 

 

1.4. Struktura  rady jako organu decyzyjnego 

Rada LGD składa się z 9 członków, przedstawicieli każdej z gmin 

wchodzących w skład LGD, w tym: 6 przedstawicieli sektora społecznego, 1 

przedstawiciela sektora gospodarczego, 2 przedstawicieli sektora publicznego.  

Rada działa w oparciu o Regulamin Rady. W jej strukturach wyróżnia się:  

1. przewodniczący – Ireneusz Wróbel (sektor społeczny) 

2. z-ca przewodniczącego – Zofia Michalska (sektor społeczny) 

3. członek – Anna Susłowicz (sektor społeczny) 

4. członek – Mariusz Grycan (sektor publiczny) 

5. członek – Mirosław Frączak (sektor gospodarczy) 

6. członek – Grażyna Fieńko (sektor publiczny)  

7. członek – Krzysztof Grabiński (sektor społeczny) 

8. sekretarz – Anna Kolus (sektor społeczny) 

9. członek – Ryszard Słupski (sektor społeczny) 

 

 

 

1.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz rady LGD 
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Zadaniem Rady, jako organu decyzyjnego LGD jest wybór operacji do 

sfinansowania ze środków pozostających w dyspozycji LGD w ramach osi 4 - Leader 

PROW. Do pozostałych kompetencji Rady należy: 

 

1) opiniowanie projektu LSR opracowanego przez Zarząd, 

2) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd, 

3) wnioskowanie do Zarządu i Walnego Zebrania Członków w sprawach 

dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz realizacji LSR, 

4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

Członkowie Rady wybierani są w liczbie 9 na okres 2 lat przez Walne Zebranie 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielone Światło w głosowaniu jawnym,  

spośród członków zwyczajnych, wspierających i honorowych Stowarzyszenia, z 

założeniem, że członkami Rady mogą być przedstawiciele sektora publicznego, 

społecznego i gospodarczego przy czym procentowy udział przedstawicieli sektora 

publicznego nie może przekraczać 50% ogólnej liczby członków.
1
 

Członkowie Rady spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego, 

Zastępcę i Sekretarza. Do zadań Przewodniczącego Rady  należy: 

             a.  organizacja pracy Rady i przewodniczenie jej posiedzeniom, 

             b.   współpraca z Zarządem, Biurem LGD i Walnym zebraniem Członków, 

             c.   zwoływanie posiedzeń, 

             d.   prowadzenie posiedzeń; 

Członkowie Rady posiadają wiedzę na temat inicjatywy Leader oraz Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, jedna osoba będąca członkiem Rady posiada 

udokumentowaną znajomość  języka angielskiego, będącego językiem roboczym UE  

w stopniu FCE.  Ponad połowę składu Rady stanowią osoby zameldowane na pobyt 

stały przez minimum 3 lata na obszarze objętym LSR. Odwołanie członka następuję 

wskutek uchwały WZC, na wniosek złożony przez Zarząd LGD lub na wniosek 

członka, zgłaszającego chęć wystąpienia z Rady. 

Członkom Rady w okresie sprawowania funkcji przysługuje dieta za udział  

w posiedzeniu. Wysokość diety ustala Zarząd LGD. 

                                                 
1
 Do niniejszego punktu mają zastosowanie definicje podmiotów sektora publicznego, społecznego i 

gospodarczego zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 roku 

Dz.U. Nr 103 poz. 659 par 3 punkt 2. 
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Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu, a w razie 

niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu rady, członek zawiadamia o tym przed 

terminem posiedzenia Przewodniczącego i  Biuro LGD. Za uzasadnioną przyczynę 

uniemożliwiającą wzięcia przez członka rady udziału w posiedzeniu uważa się: 

1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem 

lekarskim, 

2) podróż służbową, 

3) inne prawne lub losowo uzasadnione przeszkody. 

Posiedzenia rady  są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających  

z naboru wniosków  prowadzonego przez LGD, zwołuje je Przewodniczący, 

uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia z Biurem i Zarządem. Członkowie 

muszą  być zawiadomieni w sposób skuteczny, a zawiadomienie musi zawierać 

informację o miejscu, terminie i porządku posiedzenia rady najpóźniej 14 dni przed 

terminem posiedzenia, powinni mieć także możliwość zapoznania się ze wszystkimi 

materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, 

które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.  

Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro LGD, w tym w szczególności 

przygotowuje fiszki projektowe poszczególnych operacji wnioskowanych do 

przyznania pomocy. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady posiedzenie 

prowadzi jego zastępca. Rada pracuje przy obecności co najmniej 50% członków  co 

stanowi quorum. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady lub w razie jego 

nieobecności, głos zastępcy Przewodniczącego.  

W posiedzeniu Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego 

Członek Zarządu oraz Przedstawiciel Biura LGD, którym przysługuje głos doradczy. 

Przewodniczący  może także zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie,  

w szczególności ekspertów, jednak prawo głosu w głosowaniach nad podjęciem 

uchwały przysługuje wyłącznie członkom rady.  Po zamknięciu dyskusji w danej 

sprawie Przewodniczący rady zarządza głosowanie. Wszystkie głosowania Rady są 

jawne i mogą odbywać się w następujących formach: 

1) Przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego,  

2) Przez wypełnienie i oddanie sekretarzowi posiedzenia kart do oceny 

operacji.  
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W głosowaniu przez podniesienie ręki sekretarz oblicza głosy „za” , głosy „przeciw”  

i głosy „wstrzymuję się od głosu”. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący. 

Głosowanie w sprawie wyboru operacji odbywa się wyłącznie przez 

wypełnienie kart do oceny operacji i obejmuje: 

 1) głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR, 

 2) głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych 

przez LGD; 

Członkowie Rady przed przystąpieniem do pierwszego głosowania wypełniają 

deklaracje bezstronności, stanowiące załącznik do LSR. Karty oceny stanowią załącznik 

do niniejszej strategii. Każda strona karty oceny operacji musi być opieczętowana 

pieczęcią LGD. Głos oddany przez członka rady może być nieważny. Warunki 

ważności głosu oraz sposoby wyboru określa regulamin Rady § 15 - § 17  

W stosunku do operacji będących przedmiotem posiedzenia Rady  

podejmowana jest przez nią decyzja w formie  uchwały o wybraniu i nie wybraniu 

operacji do finansowania, której treść musi uwzględniać: 

1) wyniki głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR  

2) wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów 

LGD i sporządzoną na tej podstawie listę rankingową wniosków 

3) dostępność środków LGD na poszczególne typy operacji. 

Przewodniczący odczytuje uchwałę dotyczącą wyboru operacji 

rozpatrywanych w trakcie posiedzenia, bez potrzeby jej przegłosowania. Każda uchwała 

powinna zawierać: 

1) informację o wnioskodawcy operacji (numer wniosku, imię i nazwisko 

lub nazwę wnioskodawcy) 

2) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym na wniosku, 

3) kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną 

we wniosku, 

4) informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności 

operacji z LSR, 

5) informację o finansowaniu lub nie finansowaniu realizacji operacji.  

W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest również protokół, który zawiera 

liczbę obecnych członków rady, przyjęty program obrad, przedmiot posiedzenie  

i poszczególnych głosowań, treść uchwał, wyniki głosowań. Każde głosowanie 
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dokonywane przez wypełnienie kart oceny operacji odnotowuje się w protokole. Karty 

oceny operacji, złożone w trakcie danego głosowania stanowią załącznik do protokołu. 

Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem 

uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia oraz opatruje się 

datą i numerem. Uchwałę podpisuje Przewodniczący po jej podjęciu i nie później niż 7 

dni od ich uchwalenia przekazuje Zarządowi. 

Protokół z posiedzenia rady sporządza się w terminie 7 dni po odbyciu 

posiedzenia. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona  

i przechowywana w Biurze LGD.  

Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym 

posiedzeniu, a odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu. 

Przed dyskusją i głosowaniem nad wyborem operacji członkowie rady podpisują 

deklarację poufności i bezstronności. W głosowaniu i dyskusji nad wyborem operacji 

nie bierze udziału członek rady, którego udział w dokonywaniu wyboru operacji może 

wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności. Z mocy prawa wykluczeniu podlegają: 

a. osoby składające wniosek 

b. osoby spokrewnione w pierwszej linii z wnioskodawcą 

c. osoby zasiadające w organach lub będące przedstawicielami osób 

prawnych składających wniosek 

W innych przypadkach o wykluczeniu decyduje głosowanie rady.  

Szczegółowe zasady funkcjonowania rady, głosowania oraz wykluczenia  

z głosowania, wyboru członków oraz inne związane z pracą rady LGD zawiera 

Regulamin Rady stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej strategii. 

 

1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład rady LGD 

 

Kwalifikacje i doświadczenie członków organu decyzyjnego LGD w zakresie 

realizacji projektów skierowanych na obszary wiejskie potwierdza uczestnictwo w niżej 

wymienionych kursach i szkoleniach. 

1. przewodniczący – Ireneusz Wróbel (sektor społeczny) 

 Uczestniczy w realizacji projektu „Internauta to ja”. Projekt dotyczy edukacji 

ludności wiejskiej w zakresie korzystania z internetu; 
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  Uczestniczył w szkoleniu "Fundusze Europejskie - skorzystaj z tej szansy…" 

zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w  Świebodzinie, 9 

grudnia 2008 r.    

2. z-ca przewodniczącego – Zofia Michalska (sektor społeczny) 

 Posiada zaświadczenie o wiedzy na temat Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich o Osi 4 "LEADER" oraz uczestnictwo w projektach realizowanych 

przez Gospodarstwo Rybackie "KARP" Sp. z o.o.  Osiecznica gmina Krosno 

Odrzańskie "Promowanie zdrowej żywności, organizacja spotkań uczestników 

programu "JAKOŚĆ" oraz w promowaniu zasad ochrony zdrowia i życia  

w procesie pracy, poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach 

rolnych.     

3. członek - Anna Susłowicz ( sektor społeczny) 

-    Ukończyła  Akademię Rolniczą w Szczecinie na Wydziale Rolnictwa, kierunek 

Rolnictwo – tytuł inżyniera;  

-    Ukończyła  Akademię Rolniczą w Szczecinie na Wydziale Rolnictwa, kierunek 

Rolnictwo – tytuł magister inżynier;  

-   Ukończyła Internetową Szkołę Kadr Bankowych pod patronatem Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymując tytuł Specjalista Unijnych Programów w 

Rolnictwie, Warszawa, maj 2005 r. 

-  Uczestniczyła w szkoleniu „Dalsze doskonalenie umiejętności zawodowych 

pracowników instytucji zaangażowanych we wdrożenie środków pomocy 

rozwoju wsi w ramach Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej”, Warszawa, sierpień 2006 r. 

-    Uczestniczyła w szkoleniu „Instrumenty wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów 

wiejskich w latach 2007-2013”  zorganizowanym przez ARiMR,  25 kwietnia 

2007 r. 

-   Przeszła szkolenia i egzaminy z procedur PROW 2007-2013 obsługiwanych przez 

ARiMR wraz ze szkoleniami obejmującymi kodeks postępowania 

administracyjnego, wymagany przy obsłudze wniosków o przyznanie pomocy 

oraz wydawaniu decyzji administracyjnych. 

4. członek – Mariusz Grycan (sektor publiczny) 

 Uczestniczył w szkoleniu "Fundusze Europejskie - skorzystaj z tej szansy…" 

zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Świebodzin, 9 grudnia 

2008 r.    
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5. członek – Mirosław Frączak (sektor gospodarczy) 

 Uczestniczył w szkoleniu nt. "Pozyskiwanie funduszy strukturalnych 

przeznaczonych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" w dniach 14 -15 

marca 2006 r. organizowane przez Euroregionalne Forum Gospodarcze Krosno 

Odrzańskie 2006 r. 

6. członek – Krzysztof Grabiński (sektor społeczny) 

 Posiada udokumentowaną znajomość języka angielskiego w stopniu FCE - 

University of Cambridge. "First Certificate in English" nr 7013895.  

 Ukończył studia podyplomowe - Świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych "Pozyskiwanie i Rozliczanie Funduszy Unii Europejskiej" Nr 

świadectwa 11758 Poznań 22.06.2008r., 

 Posiada zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy Bytnica o udziale  

w rozliczeniu projektu zrealizowanego przez Gminę Bytnica projektu w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie 

działania 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 

kulturowego" o numerze D.W.III.AS.0724-2-76/05 pn. "Nasza Wieś - Wiejskie 

Eko Centrum Rekreacji i Sportu";  

 Uczestniczył w Polsko-niemieckiej Giełdzie Kontaktów LEADER 

organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego w Barzkowicach w dniach 20-21 listopada 2008r.; 

 Uczestniczył  w wojewódzkiej konferencji nt. podejścia Leader w dniu 245 

sierpnia 2008 prowadzonej przez Departament programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.; 

  Ukończył szkolenie na temat Osi 4 Leader w dniu 19 listopada 2008 r. 

prowadzonego przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.       

7. sekretarz – Anna Kolus (sektor społeczny) 

 Uczestniczyła w Wojewódzkiej Konferencji nt. Podejście Leader w dniu 25 

sierpnia 2008 r. prowadzonej przez Departament Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego;  
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 Ukończyła szkolenie na temat Osi 4 Leader w dniu 19 listopada 2008 r. 

prowadzonego przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego; 

 Uczestniczyła w szkoleniu na temat "Fundusze Europejskie - skorzystaj z tej 

szansy..." prowadzone przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Świebodzin, 9 

grudnia 2008 r.;  

 Uczestniczyła w szkoleniu Zamówienia publiczne w realizacji projektów z EFS, 

zaświadczenie Nr IV/KR/2/03/07  zorganizowane przez Regionalny Ośrodek 

Europejskiego Funduszu Społecznego w Zielonej Górze w dniu 12 października 

2007 r.;  

 Uczestniczyła w szkoleniu informacyjnym nt.: "Cele Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Osi 4 Leader", Zielona Góra 25 

listopada 2008 r.,  

 Poświadczenie uczestnictwa w "Sesji informacyjnej dla przedstawicieli 

lokalnych okienek przedsiębiorczości" Zielona Góra, dnia 25 czerwca 2007 r., 

zaświadczenie Nr 6/LOP/P/1/2007, 

 Uczestniczyła w szkoleniu  - budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju 

społeczno - gospodarczego zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek 

Europejskiego Funduszu Społecznego w Zielonej Górze w dniach 6-7 września 

2007 r.  zaświadczenie Nr III/KR/03/07 "PARTNER";  

 Uczestniczyła w szkoleniu nt. "Możliwości i kierunki wykorzystania funduszy 

unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego" Zielona Góra, 10 stycznia 

2008 r.;     

8. członek– Ryszard Słupski (sektor społeczny) 

 Ukończył Wyższa Szkołę Inżynierską na Wydziale Budownictwa i Inżynierii 

Sanitarnej , kierunek inżynieria środowiska, w zakresie zaopatrzenia w wodę, 

unieszkodliwianie ścieków i odpadów – dyplom ukończenia studiów Nr 7443, 

Zielona Góra 12.10.1993 r. 

 Ukończył studia podyplomowe - Świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych "Planowanie przestrzenne” Nr świadectwa 5724 Poznań 

30.05.2007r. 

 Uczestniczył w szkoleniu nt.”Przedakcesyjna pomoc Unii Europejskiej. 

Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej” w dniu 04 czerwca 2003 r. 
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organizowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim  w ramach 

realizowanego projektu „Lokalny Lider Europejski” 

9. członek - Grażyna Fieńko (sektor publiczny) 

- Posiada wiedzę na temat funkcjonowania Jednostek Samorządu 

Terytorialnego. Pełni funkcję sekretarza Gminy Bytnica. 

 

1.7. Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji 

 

Członkowie LGD posiadają doświadczenie w realizacji operacji na terenach 

wiejskich. Gmina Krosno Odrzańskie zrealizowała m.in. projekty tj.: 

 Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej w Radnicy (PHARE); 

 Budowa przyłączy zewnętrznych i wewnętrznych w remontowanej Szkole 

Podstawowej w Radnicy (PHARE); 

 Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej łączącej Szklarkę Radnicką I ze 

Szklarką Radnicką II wraz z przyłączami oraz rozbudowa Stacji 

Uzdatniania Wody w Szklarce Radnickiej I (SAPARD); 

 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Krosno Odrzańskie –

Łochowice (SAPARD); 

 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami i zbiornikiem retencyjnym dla 

miejscowości Osiecznica (ZPORR); 

 Rewitalizacja Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim (ZPORR); 

 Odbudowa pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1  

w Krośnie Odrzańskim (Bank Światowy);   

 Budowa wodociągu wiejskiego w Radnicy (Bank Światowy); 

 Odbudowa pomostów i urządzenie plaży w mieści Łochowice nad jeziorem 

Glibel (EFOiGR); 

 Budowa ścieżki rowerowej od Marcinowic do Osiecznicy wzdłuż drogi 

krajowej nr 29 (INTERREG IIIA); 

 Międzynarodowa konferencja turystyczna pn. „Kon-Tur Krosno 

Odrzańskie 2006” (INTERREG IIIA); 

 Konferencja „Międzynarodowy dialog gospodarczy” (INTERREG IIIA); 

 Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich 

(EFS); 
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Członek LGD Zielone Światło, gmina Bytnica posiada cenne doświadczenie 

wynikające z realizacji projektu „Nasza Wieś – Wiejskie Eko Centrum rekreacji i 

Sportu” zrealizowany z SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania 2.3. „Odnowa wsi 

oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Projekt przewidywał 

modernizacje i remont świetlicy wiejskiej w Budachowie oraz utworzenie centrum 

Rekreacyjno-Sportowe. W ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Gmina Bytnica 

zrealizowała również  projekt pn. ”Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w 

Dobrosułowie” w latach 2005-2006. 

Gmina Maszewo również czynnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków 

finansowych ze źródeł zewnętrznych w celu realizacji działań na obszarach wiejskich. 

Do tej pory zrealizowano projekty tj. dwukrotnie Wyrównywanie szans edukacyjnych 

młodzieży wiejskiej ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krośnieńskiego (EFS), 

dwukrotnie Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z terenu Powiatu 

Krośnieńskiego (EFS),  wnioskowano o zwiększenie części oświatowej subwencji 

ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2005 z tytułu pomocy JST w przypadkach losowych 

(MEN – Departament Ekonomiczny), wnioskowano o zwiększenie części oświatowej 

subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2005 z tytułu wzrostu zadań szkolnych  

i pozaszkolnych od 1 września 2005r. (MEN – Departament Ekonomiczny),     

wnioskowano o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy  

w roku 2005 z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń 

do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych oraz 

wyposażenia nowych pomieszczeń do nauk, pozyskanych w wyniku modernizacji  

i adaptacji (MEN – Departament Ekonomiczny).      
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2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO 

WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI 

2.1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD  

 

Lokalna Grupa Działania obejmuje swym zasięgiem trzy gminy: BYTNICA, 

MASZEWO i KROSNO ODRZAŃSKIE. 

 

2.2. Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne  

i  kulturowe 

 

2.2.1. Wielkość i położenie 

 

Lokalna Grupa Działania utworzona została w obrębie jednej jednostki 

administracyjnej, tj. powiatu krośnieńskiego w zachodniej części województwa 

lubuskiego.  

Gminy tworzące LGD graniczą ze sobą i stanowią zwarty obszar, graniczący:  

- od południa z gminami: Bobrowice i Dąbie w powiecie krośnieńskim (woj. 

lubuskie), 

- od zachodu z gminą Gubin w powiecie krośnieńskim (woj. lubuskim), z gminą 

Cybinka w powiecie słubickim (woj. lubuskim), 

- od północy z gminą Torzym w powiecie słubickim (woj. lubuskie), oraz gminą 

Łagów w powiecie świebodzińskim (woj. lubuskie),  

- od wschodu z gminami Skąpe w powiecie świebodzińskim (woj. lubuskie) i gminą 

Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim (woj. lubuskie).  

Gmina wiejska Bytnica, gmina wiejska Maszewo oraz gmina miejsko-wiejska 

Krosno Odrzańskie tworzą obszar o łącznej powierzchni 63.513 ha (635 km
2
). Obszar 

objęty Lokalną Strategią Rozwoju stanowi 59 miejscowości, w tym: 1 miasto, 2 wsie 

gminne, 41 sołectw oraz przysiółki i osady o podobnych walorach i uwarunkowaniach, 

spójnych pod względem geograficznym i przyrodniczym, społeczno-gospodarczym, 

historycznym i kulturowym. 
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Lokalizację obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju na tle kraju, 

województwa oraz powiatu obrazuje mapa poniżej.  

W bliskim otoczeniu obszaru 

działania LGD znajdują się Niemcy. 

Niewielka odległość od granicy daje szerokie 

możliwości wymiany doświadczeń, tworzenia 

partnerstw oraz stwarza warunki promocji 

LGD u zachodniego sąsiada. Niemcy jako kraj 

bogaty w doświadczenia z wykorzystaniem 

środków finansowych UE na obszarach 

wiejskich oraz praktyką w rozbudzaniu 

aktywności społecznej włada potencjałem 

godnym zainteresowania. 

 

 

 

 

2.2.2. Ukształtowanie powierzchni 
 

Obszar objęty LSR leży w najatrakcyjniejszej, z punktu widzenia 

przyrodniczego w województwie lubuskim, jednostce fizycznogeograficznej, jaką jest 

Pojezierze Lubuskie. W jej  obrębie wyróżnia się cztery mezoregiony: Niecka Pliszki, 

Dolina Odry Środkowej, Pagórki Gubińsko – Zielonogórskie oraz Równina Torzymska. 

Obszar Niecki Pliszki zlokalizowany jest na niewielkim fragmencie i charakteryzuje się  

urozmaiconą rzeźbą terenu. Różnice wysokości terenu wahają się w przedziale 20 – 50 

m, liczne dolinki erozyjne i rynny glacjalne stwarzają doskonałe warunki do rozwoju 

turystyki pieszej i rowerowej. W kierunku południowym natrafia się na prawie pionową 

                                                 
2
 Identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju, zgodnie z przepisami art. 47 ustawy z dnia 29 

czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami) 

Lp.  GMINA/LGD TYP GMINY POWIERZCHNIA 

GĘSTOŚĆ 

ZALUDNIENI

A 

osób/ km2 

LICZBA 

MIEJSCOWOŚCI 
IDENTYFIKATO

R  

GMINY2 

1. BYTNICA Wiejska 20.873 ha (209 km2) 13 15 0802032 

2. MASZEWO Wiejska 21.400 ha (214 km2) 14 23 0802072 

3. KROSNO 

ODRZAŃSKIE 
miejsko-wiejska 21.240 ha (212 km2) 87 21 miasto - 0802064 

wieś - 0802065 

Razem LGD - 63.513 ha (635 km2)      38 59 - 
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krawędź o wysokości 5 – 50 m stanowiącą granicę pomiędzy Niecką Pliszki a Doliną 

Środkowej Odry, której charakter determinuje system teras dwóch rzek, tj. Odry  

i Bobru. Na obszarze Doliny Środkowej Odry w przeważającej części zlokalizowana 

jest gmina Krosno Odrzańskie. Stanowi ona także południową część gmin Bytnica  

i Maszewo. Trzeci mezoregion, zwany Pagórkami Gubińsko – Zielonogórskimi 

obejmuje swym zasięgiem niewielki, południowy fragment gminy Krosno Odrzańskie. 

Ta część Pojezierza Lubuskiego, w której położony jest środkowy i północny obszar 

gminy Maszewo oraz gminy Bytnica zwana Równiną Torzymską, obejmuje duże tereny 

równin piaszczysto sandrowych, porozcinanych i doliną rzeki Pliszki i rynny Gryżynki.  

Ze względu na ukształtowanie i strukturę powierzchni, tereny rolne objęte LSR uznane 

zostały za obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania
3
, nie umniejsza to 

jednak ich wartości turystycznej. Zróżnicowanie w ukształtowaniu geomorfologicznym, 

liczne pagórki i wzniesienia oraz stawy i jeziora, tworzą warunki do wypoczynku  

i rozwoju turystycznych szlaków pieszych i rowerowych oraz konnych, punktów 

obserwacyjnych.  

