
;1,03-c3tamiz 	n<1 ctouchk 	—, Y1 	4fl ,kWhookfo ;Lita Iw o, uxónzou 
Slowa 

	

	Lok2Ina ((iwa 	Nctu 	5401)(01,3W; 2.4nity SaLak 	 C», 04. 231 

* 

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO 
PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ  (LSR) 

Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania 

STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK 

Załącznik do uchwały nr XI/42/2019 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 
z dnia 04.04.2019 r. 

rt((  

EL ON 
SZI AK 

CI-17Ą14VkiN, `LN(' 4 oto (Aneksu  br 	24049 

Jumon ifw  0000G - 643 3 -  014081  ooto i 

ctrija.  

Pokój, 2015 



Spis treści 
1. Charakterystyka LGD 	  4 

1.1. Nazwa LGD 	  4 

1.2. Opis obszaru 	  4 

1.3. Mapa obszaru — spójność  przestrzenna 	  4 

1.4. Opis procesu tworzenia partnerstwa 	  5 

1.5. Opis struktury LGD 	  5 

1.6. Opis składu organu decyzyjnego 	  6 

1.7. Charakterystyka rozwiązań  stosowanych w procesie decyzyjnym 	  6 

1.8. Dokumenty regulujące funkcjonowanie LGD 	  9 

2. Partycypacyjny charakter LSR 	  10 

2.1. Dane z konsultacji społecznych 	  10 

2.2. Partycypacyjne metody konsultabf 	  11 

2.3. Wyniki analizy wniosków z konsultacji 	  

2.4. Podstawowe informacje o konsultacjach 	  13 

3. Diagnoza — opis obszaru i ludności 	  14 

3,1. Określenie grup szczególnie istotnych dla realizacji LSR wraz z problemami i obszarami interwencji 	 14 

3.2, Charakterystyka gospodarki/przedsiębiorczości 	  15 

3.3. Opis rynku pracy 	  16 

3.4. Przedstawienie działalności sektora społecznego, w tym integracja/rozwój społeczeństwa obywatelskiego 	 16 

3.5. Wskazanie problemów społecznych, w tym problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego i ich skali 	 17 

3.6. Wykazanie wewnętrznej spójności LSR 	  17 

3.7. Turystyka 	  18 

4. Analiza SWOT 	  19 

5. Cele i wskaźniki 	  21 

5.1. Specyfikacja i opis celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć 	  22 

5.2. Zgodność  celów z celami programów, w ramach których planowane jest finansowanie LSR 	  27 

5.3. Cele z podziałem na źródła finansowania 	  28 

5.4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach RLKS 	  28 

5.4.1. 	Informacja na temat grup defaworyzowanych, które uzyskają  wsparcie w ramach LSR wraz z opisem planowanego 
wsparcia 	 29 

5.4.2. 	Informacja na temat projektów współpracy 	 30 

	

5.5. 	Specyfikacja wskaźników przypisanych do przedsięwzięć  i celów 	 30 

	

5.6. 	Źródła danych do pomiaru 	 38 

	

5.7. 	Sposób i częstotliwość  dokonywania pomiaru i uaktualniania danych 	 38 

	

5.8. 	Stan początkowy wskaźników 	 40 

	

5.9. 	Stan docelowy wskaźników 	 41 

2 



fi. 	Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań  formalno-instytucjonalnych 	 48 

6.1. 	Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru 	 48 

6.2. 	I nnowacyjn ość 	  53 

6.3. 	Projekty realizowane w ramach LSR, w tym grantowe i operacje własne 	 53 

6.4. 	Plan działania 	  54 

Budżet LSR 	 55 

7.1. 	Ogólna charakterystyka budżetu 	  55 

7.2. 	Powiązanie budżetu z celami LSR 	 56 

Plan komunikacji 	  56 

Zintegrowanie 	 57 

9.1. 	Zgodność  i komplementarność  z innymi dokumentami planistycznymi/strategicznymi 	  57 

9.2. 	Sposób integrowania różnych sektorów, partnerów, zasobów i branż  w celu kompleksowej realizacji przedsięwzięć  	 59 

Monitoring i ewaluacja 	  60 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 	  61 

Wykaz wykorzystanej literatury 	  61 

Załączniki do LSR 	 62 

Załącznik nr 1 Procedura aktualizacji LSR 	 62 

Załącznik nr 2 Procedura monitoringu i ewaluacji 	  62 

Załącznik nr 3 Plan działania 	  66 

Załącznik nr 4 Budżet 	 70 

Załącznik nr 5 Plan komunikacji Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak w okresie wdrażania lokalnej strategii 

rozwoju w ramach PROW 2014-2020 	 70 

Główne cele działań  komunikacyjnych 	 70 

1.1. 	Wyniki analizy potrzeb komunikacyjnych 	 70 

1.2. 	Najważniejsze cele realizacji planu komunikacji 	  70 

Działania komunikacyjne oraz odpowiadające im środki przekazu, główni adresaci, w tym grupy wykluczone i 

defaworyzowane 	 71 

Zakładane wskaźniki działań  komunikacyjnych 	  71 

Planowane efekty działań  komunikacyjnych 	  71 

Analiza efektywności zastosowanych działań  komunikacyjnych i środków przekazu 	 71 

Sposób wykorzystania zebranych opinii w procesie realizacji LSR, sposoby upubliczniania wyników działań  w ramach planu 

komunikacji 	  72 

Budżet 	 72 

3 



1. Charakterystyka LGD 

1.1. Nazwa LGD 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2015, poz. 1393), ustawy z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 
EFRROW (Dz.U. 2013, poz. 173), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 
378), a także właściwych rozporządzeń  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Stobrawski Zielony Szlak. 

Nazwa 
Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

Status prawny 
Stowarzyszenie 

Data rejestracji 
26 września 2006r. 

Numer w KRS 
0000263006 

1.2. Opis obszaru 
W obręb obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak, objętego lokalną  strategią  rozwoju wchodzi dziewięć  amin administracyjnie 

należących do województwa opolskiego oraz powiatu brzeskiego, namysłowskiego i opolskiego. 
- gmina wiejska Dobrzeń  Wielki, 
- gmina wiejska Domaszowice, 
- gmina wiejska Lubsza, 
- gmina wiejska Lubniany, 
- gmina wiejska Murów, 
- gmina miejsko - wiejska Namysłów, 
- gmina wiejska Pokój, 
- gmina wiejska Popielów, 
- gmina wiejska Swierczów. 

Liczba mieszkańców wszystkich gmin należących do LGD na dzień  31 grudnia 2013r. wynosiła 85.157, z czego ponad 81% to 
mieszkańcy obszarów wiejskich. Na terenie LGD znajduje się  jedno miasto - Namysłów liczące 16 123 mieszkańców. Powierzchnia 
obszaru LGD wynosi 1.412 km2, co stanowi 15% województwa opolskiego. Obszary wiejskie stanowią  ponad 98% powierzchni 
LGD. 

Tabela nr 1 Powierzchnia i liczba mieszkańców amin należ  c ch do LGD Stobrawski Zielony Szlak 

Lp. Gmina Powierzchnia 
[km21 

Liczba ludności 
wg faktycznego miejsca zamieszkania 

 Dobrzeń  Wielki 91 14 517 
 Domaszowice 114 3 680 
 Lubsza 212 9 052 
 Lubniany 126 9 640 
 Murów 160 5 541 
 Namysłów 290 25 700 
 Pokój 133 5 324 

8 Popielów 176 8 156 
9. Swierczów 110 3 547 

Razem 1 412 85 157 
Zródło: GUS. Bank Danych Lokalnych (dane na dzień  3-1,12.2013r.) 