 

2.2.3. Klimat 

Obszar objęty LSR, według podziału W. Okołowicza
4
 na regiony klimatyczne 

Polski, przynależy do Regionu Śląsko Wielkopolskiego. Klimat tego obszaru, podobnie 

jak całej Wysoczyzny Lubuskiej, cechują wpływy klimatu oceanicznego 

(atlantyckiego), który powoduje, że masy powietrza wilgotno-morskiego  

i podzwrotnikowego napływają głównie z zachodu. Dominują jednak masy powietrza 

polarno – morskiego, na które przypada aż 64% dni w ciągu roku oraz w drugiej 

kolejności masy powietrza polarno – kontynentalnego – 28% dni. Pozostałe 8% dni 

przypada na masy powietrza arktycznego oraz cisze. Średnie roczne amplitudy 

temperatury wahają się od 20 do 20,5 
O
C, średnia temperatura roku oscyluje pomiędzy 

7.8 a 8,1 
O
C, amplitudy temperatur są mniejsze od przeciętnych w Polsce. Roczne sumy 

opadów atmosferycznych wahają się pomiędzy 525 a 650 mm, okres wegetacyjny trwa 

220÷225 dni. Zima jest łagodna i krótka z nietrwałą szatą śnieżną, lato zaś  wczesne  

i ciepłe. Sezon z dniami śnieżnymi trwa tu około 150 dni. Na terenie LGD brak jest 

istotnych źródeł zanieczyszczenia atmosfery. Na obszarach kompleksów leśnych 

                                                 
3
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o 

niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, Dz. U. Nr 73 i 

Nr 158 z późn. zmianami, 
4
 Wincenty Okołowicz, Klimatologia Ogólna, PWN, Warszawa 1969 
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występuje topoklimat charakteryzujący się mniejszymi spadkami temperatury w nocy 

niż na powierzchniach sąsiednich. Zima łagodniejsza i krótka z mało trwałą szatą 

śnieżną, lata wczesne i w miarę ciepłe. Charakterystyczna jest długa i pogodna jesień. 

Średnia roczna temperatura w okresie dziesięciolecia  - + 8,9 
o 

C . Średnia temperatura 

lipca - +18,8 
o 

C .Średnia temperatura stycznia -  -1,6 
o 

C . Przewaga wiatrów sektora 

zachodniego –  53% w skali roku.  

Brak istotnych źródeł zanieczyszczenia atmosfery oaz występujący na terenie 

LGD specyficzny topoklimat obszarów leśnych jest niepodważalnym potencjałem do 

wykorzystania przy realizacji kierunku rozwoju jakim jest turystyka. 

 

2.2.4. Gleby  

W głównej mierze na obszarze działania LGD dominują gleby wytworzone  

z piasków, niskich klas bonitacyjnych. Zróżnicowanie gatunkowe i typologiczne tych 

gleb wynika ze składu mechanicznego gruntów, ich położenia oraz warunków gruntowo 

- wodnych. Na terenach pradolinnych wykształciły się gleby bielicowe, brunatne, 

brunatne wyługowane. W obniżeniach terenu o wysokim poziomie wody gruntowej - 

gleby torfowe, mułowo - torfowe i murszowo - mineralne, a w dolinach mady utwory 

aluwialne o różnym składzie mechanicznym. Wartość użytkowa tych gruntów dla 

rozwoju i intensyfikacji rolnictwa nie jest wysoka. Potwierdzeniem tego jest duża 

lesistość obszaru objętego LSR i bardzo niski udział użytków rolnych. Struktura 

bonitacyjna użytków rolnych wskazuje na zdecydowaną przewagę gleb najsłabszych 

tzn. V i VI klasy ze znacznym udziałem gleb klasy IV. Gleby najlepsze, klasy III 

stanowią niewielki udział. Oznacza to, że warunki przyrodnicze przede wszystkim 

glebowe, nie są sprzyjające dla rozwoju rolnictwa, w szczególności rolnictwa 

charakteryzującego się rozdrobnioną strukturą agrarną. Obserwuje się stopniową 

degradację gleb. Część pól uprawnych leży  odłogiem, porasta chwastami, spada ich 

wydajność. Nie wszystkie łąki są koszone, stosunki wodne ulegają pogorszeniu. 

Istotnym zatem jest uświadamianie mieszkańców terenu objętego niniejszą strategią  

o korzyściach płynących z uprawy ziemi, bądź wykorzystaniem jej do celów 

turystycznych i agroturystycznych. 
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2.2.5. Lesistość 

 

Obszar cechuje duża lesistość, znacznie przewyższająca średnią – 28% 

lesistość Polski. W poszczególnych gminach kształtuje się następująco: Bytnica blisko 

80% (76,7) powierzchni ogólnej gminy tj 16.321 ha, Maszewo – 64,4% powierzchni 

gminy tj. 14 154 ha,  Krosno Odrzańskie – 48,2 %. Lasy gminy Maszewo stanowią 

południowy fragment Puszczy Rzepińskiej, zamiennie stosuje się również określenie – 

Bory Lubuskie. Występują tu w przeważającej większości bory sosnowe cechujące się 

wspaniałymi walorami inhalacyjnymi. Bogate runo leśne obfitujące w jadalne grzyby 

wykorzystywane przez ludność miejscową jak i turystów. 

Administracyjnie lasy przynależą do czterech nadleśnictw:  

-         Nadleśnictwo Cybinka, 

-         Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie z/s w Osiecznicy, 

-         Nadleśnictwo Gubin, 

-         Nadleśnictwo Bytnica. 

 

 

Lp. GMINA/LGD 
PROCENTOWY UDZIAŁ LASÓW W 

POWIERZCHNI OGÓLNEJ 

1. BYTNICA 76,7 % 

2. MASZEWO 64,4 % 

3. 
KROSNO 

ODRZAŃSKIE 
48,2 % 

4.  
POWIAT 

KROŚNIEŃSKI 
59,6 % 

5.  
WOJEWÓDZTWO  

LUBUSKIE 
48,7 % 

RAZEM 

1-3 
LGD 63,1 % 

 

Lp.  GMINA/LGD 

POWIERZCHNIA GLEB w ha 

 (stan na 31.XII.2005 ze względu na użytkowanie) 

OGÓŁEM 

użytki rolne 

UŻYTKI ROLNE 

LASY 

POZOSTAŁE 

GRUNTY I 

NIEUZYTKI 
GRUNTY 

ORNE 
SADY ŁĄKI PASTWISKA 

1. BYTNICA 3 171 2 159 5 606 401 16 605 1 157 

2. MASZEWO 5 619 4 087 15 1 005 512 14 279 1 458 

3. KROSNO 

ODRZAŃSKIE 
6 777 4 053  50 1 942 732 10737 3638 

Razem LGD 15 567 10 299 70 3 553 1 645 41 621 6 253 
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2.2.6. Uwarunkowania historyczne i  kulturowe 

 

Charakter obszaru LGD od początku kreował fakt, iż jest on terenem 

granicznym pomiędzy narodami polskimi i niemieckimi. Gród krośnieński istniał już co 

najmniej od połowy VIII wieku. Zamieszkujące te ziemie słowiańskie plemię 

Dziadoszan znalazło się w X wieku pod panowaniem Mieszka I i weszło w skład 

ukształtowanego organizmu państwowego – Polski piastowskiej. Okoliczne tereny były 

wtedy pokryte „nieprzebytą puszczą”. Przez wieki gród z przyległymi osadami był 

celem ataków zbrojnych kończących się zmianą władcy. Prześledzenie losów 

poszczególnych rodzin pozwala stwierdzić pewną prawidłowość: przy różnorodności 

poglądów politycznych, wyznawanej wiary oraz przynależności narodowej i społecznej 

łączyło ich przywiązanie i identyfikowanie się z miejscem i nazywanie go „małą 

ojczyzną”. Szczególnym faktem dla terenu jest wielokrotna przymusowa migracja 

ludności na przestrzeni wieków. Ostatnia w 1945 roku, kiedy to ludność niemiecka 

została „wymieniona” na polską przymusowo wysiedloną zza Buga lub szukającą 

lepszych warunków życia z Polski centralnej, doprowadziła do wielokulturowości 

obecnej społeczności.  

Uwarunkowania przestrzenne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe, jak 

wykazano w podrozdziałach, w pełni są spójne z przyjętymi w LSR kierunkami 

rozwoju. 

 

2.3. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru LGD 

 

2.3.1.Potencjał demograficzny 

 

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju wg stanu na dzień 31.XII.2006 r. 

zamieszkiwały 24.282 osoby. W każdej z gmin kształtowało się to następująco: gmina 

wiejska Bytnica – 2.670 mieszkańców, gmina wiejska Maszewo – 3.027 mieszkańców, 

gmina miejsko-wiejska Krosno Odrzańskie – 18.585 mieszkańców. 

Liczba mieszkańców obszaru objętego  LSR zmniejszała się na przestrzeni lat. 

Od roku 2000 do końca 2007 roku z terenu LGD ubyło 809 osób.  
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Lp.  GMINA/LGD 31.XII.2000 31.XII.2001 31.XII.2002 31.XII.2003 31.XII.2004 31.XII.2005 
 

31.XII.2006 31.XII.2007 

1. BYTNICA 2.787 2.761 2.734 2.708 2.700 2.693 2.670 2.664 

2. MASZEWO 3.088 3.071 3.055 3.041 3.030 3.031 3.027 3.039 

3. KROSNO 

ODRZAŃSKIE 
19.215 19.128 19.055 18.876 18.803 18.719 18.585 18.578 

Razem LGD 25.090 24.960 24.844 24.625 24.533 24.443 24.282 24.281 

 

Struktura ludności wg płci oraz udział % do ogółu ludności na obszarze LGD 

Lp.  GMINA/LGD 

LUDNOŚĆ wg płci 

(stan na 31.XII.2006) 

UDZIAŁ % DO OGÓŁU 

LUDNOŚCI NA OBSZARZE LGD 

(stan na 31.XII.2006) 

KOBIETY 
MĘŻCZYŹN

I 
KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

1. BYTNICA 1.344 1.326 5,5 5,5 

2. MASZEWO 1.527 1.500 6,3 6,2 

3. KROSNO 

ODRZAŃSKIE 
9.494 9.091 39,1 37,4 

Razem LGD 12.365 11.917 50,9 49,1 

 

 

2.3.2.Potencjał gospodarczy 

 

 

Stopa bezrobocia zmniejsza się. Na terenie powiatu krośnieńskiego liczba osób 

długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się niemal dwukrotnie w latach 2003 – 2007. 

Trend jest malejący. Poziom bezrobocia na terenie objętym LSR w 2006 r. przedstawia 

tabela. 

Lp.  GMINA/LGD 

LUDNOŚĆ WG WIEKU ZDOLNOŚCI DO PRACY 

 (stan na 31.XII.2007 ze względu na faktyczne miejsce zamieszkania) 

OGÓŁEM PRZEDPRODUKCYJNY PRODUKCYJNY POPRODUKCYJNY 

1. BYTNICA 2.617 548 1.712 357 

2. MASZEWO 2.968 650 1.849 469 

3. KROSNO 

ODRZAŃSKIE 
18.417 3.601 12.492 2.324 

Razem LGD 24.002 4.799 16.053 3.150 
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BEZROBOCIE NA OBSZARZE LGD W LATACH 2003-2007
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Lp. GMINA/LGD 
LICZBA PRACUJĄCYCH na dzień 31.XII.2007 roku* 

OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

1. BYTNICA 292 113 179 

2. MASZEWO 123 74 49 

3. 
KROSNO 

ODRZAŃSKIE 
3 153 1 556 1 597 

Razem LGD 3 568 1 743 1 825 

* dane nie uwzględniają zatrudnionych w rolnictwie w gospodarstwach indywidualnych 

oraz w  przedsiębiorstwach do 9 osób; 

 

 

 

 

Lp.  GMINA/LGD 

BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI 

 W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY WG PŁCI  

31.XII.2006 

OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

1. BYTNICA 216 123 93 

2. MASZEWO 371 225 146 

3. KROSNO 

ODRZAŃSKIE 
1.653 950 703 

Razem LGD 2.240 1.298 942 
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Lp. GMINA/LGD 

LICZBA GOSPODARSTW ROLNYCH  

wg spisu rolnego z 2002 roku 

OGÓŁEM Powyżej 1 ha 

1. BYTNICA 335 174 

2. MASZEWO 568 254 

3. 
KROSNO 

ODRZAŃSKIE 
1 071 518 

Razem LGD 1 974 946 

 

 

Lp. GMINA/LGD 

LICZBA  PODMIOTÓW 

GOSPODARCZYCH OGÓŁEM 

 na dzień 31.XII.2007 roku 

PODMIOTY GOSPODARCZE 

1. BYTNICA 142 

2. MASZEWO 194 

3. KROSNO 

ODRZAŃSKIE 
2 104 

Razem LGD 2 440 

 

Struktura ludności zamieszkującej teren LGD wg wieku zdolności do pracy 

wykazuje, że społeczeństwo można określić jako rozwojowe. 66% społeczeństwa jest  

w wieku produkcyjnym, a blisko 21% w wieku przedprodukcyjnym. 

Wykazany duży potencjał gospodarczy (rozwojowe społeczeństwo, spadek 

bezrobocia, ilość podmiotów gospodarczych) wykazuje celowość przyjętych przez LSR 

kierunków rozwoju. 

 

 

2.3.3.Poziom aktywności społecznej 

 

Wielu mieszkańców czując potrzebę wspólnego działania na rzecz lokalnej 

społeczności zrzesza się w różnorodnych tematycznie stowarzyszeniach oraz 

nieformalnych grupach. 

Na obszarze Lokalnej Grupy Działania dział 6 klubów sportowych, 15 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 10 kół gospodyń oraz 3 parafialne koła 

Caritas. Teren LGD objęty jest także działaniem Uniwersytetu III wieku, który zrzesza 

wielu seniorów mieszkających na jego obszarze. 
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Szlaki rowerowe 

 
 

Szlaki rowerowe na terenie LGD Zielone Światło: 

1. Krosno Odrzańskie – Bytnica - Gryżyna – Grabin – Radnica - Krosno 

Odrzańskie (65 km), 

2. Krosno Odrzańskie – Bytnica – Pliszka – Trzebiechów – Osiecznica - Krosno 

Odrzańskie (70 km), 

3. Bytnica - Smolary Bytnickie – Dobrosułów - Pliszka (20 km) 

 

 

2.4. Specyfika obszaru 

 

Spójność terytorialna opisywanego obszaru jest szczególnie podkreślona przez 

spójność administracyjną. Wszystkie gminy, będące członkami LGD przynależą do 

jednego powiatu i województwa. Drugą cechą determinującą specyfikę obszaru  są 

wyjątkowe i wspólne cechy przyrodnicze. Wysoka zwarta lesistość obszaru determinuje 

nie tylko klimatyczne uwarunkowania terenu. Ma także wpływ na rozmieszczenie 

ludności obszaru LGD. Wspólnym punktem odniesienia jest również położenie w 

dolinie Odry, Pliszki i Gryżynki. Mieszkańców obszaru objętego LSR cechują: 

różnorodność kulturowa spowodowana powojenną migracją, wspólne potrzeby i 

oczekiwania.  
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Do elementów wyróżniających opisywany obszar i podkreślających jego 

odrębność na mapie Polski można zaliczyć:  

1. położenie w dolinie środkowego Nadodrza, przełomu Pliszki i Gryżynki 

2. położenie w obszarze przygranicznym, 

3. bogate dziedzictwo przyrodnicze. 

Na obszarze działania LGD mamy do czynienia z ogromnym potencjałem 

turystycznym, który oparty jest zarówno na walorach przyrodniczych, jak i aspektach 

pozaprzyrodniczych i bogatej przeszłości kulturowej.  

Istniejący potencjał pozwala na stworzenie kilku regionalnych produktów 

turystycznych opartych o formy aktywności turystycznej związane z turystyką 

zrównoważoną, czyli formą aktywności turystycznej, która odbywa się  

z poszanowaniem środowiska, zapewnia długotrwałe zachowanie walorów 

przyrodniczych i kulturowych oraz jest sprawiedliwa i możliwa do zaakceptowania pod 

względem ekonomicznym i socjalnym.  

Powstające produkty regionalne będą oparte na wykorzystaniu potencjału 

ludzkiego tworzącego cykliczne imprezy o zasięgu ponadregionalnym w oparciu  

o infrastrukturę pełniącą funkcje publiczne, społeczno-kulturalne lub rekreacyjne.  

W tym celu proponuje się przeprowadzenie konkursów o tematach: 

 „Zielone Światło dla turystów” - Promocja obszaru LGD poprzez 

wydanie folderów i publikacji informacyjnych i turystycznych; 

 „Zielony szlak” - Oznakowanie szlaków turystycznych na obszarze LGD 

wraz budową i odbudową małej infrastruktury turystycznej; 

 „Aktywna wieś” – wspieranie aktywności społecznej na wsi poprzez 

tworzenie nieformalnych grup działania oraz  remont świetlic wiejskich na 

obszarze LGD i ich wyposażenie; 

 „Zielone światło dla naszego dziedzictwa” - zachowanie lub 

odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa 

przyrodniczego i krajobrazowego oraz renowację, odbudowę  

i oznakowanie obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub 

charakterystycznych dla danej miejscowości; 

 „Nasz produkt regionalny” - rozwój lokalnej aktywności i współpracy 

gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, 
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wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług 

bazujących na lokalnych zasobach; 

 „Lokalna impreza o znaczeniu regionalnym”  - organizacja imprez 

kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych na obszarze realizacji LSR 

m.in. 

 Budachowski Festyn Ruskiego Pieroga; 

 Święta Pieczonego Ziemniaka w Dobrosołowie; 

 Nadodrzańska Noc Świętojańska; 

 Święto Karpia w Osiecznicy; 

 Festiwal Jadwigensis; 

 Dni Krosna Odrzańskiego. 
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3. ANALIZA SWOT DLA OBSZARU OBJĘTEGO LSR, WNIOSKI 

WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY 

 

Analiza SWOT przeprowadzona przez LGD Zielone Światło została oparta na 

trzech płaszczyznach: społecznej, przyrodniczej i kulturowej oraz gospodarczej.  

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

Zasoby przyrodnicze i kulturowe 

- Gryżyński Park Krajobrazowy; 

- Krzesiński Park Krajobrazowy; 

- Rzeka Odra - atrakcyjny szlak wodny; 

- Dobra infrastruktura wodna (port rzeczny, przeprawa 

promowa); 

- Obszary objęte programem NATURA 2000; 

- Różnorodność kulturowa mieszkańców; 

- Typowe produkty regionalne – Karp, ziemniak 

pieczony, pierogi Budachowskie; 

- Duża ilość zabytków; 

- Bogata historia obszaru LGD; 

- Bogactwo wód (jeziora, stawy, rzeki); 

- Wysoka lesistość; 

- Bogactwo fauny i flory; 

- Występowanie tzw. dziewiczych obiektów 

przyrodniczych 

- Sprzyjające warunki do rozwoju turystyki 

kwalifikowanej i powszechnej; 

- Dobre warunki do rozwoju infrastruktury turystycznej; 

- Korzystny mikroklimat; 

- Niski poziom dbałości o obiekty zabytkowe; 

- Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna; 

- Niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców; 

- Brak koncepcji wykorzystania zasobów naturalnych; 

- Słaba promocja obszaru: 

- Słaba jakość dróg lokalnych: 

- Niskie zainteresowanie wykorzystaniem linii 

kolejowych; 

- Niedostateczna ilość ścieżek rowerowych; 

- Słaba promocja produktów regionalnych i walorów 

przyrodniczych; 

 

 

Sfera społeczna 

- Duża aktywność mieszkańców w organizacji festynów i 

imprez kulturalnych; 

- Popularność imprez cyklicznych, kulturalnych, 

sportowych, rekreacyjnych; 

- Ogromne zainteresowanie mieszkańców promocją 

swoich miejscowości; 

- Duża liczba działających organizacji pozarządowych; 

- Przychylność mieszkańców dla współpracy 

międzygminnej; 

- Doświadczenie w realizacji międzygminnych projektów; 

-Wielokulturowość mieszkańców obszaru; 

- Kreatywność ludności obszaru LGD; 

- Utworzenie LGD; 

- Intensywna działalność twórców ludowych i artystów; 

- Bliskość ośrodków akademickich (bogata oferta 

edukacyjna) 

- Brak środków finansowych na promocję organizację 

lokalnych imprez; 

- Brak koordynacji działań kulturalnych obszaru; 

- Brak promocji twórczości lokalnej ludowej, kulturalnej, 

artystycznej; 

- Niedoposażenie budynków pełniących funkcje 

społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe; 

- Niedofinansowane obiekty sportowe (boiska); 

- Niski poziom wykształcenia  mieszkańców; 

- Duża liczba osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

- Niski poziom aspiracji społecznych i zawodowych; 

- Nierozwinięta baza dla działalności kulturalnej; 

Sfera gospodarcza 

- Firmy o ugruntowanej pozycji na rynkach krajowym i 

zagranicznym; 

- rozpoznawalni producenci płyt pilśniowych i urządzeń 

do gastronomii; 

- Rodzinne mikroprzedsiębiorstwa; 

- Przedsiębiorczość mieszkańców; 

- Bliskość drogi krajowej; 

- Rozwinięta baza dla przemysłu drzewnego; 

- Rzeka Odra – autostrada wodna; 

- Mała wrażliwość na dekoniunkturę gospodarczą; 

- Dynamicznie rozwijająca się otulina gospodarcza (strefa 

Kostrzyńsko-Słubicka); 

- Niski poziom wykształcenia mieszkańców LGD; 

- Odpływ ludności zagranicę; 

- Niewielki kapitał własny; 

- Trudności we współpracy miedzy przedsiębiorcami; 

- Bezrobocie; 

- Niski poziom szkolnictwa zawodowego; 

- Niedostateczny poziom zróżnicowania usług; 

- Nierozwinięta sieć kanalizacyjna i gazowa; 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

Zasoby przyrodnicze i kulturowe 

- Duża dostępność programów unijnych i innych źródeł 

finansowych; 

- Możliwość korzystania z wielu źródeł finansowania; 

- Wzrost zainteresowania agroturystyką; 

- Bliskość dużych aglomeracji miejskich; 

- Wzrost zainteresowania turystyką rowerową; 

- Wzrost zainteresowania turystyką transgraniczną 

sentymentalną; 

- Moda na aktywny wypoczynek w różnych formach; 

- Pozytywny wizerunek obszaru „na zewnątrz”; 

  

- Konkurencja ze strony lepiej rozwiniętych regionów; 

- Słabe zainteresowanie oferta naszego regionu; 

- Niewystarczające środki na infrastrukturę turystyczną, w 

tym drogi; 

- Zmniejszenie dostępności kredytów inwestycyjnych; 

- Wysoka wrażliwość cenowa potencjalnych turystów 

korzystających z usług; 

 

 

Sfera społeczna 

- Mnogość organizacji pozarządowych; 

- Dobre warunki do organizacji imprez kulturalnych, 

sportowych i rekreacyjnych; 

- Zainteresowanie władz wspieraniem lokalnej twórczości 

ludowej, kulturalnej i artystycznej; 

- Pojawienie się  społecznych uwarunkowań generujących 

podaż na szkolenia i kursy; 

- Kadencyjność władz samorządowych i państwowych; 

- Brak środków finansowych w infrastrukturę kulturalną, 

społeczną i sportową; 

- Starzenie się społeczeństwa; 

- Utrzymujący się odpływ ludności w celach 

zarobkowych; 

- Ingerencja władz w struktury społeczne; 

 

Sfera gospodarcza 

- Rozwój agroturystyki; 

- Poparcie dla wykorzystywania walorów przyrodniczych 

w celu rozwoju gospodarczego; 

- Odpowiednie wykorzystanie szlaków komunikacyjnych; 

- Stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju 

małych przedsiębiorstw; 

- Wzrost zainteresowania obszarem przez inwestorów z 

zewnątrz; 

- Inwestycja w statki przez władze samorządowe – 

zwiększenie ruchu turystycznego; 

- Fiskalizm; 

- Odpływ wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej; 

- Spadek dostępności kredytów inwestycyjnych; 

- Częste zmiany przepisów; 

- Wzrost kosztów dostosowania do wymogów 

środowiska; 

- Trudności we współpracy  z instytucjami lokalnymi; 

- Zmienny poziom rzeki Odry; 

 

 

Analiza SWOT oceniająca zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne czynniki, 

mogące mieć wpływ na powodzenie planu strategicznego stanowi użyteczną pomoc 

prowadzącą do dokonania analizy zasobów i otoczenia obszaru funkcjonowania 

Lokalnej Grupy Działania oraz określenia problemów i priorytetów rozwojowych. 