1.3. Mapa obszaru — spójność  przestrzenna 
Obszar LGD objęty opracowaną  LSR jest spójny przestrzennie, co obrazuje poniższa mapa. Granica obszaru LGD 

przebiega po granicach administracyjnych gmin. Obejmuje przylegające do siebie 9 gmin, w tym 1 miejsko-wiejską— Namysłów i 8 
wiejskich. 
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1.4. Opis procesu tworzenia partnerstwa 
Proces budowania partnerstwa sięga okresu funkcjonowania programu pilotażowego Leader+. Mimo tego, że LGD nie 

uczestniczyła w powyższym programie, w okresie tym zawiązała się  grupa osób dążąca do powołania Lokalnej Grupy Działania. Na 

różnych etapach procesu tworzenia Stowarzyszenia odbywały się  spotkania z udziałem osób prywatnych, przedstawicieli sektora 

społecznego, prywatnego i publicznego. Zaproszenia na spotkania rozesłano do rozpoznanych grup społecznych, biznesowych oraz 
rolników na obszarze gmin: Domaszowice, Lubsza, Lubniany, Murów, Namysłów, Pokój, świerczów i Popielów. Sprawę  nagłośniono 

w lokalnej prasie przez materiały informacyjne rozwieszane w miejscach publicznych oraz w ośrodkach wiejskich. W Namyslowie 

odbyło się  spotkanie inaugurujące, na które przybyło aż  150 osób, co wskazywało na duże zainteresowanie tematem rozwoju 

obszarów wiejskich. Następnie odbyły się  4 spotkania warsztatowe z mieszkańcami moderowane przez trenera, których efektem 

było utworzenie i zarejestrowanie w 2006r. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak oraz opracowanie 
"Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich gmin: Domaszowice, Lubsza, Lubniany, Murów, Namysłów, Pokój, Popielów, Świerczów". 

W okresie programowania 2007-2013 nastąpiły konieczne zmiany dostosowujące LGD i Strategię  do nowych wymogów 
prawnych. Przy pracach nad zmianami organizacyjnymi oraz statutu, a także nad aktualizacją  strategii, zastosowano szereg działań  
partycypacyjnych, takich jak: utworzenie Grupy Roboczej, sondaże społeczne, działanie punktów informacyjno-konsultacyjnych, czy 

spotkania z mieszkańcami. Bezpośrednim procesem budowania partnerstwa i przygotowania strategii, kierowała Grupa Robocza w 
liczbie 7 osób wspieranych przez ekspertów zewnętrznych wyłonionych w ramach konkursu. 

W okresie przygotowywania LSR na okres 2014-2020 partnerstwo powiększono o gminę  Dobrzeń  Wielki. Podobnie jak w 

poprzednim okresie strategia powstała w procesie zapewniającym udział  w pracach wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. 

Powołano Grupę  Roboczą  [lezącą  39 przedstawicieli wszystkich gmin i wszystkich sektorów. Wyniki jej pracy konsultowano na spo-
tkaniach z mieszkańcami w każdej z gmin, a istotnym źródłem informacji były badania ankietowe, wyniki czterech spotkań  z przed-

siębiorcami, wywiady pogłębione z osobami z grup zidentyfikowanych jako defaworyzowane, a także tzw. "arkusze pomysłów", w 

których potencjalni beneficjenci zgłaszali swoje pomysły i plany inwestycyjne, dzięki czemu uzyskano ponad 100 propozycji operacji, 

co pozwoliło na właściwe sformułowanie celów strategii. Generalnie LGD będzie kontynuowała dotychczasową  politykę, jednakże z 

większym naciskiem na aktywizację  i integrację  mieszkańców oraz wyróżnione grupy defaworyzowane. 
Większość  członków LGD ma doświadczenie w realizacji projektów realizowanych na terenach wiejskich. Członkowie społeczni 

oraz gospodarczy mogą  pochwalić  się  realizacją  projektów, dofinansowywanych ze środków i funduszy różnych instytucji i organiza-

cji, w tym ze środków UE, głównie w dziedzinie: rozwoju kultury, sportu, rekreacji i turystyki, promocji produktu lokalnego, rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw, pomocy społecznej, prowadzenia szkoleń  i działań  edukacyjnych, zagospodarowania obiektów i terenów, a 

także w organizacji imprez integrujących mieszkańców wsi i promujących region. Natomiast największe doświadczenie w realizacji 