W celu uzyskania jasnej analizy mocne i słaby strony potraktowano jako 

czynniki wewnętrzne z punktu widzenia społeczności lokalnej, na które ma ona 

bezpośredni wpływ, a szanse i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne wynikające  

z niezależnych zmian w otoczeniu. 

Niniejsza analiza SWOT została przeprowadzona w oparciu o trzy dziedziny 

strategiczne tj.:  

1. Rozwój turystyczny obszaru w oparciu o zasoby przyrodnicze  

i kulturowe – zasoby przyrodnicze i kulturowe.  

2. Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców – sfera społeczna. 

3. Tworzenie dogodnych warunków do rozwoju małych przedsiębiorstw  

i zwiększania ilości miejsc pracy – sfera gospodarcza. 



„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

ZIELONE ŚWIATŁO” 

 

 

32 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że obszar objęty LSR posiada duży 

potencjał społeczny, gospodarczy i przyrodniczy, który nie jest jednak w pełni 

wykorzystywany.  

Niedostatecznie rozwinięta baza turystyczna oraz brak profesjonalnej promocji 

sprawia, że obszar LGD nie wydaje się być atrakcyjny. Brak środków finansowych na 

realizację takich inwestycji powoduje marginalizacje obszaru. Do wad zaliczyć również 

należy słabą wiedzę mieszkańców o świadczeniu usług agroturystycznych  

i finansowaniu takich przedsięwzięć. Poprawa tych czynników dzięki posiadanym 

walorom doprowadzi do szybkiego rozwoju rynku turystycznego na obszarze objętym 

LSR oraz przyczyni się do jego promocji w regionie oraz kraju i zagranicą. 

Ponieważ społeczność lokalna składa się z ludności napływowej, wytworzyła 

się wielokulturowość, mieszkańcy nie są przywiązani do miejsca zamieszkania, nie 

znają historii regionu oraz nie dbają o jego walory przyrodnicze. Podejmowane 

działania powinny być zatem ukierunkowane na tworzenie więzi mieszkańców z 

miejscem zamieszkania, z kultywowaniem tradycji, pielęgnowaniem istniejących dóbr 

kulturowych oraz przyrodniczych.  

Najistotniejszym działaniem powinno być tworzenie produktu regionalnego. 

Należy dążyć do tworzenia marki rozpoznawalnej w regionie, kraju i zagranicą. Obszar 

LGD już w obecnej chwili posiada silne produkty tj. Święto Karpia, gdzie serwowany 

jest rosół z karpia, Święto Pieczonego Ziemniaka czy też Pierogi Budachowskie. 

Przedsięwzięcia LGD powinny dążyć do umacniania pozycji w/w produktów oraz do 

tworzenia nowych, unikalnych znaków LGD Zielone Światło.  

Niewątpliwym atutem obszaru LGD jest bliskość granicy z Niemcami, droga 

krajowa oraz rzeka Odra, jako szlak do przewozu towarów, ale również atrakcyjny szlak 

turystyczny.   

Istotnym elementem, są również zabytki na terenie LGD Zielone Światło. 

Oprócz dużych rozpoznawalnych, istnieją także małe obiekty zabytkowe, tj. krzyże, 

kapliczki, o które w obecnej chwili niedostatecznie się dba. Na bazie istniejących 

zabytków możne stworzyć ciekawe ścieżki edukacyjne i historyczne dla młodzieży 

szkolnej i turystów. Należy popierać działania służące kultywowaniu historii  

i renowacji istniejących obiektów historycznych. Inwestycje związane z zachowaniem  

i promocją obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego w znacznym stopniu 

przyczynią się do  pobudzenia rozwoju branży turystycznej w regionie. 
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Obszar LGD jest również obszarem bardzo atrakcyjnym dla potencjalnych 

turystów, ale i mieszkańców. Duża lesistość obszaru, niski współczynnik zaludnienia, 

mnogość nie odkrytych, bądź rzadko uczęszczanych miejsc, sprzyja pieszym 

wycieczkom, rowerowym wyprawom oraz odpoczynkowi w gronie rodzinnym. Niski 

poziom zanieczyszczenia środowiska zachęca do odwiedzenia tych stron. Słabą stroną 

obszaru jest niekontrolowane odprowadzanie nieczystości przez mieszkańców oraz 

okoliczne firmy. Zaśmiecane są lasy i wody powierzchniowe. Brak dbałości  

o otaczające środowisko naturalne jest bez wątpienia jedną z barier rozwojowych. 

Podjąć więc należy działania zmierzające do zmiany mentalności mieszkańców – 

edukacji ekologicznej. 

Bezrobocie na terenie LGD wciąż stanowi słabą stronę, jednak jak wskazują 

dane ma ono tendencję malejącą. Ludzie wykazują się coraz większą inicjatywą 

społeczną oraz przedsiębiorczością. 

Ludność zamieszkująca obszar LGD Zielone Światło charakteryzuje się niskim 

poziomem wykształcenia. Większość mieszkańców posiada wykształcenie podstawowe, 

a tylko niewielki procent posiada wykształcenie wyższe. Jednak obecnie panujące 

warunki na rynku pracy,  wymuszają posiadanie wyższych kwalifikacji. Związane jest  

z potrzebą organizacji szkoleń i kursów oraz wpływaniem na pobudzenie aktywności 

gospodarczej. Dużą szansą na pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców 

regionu jest rozwój turystyki i agroturystyki. Działania realizowane przez LGD 

powinny przyczynić się do wzrostu zamożności mieszkańców obszaru objętego LSR  

i poprawy atrakcyjności obszaru, jednak jest to możliwe tylko dzięki kompleksowej 

kampanii promującej walory regionu oraz dofinansowaniu inicjatyw gospodarczych.  

W związku z tym preferowane będą operacje, w wyniku których tworzone będą nowe 

miejsca pracy, a ponadto przyczynią się do podniesienia jakości świadczonych usług, 

zwiększenia wydajności i efektywności pracy.  

Region atrakcyjny turystycznie to region, w którym nie tylko dba się 

bezpośrednio o infrastrukturę i atrakcje turystyczne, ale to również taki, w którym dba 

się o życie społeczne i kulturalne. Funkcjonujące na wsiach koła gospodyń wiejskich, 

zespoły folklorystyczne, grupy taneczne wzmacniać mogą działania promocyjne. Dla 

zwiększenia zaangażowania mieszkańców w sprawy własnej gminy, sołectwa należy 

zadbać o podniesienie ich aktywności społecznej. Aktywni mieszkańcy są wartością, 

której nie zastąpią pieniądze. Przez swe zaangażowanie mogą wpływać na rozwój 
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gospodarczy regionu czy też na podniesienie atrakcyjności turystycznej swoich 

miejscowości.  

Zagrożenie dla funkcjonowania Projektu może wynikać z przejęcia przez 

władze lokalne i regionalne przywództwa w LGD i wykorzystania ich do realizacji 

swoich interesów. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom należy uruchomić intensywną 

akcję edukacyjną mającą na celu uświadomienie czym jest rozwój lokalny i na czym 

polega działanie grupy. 

Wynikiem przeprowadzonej analizy SWOT jest ukształtowanie celów oraz 

przedsięwzięć. 



„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

ZIELONE ŚWIATŁO” 

 

 

35 

4.  CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LSR ORAZ PLANOWANE DO 

REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 

 

Cele ogólne Lokalnej Strategii Rozwoju wynikają ze specyfiki obszaru 

działania LGD Zielone Światło oraz są adekwatne do przeprowadzonej analizy SWOT. 

Cele realizowane będą przez konkretne przedsięwzięcia. Zakłada się, że cele 

ogólne zostaną zrealizowane  w okresie wdrażania  Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 

2009 - 2015. Realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem 

ogłaszania konkursów dla poszczególnych przedsięwzięć. 

Określono trzy cele ogólne, zgodnie z płaszczyznami na jakich dokonano 

analizy SWOT obszaru LGD Zielono Światło oraz przyporządkowano im cele 

szczegółowe. 

 

Cele ogólny i podległe im cele szczegółowe:  

I. Rozwój turystyczny, ekologiczny i kulturowy obszaru objętego LSR. 

I.1. Rozwój szlaków turystycznych obszaru w oparciu o zasoby przyrodnicze  

i kulturowe; 

I.2. Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej oraz obiektów ważnych  

i charakterystycznych dla obszaru LGD; 

I.3. Promocja turystyki, w tym agroturystyki; 

I.4. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw podnoszących świadomość ekologiczną 

mieszkańców LGD Zielone Światło. 

I.5. Zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego; 

I.6. Podnoszenie świadomości o kulturze i historii regionu. 

I.7. Promocja obszaru LGD poprzez wydanie folderów i publikacji informacyjnych 

i turystycznych 

II. Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców. 

II.1. Wspieranie inicjatyw społecznych tj. tworzenie Kół gospodyń wiejskich, Kół 

młodzieży wiejskiej, odnowa i tworzenie świetlic wiejskich. 

II.2. Budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje 

publiczne , społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe. 

II.3. Kontynuowanie przedsięwzięć promujących miejscowości i integrujących 

społeczność wiejską m.in.: festynów, majówek, pikników, zabaw, zajęć 

sportowych. 
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II.4. Promocja twórczości lokalnej, rozwój rzemiosła, rękodzieła i produktów 

lokalnych. 

II.5. Pobudzanie potrzeby i wskazywanie na atuty partnerstw lokalnych. 

III. Rozwój gospodarczy regionu szansą na lepszą jakość życia mieszkańców  

z obszaru LGD Zielone Światło. 

III.1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój 

przedsiębiorczości i rynku pracy. 

III.2. Działalność szkoleniowa i doradcza dla przedsiębiorców.  

III.3. Wsparcie rolników w poszukiwaniu pozarolniczego źródła dochodu.
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Przedsięwzięcia zgodne z działaniami osi LEADER 
Odnowa wsi Różnicowanie Mikroprzedsiębiorstwa Małe projekty Funkcjonowanie LGD 

Budowa, przebudowa, remont i 

wyposażenie obiektów pełniących 

funkcje publiczne , społeczno-

kulturalne, rekreacyjne i 

sportowe, w tym: 

1. Remont i modernizacja 

świetlicy wiejskiej w 

Gryżynie wraz z centrum 

obsługi wycieczek 

2. Remont sali sportowej i 

budowa boiska w 

Bytnicy 

3. Remont budynku 

biblioteki w Bytnicy 

4. Remont i modernizacja 

świetlicy wiejskiej w 

Skórzynie 

5. Remont i modernizacja 

świetlicy wiejskiej w 

Granicach 

6. Boisko sportowe we wsi 

Rybaki 

7. Remont świetlicy 

wiejskiej w 

miejscowości Chyże 

8. Remont świetlicy 

wiejskiej w 

miejscowości Szklarka 

Radnicka 

 

 

Wsparcie rolników w 

poszukiwaniu pozarolniczego 

źródła dochodu. 

 

 

 

Wspieranie 

konkurencyjności 

gospodarczej obszarów 

wiejskich, rozwój 

przedsiębiorczości i rynku 

pracy. 

 

1. „Zielone Światło dla turystów” - 

Promocja obszaru LGD poprzez 

wydanie folderów i publikacji 

informacyjnych i turystycznych 

2. „Zielony szlak” - Oznakowanie 

szlaków turystycznych na obszarze 

LGD wraz budową i odbudową 

małej infrastruktury turystycznej 

3. „Aktywna wieś” – wspieranie 

aktywności społecznej na wsi 

poprzez tworzenie nieformalnych 

grup działania oraz  remont świetlic 

wiejskich na obszarze LGD i ich 

wyposażenie 

4. „Zielone światło dla naszego 

dziedzictwa” - zachowanie lub 

odtworzenie, zabezpieczenie i 

oznakowanie cennego dziedzictwa 

przyrodniczego i krajobrazowego 

oraz renowację, odbudowę i 

oznakowanie obiektów 

kulturowych i historycznych 

ważnych lub charakterystycznych 

dla danej miejscowości. 

5. „Nasz produkt regionalny” - 

rozwój lokalnej aktywności i 

współpracy gospodarczej poprzez 

inicjowanie powstawania, rozwoju, 

przetwarzania, wprowadzenia na 

rynek oraz podnoszenia jakości 

produktów i usług bazujących na 

lokalnych zasobach 

6. „Lokalna impreza o znaczeniu 

regionalnym”  - organizacja 

1. Zapewnienie sprawnej i 

efektywnej pracy LGD, 

uwzględniając koszty 

związane z administracją LGD 

między innymi: zatrudnienia 

odpowiednich osób, wynajmu 

pomieszczeń, ponoszenia opłat 

na prawidłowe 

funkcjonowanie biura LGD. 

2. Aktywizacja mieszkańców, 

budowanie kapitału 

społecznego na obszarze LSR, 

a poprzez to pobudzenie 

zaangażowania społeczności 

lokalnej w rozwój obszaru 

LSR oraz lepsze 

wykorzystanie potencjału 

obszaru LSR 
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imprez kulturalnych, rekreacyjnych 

lub sportowych na obszarze 

realizacji LSR oraz 

rozpowszechnienie jej w regionie, 

nadanie jej wymiaru regionalnego, 

m.in. 

1. Budachowski Festyn Ruskiego 

Pieroga 

2. Święta Pieczonego Ziemniaka w 

Dobrosułowie 

3. Nadodrzańska Noc Świętojańska 

4. Święto Ognia 

5. Święto Karpia w Osiecznicy 

6. Festiwal Jadwigensis 

7. Dni Krosna Odrzańskiego 

8. Krośnieński Jarmark Majowy 

 

7. „Zielone światło dla naszej 

kultury” - rozwój aktywności 

społeczności lokalnej poprzez 

promocję lokalnej twórczości 

ludowej, kulturalnej i artystycznej z 

wykorzystaniem lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, 

historycznego oraz przyrodniczego, 

kultywowanie miejscowych 

tradycji, obrzędów i zwyczajów 

oraz kultywowanie tradycyjnych 

zawodów i rzemiosła 

8. „Wioska internetowa” - 

udostępnianie na potrzeby 

społeczności lokalnej urządzeń i 

sprzętu komputerowego, w tym 

urządzeń i sprzętu umożliwiającego 

dostęp do Internetu 

9. „Zielone światło dla 
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przedsiębiorczości” - podnoszenie 

aktywności zawodowej 

społeczności lokalnej  poprzez 

organizację szkoleń i warsztatów z 

zakresu przedsiębiorczości. 

10. „Aktywny mieszkaniec” –

Aktywizacja mieszkańców poprzez 

budowanie kapitału społecznego na 

obszarze LSR 
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Matryca logiczna celów 
 

Cel ogólny nr 1. Rozwój turystyczny, ekologiczny i kulturowy obszaru objętego LSR 

 

 WSKAŹNIKI 

DZIAŁANIE PRODUKT REZULTAT ODDZIAŁYWANIE 

 

Zielone Światło dla turystów - 

promocja obszaru LGD poprzez wydanie 

folderów i publikacji informacyjnych i 

turystycznych. 

 

 

Liczba opracowanych materiałów 

promocyjnych, liczba przeprowadzonych 

akcji promocyjnych. 

 

Budowanie przewagi konkurencyjnej 

regionu w oparciu o unikatowe produkty 

turystyczne. Promocja wśród gości 

odwiedzających nasz region, na targach, 

wystawach. 

 

Wzrost świadomości ekoturystycznej 

mieszkańców regionu i z poza regionu. 

 

Zielony szlak - oznakowanie szlaków 

turystycznych na obszarze LGD wraz 

budową i odbudową małej infrastruktury 

turystycznej. 

 

 

Długość  szlaków turystycznych oraz 

ścieżek. 

 

Utworzenie jednolitego systemu szlaków 

turystycznych. 

 

Wzrost liczby turystów, podniesienie 

atrakcyjności regionu. 

 

Zielone światło dla naszego 

dziedzictwa - zachowanie lub 

odtworzenie, zabezpieczenie i 

oznakowanie cennego dziedzictwa 

przyrodniczego i krajobrazowego oraz 

renowację, odbudowę i oznakowanie 

obiektów kulturowych i historycznych 

ważnych lub charakterystycznych dla 

danej miejscowości. 

 

 

Liczba odnowionych i  wyeksponowanych 

obiektów. 

 

Podniesienie poziomu atrakcyjności 

regionu. Ochrona cennych miejsc 

przyrodniczych, kulturowych i 

historycznych. 

 

Wzrost liczby turystów, podniesienie 

atrakcyjności regionu. 
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Cel ogólny nr 2. Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców 

 

 WSKAŹNIKI 

DZIAŁANIE PRODUKT REZULTAT ODDZIAŁYWANIE 

 

Aktywny mieszkaniec  – aktywizacja 

mieszkańców poprzez budowanie 

kapitału społecznego na obszarze LSR 

 

Liczba przeprowadzonych warsztatów i 

imprez integracyjnych 

 

Wzrost poziomu integracji regionalnej i 

międzyregionalnej 

 

Podniesienie tożsamości lokalnej 

poprzez aktywizację 

 

Zielone światło dla naszej kultury- 

rozwój aktywności społeczności lokalnej 

poprzez promocję lokalnej twórczości 

ludowej, kulturalnej i artystycznej z 

wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa 

kulturowego, historycznego oraz 

przyrodniczego, kultywowanie 

miejscowych tradycji, obrzędów i 

zwyczajów oraz kultywowanie 

tradycyjnych zawodów i rzemiosła 

 

Liczba opracowanych materiałów 

promocyjnych i przeprowadzonych 

prezentacji. 

 

Lepsze wykorzystanie potencjału 

regionu. 

 

Zwiększenie świadomości mieszkańców 

w zakresie społeczno-gospodarczym, 

wzrost aktywności społecznej, 

aktywizacja tradycyjnych form 

działalności społecznej i gospodarczej 

 

Wioska internetowa - udostępnianie na 

potrzeby społeczności lokalnej urządzeń 

i sprzętu komputerowego, w tym 

urządzeń i sprzętu umożliwiającego 

dostęp do Internetu 

 

Liczba zmodernizowanych, 

zaadaptowanych i udostępnionych punktów  

 

Utworzenie i wyposażenie sal 

komputerowych z dostępem do internetu 

 

Wzrost świadomości mieszkańców w 

zakresie obsługi komputera oraz 

wykorzystania zasobów internetu 

 

Lokalna impreza o znaczeniu 

regionalnym  - organizacja imprez 

kulturalnych, rekreacyjnych lub 

sportowych na obszarze realizacji LSR 

 

Liczba zrealizowanych festynów  

 

Promocja wsi, produktu lokalnego i 

tradycji lokalnych 

 

Rozwijanie i propagowanie tradycji 

lokalnych i regionalnych, zwiększenie 

poziomu tożsamości mieszkańców. 

Wzrost liczby turystów. 
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Cel ogólny nr 3.  Rozwój gospodarczy regionu szansą na lepszą jakość życia mieszkańców z obszaru LGD Zielone Światło 

 

 WSKAŹNIKI 

DZIAŁANIE PRODUKT REZULTAT ODDZIAŁYWANIE 

 

Nasz produkt regionalny - rozwój 

lokalnej aktywności i współpracy 

gospodarczej poprzez inicjowanie 

powstawania, rozwoju, przetwarzania, 

wprowadzenia na rynek, promocję oraz 

podnoszenia jakości produktów i usług 

bazujących na lokalnych zasobach 

 

Liczba przeprowadzonych szkoleń i 

warsztatów, konkursów oraz opracowanych 

materiałów 

 

Wzrost poziomu aktywności zawodowej 

mieszkańców regionu. Promocja 

produktu regionalnego. 

 

Rozwój sektora MŚP w regionie w 

szczególności w branży turystycznej i 

usługowej. Podniesienie atrakcyjności 

regionu. 

 

Zielone światło dla przedsiębiorczości 
- podnoszenie aktywności zawodowej 

społeczności lokalnej  poprzez 

organizację szkoleń i warsztatów z 

zakresu przedsiębiorczości. 

 

 

Liczba przeprowadzonych szkoleń, kursów, 

seminariów, konferencji i wyjazdów. 

 

Wzrost poziomu aktywności zawodowej 

mieszkańców regionu 

 

Wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw, 

podniesienie kwalifikacji zawodowych 

mieszkańców regionu, odejście 

mieszkańców od działalności rolniczej 

na rzecz przedsiębiorczości w innych 

sektorach, obniżenie poziomu 

bezrobocia. 
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WSKAŹNIKI CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 
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Rozwój szlaków 

turystycznych obszaru w 

oparciu o zasoby 

przyrodnicze  

i kulturowe 

Liczba turystów 

korzystających z 

wybudowanych 
szlaków 

0 5000 

„Zielony szlak” 
Liczba nowych szlaków 0 2 

Wzrost liczby 

turystów 

odwiedzających 
obszar LGD   

0 

5
0

0
0
 

Ilość kilometrów szlaków 

turystycznych 
0 5 

„Zielone 

Światło dla 

turystów”  
Liczba turystów 0 5000 

Budowa i modernizacja 

infrastruktury 

turystycznej oraz 

obiektów ważnych  

i charakterystycznych dla 

obszaru LGD 

Liczba 

wybudowanych 

obiektów 
0 5 „Zielony szlak” 

Liczba osób korzystających z 

obiektów 
0 8000 

Wzrost liczby 

turystów 
odwiedzających 

obszar LGD   

0 

3
0

0
0
 

Promocja turystyki, w 

tym agroturystyki 

Liczba osób 

uzyskujących 

wiedzę o terenie 
LGD  

0 3000 

„Zielone 

Światło dla 

turystów” 

Liczba stron internetowych 

poświęconych miejscowościom 

obszaru objętego LSR 
0 10 

Wzrost liczby 

turystów 

odwiedzających 
LGD 

0 

1
0

0
0
 

Liczba osób korzystających z 

noclegów 
0 1000 

Liczba broszur i ulotek na temat 

terenu LGD 
0 8 

Podejmowanie i 

wspieranie inicjatyw 

podnoszących 

świadomość ekologiczna 

mieszkańców LGD 

Zielone Światło. 

Liczba podmiotów 

wytwarzających 

energię ze źródeł 

odnawialnych 

0 1 

„Zielone 

Światło dla 

naszego 

dziedzictwa” 

Liczba instalacji wytwarzających 
ciepło z wykorzystaniem 

instalacji ekologicznych 
0 1 

Liczba podmiotów 
deklarujących 

poprawę komfortu 

życia wynikającego 

z czystszego 

powietrza 

0 1 
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Zachowanie dziedzictwa 

historycznego i 

kulturowego. 

Liczba kupujących 
lub otrzymujących 

pamiątki i gadżety 

obszaru LGD 

0 8000 

„Zielone Światło dla 

naszego 
dziedzictwa” 

Liczba pamiątek i gadżetów 

dostępnych dla turystów na 
terenie LGD 

0 10000 
Wzrost liczby 

turystów 

odwiedzających 

LGD 

0 

3
0

0
0
 

„Zielone Światło dla 
turystów” 

Liczba obiektów historycznych 
odrestaurowanych 

0 1 

Podnoszenie świadomości 

o kulturze i historii 

regionu. 

Wzrost liczby 
uczestników imprez 

kulturowych i 

historycznych na 

obszarze LSR 

0 25000 

„Zielone Światło dla 

naszego 

dziedzictwa” 

Liczba imprez kulturalnych z 

udziałem mieszkańców 
0 25 

Wzrost świadomości 

osób o kulturze i 

historii regionu 
0 

2
5

0
0
0
 

Liczba nieformalnych grup 

folklorystycznych i zespołów 

otrzymujących wsparcie z LGD 
0 1 

Promocja obszaru LGD 

poprzez wydanie 

folderów i publikacji 

informacyjnych i 

turystycznych. 

Liczba wydanych 

publikacji o 

obszarze wg. 
tytułów 

0 10 

„Zielone 

Światło dla 

turystów” 

Liczba stron internetowych 
poświęconych miejscowościom 

obszaru objętego LSR 
0 10 

Wzrost liczby 

turystów 

odwiedzających 
LGD 

0 

1
0

0
0
 

 

 

 

Liczba osób pozyskujących 
publikacje 

0 10000 

Liczba broszur i ulotek na temat 
terenu LGD 

0 8 
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„Aktywny 

mieszkaniec” 

Liczba nowoutworzonych 

organizacji na terenie LGD 
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5. MISJA LGD 

 
Lokalna Grupa Działania Zielone Światło 

inicjuje i realizuje działania ukierunkowane na wykorzystanie unikalnych walorów 
przyrodniczych i kulturowych, rozwój społeczny i gospodarczy, a w szczególności wspiera 

innowacyjne działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców. 
 

Misją  Lokalnej Grupy Działania „Zielone Światło” jest przede wszystkim 

wspieranie  innowacyjnych działań zmierzających do rozwoju gospodarczego, 

społecznego i kulturalnego dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. LGD 

powstała w celu połączenia potencjału i wiedzy mieszkańców, władz lokalnych oraz 

przedsiębiorców gmin Bytnica, Maszewo i Krosno Odrzańskie. Jest publiczną i jawną 

deklaracją, której realizacja przyświecać ma wszystkim związanym z obszarem 

działania LGD w sposób fizyczny, mentalny lub kulturowy.  W myśl motta: „Mówi  się, 

że człowiek jest stworzony do działania jak ptak do latania, że działać trzeba wciąż, bo 

mierzy się człowieka wedle tego co w życiu zrobił”(T. Pszczołowski) dajemy zielone 

światło inicjatywom dążącym do rozwoju gospodarczego i społecznego, budowaniu 

wizerunku opartego o potencjał przyrodniczy i kulturowy naszego regionu. 

Przywiązujemy wielką wagę do realizacji celów LSR, wspieramy zatem wszystkie 

grupy społeczne oraz jednostki, dążące w tym kierunku. Każde działanie oparte na 

tworzeniu, zmierzające do poprawy życia mieszkańców, zyska aprobatę Lokalnej Grupy 

Działania.  Realizację misji ilustruje rysunek.  

MISJA JAKO KONSENSUS CELÓW 

                             

CELE STRATEGICZNE 
CELE  SZCZEGÓŁOWE 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 

DZIAŁANIA 
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

 inicjatywy lokalne 

 potencjał gospodarczy 

 wsparcie władz lokalnych 

 

 

MISJA 
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6. SPÓJNOŚĆ SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LOKALNEJ STRATEGII 

ROZWOJU 

 

Cele zdefiniowane w LSR są spójne ze specyfiką obszaru działania LGD 

Zielone Światło. Wszystkie gminy, będące członkami LGD przynależą do jednego 

powiatu i województwa. Drugą cechą determinującą specyfikę obszaru  są wyjątkowe  

i wspólne cechy przyrodnicze. Wysoka zwarta lesistość obszaru determinuje nie tylko 

klimatyczne uwarunkowania terenu, ale ma także wpływ na rozmieszczenie ludności 

obszaru LGD. Wspólnym punktem odniesienia jest również położenie w dolinie Odry, 

Pliszki i Gryżynki. Obszar ma długą historię rozwoju życia społecznego  

i gospodarczego. Mieszkańców obszaru objętego LSR cechują: różnorodność kulturową 

spowodowaną powojenną migracją, wspólne potrzeby i oczekiwania.  

Cele ogólne wynikają z dużego potencjału społecznego, gospodarczego  

i przyrodniczego obszaru objętego LSR. 

Cel ogólny I – Rozwój turystyczny, ekologiczny i kulturowy obszaru objętego 

LSR został sformułowany na podstawie stwierdzenia niedostatecznie rozwiniętej bazy 

turystycznej oraz braku świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru. 

Cele szczegółowe, takie jak np. wsparcie mikroprzedsiębiorstw działających  

w sektorze turystycznym, przyczynią się do wzrostu poziomu wiedzy na temat 

świadczenia usług agroturystycznych. 

Ponadto cele tj. organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych  

i sportowych, organizacja przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym i warsztatowym 

służące podnoszeniu aktywności społecznej mieszkańców wpłynie na zintegrowanie 

społeczeństwa obszaru LSR, którego specyficzną cechą jest wielokulturowość. Zabawy 

i festyny sprzyjają tworzeniu więzi społecznych oraz przyczyniają się do zmniejszania 

barier związanych z wielokulturowością.  

Cel strategiczny II – Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców wpisuje 

się w specyfikę mieszkańców obszaru gdyż różnorodność kulturowa spowodowana 

powojenną migracją wywołała brak określenia jednolitych zasad realizacji wspólnych 

potrzeb i oczekiwań.  

Cel strategiczny III – Rozwój gospodarczy regionu szansą na lepszą jakość 

życia mieszkańców z obszaru LGD Zielone Światło spójny jest ze specyficzną dla 

obszaru cechą jaką jest niedostateczny poziom zróżnicowania usług. Ponadto realizacji 
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celu sprzyjać będzie duża przedsiębiorczość mieszkańców, bliskość drogi krajowej oraz  

mała wrażliwość obszaru LGD na dekoniunkturę gospodarczą. 
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7. UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA 

PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LSR  

 

Operacje służące realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć przyczyniających się 

do realizacji celów, skierowane są do wszystkich sektorów gospodarki. Takie podejście 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju nadaje jej charakter zintegrowany. Poszczególne 

cele szczegółowe LSR, przedsięwzięcia i operacje są spójne, powiązane ze sobą 

i wzajemnie na siebie oddziałują. 

Planuje się, że w każdej lub większości zrealizowanych operacji wezmą udział 

przedstawiciele wielu sektorów gospodarki tworząc logiczną całość i osiągając 

zamierzony efekt. Przedsięwzięcie skierowane do jednego sektora gospodarki,  

w rezultacie angażuje przedstawicieli różnych sektorów, tak więc grupami docelowymi 

przedsięwzięć o charakterze zintegrowanym są zarówno podmioty z sektora 

publicznego, gospodarczego jaki i społecznego. 

 Cele wzajemnie przenikają się tworząc również zintegrowaną całość. Cel 

„Tworzenie dogodnych warunków do rozwoju małych przedsiębiorstw i zwiększanie 

ilości miejsc pracy” powiązany jest z celem „Rozwój szlaków turystycznych obszaru  

w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe”, gdyż w ramach jednego i drugiego 

powstawać będą mogły mikroprzedsiębiorstwa. Zatem poszczególne przedsięwzięcia 

służące realizacji tych celów ukierunkowane będą na pomoc mieszkańcom 

rozpoczynającym bądź prowadzącym już swoją działalność. Przedsięwzięcia służące 

realizacji tych celów mają symulować rozwój obszarów wiejskich poprzez pomoc 

mieszkańcom w uzyskaniu dodatkowych dochodów z działalności gospodarczej. Ta 

właśnie działalność przyczynić się ma do wzrostu zamożności mieszkańców obszaru 

objętego LSR i w pośredni sposób do poprawy atrakcyjności regionu. Przedsięwzięcia 

realizowane w ramach wyżej wymienionych celów przyczyni się do podniesienia 

aktywności społecznej mieszkańców, która jest trzecim celem szczegółowym. Dzięki 

poprawie jakości życia oraz większego zróżnicowania działalności gospodarczej na 

obszarze działania stowarzyszenia, LGD przyczyni się do podniesienia jakości 

świadczonych usług, zwiększenia wydajności i efektywności pracy, a także podnoszenia 

jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach oraz tradycyjnych 

sektorach gospodarki, co z kolei spowoduje wzrost zainteresowania całokształtem usług 

oferowanych przez mikroprzedsiębiorców. Nawiązując do powyższych celów w ramach 

odnowy miejscowości duży wpływ na „podnoszenie atrakcyjności turystycznej 

regionu” i „rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich” ma budowa/odnowa małej 
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infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc 

wypoczynkowych i biwakowych, tras rowerowych i biegowych oraz ścieżek 

spacerowych. 

Operacje i przedsięwzięcia w ramach LGD przewidziane do realizacji strategii 

rozwoju będą tworzone przez podmioty publiczne, gospodarcze oraz społeczne. 

Realizacja większości częściowych zadań i operacji wymusza współpracę podmiotów 

rożnych sektorów. W ramach budowy ścieżek rowerowych oraz budowy, przebudowy 

infrastruktury turystycznej będą powstawały nowe kwatery agroturystyczne tworzone 

przez sektor społeczny. Powiązany z nimi wzrost liczby odwiedzających nasz region 

turystów wykorzysta sektor gospodarczy świadczący usługi gastronomiczne, 

hotelarskie. Zwiększona ilość turystów przebywających na terenie LGD spowoduje 

organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych promujących region, co odpowiada 

podniesieniu aktywności społecznej mieszkańców. 

Organizacja wizyt studyjnych w regionach o podobnym charakterze, w których 

turystyka stanowi główne źródło dochodu i jest preferowaną operacją celu „Rozwój 

turystyczny obszaru w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. W  połączeniu  

z organizacją szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych z celu „Podniesienie 

aktywności społecznej mieszkańców” spowoduje wyartykułowanie wspólnych 

zamierzeń i uściślenie współpracy pomiędzy mieszkańcami LGD. Ujednolicenie  

i synchronizacja czasowa zamierzeń i działań wykonywanych wśród mieszkańców 

LGD w konsekwencji doprowadzi do ogólnie pojętego podniesienia jakości życia 

społeczności lokalnej. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach LSR zakładają w szczególności 

wykorzystywanie istniejących zasobów przyrodniczych, lokalnego potencjału 

społecznego, zasobów kulturowych, a ich realizacja oparta jest na waloryzacji 

wykorzystywanych zasobów. 
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8. UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA PLANOWANYCH 

W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 

Proponowane przedsięwzięcia, a także późniejsza ocena napływających 

wniosków, przyłączenie partnerów gospodarczych i społecznych do planowania  

i wdrażania lokalnych inicjatyw, a także partnerskie podejście do rozwoju obszarów 

wiejskich realizowane przez LGD, które będzie polegało na opracowaniu przez ludność 

wiejską LSR lecz też realizację wynikających z niej projektów, wskazują na 

innowacyjne podejście do planowanych w ramach LSR przedsięwzięć. 

W przypadku lokalnej strategii działania innowacyjne uznać należy 

przedsięwzięcia polegające na pomocy w rozpoczęciu bądź rozwoju działalności 

gospodarczej z zakresu usług turystycznych powiązanych ze sportem, rekreacją  

i wypoczynkiem. Pomoc zostanie skierowana do osób, chcących rozpocząć działalność 

w zakresie usług gastronomicznych wykorzystując lokalne potrawy, które będą 

wykonywane z wysokiej jakości produktów rolnych otrzymanych od okolicznych 

rolników. Planuje się lokalizację punktów gastronomicznych w pobliżu ścieżek 

rowerowych i szlaków kajakowych. Innowacyjnością stanie się w tym przypadku oferta 

dań lokalnych, które w tej chwili nie są w sprzedaży. 

Takie zamierzenia nadają proponowanym przedsięwzięciom i operacją 

charakter innowacyjny, ale również stanowią o powiązaniu zaproponowanych 

innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem lokalnych zasobów (szczególnie 

przyrodniczych i społecznych), są rozwiązaniami niestosowanymi wcześniej na 

obszarze objętym LSR oraz możliwe są do zastosowania na innych obszarach  

o podobnych uwarunkowaniach. 

Teren LGD „Zielone światło” obejmuje administracyjnie tzw. „Ziemie 

odzyskane”. Skutkiem tego jest swoista wielokulturowość mieszkańców wywołana 

powojenną migracją ludności. Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez m.in. 

promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej, kultywowanie 

miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz kultywowanie tradycyjnych 

zawodów i rzemiosła, spowoduje przełamanie swoistych barier kulturowych, które 

wytworzyły się przez ubiegłe 60 lat. 

Budowa tras rowerowych. Innowacyjnym staje się w tym przedsięwzięciu 

stworzenie sieci tras rowerowych, które będą łączyły wszystkie miejscowości 

znajdujące się na obszarze działania LGD wykazujące się tworzeniem lokalnych 

tradycji, co sprawi, że turysta będzie mógł poznać tradycje i zwyczaje tych ziem. 
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Innowacyjnością na obszarze LGD staje się również inwestowanie  

w mieszkańców przez realizację przedsięwzięć, które maja charakter edukacyjny  

w ramach „małych projektów” dotyczących organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć 

edukacyjnych o charakterze edukacyjnym warsztatowym dla ludności z obszaru 

objętego LSR, zakup wyposażenia pomieszczeń, oprogramowania, urządzeń i sprzętu 

komputerowego (w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu oraz 

zakup usługi dostępu do Internetu) i ich udostępnienie na potrzeby społeczności 

wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD. 

Innowacyjna staje się również realizacja celu pt. „zakupu strojów, eksponatów 

i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz 

innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje” oraz pomoc 

mieszkańcom w odbudowaniu cennych obiektów charakterystycznych dla tożsamości 

regionu poprzez przedsięwzięcie pt. „odnowienie elewacji i dachów prywatnych 

budynków, ogrodzeń oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa 

danego regionu”.  
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9. PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR ORAZ 

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD 

 

„LGD Zielone Światło” zgodnie z założeniami wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju będzie ogłaszała konkursy w ramach realizowanych działań 4.13 – Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju. Planuje się, że konkursy będą miały charakter zamknięty – 

termin składania wniosków będzie nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni. 

Przyjęte kryteria wyboru operacji pod kątem zgodności z LSR oraz ze względu na 

kryteria lokalne są obiektywne, jawne i przejrzyste. Rada decyzyjna jest jedynym 

właściwym organem LGD, który może dokonywać oceny wniosków. Procedura wyboru 

operacji przedstawiona w niniejszej LSR ma formę opisową. 

Informacje o terminach poszczególnych konkursów zostaną podane do 

publicznej wiadomości: 

 na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubuskiego; 

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubuskiego;  

 poprzez umieszczenie na stronach internetowych gmin wchodzących  

w skład LGD Zielone Światło; 

 na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin wchodzących w skład LGD 

Zielone Światło; 

 zostaną przekazane sołtysom wszystkich sołectw na terenie objętym 

LSR, w celu przekazania informacji mieszkańcom wsi w sposób 

bezpośredni oraz poprzez wywieszenie na słupach ogłoszeniowych lub 

na tablicach informacyjnych; 

 będą opublikowane w prasie występującej na obszarze objętym 

strategią; 

 zostaną wywieszone w widocznym miejscu w biurze LGD Zielone 

Światło; 

 zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD Zielone Światło; 

 

Bieg terminu na składanie wniosków o rozpoczyna się nie wcześniej niż 14 dni 

od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania, za 

pośrednictwem LGD, wniosków o przyznanie pomocy. LGD w terminie 44 dni przed 
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planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie 

pomocy, składa wniosek do samorządu województwa o podanie do publicznej 

wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przekazanie pomocy. W 

terminie 24 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania 

wniosków o przyznanie pomocy, LGD składa do samorządu województwa dokumenty 

niezbędne do podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy. 

 Informacja o możliwości składania za pośrednictwem LGD, wniosków o 

przyznanie pomocy, zawiera w szczególności: 

1. Dokładny adres i dane kontaktowe LGD Zielone Światło; 

2. Działanie, którego dotyczy nabór; 

3. Termin składania wniosków; 

4. Miejsce składania wniosków; 

5. Miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy; 

6. Miejsce zamieszczenia kryteriów wyboru  projektów przez LGD, 

określonych w LSR; 

7. Miejsce zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji 

spełnienia kryteriów wyboru  projektów, określonych w LSR; 

8. Minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru  

projektu przez LGD; 

9. Limit dostępnych środków w ramach działania; 

Wniosek  o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio w Biurze LGD. 

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie 

zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez 

osobę przyjmującą.  

Pracownicy biura sporządzają listę projektów wg kolejności zarejestrowania. 

Projekty są przekazywane do oceny przez Radę LGD. Rada dokonuje oceny na 

posiedzeniu Rady Decyzyjnej w terminie 14 dni od dnia zakończenia naboru. 

Członkowie Rady rozpoczynają posiedzenie od podpisania Deklaracji bezstronności. 

Członków Rady, którzy nie złożą Deklaracji bezstronności wyłącza się z udziału w 

posiedzeniu. Członkowie Rady podpisują jedną Deklaracje bezstronności na  początku 

posiedzenia. Gwarantuje ona wyłączenie się członka z oceny wniosku, co do którego 

zachodzi podejrzenie o stronniczość. Pracownik biura udostępnia Członkom Rady 

wnioski wg kolejności rejestracji. Członkowie Rady dokonują oceny zgodności operacji 
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z LSR przez wypełnienie formularza oceny zgodności operacji z LSR (zał. 3). Aby 

operacja została uznana za zgodną z LSR musi ją za taką uznać 50% +1 członków Rady 

uprawnionych do głosowania na danym posiedzeniu Rady (§ 16 Regulaminu 

Organizacyjnego Rady). Wnioski uznane za zgodne z LSR zostają poddane ocenie 

zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Członkowie Rady dokonują oceny zgodności 

z lokalnymi kryteriami na Formularzu oceny wg lokalnych kryteriów (zał. 4). Po 

dokonaniu oceny przez wszystkich członków Rady, przewodniczący sumuje liczbę 

przyznanych punktów, a następnie dzieli przez liczbę oceniających członków Rady. Na 

tej podstawie Rada tworzy listę wniosków ocenionych pod względem zgodności z LSR 

i  wg lokalnych kryteriów wyboru. Pierwsze miejsce na liście zajmuje wniosek z 

najwyższą liczbą przyznanych punktów.  Na liście umieszcza się operacje, w kolejności 

wg liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji. 

Wskazuje się limit dostępnych środków określonych w informacji o możliwości 

składania wniosków za pośrednictwem LGD o przyznanie pomocy na dany rodzaj 

operacji oraz operacje, które wyczerpują dostępny limit. Listę zamykają operacje 

niezgodne z LSR. Lista ocenionych wniosków zostaje przyjęta uchwałą Rady. 

Niezwłocznie po dokonaniu oceny projektów, lecz nie później niż  terminie 21 dni od 

dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD 

przekazuje wnioskodawcom listę ocenionych wniosków, jednocześnie informując ich 

na piśmie o: zgodności małego projektu z LSR, albo jego niezgodności z LSR – 

wskazując przyczyny niezgodności, liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny 

lub miejscu na liście ocenionych  projektów, możliwości złożenia odwołania od 

wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR. Od decyzji Rady Decyzyjnej 

przysługuje wnioskodawcy odwołanie zgodnie z procedurą odwoławczą określoną w 

rozdziale 9„LSR Zielone Światło”. 

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań Rada decyzyjna zwołuje kolejne 

posiedzenie, na którym podejmuje uchwałę dla każdej operacji osobno: w sprawie 

wyboru wniosku o przyznanie pomocy do finansowania w ramach LSR oraz w sprawie 

nie wybrania wniosku o przyznanie pomocy do finansowania w ramach LSR. Po 

podjęciu w/w uchwał przewodniczący Rady sporządza listę operacji wybranych przez 

LGD do finansowania oraz listę operacji nie wybranych do finansowania. Następnie 

formułuje treść uchwały Rady Decyzyjnej w sprawie operacji wybranych do 

finansowania oraz operacji nie wybranych do finansowania po czym poddaje je pod 

głosowanie Rady.  
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Niezwłocznie po dokonaniu ostatecznej oceny wniosków, nie później niż 45 

dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD 

przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu następujące dokumenty: 

1) wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone podczas naboru, 

2) listy operacji wybranych do finansowania (ustalając ich kolejność według liczby 

uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru) ze 

wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków dla danego działania w 

naborze wraz z uchwałami w sprawie operacji wybranych do finansowania, 

3) listy operacji niewybranych do finansowania (uwzględniając wyniki oceny 

operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań) ze wskazaniem operacji: 

a) zgodnych z LSR, 

b) niezgodnych z LSR, 

c) które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o 

możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, wraz z uchwałami 

w sprawie operacji niewybranych do finansowania 

- zawierające dane umożliwiające identyfikację projektu i wnioskowaną kwotę pomocy. 

LGD publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania na 

swojej stronie internetowej nie później niż w dniu jej przekazania do właściwego 

organu samorządu województwa. W terminie 45 dni od dnia składania wniosków o 

przyznanie pomocy informuje na piśmie wnioskodawcę o: 

- wybraniu lub niewybraniu operacji wskazując przyczyny niewybrania, 

- liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny pod względem spełniania 

kryteriów wyboru lub miejscu na liście projektów, które zostały wybrane, 

- wskazaniu, czy projekt ten mieści się w ramach limitu dostępnych środków, o 

którym mowa w informacji o naborze projektów. 

W przypadku działań „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” LGD informuje 

również o możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do 

podmiotu wdrażającego 

 

9.1. Ocena zgodności operacji z LSR, ocena operacji według lokalnych kryteriów 

wyboru oraz zmiana kryteriów. 

 

Beneficjent zobowiązany jest złożyć do Biura LGD Zielone Światło wniosek  

o dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego konkursu.  
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Beneficjent ma prawo korzystać z pomocy pracownika biura przy wypełnianiu 

wniosku, a także ma prawo uczestniczyć we wcześniej zorganizowanym przez LGD 

szkoleniu związanym z aplikowaniem o środki finansowe. 

Konkurs o naborze wniosków w ramach poszczególnych działań ogłasza 

Zarząd Województwa po otrzymaniu informacji z LGD Zielone Światło. Wnioski o 

dofinansowanie, składane przez beneficjentów w ramach konkursów ogłoszonych przez 

LGD Zielone Światło muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju przyjętą przez 

Walne Zebranie LGD Zielone Światło. Nie mogą łamać przepisów prawa, a ich 

realizacja nie może pociągać za sobą negatywnych skutków dla społeczeństwa. W 

możliwie największym stopniu powinny być zgodne z celami LSR, przyczyniać się do 

poprawy jakości życia, a ich realizacja powinna uwzględniać zasady Zrównoważonego 

Rozwoju. 

Ocena zgodności operacji z LSR polega na dokonaniu oceny zgodności celów  

i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami zapisanymi 

w LSR. Ocena zgodności operacji odbywa się na poziomie Rady LGD. Wnioski zostają 

przekazane z Biura LGD Zielone Światło na zebranie organu decyzyjnego. Rada 

dokonuje oceny zgodności operacji z LSR na formularzu OZO-2 (załącznik nr 3).  Aby 

operacja została uznana za zgodną z LSR musi wpisywać się w co najmniej jeden cel 

ogólny i jeden cel szczegółowy LSR. Jeżeli operacja nie wpisuje się w żaden cel ogólny 

LSR i w żaden cel szczegółowy nie zostaje przekazana do oceny wg lokalnych 

kryteriów wyboru. Ocena pod względem zgodności z LSR oraz wg lokalnych kryteriów 

wyboru operacji  Rada dokonuje na pierwszym posiedzeniu Rady, w ciągu 14 dni od 

dnia, w którym upłynął termin składnia wniosków o przyznanie pomocy. Członkowie 

Rady informowani są o posiedzeniu z zachowaniem zapisów Regulaminu Rady 

Decyzyjnej. Zebranie Rady prowadzone jest wg porządku, który ustala przewodniczący, 

z uwzględnieniem czasu na analizę i ocenę zgodności wniosku z LSR oraz kryteriami 

LGD Zielone Światło przez poszczególnych członków, dyskusję nad każdym z 

wniosków. Beneficjent ma prawo odwołać się od decyzji Rady. 