dużych projektów inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE posiada sektor publiczny — gminy: remonty świetlic i domów 

ludowych, remonty obiektów zabytkowych, kształtowanie centrów wsi, budowa boisk sportowych oraz budowy chodników i ścieżek 

rowerowych. Urzędy gmin potrafią  administrować  środkami publicznymi, mają  na swoim koncie wiele pozytywnych przykładów za-

rządzenia projektami. Instytucje publiczne realizowały także różnego typu projekty „miękkie", takie jak: spotkania i szkolenia w za-
kresie wykorzystania funduszy unijnych dla mieszkańców, projekty edukacyjne np. centra kształcenia na odległość, internetowe cen-

tra edukacyjno-oświatowe, aktywizacja osób korzystających z ośrodków pomocy społecznej, a także sponsorowały i organizowały 

przeróżne imprezy służące promocji lokalnej i regionalnej. 

1.5. Opis struktury LGD 
Stowarzyszenie liczy obecnie 101 członków reprezentujących trzy sektory: społeczny, publiczny, gospodarczy oraz miesz-

kańców. Wśród członków stowarzyszenia dominują  mieszkańcy obszaru, którzy nie zostali oddelegowani do członkostwa przez inne 

podmioty, ani nie prowadzą  własnej działalności gospodarczej (61 osób). Sektor gospodarczy reprezentowany jest przez 20 członków 

prowadzących działalność  gospodarczą. Sektor publiczny reprezentują  przedstawiciele 9 gmin i jednego starostwa powiatowego. 
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Reprezentantami sektora społecznego są  przedstawiciele 8 stowarzyszeń  i 2 ochotniczych straży pożarnych. Taka struktura człon-
ków stowarzyszenia jest odzwierciedleniem struktury mieszkańców obszaru objętego LGD. Ponadto swoją  reprezentację  mają  
wszystkie grupy wiekowe: do 25 lat - 2,0%, od 26 do 35 lat -15,2%, od 36 do 49 lat - 38,4% i powyżej 50 lat - 44,4%, w tym seniorzy. 

Najwyższą  władzą  stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku. 
Bieżącą  pracą  LGD kieruje 4-osobowy Zarząd. Wszyscy członkowie zarządu mają  doświadczenie, zarówno w pracy na rzecz spo-
łeczności lokalnej, jak i udziału w różnego typu projektach i programach lokalnych, regionalnych i krajowych, a także w projektach 
finansowanych ze środków UE. Większość  członków zarządu ma doświadczenie w zarządzaniu środkami publicznymi lub brała 
czynny udział  w pracach różnego typu komitetów sterujących, w komisjach i ciałach decyzyjnych różnych organizacji. Zarząd stanowi 
grupa osób o różnych kwalifikacjach i doświadczeniu w wielu dziedzinach, w tym w doradztwie zawodowym dla osób defaworyzo-
wanych na rynku pracy. Jednostką  administracyjną  jest Biuro stowarzyszenia. Zarząd zatrudnia kierownika Biura. Obecnie Biuro 
zatrudnia 4 osoby (3 i 3/4 etatu) wraz z Kierownikiem. Pracownicy Biura posiadają  wiedzę  i doświadczenie niezbędną  do wdrażania 
i aktualizacji LSR nabytą  m.in. w okresie wdrażania 2007-2013. Funkcjonowanie Biura reguluje Regulamin pracy biura wraz z opisem 
stanowisk, które szczegółowo określają  podział  zadań  między pracowników, gdzie wymagania są  odpowiednie do przewidzianych 
obowiązków, wyznaczono także zadania w zakresie animacji i współpracy oraz przewidziano metody ich pomiaru. Określono także 
plan szkoleń  dla pracowników biura i Rady, a na stanowiskach pracy związanych z doradztwem szczegółowo opisano metodę  oceny 
efektywności świadczonego doradztwa. Kontrolę  działalności stowarzyszenia prowadzi Komisja Rewizyjna licząca 3 członków. Or-
ganem decyzyjnym w zakresie wyboru operacji, które mają  być  realizowane w ramach LSR jest Rada. Może ona liczyć  od 9 do 15 
osób. Obecny kształt Rady szczegółowo opisano w kolejnym rozdziale. 