Zarząd LGD Zielone Światło ma prawo do wglądu we wniosek na każdym 

etapie oceny.  
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PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR w etapach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacje  zgłaszane do finansowania, oceniane są przez LGD  również pod 

kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji. Spis kryteriów lokalnych oraz 

przyporządkowane im wartości punktowe stanowi formularz oceny OLK-1, stanowiący 

załącznik nr 4 do LSR. 

Lokalne kryteria wyboru operacji mogą ulec zmianie w przypadku zgłoszenia 

wniosku o ich zmianę przez członka, Radę lub Zarząd LGD, a także w przypadku zmian 

w sytuacji społeczno-gospodarczej terenu objętego LSR, a co za tym idzie: zmiany  

w analizie SWOT. Zmiany w LSR, a także zmiany w lokalnych kryteriach wyboru 

operacji, będących załącznikiem do strategii, muszą zostać przyjęte uchwałą Walnego 

Zebrania Członków LGD Zielone Światło. 

Zmienione kryteria będą podane do publicznej wiadomości i nie będą 

obowiązywać w konkursach ogłoszonych przed ich przyjęciem.  

Wniosek o przyznanie pomocy zostanie wybrany do finansowania w 

ramach LSR jeżeli jest zgodny z LSR i uzyska co najmniej 5 punktów w ramach 

oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

 

9.2. Procedura odwoławcza od decyzji Rady. 

 

Odwołanie od decyzji Rady, beneficjent musi złożyć w ciągu 7 dni roboczych 

od otrzymania decyzji, do biura LGD. Odwołanie w formie pisemnej przekazywane jest 

ponownie na drugie posiedzenie Rady – jako jedynego, kompetentnego organu LGD do 

wyboru operacji. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym posiedzeniu Rady 

Decyzyjnej.  Wniosek ponownie podlega rozpatrzeniu wg procedury wyboru operacji 

 

PRZYJĘCIE WNIOSKU 

DO BIURA LSR 

 

OCENA ZGODNOŚCI 

OPERACJI Z LSR 

ETAP I 

BIURO 

ETAP II 

RADA 

ZGODNOŚĆ Z 

KRYTERIAMI 

LOKALNYMI 
  

 

WSTĘPNA OCENA 

ZGODNOŚCI 

OPERACJI Z LSR 

PRZYJĘCIE LUB 

ODRZUCENIE 

WNIOSKU 

ZARZĄD 



 

„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

ZIELONE ŚWIATŁO” 
 

 
59 

przedstawionej w LSR. Po rozpatrzeniu odwołania następuje ewentualna aktualizacja 

listy ocenionych wniosków pod względem zgodności z LSR i wg lokalnych kryteriów.   
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10. BUDŻET LGD DLA KAŻDEGO ROKU JEJ REALIZACJI 

 

 

Budżet Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło zapewnia realizację 

zaplanowanych działań zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju.  Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Zielone Światło Powiatu 

Krośnieńskiego obejmuje swym zasięgiem obszar zamieszkiwany przez 24.282 osoby, 

wg stanu na dzień 31.XII.2006r., może się, zatem ubiegać o kwotę 3.593.736,00 zł na 

realizację LSR.  

Na wdrażanie LSR  przypadająca kwota wynosi 24.282 osoby * 116 zł = 2.816.712 

zł, na wdrażanie projektów współpracy wynosi 24.282 osoby * 3 zł = 72.846 zł, na 

funkcjonowanie LGD przydająca kwota, wynosi 24.282 osoby * 29 zł = 704.178 zł,  

w czym na koszty bieżące przypada 15% całej kwoty, tj. 539.060 zł. 

 

Budżet zakłada finansowanie: 

 przedsięwzięć zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz konkursem  

w ramach, którego będą realizowane; 

 projektów współpracy; 

 bieżących kosztów administracyjnych oraz kosztów nabywania 

umiejętności i aktywizacji, w tym m.in.: 

 kosztów wynagrodzenia pracowników, 

 kosztów utrzymania biura, 

 podróży służbowych pracowników biura, 

 podróży i pobytu służbowego członków Zarządu i Rady LGD, 

 wynagrodzenia za wykonywane zlecenia w celu zapewnienia 

sprawnego funkcjonowania LGD, 

 zakupu materiałów biurowych, 

 opłat notarialnych, skarbowych i sądowych, 

 kosztów badań dotyczących obszaru objętego LGD, 

 kosztów informowania o obszarze LGD oraz realizacji LSR, 

 szkolenia pracowników LGD, zarządu LGD i rady LGD, 

 kosztów realizacji wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych 

związanych z obszarem objętym LSR, 

 kosztów aktywizowania społeczności lokalnej; 
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Działanie „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” ma na celu umożliwienie 

mieszkańcom obszaru objętego LSR realizację projektów w ramach tej strategii. 

Poziom pomocy w ramach poszczególnych działań, określona została przepisami prawa 

i obejmuje:    

- w ramach działania „Różnicowanie Kierunków Działalności Nierolniczej”, 

maksymalna wysokość pomocy udzielanej jednemu beneficjentowi i na jedno 

gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100.000 zł. Poziom pomocy może 

wynosić maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu. 

 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, pomoc ma mieć formę refundacji 

części kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość pomocy na realizacje 

projektów w jednej miejscowości może wynosić 500.000 zł, a minimalna wartość 

pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25.000 

zł. Poziom pomocy może wynosić maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych 

projektu.  

 w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,  maksymalna 

wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 

300.000 zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów 

leśnych maksymalna wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi wynosi 

100.000 zł. Pomoc przyznawana w tym przypadku wynosi maksymalnie 50% 

wartości projektu i ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych. 

 w ramach działania „Małe projekty”, pomoc ma formę zwrotu części kosztów 

kwalifikowanych operacji, a maksymalna kwota pomocy przyznanej na realizację 

operacji wynosi 25.000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% 

kosztów kwalifikowanych operacji. 

Działanie „Wdrażanie projektów współpracy” obejmuje wsparcie finansowe na 

realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej zawartych  

w LSR oraz nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z jej celami. Projekty współpracy 

składają się z przygotowania projektu oraz realizacji projektu. Muszą zakładać 

realizację wspólnych przedsięwzięć, mogą angażować poza LGD inne partnerstwa 

będące grupami lokalnych partnerów, które zajmują się zagadnieniem rozwoju 
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obszarów wiejskich. Beneficjentem tego działania jest tylko i wyłącznie Lokalna Grupa 

Działania. Wartość dofinansowania całości działania stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania, wg stanu na dzień 

31.XII.2006 r. i kwoty 3 zł - 24.282 osoby * 3 zł = 72.846 zł. Samorząd Województwa 

może nie zaakceptować projektu współpracy. Niezaakceptowanie projektu współpracy 

powoduje zmniejszenie budżetu LSR o koszty realizacji niezaakceptowanego projektu 

współpracy.  

Działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności  

i aktywizacja” ma zapewnić sprawna i efektywna prace Lokalnej Grupy Działania. 

Beneficjentem tego działania jest Lokalna Grupa Działania. Pomoc finansowa 

przyznawana jest w formie jednorazowej z wielokrotną płatnością na rachunek 

bankowy LGD lub rachunek wskazany przez LGD. Istnieje możliwość realizacji 

projektu w kilku etapach. Pomoc przyznawana w tym przypadku wynosi maksymalnie 

100% wartości projektu. Koszty bieżące Lokalnej Grupy Działania są kosztami 

kwalifikowanymi wszystkich operacji zrealizowanych w ramach LSR w okresie jej 

realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

ZIELONE ŚWIATŁO” 

 

 
63 

Harmonogram realizacji przedsięwzięć (okresy półroczne) 

 

Przedsięwzięcia i typy operacji  

zgodne z LSR 

Okres realizacji LSR 

I 
2

0
0
9
 

II
 2

0
0
9
 

I 
2

0
1
0
 

II
 2

0
1
0
 

I 
2

0
1
1
 

II
 2

0
1
1
 

I 
2

0
1
2
 

II
 2

0
1
2
 

I 
2

0
1
3
 

II
 2

0
1
3
 

I 
2

0
1
4
 

II
 2

0
1
4
 

I 
2

0
1
5
 

II
 2

0
1
5
 

Różnicowanie w kierunku 
 działalności nierolniczej 

     
         

Odnowa i rozwój wsi      
         

Tworzenie i rozwój  

Mikroprzedsiębiorstw 
     

         

Małe projekty      
         

Projekty współpracy      
         

Nabywanie umiejętności 
 i aktywizacja 

      
         

Koszty bieżące  -  

administracyjne LGD 
      

         

 

Założenia brane pod uwagę, przy konstruowaniu budżetu: 

 

Liczba mieszkańców LGD (stan na 31.XII.2006r.) -  24.282 osoby 

Cały budżet– 24.282 x 148 zł =  3.593.736,00 zł 

Wdrażanie LSR –  24.282 x 116 zł =  2.816.712,00 zł 

Wdrażanie projektów współpracy - 24.282  x 3 zł =  72.846,00zł 

Funkcjonowanie LGD - 24.282 x 29 zł =  704.178,00,  

w tym koszty bieżące –  539 060,00 zł 
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Wyszczególnienie Wdrażanie LSR 

Wdrażanie 

projektów 

współpracy 

Funkcjonowanie LGD Razem 

Rok Rodzaj kosztu 

4.1.3. 

Różnicowanie w 

kierunku 

działalności 

nierolniczej 

4.1.3. 

Odnowa i 

rozwój wsi 

4.1.3. Tworzenie  

i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

4.1.3. Małe 

projekty 

4.2.1. 

Projekty 

współpracy 

4.3.1. Koszty 

bieżące LGD 

4.3.1. Nabywanie 

umiejętności 

aktywizacja 

Razem 

działania  

2009 

 Całkowite 35 208,00 211 253,00 35 208,00 169 005,00 0,00 95 020,00 23 588,00 569 282,00 

Kwalifikowane 35 208,00 211 253,00 35 208,00 169 005,00 0,00 95 020,00 23 588,00 569 282,00 

Do refundacji 35 208,00 211 253,00 35 208,00 169 005,00 0,00 95 020,00 23 588,00 569 282,00 

2010 

 Całkowite 105 625,00 833 760,00 70 421,00 169 001,00 29 138,00 77 008,00 23 590,00 1 308 543,00 

Kwalifikowane 105 625,00 833 760,00 70 421,00 169 001,00 29 138,00 77 008,00 23 590,00 1 308 543,00 

Do refundacji 105 625,00 833 760,00 70 421,00 169 001,00 29 138,00 77 008,00 23 590,00 1 308 543,00 

2011 

 Całkowite 70 421,00 222 507,00 105 625,00 169 002,00 14 569,00 77 008,00 35 382,00 694 514,00 

Kwalifikowane 70 421,00 222 507,00 105 625,00 169 002,00 14 569,00 77 008,00 35 382,00 694 514,00 

Do refundacji 70 421,00 222 507,00 105 625,00 169 002,00 14 569,00 77 008,00 35 382,00 694 514,00 

2012 

 Całkowite 70 418,00 140 836,00 70 418,00 169 002,00 14 569,00 77 008,00 35 382,00 577 633,00 

Kwalifikowane 70 418,00 140 836,00 70 418,00 169 002,00 14 569,00 77 008,00 35 382,00 577 633,00 

Do refundacji 70 418,00 140 836,00 70 418,00 169 002,00 14 569,00 77 008,00 35 382,00 577 633,00 

2013 

 Całkowite    169 002,00 14 570,00 77 008,00 23 588,00 284 168,00 

Kwalifikowane    169 002,00 14 570,00 77 008,00 23 588,00 284 168,00 

Do refundacji    169 002,00 14 570,00 77 008,00 23 588,00 284 168,00 

2014 

 Całkowite      68 008,00 11 794,00 79 802,00 

Kwalifikowane      68 008,00 11 794,00 79 802,00 

Do refundacji      68 008,00 11 794,00 79 802,00 

2015 

 Całkowite      68 000,00 11 794,00 79 794,00 

Kwalifikowane      68 000,00 11 794,00 79 794,00 

Do refundacji      68 000,00 11 794,00 79 794,00 

Razem całkowite/kwalifikowane 

/do refundacji 
281 672,00 1 408 356,00 281 672,00 845 012,00 72 846,00 539 060,00 165 118,00 3 593 736,00 



 

„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

ZIELONE ŚWIATŁO” 
 

 
65 

11. OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSR 

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  Zielone Światło została 

opracowana w celu wyznaczenia kierunków działania na podstawie  oceny obszaru 

objętego LSR. Proces przygotowania był uspołeczniony i z udziałem przedstawicieli 

gmin, przedsiębiorców lokalnych oraz przede wszystkim społeczności lokalnej. 

 Dokonano zatem analizy SWOT oraz określono cele ogólne i szczegółowe. 

Zgodnie z misją LSR jej zasadniczym cel jest podjęcie działań wykorzystujących 

walory przyrodnicze i kulturowe, ukierunkowane na rozwój społeczny i gospodarczy 

oraz wspieranie działań innowacyjnych gwarantujących poprawę jakości życia 

mieszkańców na obszarze LSR. Budowa strategii oparta była o pracę w kilku etapach.   

Pierwszym etapem było informowanie lokalnej społeczności o zawiązaniu się 

Lokalnej Grupy Działania oraz możliwości uczestniczenia w tworzeniu Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Informacja o spotkaniach roboczych wywieszona była na tablicach 

ogłoszeń we wszystkich urzędach gmin będących członkami LGD Zielone Światło,  

a także przekazano informacje o spotkaniach sołtysom. Odbyło się szereg spotkań  

w miejscowościach na terenie działania LGD. Spotkania informacyjne jako dobra forma 

upowszechniania informacji o LGD i podejściu Leader pozwoliła na wyłonienie osób 

chętnych do przystąpienia do LGD Zielone Światło – lokalnych liderów  oraz 

zapoznania się bezpośrednio z opinią społeczną na temat programu. Spotkania 

przeprowadzone były w sposób dwukierunkowy, tzn. najpierw reprezentant gminy 

prowadził spotkanie, a następnie odbywała się dyskusja, zgłaszano pytania, problemy 

oraz poznano oczekiwania mieszkańców. 

W kolejnym etapie skupiono się na analizie obszaru na trzech płaszczyznach: 

przyrodniczo-kulturowej, społecznej i gospodarczej w wyniku, czego przeprowadzono 

analizę SWOT. Wielogodzinne dyskusje na temat mocnych i słabych stron, szans  

i zagrożeń zaowocowały kilkukrotną modyfikacją analizy, a w rezultacie osiągnięto 

stanem obecnym, który został uznany za najbardziej oddający zaistniałą rzeczywistość. 

Kolejnym etapem było określenie celów powiązanych z przeprowadzoną 

analizą SWOT. Wyznaczono cele, które są spójne z analizą, a ich realizacja uwypukli 

mocne strony i wykorzysta szanse lub zniweluje słabe strony. 

Opracowaniem analizy i określeniem celów zajął się zespól roboczy. Grupa 

osób spotykała się regularnie, a niektórzy członkowie stowarzyszenia pojawiali się na 

spotkaniach sporadycznie. Niemniej każdy głos brano pod uwagę i uważano za cenny. 

Każdy, bowiem widzi dany problem z innej strony. 
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Następnie przystąpiono do budowy strategii zgodnie z wytycznymi 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 maja 2008 r. w sprawie 

szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji 

lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

załącznik 1. Zakres lokalnej strategii rozwoju. 

LSR tworzona była od lipca 2008 r. do grudnia 2008 r., okres ten poprzedzony 

był wcześniejszymi spotkaniami i konsultacjami społecznymi.  

Strategia w ostatecznym stanie zbudowana jest z 17 rozdziałów oraz 

załączników. Przewiduje się jej dalszą, bieżącą modyfikację oraz dostosowywanie do 

bieżących potrzeb społeczności lokalnej. 
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12. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LSR 

 

Za proces wdrażania Lokalnej  Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Zielone 

Światło odpowiedzialna jest Lokalna Grupa Działania Zielone Światło, jako twórca 

strategii oraz posiadająca środki finansowe na jej wdrażanie. Członkowie LGD,  

a w szczególności Zarząd LGD oraz za jego pośrednictwem Biuro LGD mają za 

zadanie zarządzać procesem realizacji strategii oraz koordynować działania prowadzące 

do realizacji celów z niej wynikających. Lokalna Grupa Działania odpowiedzialna jest 

za dysponowanie przyznanymi jej środkami w związku, z czym musi efektownie nimi 

gospodarować i poprawnie rozliczyć.  

Wdrażanie i aktualizacja LSR odbywać się będzie jednak z jak największym 

udziałem wszystkich członków LGD oraz mieszkańców obszaru objętego LSR, w celu 

aktywizacji i zachęcenia lokalnej społeczności do pracy na rzecz rozwoju lokalnego. 

Proces aktualizacji strategii zapewnia społeczności lokalnej powszechny  

i systematyczny udział w konsultacjach, a także adekwatność konsultacji do zakresu 

aktualizacji.   

Wszelkie działania podejmowane przez LGD będą miały charakter jawny,  

a Lokalna Grupa Działania będzie prowadziła szereg działań informacyjno-

promocyjnych, które zapewnią szerokie upowszechnienie informacji na temat LSR oraz 

operacji poczynionych przez LGD Zielone Światło. Wszelkie informacje na temat LGD 

będą aktualne, udostępniane będą w sposób systematyczny i na bieżąco. 

Lokalna Grupa Działania w celu informowania oraz promowania LSR i LGD 

będzie wykorzystywać wszelkie możliwe źródła informacji wśród społeczności 

lokalnej, a w szczególności będą to: 

 strony internetowe gmin wchodzących w skład LGD Zielone Światło; 

 tablice ogłoszeń Urzędów Gmin wchodzących w skład LGD Zielone 

Światło; 

 informacje zostaną przekazane sołtysom wszystkich sołectw na terenie 

objętym LSR, w celu dalszego ich przekazania mieszkańcom wsi  

w sposób bezpośredni oraz po przez wywieszenie na słupach 

ogłoszeniowych lub na tablicach informacyjnych w miejscowościach; 

 publikację w prasie występującej na obszarze LGD; 

 wywieszenie w widocznym miejscu w biurze LGD Zielone Światło; 
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 umieszczanie na stronie internetowej LGD Zielone Światło, po jej 

utworzeniu; 

Dodatkowo powyższe działania wzmacniane będą poprzez spotkania 

przedstawicieli LGD z mieszkańcami obszaru objętego LSR, plakaty i ulotki, biuletyn 

wydawany przez LDG. Biuro LGD również będzie otwarte dla wszystkich 

mieszkańców, a pracownicy w sposób jawny i rzetelny będą udzielać informacji  

o działaniach LGD, o Lokalnej Strategii Rozwoju oraz udostępniać będą wszystkie 

możliwe do udostępnienia materiały i dokumenty. Wnioski i opinie wyrażane przez 

odwiedzających biuro w celu zapoznania się z działalnością LGD będą przyjmowane 

przez pracownika i uwzględniane przy aktualizacji LSR. Istotne opinie będą 

natychmiast przekazywane Zarządowi LGD, a w razie ich słuszności podejmowane 

będą decyzje uwzględniające je w dalszym procesie wdrażania LSR. 

 Celem aktywnego informowania o LGD i jej działaniach będzie 

aktywizowanie coraz większej liczby ludności lokalnej do działania i przystąpienia do 

LGD, a tym samym do realizacji celów LSR. 

Biuro LGD w celu sprawnej realizacji LSR organizować będzie szkolenia, 

konsultacje i warsztaty w zakresie opracowania projektu  i przygotowania wniosku  

o pomoc oraz będzie udzielać bezpłatnych porad wszystkim zainteresowanym. 

W celu efektywnego wdrażania lokalnej strategii rozwoju LGD będzie 

monitorować cały proces wdrażania strategii w sposób bieżący i ciągły, a także będzie 

przeprowadzać okresową ewaluację. Sposób ewaluacji oraz monitoringu opisano  

w kolejnym rozdziale strategii. Wyniki przeprowadzonej oceny będą szczegółowo 

analizowane, a w razie potrzeby będzie aktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju.  

Z uwagi na wartość Lokalnej Strategii Rozwoju dla rozwoju obszaru nią 

objętego aktualizacja dokumentu dokonywana będzie zawsze, gdy  na obszarze 

działania LGD Zielone Światło wystąpią istotne zmiany gospodarcze i społeczne. Takie 

jak np.: utworzenie bądź likwidacja wielu stanowisk pracy, nagły odpływ lub przypływ 

ludności. 

Proces aktualizacji zbudowany będzie z etapów podobnych do etapów 

tworzenia strategii, w szczególności będzie obejmował etap: 

 identyfikacji i sformułowania problemu; 

 zbadania jakiej części obszaru objętego LSR problem dotyczy – konsultacje 

społeczne, ankiety, spotkania; 
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 wprowadzenie zmian aktualizacyjnych do strategii; 

Biuro LGD, Rada LGD jako organ decyzyjny oraz Zarząd LGD monitorują 

również proces przeprowadzania naboru wniosków o przyznanie pomocy, pozyskują 

informacje o postępach w wydatkowaniu środków LSR, zawartych w umowach  

o pomoc, oceniają operacje pod względem ich zgodności z celami strategii oraz 

dokonują wyboru operacji do finansowania. Każde działanie powinno być jasno 

określone i prospołeczne. W razie wystąpienia niejasności w powyższych działaniach 

należy dokonać aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w szczególności  

w procedurach naboru i oceny wniosku oraz w regulaminie organu decyzyjnego. 

Wszystkie zmiany aktualizacyjne poddane będą pod głosowanie Walnemu Zebraniu 

Członków. 

Proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Światło 

realizowany jest w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. 

LGD, realizując Lokalna Strategię Rozwoju i korzystając ze środków finansowych UE 

zobowiązuje się do przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które określa 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (WE)  

nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
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13. ZASADY I SPOSÓD DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNEJ 

  

Ewaluacja własna będzie miała na celu ocenę zrealizowanych przez LGD 

operacji pod względem przyczyniania się do osiągnięcia założonych celów oraz 

przedsięwzięć mających doprowadzić do osiągnięcia celów określonych w LSR. Ocena 

operacji będzie dokonywana na podstawie ich zgodności z celami strategii, stopniem 

ich realizacji (ilościowo, jakościowo) oraz w odniesieniu do założonego budżetu  

i harmonogramu realizacji LSR. W ramach ewaluacji dla poszczególnych celów 

(bezpośrednich celów poszczególnych projektów) będą przypisywane wskaźniki celów 

zgodnie z metodologią  stosowaną w Funduszach Strukturalnych UE, a więc wskaźniki 

produktów, rezultatów i oddziaływań. Wskaźniki te będą tworzone na etapie 

przygotowywania poszczególnych projektów. Informacje uzyskiwane w wyniku 

prowadzonej ewaluacji będą miały wpływ na aktualizację bądź zmianę planowanych  

w LSR operacjach. W przypadku zaistnienie takiej okoliczności, jednakże nie rzadziej 

niż raz na cztery lata, Walne Zgromadzenie LGD dokona aktualizacji strategii. Raport 

ewaluacyjny będzie sporządzany raz do roku przez Zarząd LGD i przedkładany 

Walnemu Zgromadzeniu LGD wraz z raportem z monitoringu.  

Ewaluacja jest bardzo ważna, ponieważ jedynie jej narzędzia dają możliwość 

obniżenia ryzyka pomyłki i zapobiegnięcia negatywnym skutkom. Ewaluacja LGD 

Zielone Światło obejmuje wszystkie aspekty projektu wskazane przez Komisję 

Europejską
5
, a mianowicie bada: 

 adekwatność projektu  - czy realizacja celów rozwiązuje problemy; 

 przygotowanie projektu i jego planów – logikę i spójność projektu; 

 efektywność projektu – porównanie kosztów, czasu realizacji w stosunku do 

osiąganych rezultatów; 

 skuteczność projektów – stosunek rezultatów do celów; 

 oddziaływanie projektu; 

 trwałość projektu; 

Ewaluacja własna będzie dokonywana na podstawie wyników monitoringu, 

który będzie systematycznie przeprowadzany podczas realizacji LSR. Zasady i sposób 

dokonywania ewaluacji zostanie podjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków. 

Ewaluacja własna obejmować będzie ocenę LGD Zielone Światło w aspekcie 

                                                 
5
 Podręcznik zarządzania cyklem projektu, Komisja Europejska – Biuro Współpracy EUROPAID, wyd. 

Ministerstwo Gospodarki i Pracy, maj 2006 
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współpracy pomiędzy członkami, przepływu informacji, funkcjonowania Biura LGD  

i jego pracowników, pracy Rady LGD, Zarządu LGD oraz Walnego Zebrania 

Członków, jakości i efektywności stosowanych procedur oraz sprawności 

podejmowanych decyzji. 

Ewaluacji własnej dokonywać będzie Komisja Rewizyjna. Wyniki ewaluacji 

komisja przedstawi w terminie i formie określonej w uchwale dotyczącej   zasad  

i sposobu dokonywania ewaluacji. Treść raportu z przeprowadzonej ewaluacji będzie 

miał charakter jawny i będzie przekazywany do publicznej wiadomości. 

Ewaluacja obejmuje ocenę początkową i końcową. Ocena w pierwszej fazie 

projektu – planowania, nazywana oceną ex ante będzie polegać na sporządzeniu przez   

ubiegającego się o dofinansowanie, opisu spodziewanych efektów planowanego 

przedsięwzięcia. Ocena końcowa, ex post przeprowadzona będzie przynajmniej 

dwukrotnie do roku 2013. Przeanalizowane zostaną wszystkie zrealizowane działania  

i operacje pod katem osiągniętych efektów i ich wpływu na osiągniecie celów LSR.  

Monitoring stanowi niezwykle istotny etap w procesie realizacji każdej strategii. 

Monitoring to śledzenie procesu realizacji strategii, głównie w aspekcie terminowości 

realizacji przyjętego harmonogramu. Ma charakter bieżący i ciągły i pozwala na 

określić czy strategia realizowana jest zgodnie z założeniami, osiąga założone cele  

i rezultaty oraz jak przebiega wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na 

poszczególne działania. Monitorowanie odbywa się w wyznaczonych przekrojach 

czasowych i umożliwia dokonanie trafności wyboru założonych kierunków rozwoju  

i zakresu ich osiągania. W procedurze monitoringu dokonuje się ustalenia stopnia 

osiągania celów strategicznych w porównaniu z uzyskanymi wynikami i rezultatami. 

Monitoring stanowi proces poprzedzający działania zmierzające do wprowadzania 

zmian w treści dokumentu strategicznego (aktualizacja). W przeciwieństwie  

do ewaluacji nie zakłada on oceny jakości efektów realizowanych zadań.  

LGD przyjęła następująca procedurę monitoringu: 

1. Podmiotem odpowiedzialnym za proces monitorowania strategii będzie Zarząd 

LGD, który wszelkie czynności w ramach monitoringu prowadzić będzie za 

pośrednictwem wyznaczonych członków LGD. 

2. Odpowiedzialność za realizację celów będzie przyporządkowana jednej 

konkretnej osobie w zespole Lokalnej Grupy Działania. Osoby te będą tworzyć 

Komitet Monitorujący Strategię (KMS), w skład którego włączeni zostaną 



 

„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

ZIELONE ŚWIATŁO” 
 

 
72 

przedstawiciele sektora gospodarczego, organizacji pozarządowych i samorządów 

lokalnych oraz przedstawicieli społeczności lokalnej.  

3. KMS odpowiedzialny będzie za przygotowanie harmonogramów realizacyjnych 

zadań w ramach założonych celów w oparciu o budżet i harmonogram 

przedstawiony w LSR.  

4. Pod koniec roku budżetowego KMS składa Zarządowi LGD podsumowanie  

z realizacji zadań strategii. 

5. Raz do roku, w pierwszym kwartale Zarząd LGD przedstawia Walnemu 

Zgromadzeniu LGD raport z monitoringu realizacji strategii za poprzedni rok. 

6. LGD sporządza informację dla mieszkańców i ich organizacji o stanie realizacji 

strategii, ewentualnie wraz z wnioskami o jej aktualizację. Przed przystąpieniem 

do aktualizacji, konieczna jest aktualizacja diagnozy o stanie obszaru. 

Przyjęty system monitoringu strategii rozwoju obszaru LGD powinien 

umożliwić szybkie reagowanie w przypadku działań nieprzynoszących oczekiwanych 

rezultatów, a tym samym wprowadzenie ewentualnych zmian do zapisów strategii. 

Przyjęty system monitoringu zawiera również wszystkie elementu wskazane 

przez Komisję Europejską, a mianowicie: 

 analizę celów projektu, gdzie sprawdzana jest zgodność między celami  

a działaniami i oczekiwanymi rezultatami w formie mierzalnych 

wskaźników; 

 przegląd procedur wdrażania, który służy jasnemu ustaleniu podziału 

obowiązków, roli oraz funkcji poszczególnych wykonawców operacji; 

 przegląd wskaźników; 

 zaprojektowania sposobów raportowania. Raporty będą przekazywane  

w formie pisemnej na temat postępów projektu oraz organizowane będą 

spotkania z realizatorami projektów; 

 przygotowanie planu wdrażania dla systemu monitorowania, który opracuje 

biuro LGD; 
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14. POWIĄZANIA LSR Z INNYMI DOKUMENAMI PLANISYCZNYMI 

ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR 

 

Lokalna Grupa Działania Zielone Światło tworząc LSR brała również pod  

uwagę istniejące koncepcje oraz programy przygotowane przez gminy wchodzące  

w skład LGD, powiat krośnieński oraz jego jednostki organizacyjne, samorząd 

województwa lubuskiego a także dokumenty planistyczne skonstruowane na szczeblu 

krajowym. Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w LSR są komplementarne  

i mają charakter zintegrowany w stosunku do działań realizowanych przez inne 

podmioty na obszarze działania LGD. Zintegrowany i komplementarny charakter LSR 

w stosunku do innych dokumentów planistycznych przejawia się w sposób bezpośredni 

i pośredni. 

Realizacja LSR przyczynia się w dłuższym okresie czasu do rozwoju obszaru 

objętego LSR oraz do rozwoju całego obszaru i regionu zgodnie z kierunkami 

określonymi w LSR i innych dokumentach planistycznych. 

Cele LSR Zielone Światło wpisują się w takie dokumenty planistyczne jak 

m.in.: 

1. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, 

2. Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013, 

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, 

4. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego z horyzontem czasowym do 

2020, 

5. Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013, 

6. Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, 

7. Lokalne Plany Rozwoju Gmin wchodzących w skład LGD. 

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013  formułuje cele 

polityki regionalnej państwa, które powinny obejmować rozwój konkurencyjności 

polskich regionów, wykorzystanie potencjału endogenicznego regionów oraz 

wyrównywanie szans rozwojowych województw. Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju 

całkowicie wpisują się w powyższe cele. Zakłada się bowiem rozwój gospodarczy 

obszaru LGD – zwiększając jego konkurencyjność w tym aspekcie wobec innych 

regionów Polski, ukierunkowanie na wykorzystanie potencjału lokalnego, społecznego, 

historycznego oraz przyrodniczego, a także podnoszenie świadomości społeczeństwa 
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poprzez spotkania informacyjne, szkolenia i warsztaty, które wpłyną pozytywnie na 

rozwój lokalny, wojewódzki i regionalny. 

Cel strategiczny Narodowej Strategii Spójności to „Tworzenie warunków dla 

wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, 

zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju”. 

Lokalna Strategia Rozwoju poprzez cele szczegółowe wpisuje się bezpośrednio  

w realizację w celu strategicznego. Cele ogólne, ukierunkowane na lokalny rozwój 

gospodarczy, aktywizację społeczeństwa, podniesienie konkurencyjności obszaru 

działania LGD poprzez nastawienie działań na rozwój turystyki i agroturystyki, a także 

podporządkowane im cele szczegółowe i przedsięwzięcia koreluje je z celami 

szczegółowymi Narodowej Strategii Spójności.   

Cele szczegółowe Narodowej Strategii Spójności: 

 Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu 

gospodarczego, 

 Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego, 

 Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie 

sektora usług,  

 Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe 

znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów,  

 Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich 

marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,  

 Rozwój obszarów wiejskich. 

Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSS 

będą realizowane za pomocą programów, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, programów regionalnych, zarządzanych przez  Zarządy poszczególnych 

Województw i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, 

tj.:  

 Program Infrastruktura i Środowisko, 

 Program Innowacyjna Gospodarka,  

 Program Kapitał Ludzki, 

 16 programów regionalnych,  

 Program Rozwój Polski Wschodniej,  
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 Program Pomoc Techniczna,  

 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju powiązane są również z w/w programami 

operacyjnymi, z wyłączeniem Programu Rozwoju Polski Wschodniej,  

a w szczególności powiązane są z  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-

2013 oraz Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013.  

Lokalna Strategia Rozwoju  tworzona była z uwzględnieniem wytycznych 

PROW 2007-2013, a w szczególności Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich  

i różnicowanie gospodarki wiejskiej” oraz Osi 4 Leader. Budowa całej LSR odpowiada 

wytycznym PROW, a cele w niej przedstawione wpisują się w cele PROW.  

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich największe znaczenie mają rolnicy, 

przetwórcy rolni oraz gminy wiejskie i małe miasta.  Celem działania uruchomienia 

programu było wzmocnienie rolnictwa, unowocześnienie gospodarstw oraz poprawa 

jakość życia mieszkańców wsi i małych miast. LGD dzięki realizacji LSR, wynikającej 

bezpośrednio z realizacji PROW może poprawić warunki życia i pracy na wsi, może 

wyremontować świetlice, a także podnieść aktywność i integrację mieszkańców obszaru 

LGD.  

Powiązanie  Lokalnej Strategii Rozwoju z innymi dokumentami 

planistycznymi obszaru działania LGD przejawia się także w spójności z celami 

Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego z horyzontem czasowym do 2020 roku. 

Szczególnie mocno skorelowany  jest  cel I LSR -  Rozwój turystyczny, ekologiczny  

i kulturowy obszaru objętego LSR oraz podległe mu cele szczegółowe: Rozwój szlaków 

turystycznych obszaru w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe; Promocja 

turystyki, w tym agroturystyki; Promocja obszaru LGD poprzez wydanie folderów  

i publikacji informacyjnych i turystycznych, z celem strategicznym 4. Efektywne, 

prorozwojowe wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz  

z celem operacyjnymi tj. np.: 4.2. Promocja walorów turystycznych i stworzenie 

informacji turystycznej.  

Lokalna Strategia Rozwoju zakłada do realizacji cele i działania spójne 

również z priorytetami zawartymi w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa 

Lubuskiego na lata 2007-2013. Jeden z celów ogólnych LSR w całości ukierunkowany 

jest na rozwój turystyki w związku z czym przy formułowaniu jego celów 

szczegółowych  brano pod uwagę priorytety rozwojowe Strategii Rozwoju Turystyki 

Województwa Lubuskiego na lata 2007 – 2013. Realizacja LSR wpisze się  
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w szczególności w Priorytet I. Rozwój Produktów Turystycznych Ziemi Lubuskiej, a 

także Priorytet III. Wsparcie marketingowe i Priorytet IV. Rozwój zasobów ludzkich 

regionu. 

Głównym celem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 

2013 jest stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez 

wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie 

marginalizacji zagrożonych obszarów, w tym obszarów wiejskich, przy racjonalnym 

gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa, 

natomiast celami szczegółowymi LRPO 2007-2013 są: 

 rozwój cywilizacyjny i wzrost konkurencyjności regionu przede wszystkim poprzez 

inwestycje w projekty infrastrukturalne o dużej wartości dodanej, 

 rozwój gospodarczy województwa poprzez zintegrowanie działań dla tworzenia 

warunków sprzyjających wzrostowi inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym, 

prowadzących do wzrostu zatrudnienia, 

 utrzymanie wysokich standardów ekologicznych przez poprawę funkcjonowania 

infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego, 

 stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w województwie lubuskim 

poprzez poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych oraz zdrowotnych oraz 

znoszenie dysproporcji między dynamicznymi centrami wzrostu, a terenami 

marginalizowanymi, w tym rozwój obszarów wiejskich, 

 wzrost znaczenia turystyki i kultury jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczy  

i społeczny województwa przez rozwój regionalnej oferty turystycznej oraz 

wykorzystanie potencjału kultury. 

Lubuski Regionalny Program Operacyjny spójny jest z innymi krajowymi 

dokumentami planistycznymi, a LSR wpisuje się w realizację jego celów oraz 

zakładanych kierunków rozwojowych. 

Dokument Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Inicjatyw 

Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło 

spójny jest również z lokalnymi dokumentami planistycznymi, a w szczególności jej 

realizacja zgodna jest z celami  Planu Rozwoju Lokalnego 2007 – 2013 gminy Krosno 

Odrzańskie, Strategią Rozwoju Gminy Bytnica, Strategią Rozwoju Gminy Maszewo na 

lata 2001 – 2015. 
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15. PLANOWANE DZIAŁANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA I OPERACJE 

REALIZOWANE PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW 

WDRAŻANYCH NA OBSZARZE LSR 

 

Lokalna Grupa Działania Zielone Światło zamierza realizować projekty na 

obszarze objętym wdrażaniem LSR w ramach programów innych niż oś 4 Leader  

z PROW 2007-2013. Planowane przedsięwzięcia będą miały charakter komplementarny 

w stosunku do przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

W przypadku realizacji innych programów uruchomione zostaną  

zabezpieczenia przed nakładaniem się pomocy ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej. Będą to w szczególności: 

 szczegółowy wykaz obowiązków i zadań wykonywanych przez 

pracowników LGD na rzecz poszczególnych programów 

współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, ze wskazaniem jakie zadanie wykonywane jest w ramach 

konkretnego programu oraz z podana kwota wynagrodzenia pochodzącą ze 

środków tego programu;  

 wskazanie czasu pracy na realizację zadań w ramach danego programu, 

jeżeli osoba zatrudniona jest przy realizacji kilku programów, łączny 

wymiar czasu pracy nie może przekroczyć maksymalnego czasu pracy 

określonego w Kodeksie Pracy; 

 prowadzenie odrębnych kont bankowych lub subkont bankowych do 

obsługi każdego z realizowanych programów; 

 na każdym dokumencie księgowym stanowiącym dowód poniesionych 

kosztów znajdować się będzie jasny opis, zawierający informację o tym  

z jakiego programu koszty zostały pokryte, lub określony zostanie procent 

udziału w kosztach programu, jeżeli dotyczy on więcej niż jednego 

programu;  

 w przypadku partycypacji w kosztach więcej niż jednego programu 

stworzone zostanie  merytoryczne uzasadnienie; 

 w każdym z programów zostanie wskazany kierownik lub koordynator 

odpowiedzialny za efektywną i sprawną realizacje programu; 
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 Zarząd LGD zapewni dobry przepływ informacji pomiędzy zespołami 

realizującymi różne programy; 

 każdy wniosek o przyznanie pomocy, przygotowany przez LGD, będzie 

zawierał analizę ryzyka w zakresie nakładania się pomocy z budżetu Unii 

europejskiej z pomocą, którą LGD uzyskało wcześniej oraz propozycję 

mechanizmów, które należy zastosować w celu uniemożliwienia 

nakładania się pomocy. 

Lokalna Grupa Działania może aplikować o środki na działania realizowane na 

obszarach wiejskich do wszystkich instytucji i programów, których cele spójne są  

z celami LSR. Zakłada się zatem, że LGD będzie beneficjentem konkursów 

ogłaszanych przez Starostę Powiatu Krośnieńskiego, jeżeli dotyczyć będą działań na 

obszarach wiejskich, Wójtów i Burmistrza działających na obszarze LGD, a także 

konkursów ogłaszanych przez inne instytucje, w tym komercyjne, do których realizacji 

LGD będzie się kwalifikowało. 

Ponadto LGD będzie ubiegać się o środki finansowe w: 

- Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym; 

- Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki; 

- Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka; 

- Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko; 

Uczestnictwo w realizacji projektów w ramach programów innych niż PROW, 

oś 4 Leader musi być zgodne z LSR, nie zaburzać prawidłowej i efektywnej pracy 

Lokalnej Grupy Działania, a jedynie ją usprawniać, doskonalić oraz pozytywnie 

wpływać na poziom realizacji LSR.  Podejmowane działania zawsze będą miały 

charakter komplementarny w stosunku do działań realizowanych w ramach PROW.  

W przypadku realizacji jakichkolwiek działań komplementarnych uruchomione zostaną 

opisane wyżej mechanizmy zabezpieczające przed nakładaniem się pomocy. 
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16. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONU  

I OBSZARÓW WIEJSKICH 

 

Podobnie jak w pozostałej części powiatu krośnieńskiego oraz województwa 

lubuskiego, tak i na terenie gmin objętych LSR, istotnym problemem wymagającym 

rozwiązania jest słabo rozwinięta turystyka oraz agroturystyka. Duży, 

niewykorzystywany dotychczas potencjał przyrodniczy oraz praca nad poprawą 

świadomości społeczeństwa w tym względzie może wpłynąć na pozytywną zmianę.  

Drogą wyjścia z tej sytuacji może być zintegrowany i zrównoważony rozwój 

tych obszarów w ramach podejścia Leader na lata 2007-2013, który dał szansę 

zorganizowania się Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło, w celu wspierania  

i pobudzania aktywności mieszkańców i uczestniczenia społeczności w podejmowaniu 

inicjatyw na rzecz ich rozwoju. Przyczyni się to do rozwoju turystyki,  powstania 

gospodarstw agroturystycznych, ale także dbałości o środowisko, historie i kulturę 

obszaru oraz wpłynie na utworzenie wielu miejsc pracy w działalności nierolniczej.  

Potrzebne w tym celu przedsięwzięcia zostały określone w opracowanej 

strategii LGD, która jest w pełni zgodna z kierunkami rozwoju powiatu krośnieńskiego, 

województwa lubuskiego oraz z przyjętymi kierunkami rozwoju poszczególnych gmin 

wchodzących w skład LGD Zielone Światło.  Wpływa to na  integrację i spójność LSR 

z obszarem i regionem.  

Mieszkańcy LGD to ludzie o dużym potencjale i chęci działania, mający zapał 

do pracy na rzecz rozwoju obszaru oraz chcący podnosić własne kwalifikacje. Nie 

posiadają kapitału w postaci oszczędności, ale przy umiejętnym wykorzystaniu 

bogactwa przyrodniczego oraz działaniu w kierunku przyjętym przez LSR poprawiona 

zostanie ich jakość życia. Realizacja celów określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju 

daje spectrum  możliwości przy tworzeniu nowych źródeł dochodu dla ludności 

wiejskiej. 
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17. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

 

1. Deklaracja członkowska LGD Zielone Światło. 

2. Formularz oceny OZO-1. 

3. Formularz oceny OZO-2. 

4. Formularz oceny OLK -1. 

5. Lokalne kryteria wyboru operacji. 

6. Deklaracja bezstronności. 

7. Regulamin Rady. 

8. Procedura naboru pracowników do Biura LGD. 

9. Opis stanowisk Biura LGD. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO 

 
STOWARZYSZENIA „ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONE ŚWIATŁO” 

 

(osoba fizyczna) 

 
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

2. Miejsce stałego zamieszkania…………………………………………………………………………………………… 

 

3. PESEL ………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

4. Rekomendowana/y przez (nazwa podmiotu/instytucji/organizacji)1………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jako członek zwyczajny Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” oświadczam, że 

znane są mi postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązujemy się 

do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia. Oświadczam, że w 

świetle ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. 

Zm.) wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i publikowanie dla celów związanych z 

działalnością LGD moich danych osobowych. 

 

deklaruję swoją przynależność  do następującego sektora2: 
 

□  sektor publiczny 

□  sektor społeczny 

□  sektor gospodarczy 

 

 

 

 

……………, dnia ………………r.                                          ………………………… 
   miejscowość                       data                                                                                                      podpis 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Niepotrzebne skreślić o ile dotyczy 

2
 Zaznaczyć właściwe 
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(wypełnia LGD) 

 

Na podstawie Statutu LGD §10 ust. 1, Uchwałą nr………………………………  

z dnia ………….. Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” 

w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia LGD przyjmuje się 

…………….……………………………………………………………………………… 

w poczet członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”.  

 

Za podjęciem uchwały w dniu ….……………………… 

głosowało………………………….. członków Zarządu Stowarzyszenia. 

 

W głosowaniu brało udział…………………..…. Członków.  

 

 

Podpis członków Zarządu oraz pieczęć Stowarzyszenia 

 

 

 
 

 

 
 

Data rejestracji członka oraz numer  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

Usunięto. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

FORMULARZ OCENY ZGODONOŚCI OPERACJI Z LSR OZO-2 

wypełnia członek Rady LGD 

 

Wniosek nr ................................................................................................................  

Złożony przez ...........................................................................................................  

Nazwa operacji .........................................................................................................  

Data złożenia ............................................................................................................  

Działanie PROW 

 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 - Odnowa i rozwój wsi  

 - Małe projekty 

1. Czy realizacja operacji przyczynia się do osiągnięcia celu ogólnego? 

 -  TAK        - NIE 

Jeżeli zaznaczono TAK, zaznaczyć cel ogólny:  

 - Rozwój turystyczny, ekologiczny i kulturowy obszaru objętego LSR. 

 - Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców. 

 - Rozwój gospodarczy regionu szansą na lepszą jakość życia mieszkańców  

z obszaru LGD Zielone Światło. 

2. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych 

 -  TAK        - NIE 

Jeżeli zaznaczono TAK, zaznaczyć cel szczegółowy: 

 - I.1. Rozwój szlaków turystycznych obszaru w oparciu o zasoby przyrodnicze  

i kulturowe; 

 - I.2. Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej oraz obiektów ważnych  

i charakterystycznych dla obszaru LGD; 

 - I.3. Promocja turystyki, w tym agroturystyki; 

 - I.4. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw podnoszących świadomość ekologiczną 

mieszkańców LGD Zielone Światło. 

 - I.5. Zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego; 

 - I.6. Podnoszenie świadomości o kulturze i historii regionu. 
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 - I.7. Promocja obszaru LGD poprzez wydanie folderów i publikacji informacyjnych i 

turystycznych 

 - II.1. Wspieranie inicjatyw społecznych tj. tworzenie Kół gospodyń wiejskich, Kół 

młodzieży wiejskiej, odnowa i tworzenie świetlic wiejskich. 

 - II.2. Budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne , 

społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe. 

 - II.3. Kontynuowanie przedsięwzięć promujących miejscowości i integrujących społeczność 

wiejską m.in.: festynów, majówek, pikników, zabaw, zajęć sportowych 

 - II.4. Promocja twórczości lokalnej, rozwój rzemiosła, rękodzieła i produktów lokalnych. 

 - II.5. Pobudzanie potrzeby i wskazywanie na atuty partnerstw lokalnych. 

 - III.1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości 

i rynku pracy. 

 - III.2. Działalność szkoleniowa i doradcza dla przedsiębiorców.  

 - III.3. Wsparcie rolników w poszukiwaniu pozarolniczego źródła dochodu. 

3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR? 

 -  TAK        - NIE 

Jeżeli zaznaczono TAK, należy wskazać zgodne z operacją przedsięwzięcia 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 - Głosuję za uznaniem operacji za zgodną z LSR 

 - Głosuję za nie uznaniem operacji za zgodną z  LSR 

 

 
  ............................................................................................................................                                        
data i miejsce                                             podpis członka Rady LGD wypełniającego formularz  

                                                                                          

Instrukcja wypełniania formularza oceny OZO-2 

W nagłówku po lewej stronie należy wstawić pieczęć LGD.  

Formularz należy wypełnić czytelnie.  

W punkach 1, 2, 3 należy zaznaczyć odpowiedź TAK lub NIE przez postawienie znaku X  

w odpowiednim polu. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy zaznaczyć/wpisać odpowiedni 

cel/cele lub przedsięwzięcia LSR Zielone Światło. Jeżeli operacja przyczynia się do osiągnięcia minimum 

jednego celu ogólnego LSR, minimum jednego celu szczegółowego LSR można głosować za uznaniem 

operacji za zgodną z LSR i zaznaczyć odpowiednie pole przez postawienie X. W innym przypadku 

należy głosować za nie uznaniem operacji za zgodną z LSR i zaznaczyć odpowiednie pole przez 

postawienie znaku X. 

Członek Rady LGD ma obowiązek podpisać się pod wypełnionym formularzem. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

FORMULARZ OCENY wg LOKALNYCH KRYTERIÓW OLK-1 

wypełnia członek Rady LGD 

 

Wniosek nr ................................................................................................................  

Złożony przez ...........................................................................................................  

Nazwa operacji .........................................................................................................  

Data złożenia ............................................................................................................  

 

Działanie PROW 

 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 - Odnowa i rozwój wsi  

 - Małe projekty 

 

LP. Liczba punktów  Uwagi 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

SUMA 

PUNKTÓW 

 
X 

 

 

   .................................................................................................................................  
                   data i miejsce                             podpis członka Rady LGD wypełniającego formularz  
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Instrukcja wypełniania formularza oceny OLK-1 

W nagłówku po lewej stronie należy wstawić pieczęć LGD.  

Formularz należy wypełnić czytelnie.  

Przy wypełnianiu formularza należy wspierać się formularzem zawierającym opis Lokalnych Kryteriów 

Wyboru Operacji dla poszczególnych działań. W pierwszej kolejności należy wypełnić dane dotyczące 

wnioskodawcy oraz wskazać działanie, w ramach którego projekt będzie realizowany.  

Liczba porządkowa w tabeli odpowiada kolejnemu lokalnemu kryterium dla danego działania na 

formularzu lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Punkty przydziela się w skali odpowiedniej dla danego kryterium. 

Na końcu tabeli podsumowuje się przyznaną liczbę punktów. 

Dla działań Odnowa i rozwój wsi oraz Małe Projekty wypełnia się pozycje w tabeli od 1 do 15, dla 

działania  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw pozycje od 1 do 9, w pozostałe pola należy wstawić kreskę. 

Członek Rady LGD ma obowiązek podpisać się pod wypełnionym formularzem. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

Lokalne kryteria wyboru projektów przez Radę LGD 

MAŁE PROJEKTY 
Lp. Kryterium lokalne OPIS PUNKTY 

1. 

  Zasoby, 

doświadczenie i 

kwalifikacje 

wnioskodawcy 

Preferuje wnioskodawców doświadczonych w 

obszarach, których dotyczą projekty, zapewniających 

sprawną i dużym prawdopodobieństwem skuteczną 

realizacje projektów.                   

2- znaczne 

1- ograniczone 

0 - brak 

2.  
Operacja stanowi wzór 

do naśladowania 

Preferuje się operacje, które mają szansę stać się 

„dobrym wzorem” do naśladowania. 
1- stanowi 

0- nie stanowi 

3. 
Innowacyjność 

projektu 

Preferuje się projekty innowacyjne, oryginalne w 

skali lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane 

dotąd lokalnie rozwiązania. 

3- innowacyjny 

0 - nieinnowacyjny 

4. 
Stopień wykorzystania 

lokalnych zasobów 

Preferuje się projekty wykorzystujące lokalną 

historię, tradycję, kulturę, walory środowiska, 

infrastrukturę techniczną, lokalne produkty i usługi. 

1- wykorzystuje 

0 – nie wykorzystuje 

5.  
Zasięg oddziaływania 

projektu 

Preferuje się projekty, których realizacja obejmuje 

kilka miejscowości. 

3 - >2 miejscowości 

2 – 2 miejscowości 

1 – 1 miejscowość 

6. 
Udział partnerów w 

realizacji projektu 

Preferuje się projekty realizowane z udziałem kilku 

partnerów. 

2 - >2 partnerów 

1- 1 partner 

0 – brak partnerów 

7.  

Powiązania projektu z 

innymi 

przedsięwzięciami 

Preferuje się projekty powiązane z realizacją innych 

projektów na obszarze działania LGD  

1 – są powiązania 

0 – brak 

 

8.  

Wpływ projektu na  

promocję LGD i 

obszaru jej działania 

Preferuje się projekty, które będą pozytywnie 

wpływały na wizerunek obszaru LGD oraz będą 

wzmacniały jego promocję.   

2 – promuje 

0 – nie promuje 

9. 

Wsparcie dla 

określonych grup 

beneficjentów 

Preferuje  się projekty skierowane do grup 

zmarginalizowanych, osób niepełnosprawnych oraz 

kobiet. 

2 – zawiera 

0 – nie zawiera 

10.  
Uzasadnienie celowości 

realizacji projektu 

Preferuje się projekty, solidnie  uzasadnione i 

umotywowane. 

3 – mocne uzasadnienie 

1 – słabe uzasadnienie 

0 – brak 

11. 

Zdolność do 

późniejszego 

samofinansowania 

projektu 

Preferuje się projekty, dla których wykazano 

zdolność do samofinansowania się projektu po 

zakończeniu jego realizacji. 

3 – wykazano 

1 – nie wskazano 

12.  
Aktywność społeczna 

członkowstwo w  LGD 

Preferowane będą projekty realizowane przez 

lokalnych liderów, osoby aktywne społecznie. 
3 – członek LGD 

0 – pozostałe 
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Lokalne kryteria wyboru projektów przez Radę LGD 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI 
Lp. Kryterium lokalne OPIS PUNKTY 

1. 

  Zasoby, 

doświadczenie i 

kwalifikacje 

wnioskodawcy 

Preferuje wnioskodawców doświadczonych w 

obszarach, których dotyczą projekty, zapewniających 

sprawną i dużym prawdopodobieństwem skuteczną 

realizacje projektów.                   

2- znaczne 

1- ograniczone 

0 – brak 

2.  
Operacja stanowi wzór 

do naśladowania 

Preferuje się operacje, które mają szansę stać się 

„dobrym wzorem” do naśladowania. 
1- stanowi 

0- nie stanowi 

3. 
Innowacyjność 

projektu 

Preferuje się projekty innowacyjne, oryginalne w 

skali lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane 

dotąd lokalnie rozwiązania. 

3- innowacyjny 

0 - nieinnowacyjny 

4. 
Stopień wykorzystania 

lokalnych zasobów 

Preferuje się projekty wykorzystujące lokalną 

historię, tradycję, kulturę, walory środowiska, 

infrastrukturę techniczną, lokalne produkty i usługi. 

1- wykorzystuje 

0 – nie wykorzystuje 

5.  
Zasięg oddziaływania 

projektu 

Preferuje się projekty, których realizacja obejmuje 

kilka miejscowości. 

3 - >2 miejscowości 

2 – 2 miejscowości 

1 – 1 miejscowość 

6. 
Udział partnerów w 

realizacji projektu 

Preferuje się projekty realizowane z udziałem kilku 

partnerów. 

2 - >2 partnerów 

1- 1 partner 

0 – brak partnerów 

7.  

Powiązania projektu z 

innymi 

przedsięwzięciami 

Preferuje się projekty powiązane z realizacją innych 

projektów na obszarze działania LGD  

1 – są powiązania 

0 - brak 

 

8.  
Uzasadnienie celowości 

realizacji projektu 

Preferuje się projekty, solidnie  uzasadnione i 

umotywowane. 

3 – mocne uzasadnienie 

1 – słabe uzasadnienie 

0 – brak 

9. 

Zdolność do 

późniejszego 

samofinansowania 

projektu 

Preferuje się projekty, dla których wykazano 

zdolność do samofinansowania się projektu po 

zakończeniu jego realizacji. 

3 – wykazano 

1 – nie wskazano 

10.  
Aktywność społeczna 

członkowstwo w  LGD 

Preferowane będą projekty realizowane przez 

lokalnych liderów, osoby aktywne społecznie. 
3 – członek LGD 

0 – pozostałe 
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Lokalne kryteria wyboru projektów przez Radę LGD 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Kryterium lokalne OPIS PUNKTY 

1. 

  Zasoby, 

doświadczenie i 

kwalifikacje 

wnioskodawcy 

Preferuje wnioskodawców doświadczonych w 

obszarach, których dotyczą projekty, zapewniających 

sprawną i dużym prawdopodobieństwem skuteczną 

realizacje projektów.                   

2- znaczne 

1- ograniczone 

0 – brak 

2. Wykonalność projektu 

Preferuje wnioskodawców, którzy przedłożyli 

najbardziej realną w stosunku do posiadanych 

zasobów i umiejętności analizę finansową i czasową 

wykonalności projektu. 

2 – mocno uzasadniony 

1 – słabo uzasadniony 

3.  
Operacja stanowi wzór 

do naśladowania 

Preferuje się operacje innowacyjne, atrakcyjne, 

możliwe do powielania w innych miejscach i 

potencjalnie oczekiwane przez lokalną społeczność. 

1- stanowi 

0- nie stanowi 

4. 
Innowacyjność 

projektu 

Preferuje się projekty innowacyjne, oryginalne w 

skali lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane 

dotąd lokalnie rozwiązania. 

3- innowacyjny 

0 - nieinnowacyjny 

5. 
Stopień wykorzystania 

lokalnych zasobów 

Preferuje się projekty wykorzystujące lokalną 

historię, tradycję, kulturę, walory środowiska, 

infrastrukturę techniczną, lokalne produkty i usługi. 

1- wykorzystuje 

0 – nie wykorzystuje 

6.  

Wpływ projektu na  

promocję LGD i 

obszaru jej działania 

Preferuje się projekty, które będą pozytywnie 

wpływały na wizerunek obszaru LGD oraz będą 

wzmacniały jego promocję.   

2 – promuje 

0 – nie promuje 

7. 

Liczba nowych miejsc 

pracy utworzonych w 

ramach realizacji 

projektu 

Preferuje się projekty w zależności od liczby nowo 

utworzonych miejsc pracy, tj. ilość miejsc pracy 

wyższa od zakładanej przez program PROW 2007-

2013 

3- >3 miejsca 

2- 3 miejsca 

1- 2 miejsca 

 

8.  
Aktywność społeczna 

członkowstwo w  LGD 

Preferowane będą projekty realizowane przez 

lokalnych liderów, osoby aktywne społecznie. 
3 – członek LGD 

1 – pozostałe 
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Lokalne kryteria wyboru projektów przez Radę LGD 

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

Lp. Kryterium lokalne OPIS PUNKTY 

1. 

  Zasoby, 

doświadczenie i 

kwalifikacje 

wnioskodawcy 

Preferuje wnioskodawców doświadczonych w 

obszarach, których dotyczą projekty, zapewniających 

sprawną i dużym prawdopodobieństwem skuteczną 

realizacje projektów.                   

2- znaczne 

1- ograniczone 

0 – brak 

2. Wykonalność projektu 

Preferuje wnioskodawców, którzy przedłożyli 

najbardziej realną w stosunku do posiadanych 

zasobów i umiejętności analizę finansową i czasową 

wykonalności projektu. 

2 – mocno uzasadniony 

1 – słabo uzasadniony 

3.  
Operacja stanowi wzór 

do naśladowania 

Preferuje się operacje innowacyjne, atrakcyjne, 

możliwe do powielania w innych miejscach i 

potencjalnie oczekiwane przez lokalną społeczność. 

1- stanowi 

0- nie stanowi 

4. 
Innowacyjność 

projektu 

Preferuje się projekty innowacyjne, oryginalne w 

skali lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane 

dotąd lokalnie rozwiązania. 

3- innowacyjny 

0 - nieinnowacyjny 

5. 
Stopień wykorzystania 

lokalnych zasobów 

Preferuje się projekty wykorzystujące lokalną 

historię, tradycję, kulturę, walory środowiska, 

infrastrukturę techniczną, lokalne produkty i usługi. 

1- wykorzystuje 

0 – nie wykorzystuje 

6.  

Wpływ projektu na  

promocję LGD i 

obszaru jej działania 

Preferuje się projekty, które będą pozytywnie 

wpływały na wizerunek obszaru LGD oraz będą 

wzmacniały jego promocję.   

2 – promuje 

0 – nie promuje 

7. 

Liczba nowych miejsc 

pracy utworzonych w 

ramach realizacji 

projektu 

Preferuje się projekty w zależności od liczby nowo 

utworzonych miejsc pracy, tj. ilość miejsc pracy 

wyższa od zakładanej przez program PROW 2007-

2013 

3- >3 miejsca 

2- 3 miejsca 

1- 2 miejsca 

 

8.  
Aktywność społeczna 

członkowstwo w  LGD 

Preferowane będą projekty realizowane przez 

lokalnych liderów, osoby aktywne społecznie. 
3 – członek LGD 

1 – pozostałe 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI 

CZŁONKA RADY LGD 

 

Ja niżej podpisana/podpisany deklaruję,  że zgadzam się brać udział  

w procedurze oceny i rekomendacji projektów ubiegających się o dofinansowanie  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oś 4 Leader. 

Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałem się  

z dostępnymi dokumentami na temat PROW oś 4 Leader, LSR oraz lokalnymi 

kryteriami wyboru operacji. 

Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać obowiązki członka Rady 

LGD. Jeżeli w trakcie oceny projektu wynikną okoliczności mogące budzić wątpliwości 

co do mojej bezstronnej oceny projektu, natychmiast wycofam się z oceny danego 

projektu. 

Zgadzam się na wykorzystywanie sporządzonych przeze mnie dokumentów  

w trakcie oceny projektu, do celów związanych z ich właściwą realizacją przez LGD 

oraz Samorząd Województwa. 

 

 

 

imię i nazwisko .........................................................................  

 

podpis ........................................................................................  

 

miejscowość, data .....................................................................  
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY 
„Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” 

 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną i zasady pracy organu 
decyzyjnego  - Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielone Światło. 

2. Zadaniem Rady jest wybór operacji do sfinansowania ze środków pozostających  
w dyspozycji LGD w ramach osi 4 – Leader PROW. 

3. Do pozostałych kompetencji Rady należy: 
1) opiniowanie projektu LSR opracowanego przez Zarząd, 
2) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd, 
3) wnioskowanie do Zarządu i Walnego Zebrania Członków w sprawach 

dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz realizacji LSR, 
4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 
§ 2 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
1) LGD – Lokalna Grupa Działania, która oznacza Stowarzyszenie „Lokalna 

Grupa Działania Zielone Światło” 
2) Rada  – oznacza organ decyzyjny LGD 
3) Regulamin – oznacza Regulamin Organizacyjny Rady 
4) Zarząd – oznacza Zarząd LGD  
5) Biuro – oznacza Biuro LGD 
6) Walne Zebranie Członków (WZC) – oznacza Walne Zebranie LGD 
7) LSR – Lokalna Strategia Rozwoju 
8) Przewodniczący – Przewodniczący Rady 
9) Prezes zarządu - oznacza Prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno -

Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone 
Światło. 

 
ROZDZIAŁ II 

Członkowie Rady 
 

§ 3 
1. Członkowie Rady wybierani są  w liczbie 8 - 10  przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” w głosowaniu jawnym,  
spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.   
 

2. Członkami Rady są  przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i 
gospodarczego przy czym procentowy udział przedstawicieli sektora publicznego 
nie może przekraczać 50% ogólnej liczby członków.6 
 

3. Członkowie Rady spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego, Zastępcę i 
Sekretarza Rady. 

                                                 
6
 Do niniejszego punktu mają zastosowanie definicje podmiotów sektora publicznego, społecznego i 

gospodarczego zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 roku 

Dz.U. Nr 103 poz. 659 par 3 punkt 2. 



 

„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

ZIELONE ŚWIATŁO” 
 

 
94 

 
4. Do zadań Przewodniczącego Rady należy: 

a. organizacja pracy Rady i przewodniczenie posiedzeniom Rady, 
b. współpraca z Zarządem, Biurem LGD i WZC,  
c. zwoływanie posiedzeń, 
d. prowadzenie posiedzeń, 

 
5. Członkowie Rady powinni spełniać następujące wymogi: 

a. posiadają wiedzę na temat  Osi 4 - Leader oraz Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich; 

b. przynajmniej jedna osoba będąca członkiem Rady posiada udokumentowaną 
znajomość języka  obcego będącego językiem roboczym UE;  

c. co najmniej połowę składu Rady stanowią osoby zameldowane na pobyt stały 
przez minimum 3 lata na obszarze objętym LSR. 

d. członek Rady nie może jednocześnie być pracownikiem Biura LGD. 
 

6. Odwołanie członka następuję wskutek uchwały WZC, na wniosek złożony przez 
Zarząd LGD. 

  
§ 4. 

1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu Rady. 
 

2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady 
zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego i  Biuro LGD. 
 

3. Nieobecność na posiedzeniu Rady z przyczyn wyższych członek Rady zgłasza 
Przewodniczącemu  w Biurze LGD w terminie 3 dni przed posiedzeniem. 
 

4. Za przyczyny uniemożliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w 
posiedzeniu Rady uważa się: 

1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną 
zaświadczeniem lekarskim, 

2) podróż służbową, 
3) inne prawne lub losowo uzasadnione przeszkody. 
4) W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na przynajmniej 3 

posiedzeniach Rady, Przewodniczący Rady może złożyć wniosek do 
Walnego Zebrania Członków LGD o odwołanie Członka Rady z Rady LGD. 
W przypadku rezygnacji Członka Rady z pracy w Radzie, Przewodniczący 
Rady zawiadamia o tym niezwłocznie Zarząd LGD. Nowy Członek  Rady  
może zostać wybrany na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

 
ROZDZIAŁ III 

Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący 
 

§5 
1. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego 

Rady. 
2. Do wyboru potrzebna jest bezwzględna większość głosów ogólnej liczby członków 

Rady. 
3. Do odwołania Przewodniczącego z pełnionej funkcji, potrzebna jest zgoda 

większości 2/3 ogólnej liczby członków Rady, wyrażona w głosowaniu jawnym na 
posiedzeniu Rady, na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady. 
Ponowny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady może być złożony nie 
wcześniej niż po sześciu miesiącach od poprzedniego. Wniosek o odwołanie 
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Przewodniczącego złożony na posiedzeniu może być przegłosowany na kolejnym 
posiedzeniu Rady. 

 
§6 

 
1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady. 
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje 

wyznaczony przez niego członek Rady. 
3. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem i Biurem LGD  

i korzysta z ich pomocy. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Przygotowywanie i zwoływanie posiedzeń Rady 

 
§ 7 

1. Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru 
wniosków  prowadzonego przez LGD. 

 
§ 8 

1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący, uzgadniając miejsce, termin i porządek 
posiedzenia z Biurem i Zarządem. 

 
§ 9 

1. Członkowie Rady powinni być w każdy skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu, 
terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 14 dni przed terminem 
posiedzenia. 
 

 
ROZDZIAŁ IV 

Posiedzenia Rady 
 

§ 10 
1. Rada obraduje na posiedzeniach. 

 
2. Decyzje Rady dotyczące wyboru operacji do finansowania (ust. 7 statutu)  

podejmuje się w formie uchwał. 
 

3. Rada obraduje na dwóch posiedzeniach dotyczących jednego naboru. 
a. Pierwsze posiedzenie dotyczy oceny wniosków pod względem 
zgodności z LSR oraz oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. 
b. Drugie posiedzenie Rady odbywa się w ciągu 14 dni od 
posiedzenia oceniającego i dotyczy rozpatrzenia odwołań oraz wyboru 
operacji do finansowania. 

 
§ 11 

1. Posiedzenia Rady otwiera,  prowadzi i zamyka Przewodniczący.  
2. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro LGD, w tym w szczególności 

przygotowuje listy wniosków o przyznanie pomocy, które będą ocenianie na 
posiedzeniu Rady. 

3. Rada pracuje przy obecności co najmniej 50% członków  co stanowi quorum. 
4. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 
5. Prawo głosu w głosowaniach nad podjęciem uchwały przysługuje wyłącznie 

członkom Rady. 



 

„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

ZIELONE ŚWIATŁO” 
 

 
96 

6. W posiedzeniu Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego 
Członek Zarządu oraz Przedstawiciel Biura LGD, którym przysługuje głos 
doradczy. 

7. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie, w 
szczególności ekspertów.  

 
§ 12 

1. Prawomocność posiedzenia (quorum) stwierdza Przewodniczący na podstawie 
podpisanej listy obecności. 
2. W razie braku quorum Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie 
nowy termin posiedzenia co zostaje odnotowane w protokole. 
3. Po stwierdzeniu quorum Rady przyjmuje się porządek obrad, który obejmuje  

w szczególności: 
1. Na pierwszym posiedzeniu Rady w ramach jednego naboru wniosków: 
a. podpisanie Deklaracji bezstronności przez członków Rady. 
b. omówienie wniosków  o przyznanie pomocy złożonych w ramach 

naboru prowadzonego przez LGD. 
c. ocenę wniosków pod względem zgodności z LSR.  
d. ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru. 
e. utworzenie listy ocenionych wniosków. 
f. wolne głosy, wnioski i zapytania. 

2. Na drugim posiedzeniu  Rady w ramach jednego naboru wniosków: 
a. rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady w ramach oceny wniosków. 
b. ewentualna aktualizacja listy ocenionych wniosków pod względem 
zgodności  
z LSR  i  wg lokalnych kryteriów wyboru. 
c. podjęcie uchwał o wyborze do finansowania dla każdego wniosku.  
d. utworzenie listy operacji wybranych oraz listy operacji niewybranych  
i  przyjecie tych list uchwałą Rady. 
c. wolne głosy, wnioski i zapytania. 

 
 

§13 
1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem 

porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji. 
2. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia. 
3. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz osoby 

zaproszone do udziału w posiedzeniu. Przewodniczący Rady może określić 
maksymalny czas wystąpienia.  

4. Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności udziela głosu osobie referującej 
aktualnie rozpatrywaną sprawę, osobie opiniującej operację, przedstawicielowi 
Zarządu,  
a następnie pozostałym dyskutantom według kolejności zgłoszeń. Powtórne 
zabranie głosu w tym samym punkcie porządku obrad możliwe jest po wyczerpaniu 
listy mówców. Ograniczenie to nie dotyczy osoby referującej sprawę, osoby 
opiniującej operację oraz przedstawiciela Zarządu. 

5. Jeżeli mówca w swoim wystąpieniu odbiega od aktualnie omawianej sprawy lub 
przekracza maksymalny czas wystąpienia, przewodniczący obrad zwraca mu na to 
uwagę. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący Rady może odebrać 
mówcy głos. Mówca, któremu odebrano głos, może zażądać w tej sprawie decyzji 
Rady. Rada podejmuje decyzję niezwłocznie po wniesieniu takiego żądania. 

6. Jeżeli treść lub forma wystąpienia albo też zachowanie mówcy w sposób oczywisty 
zakłóca porządek obrad lub powagę posiedzenia Przewodniczący Rady przywołuje 
mówcę do porządku lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole 
posiedzenia. 
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7. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie 
potrzeby Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu wykonania niezbędnych 
czynności przygotowawczych do głosowania, na przykład przygotowania poprawek 
w projekcie uchwały lub innym rozpatrywanym dokumencie, przygotowania kart do 
głosowania. 

8. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. 
Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku 
formalnego  
o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania 
przez Przewodniczącego. 

 
§ 14 

1. Przewodniczący Rady może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, 
jeżeli zabranie głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy lub w trybie 
sprostowania, jednak nie dłużej niż 2 minuty. Poza kolejnością może także udzielić 
głosu członkom Zarządu, osobie referującej sprawę i osobie opiniującej projekt. 

2. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego,  
w szczególności w sprawach: 

1) stwierdzenia quorum, 
2) sprawdzenia listy obecności, 
3) przerwania, odroczenia lub zamknięcia sesji, 
4) zmiany porządku posiedzenia (kolejności rozpatrywania poszczególnych 

punktów), 
5) glosowania bez dyskusji, 
6) zamknięcia listy mówców, 
7) ograniczenia czasu wystąpień mówców, 
8) zamknięcia dyskusji, 
9) zarządzenia przerwy, 
10) zarządzenia głosowania imiennego, 
11) przeliczenia głosów, 
12) reasumpcji głosowania. 

3. Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie, a 
wystąpienie w tej sprawie nie może trwać dłużej niż 2 minuty. 

4. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu. O 
przyjęciu lub odrzuceniu wniosku Rada rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy i 
ewentualnie jednego przeciwnika wniosku. 

5. Wnioski formalne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie poddaje się pod 
głosowanie. 

 
§15 

 Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamyka posiedzenie. 
 

ROZDZIAŁ V 
Głosowanie 

 
§ 16 

1. Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący Rady zarządza 
głosowanie. 
 

§ 17 
1. Wszystkie głosowania Rady są jawne. 
2. Głosowania Rady mogą odbywać się w następujących formach: 

1) przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego  
2) przez wypełnienie i oddanie sekretarzowi posiedzenia kart do oceny operacji  
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§ 18 
1.    W głosowaniu przez podniesienie ręki sekretarz oblicza głosy „za” , głosy „przeciw” 
 i głosy „wstrzymuję się od głosu”. 
2.   Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący. 
 

§ 19 
1. Wybór operacji do finansowania  w sprawie wyboru operacji odbywa się na 

dwóch posiedzeniach Rady,  zgodnie z procedurą wyboru operacji określoną w 
LSR i  wyłącznie przez wypełnienie kart do oceny operacji. Obejmuje: 

a) ocenę operacji pod kątem zgodności z LSR 
b) ocenę operacji według lokalnych kryteriów wyboru  przyjętych przez LGD 

2. W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart do oceny operacji 
członkowie Rady oddają głos za pomocą kart oceny operacji. Każda strona karty 
oceny operacji musi być opieczętowana pieczęcią LGD. 

3. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest 
nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

a) na karcie brakuje imienia i nazwiska lub podpisu członka Rady, 
b) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, 
której dotyczy ocena (numeru wniosku, nazwy wnioskodawcy, nazwy 
projektu). 

4. Wybór odpowiedzi powinien być oznaczony w sposób trwały i niebudzący 
wątpliwości.  

 
§ 20 

1. Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oddaje się przez wybranie 
jednej z opcji: - „głosuję za uznaniem / nie uznaniem operacji za zgodną z LSR” 

2. Pozostawienie lub skreślenie obu opcji uważa się za głos nieważny. 
a) w przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełniania karty 
oceny zgodności operacji z LSR Przewodniczący wzywa członka Rady, który 
wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień 
członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w kratkach 
lub pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych 
podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. 
b) jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w 
sposobie wypełniania, zostaje uznana za głos nieważny 
c) wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest 
pozytywny, jeśli bezwzględna większość głosów ( 50% + 1) została oddana na 
opcję, że operacja jest zgodna z LSR. 
d) wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący. 
 

§ 21 
1. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD polega na 
wypełnieniu tabeli zawartej na „Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów  
LGD”, która jest odpowiednia do typu ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte w 
tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny. 
 
2. W trakcie zliczania głosów sekretarz jest zobowiązany sprawdzić, czy łączna ocena 
punktowa operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została obliczona poprawnie. 
 
3. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełniania karty oceny 
operacji według lokalnych kryteriów LGD Przewodniczący wzywa członka Rady, który 
wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień 
członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach 
pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych podczas 
głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. 
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4. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie 
wypełnienia zostaje uznana za głos nieważny. 
 
5. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według  lokalnych kryteriów LGD 
uzyskuje się sumując oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy 
oddane ważne w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych 
głosów. 
 
6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący. 
 
7. Warunkiem uznania operacji za spełniającą lokalne kryteria wyboru jest uzyskanie 
co najmniej 5 punktów w ramach tej oceny. 
 

 
§22 

1. Przewodniczący Rady odczytuje ilości punktów uzyskane dla ocenianych wniosków  
i zostaje utworzona lista ocenionych wniosków pod względem zgodności  
z LSR  i  wg lokalnych kryteriów wyboru dla każdego z działań ogłoszonych w 
naborze. 

2. Lista zawiera dane umożliwiające identyfikację operacji oraz wnioskowaną kwotę 
pomocy. 

3. Na liście umieszcza się operacje, w kolejności według liczby uzyskanych punktów  
w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji. 

4. Lista zawiera limit dostępnych środków określony w informacji o możliwości 
składania wniosków za pośrednictwem LGD o przyznanie pomocy na dany rodzaj 
operacji. Wskazuje się operacje, które wyczerpują dostępny limit. 

5. Listę zamykają operacje niezgodne z LSR. 
6. Utworzona lista zostaje przyjęta uchwałą w głosowaniu jawnym. 
7. Przewodniczący przekazuje listę do biura.  

 
§ 23 

1. Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji przez Radę, nie później niż 21 dni od 
dnia,  
w którym upłynął termin naboru wniosków, Biuro LGD  przekazuje listę ocenionych 
operacji  wnioskodawcom informując ich na piśmie o: 

a) zgodności projektu z LSR albo jego niezgodności z LSR – wskazując 
przyczyny niezgodności;  
b) liczbie uzyskanych punktów w ramach  oceny operacji  pod względem 
spełnienia lokalnych kryteriów wyboru lub miejscu na liście ocenionych 
operacji; 
c) możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny. 

2. Wnioskodawca może złożyć do Przewodniczącego Rady LGD w formie pisemnej 
odwołanie od rozstrzygnięć Rady w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji 
LGD  
z informacją o decyzji Rady. 

3. W przypadku wpłynięcia odwołań Rada, na najbliższym posiedzeniu (drugim w 
ramach jednego naboru), dokonuje ponownej oceny zgodności operacji z LSR i 
oceny pod względem kryteriów wyboru, z zachowaniem procedury obowiązującej 
przy pierwszej ocenie.  

4. Ponownie oceniane są tylko operacje w stosunku do których wpłynęły odwołania. 
Decyzje Rady podjęte w trybie odwoławczym są ostateczne. 

5. Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań zostaje zaktualizowana lista ocenionych 
wniosków pod względem zgodności  z LSR  i  wg lokalnych kryteriów wyboru. 
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§ 24 
1. Rada Decyzyjna podejmuje uchwały dla każdego wniosku. Uchwały zawierają 

wyniki oceny w sprawie zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru. 
2. Przewodniczący formułuje treść uchwały Rady w sprawie wyboru wniosków o 

przyznanie pomocy do finansowania w ramach LSR, do której załącznikiem jest 
lista  operacji wybranych do finansowania  oraz lista operacji nie wybranych 
operacji nie wybranych do finansowania.  

3. Lista zawiera dane umożliwiające identyfikację operacji oraz wnioskowaną kwotę 
pomocy. 

4. Lista operacji wybranych do finansowania zawiera wskazanie operacji, które 
mieszczą się w ramach limitu środków dla danego działania, określonego w 
informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy za 
pośrednictwem LGD. 

5. Lista operacji niewybranych do dofinansowania zawiera wskazanie małych 
projektów, które w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane 
za zgodne z LSR, niezgodne z LSR oraz projektów, które nie zostały złożone w 
miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o 
przyznanie pomocy. 

 
§25 

1. Uchwały i listy muszą zawierać informacje, które pozwolą w sposób jednoznaczny 
zidentyfikować operację, w szczególności: 

1) wyniki głosowania w sprawie uznania operacji za zgodne z LSR, 
2) wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów 
 wyboru, 
3) tytuł operacji określony we wniosku lub ekonomicznym planie operacji, 
4) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, 
5) lokalizację operacji, 
6) indywidualne oznaczenie sprawy w LGD, 
7) numery NIG i NIP wnioskodawcy. 

 
§ 26 

1. LGD  w terminie 45 dni od dnia składania wniosków o przyznanie pomocy informuje 
na piśmie wnioskodawcę o:  

 wybraniu lub niewybraniu operacji wskazując przyczyny niewybrania,  

 liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny pod względem spełniania 
kryteriów wyboru lub miejscu na liście, które zostały wybrane,  

 wskazaniu, czy projekt  mieści się w ramach limitu dostępnych środków o 
którym mowa w informacji o naborze projektów.  
W przypadku działań „Odnowa i rozwój  wsi”, „Różnicowanie w kierunku 
działalności niewolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  LGD  
informuje również  
o możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do podmiotu 
wdrażającego. 

2. Niezwłocznie po dokonaniu ostatecznej oceny wniosków, nie później niż 45 dni od 
dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD 
przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu następujące dokumenty: 

1)  wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone podczas naboru, 
2) listy operacji wybranych do finansowania (ustalając ich kolejność według 

liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru małych) ze 
wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków dla danego działania w 
naborze wraz z uchwałami dla każdej  operacji w sprawie operacji wybranych do 
finansowania. 

3) listy operacji nie wybranych do finansowania (uwzględniając wyniki oceny 
operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań) ze wskazaniem operacji: 
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a) zgodnych z LSR, 
b) niezgodnych z LSR, 
c) które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji  
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, 

wraz z uchwałami dla każdej operacji  w sprawie operacji nie wybranych do 
finansowania. 
- zawierające dane umożliwiające identyfikację  projektu i wnioskowaną kwotę 
pomocy. 

 
 
 

Rozdział VII 
Dokumentacja z posiedzeń Rady 

 
§ 27 

1. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. 
2.  Protokół z posiedzenia, powinien zawierać, w szczególności: 

a) liczbę obecnych członków Rady, 
b) przyjęty przez Radę program obrad, 
c) przedmiot posiedzenie i poszczególnych głosowań, 
d) treść uchwał, 
e) wyniki głosowań, 

3. Każde głosowanie dokonywane przez wypełnienie kart oceny operacji odnotowuje 
się  
w protokole. Karty oceny operacji, złożone w trakcie danego głosowania stanowią 
załącznik do protokołu. 

 
§ 28 

1. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem.  
2. Uchwałę podpisuje Przewodniczący po jej podjęciu. 
3. Uchwały podjęte przez Radę, nie później niż 7 dni od ich uchwalenia, 

Przewodniczący Rady przekazuje Zarządowi. 
 

§ 29 
1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza się w terminie 7 dni po odbyciu posiedzenia. 
2.  Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w 
Biurze LGD.  

 
Rozdział VIII 

Wolne głosy, wnioski i zapytania 
 

§ 30 
1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu 

Rady, a odpowiedzi na nieudzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu. 
 
 
 

ROZDZIAŁ IX 
Procedura wyłączenia członka Rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji. 

 
§ 31 

1. Przed dyskusją i głosowaniem nad wyborem operacji członkowie Rady podpisują 
deklarację poufności i bezstronności. 
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2. W głosowaniu i dyskusji nad wyborem operacji nie bierze udziału członek Rady, 
którego udział w dokonywaniu wyboru operacji może wywołać wątpliwości, co do 
jego bezstronności.  

3. Z mocy prawa wykluczeniu podlegają: 
a. osoby składające wniosek 
b. osoby spokrewnione w pierwszej linii z wnioskodawcą 
c. osoby zasiadające w organach lub będące przedstawicielami osób 

prawnych składających wniosek 
4. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 2  o wykluczeniu decyduje 

głosowanie Rady. 
 
 

ROZDZIAŁ X 
Inne postanowienia 

 
§ 32 

1. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez WZC. 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA DO BIURA 

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIELONE ŚWIATŁO 
 

I. Cel wprowadzenia procedury. 

1. Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników na stanowiskach 

biurowych Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło.  

II. Zakres obowiązywania procedury. 

1. Regulamin ma zastosowanie do zatrudniania pracowników na podstawie umowy o 

pracę. 

2. Zatrudnianie pracowników odbywa się w drodze analizy złożonych ofert, przy 

czym informacja o wolnym stanowisku pracy winna być podana do  publicznej 

wiadomości. 

III. Wszczęcie procedury rekrutacyjnej. 

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Zarząd LGD na wniosek 

kierownika Biura, a w przypadku braku kierownika Biura – Zarząd LGD.  

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie  oraz opis wolnego stanowiska pracy.  

2. Opis stanowisk pracy stanowi osobny dokument będący załącznikiem do Lokalnej 

Strategii Rozwoju i określa:  

1) określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz 

wynikających z tego tytułu obowiązków, 

2)  określenie odpowiedzialności i podległości służbowej, 

3) wymagania w zakresie kwalifikacji, umiejętności, uprawnień i predyspozycji 

niezbędnych dla danego stanowiska pracy, 

4) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska 

pracy. 

3. Akceptacja wniosku przez Zarząd LGD powoduje rozpoczęcie procedury naboru. 

IV. Przebieg procesu rekrutacji. 

1. Nabór na wolne stanowiska pracy przeprowadza komisja rekrutacyjna zwana dalej 

komisją, powołana przez Zarząd LGD. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) Prezes Zarządu LGD, 

2) Dwóch członków zarządu wskazanych przez prezesa Zarządu LGD, 

oraz jeżeli został wcześniej zatrudniony kierownik Biura LGD. 
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3. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu może uzupełnić skład komisji  

o dodatkowe osoby posiadające wiedzę i doświadczenie przydatne w procesie 

przeprowadzania naboru. 

4. Prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 jej członków. 

5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru. 

6. Komisja ustala projekt ogłoszenia o naborze i po akceptacji Prezesa przekazuje do 

publikacji. 

7. Ogłoszenie umieszcza się, na co najmniej 14 dni przed terminem składania 

dokumentów na stronach internetowych gmin wchodzących w skład LGD, na 

stronie LGD, jeżeli została uruchomiona oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin 

i Powiatowego Urzędu Pracy.  

8. Ogłoszenie winno zawierać  

1) nazwę i adres jednostki, 

2) określenie stanowiska pracy, 

3) określenie wymagań zawiązanych ze stanowiskiem zgodnie z jego 

opisem, ze wskazaniem, które są niezbędne, a które dodatkowe, 

4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku, 

5) wskazanie wymaganych dokumentów (list motywacyjny, życiorys – 

curriculum vitae, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, kopie 

zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach), 

6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów. 

9. Analizy złożonych dokumentów dokonuje komisja rekrutacyjna wskazując 

kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu do 

zatrudnienia na danym stanowisku. 

10. Listę kandydatów zakwalifikowanych do dalszej procedury upowszechnia się 

poprzez publikację stronach internetowych gmin wchodzących w skład LGD, na 

stronie LGD, jeżeli została uruchomiona oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin 

wchodzących w skład LGD. 

11. W kolejnym etapie komisja rekrutacyjna przystępuje do oceny merytorycznej  

kandydatów na podstawie rozmów kwalifikacyjnych. 

12. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu  

z kandydatem, weryfikacja informacji zawartych w złożonej dokumentacji oraz 
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sprawdzenie i ocena wiedzy, umiejętności i predyspozycji niezbędnych do 

wykonywania określonej pracy. 

13. Po dokonaniu oceny merytorycznej komisja rekrutacyjna podsumowuje nabór i 

wskazuje kandydata, który w największym stopniu spełnia wymagane kryteria.. 

14. Ostateczną decyzję o wyborze kandydata podejmuje Prezes Zarządu LGD. 

15. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji rekrutacyjnej sporządza 

protokół.  

16. Informację o wynikach naboru komisja rekrutacyjna upowszechnia w terminie 14 

dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od zakończenia procedury, w 

przypadku gdy w jej wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. 

17. Informację zamieszcza się na stronach internetowych gmin wchodzących w skład 

LGD, na stronie LGD, jeżeli została uruchomiona oraz na tablicach ogłoszeń 

urzędów gmin. 

18. Informacja, o której wyżej mowa zawiera: 

1) nazwę i adres jednostki, 

2)  określenie stanowiska, 

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,  

4) uzasadnienie wyboru kandydata lub uzasadnienie nierozstrzygnięcia 

naboru. 

V. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu 

pracowników spełniających wymagania konieczne. 

1. Jeżeli w wyniku 2 kolejnych konkursów na dane stanowisko pracy nie zostanie 

zatrudniony żaden pracownik, wówczas komisja: 

1) w przypadku stanowiska Kierownika Biura i Pracownika ds. 

koordynowania projektów i spraw organizacyjnych - obniża o jeden 

stopień wymagania konieczne dotyczące wykształcenia,  

2) w przypadku innych stanowisk - obniża inne wymagania konieczne 

dotyczące stanowiska pracy. 

2. Zarząd LGD ponownie rozpoczyna procedurę rekrutacyjną.  

VI. Zatrudnienie pracownika i postanowienia końcowe. 

1. Z wybranym kandydatem Prezes Zarządu LGD nawiązuje stosunek pracy na 

podstawie umowy o pracę. Umowa o pracę może być zawarta na czas 

nieokreślony, okres próbny lub czas określony. 
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2. Zawarcie umowy na czas nieokreślony może być poprzedzone zawarciem umów 

terminowych. 

3. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy 

od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym 

stanowisku kolejnej osoby spośród kandydatów wymienionych w protokołu z tego 

naboru oraz ponowne upowszechnienie informacji o wynikach naboru. 

4. Przyjmuje się następujące zasady postępowania z dokumentacją naboru:  

1) dokumenty kandydata, z którym nawiązano stosunek pracy, załącza się 

do jego akt osobowych,  

2) dokumenty innych kandydatów, zakwalifikowanych do oceny 

merytorycznej przechowuje się przez okres 3 miesięcy od daty 

zakończenia procedury naboru, a następnie komisyjnie niszczy. 

3) dokumenty kandydatów zostają komisyjnie zniszczone. 

5. Aktualizacja procedury naboru może być dokonywana w każdym czasie,  

a w szczególności : 

1) w celu dostosowania jej do przepisów obowiązujących, 

2) w celu jej usprawnienia. 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 

OPIS STANOWISK PRACY BIURA LGD 

 

Zgodnie z podziałem zadań  w obsługę poszczególnych czynności w ramach wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju zaangażowane są następujące komórki organizacyjne: 

 

Jednostka: BIURO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIELONE ŚWIATŁO 

 

Stanowisko: KIEROWNIK BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

ZIELONE  ŚWIATŁO 

 

Skrót: K-LGD  

Bezpośredni przełożony: PREZES LOKLANEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIELONE 

SWIATŁO 

 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności: 

K-LGD nadzoruje bezpośrednio pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Zielone 

Światło 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe: 

1) Wykształcenie wyższe, kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie 

pozyskiwania/zarządzania środkami finansowymi unii europejskiej; 

2) Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie finansowania 

projektów ze środków UE; 

3) Znajomości Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Zielone 

Światło; 

4) Dodatkowe kwalifikacje (doświadczenie w przygotowywaniu kampanii 

informacyjno-promocyjnych, organizowaniu szkoleń, znajomość rynku mediów 

itp.) 

5) Pożądana znajomość jednego z wymienionych języków obcych: niemiecki, 

angielski, francuski; 

6) Zamieszkanie na terenie działania LGD. 

Do bezpośrednich zadań K-LGD należy:  

1) Przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło; 

2) Udzielanie oraz nadzór nad udzielaniem informacji dotyczących sposobu 

przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie potencjalnym 

beneficjentom; 

3) Nadzór nad obsługą wniosków; 

4) Prowadzeniem monitoringu realizowanych projektów; 

5) Zatwierdzanie wniosków o płatność  pod względem formalnym; 

6) Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań dla Urzędu Marszałkowskiego; 

7) Organizacja pracy rady stowarzyszenia oceniającej projekty; 

8) Uczestnictwo w zebraniach Rady w roli głosu doradczego; 
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9) Sporządzeniem informacji z kontroli dla Zarządu Stowarzyszenia LGD Lokalnej 

Grupy Działania Zielone Światło; 

10) Nadzór nad prawidłowością sprawdzania końcowych rozliczeń rzeczowych pod 

względem zgodności z warunkami Umów o pomoc; 

11) Przyjęcie sprawozdania z wykonania projektów pod względem rzeczowym 

i finansowym; 

12) Przygotowywanie propozycji procedur i instrukcji dotyczących kontroli; 

13) Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych 

z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD; 

14) Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustne, pisemne lub za 

pośrednictwem Internetu; 

15) Współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie 

konferencji prasowych; 

16) Przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, 

organizacja przetargów i udział w pracach Komisji Przetargowych; 

 

Zakres uprawnień: 

1) Organizacja pracy Biura i przydział pracy; 

2) Opracowanie regulaminu, zasad pracy i zakresów obowiązków dla Biura; 

3) Opiniowanie dokumentów i przygotowywanie materiałów; 

4) Przygotowanie planu pracy Biura, w tym planu przygotowania przedsięwzięć, 

planu realizacji przedsięwzięć, planu płatności i harmonogramu realizacji 

inwestycji w celu przedłożenia do zatwierdzenia przez Zarząd; 

5) Planowanie i koordynacja pracy Biura; 

6) Kontrola realizacji planu pracy Biura; 

7) Podpisywanie pism w sprawach wchodzących w skład zadań; 

8) Wnioskowanie drogą służbową do Prezesa Zarządu w sprawach zarządzania 

podległym biurem. 

9) Zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami; 

10) Wynikający z przepisów Kodeksu pracy. 

 

Zakres odpowiedzialności: 

1) Realizacja zadań zgodna z powierzonym zakresem obowiązków; 

2) Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub 

zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, 

do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki. 
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Stanowisko: PRACOWNIK DS. KOORDYNOWANIA PROJEKTÓW I SPRAW 

ORGANIZACYJNYCH 

 

Skrót: P-LGD 

Bezpośredni przełożony: KIEROWNIK BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

ZIELONE SWIATŁO 

 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności: 

 

P-LGD nie nadzoruje żadnego pracownika; 

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe: 

1) Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane o kierunku ekonomicznym, 

zarządzania i/lub finansów przedsięwzięć i przedsiębiorstwa, technicznym, 

rolniczym, ochrona środowiska); 

2) Pożądana znajomość jednego z wymienionych, języka obcego: angielskiego, 

niemieckiego lub francuskiego; 

3) Pożądane doświadczenie w realizacji projektów; 

4) Zamieszkanie na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju Zielone Światło 

 

Do bezpośrednich zadań P-LGD należy: 

1) Obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju Zielone Światło; 

2) Organizacja pracy rady stowarzyszenia oceniającej projekty; 

3) Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD i 

realizację przedsięwzięć; 

4) Przygotowanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną; 

5) Przygotowywanie odpowiednich  sprawozdań dla Urzędu Marszałkowskiego; 

6) Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z 

tytułu realizacji umów; 

7) Monitorowanie realizacji umów; 

8) Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu; 

9) Koordynowanie projektów współpracy; 

10) Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów; 

11) Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności 

z warunkami Umów o pomoc. 

12) Przygotowywanie udziału LGD w targach, naradach, szkoleniach i imprezach 

społeczno-kulturalnych; 

13) Współredagowanie biuletynu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania; 

14) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych 

LGD; 

15) Obsługa fotograficzna imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji 

i gości LGD; 
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16) Wypełnianie innych zadań związanych z właściwą pracą biura, zleconych przez 

Kierownika Biura;  

17) Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD; 

18) Organizowanie szkoleń; 

19) Prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska 

pracy; 

20) Nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych pracowników, współuczestniczenie w systemie szkoleń; 

21) Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR; 

 

Zakres uprawnień: 

1) Wydawanie opinii w zakresie objętym zakresem obowiązków i przedkładanie 

ich Kierownikowi; 

2) Planowanie i organizowanie spotkań z Wnioskodawcami po uzgodnieniu z 

Kierownikiem Biura; 

3) Przygotowywanie korespondencji i przedkładanie do akceptacji Kierownikowi 

Biura; 

4) Podejmowanie decyzji dotyczących przebiegu przygotowania projektów, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji Kierownika 

Biura; 

5) Akceptacja zgodności merytorycznej faktur wystawianych za realizację projektów 

LGD; 

6) Zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami; 

7) Wynikający z przepisów Kodeksu pracy. 

 

Zakres odpowiedzialności: 

1) Realizacja zadań zgodna z powierzonym zakresem obowiązków; 

2) Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub 

zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, 

do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki. 

 