1.6. Opis składu organu decyzyjnego 
Organem decyzyjnym jest Rada Programowa Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak. Zakładana liczba członków organu 
decyzyjnego LGD wynosi od 9 do 15. 

W Radzie zasiadają  członkowie LGD, w tym co najmniej po jednym członku z obszaru powiatu namysłowskiego, opolskiego 
i brzeskiego. Żaden z członków Rady nie jest zatrudniony w biurze LGD, nie jest także członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, co 
reguluje Statut i Regulamin Rady. 

Rada LGD Stobrawski Zielony Szlak to wyważona reprezentacja osób zaangażowanych w realizację  działania LEADER, w 
której sektor publiczny stanowi mniej niż  30% składu Rady. W składzie Rady znajdują  się  przedsiębiorcy, kobiety oraz osoba 
poniżej 35 roku życia. Radę  stanowi grupa osób o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w wielu dziedzinach, takich jak: 
prowadzenie działalności gospodarczej, organizacja imprez i festynów, działalność  kulturalno-oświatowa, sportowa, promocja 
produktu lokalnego, zarządzanie projektami, zarządzanie instytucją  publiczną  itp. 

1.7. Charakterystyka rozwiązań  stosowanych w procesie decyzyjnym 
Wszystkie procedury stosowane w procesie decyzyjnym czy w jakikolwiek sposób z nim związane są  stale udostępnione 

na stronie internetowej LGD w zakładce dotyczącej PROW 2014-2020. Ponadto przy każdym naborze, w ogłoszeniu, wskazuje się  
najważniejsze informacje (zakres tematyczny naboru, środki finansowe, kryteria wyboru itp.) oraz wszystkie konieczne dokumenty i 
procedury ze wskazaniem miejsca, gdzie są  one dostępne. 

Aby zachować  wysoki poziom oceny operacji zaplanowano cykliczne szkolenia dla członków Rady oceniającej wnioski oraz 
weryfikowanie wiedzy członków Rady za pomocą  testu/egzaminu, co zostało szczegółowo opisane w Regulaminie Rady. Wszystkie 
procedury zostały stworzone przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak, a jego założenia zostały skonsultowane z lokalną  
społecznością  na etapie przygotowania LSR. Uchwalanie procedur i ich zmiany każdorazowo poddane są  konsultacjom społeczn.  
przez udostępnienie ich do publicznej wiadomości poprzez ich opublikowanie wraz ze wszystkimi załącznikami na stronie interneto-
wej Stowarzyszenia. 

Podstawową  formułą  dystrybucji środków w ramach LSR będzie ogłaszanie naborów na operacje o określonym zakresie 
tematycznym (zgodnie z art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy o RLKS). Cały proces został  uregulowany w dokumencie zatytułowanym 
„Procedura przeprowadzania naborów wniosków i oceny operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak" (dalej" 
PPN). 
PPN jest niedyskryminująca i przejrzysta: w całym naborze stosowane są  w stosunku do wszystkich wnioskodawców jednakowe 
kryteria, a obsługujące wnioskodawców Biuro nie może faworyzować  żadnej osoby (pkt 7 PPN). Przejrzystość  PPN została zagwa-
rantowana poprzez przyjęcie zasady „krok po kroku" — procedura szczegółowo opisuje poszczególne działania organów LGD i Biura 
w kolejności chronologicznej. Po zakończeniu okresu naboru, Przewodniczący Rady w porozumieniu z Zarządem i Biurem zwołuje 
posiedzenie Rady. Przebieg posiedzenia Rady został  opisany w Regulaminie tego organu. W ocenie wniosków i dyskusji biorą  
udział  tylko członkowie Rady, co do których nie zachodzą  wątpliwości co do ich bezstronności. Okoliczność  ta zostaje ustalona na 
podstawie Księgi Interesów prowadzonej przez Biuro oraz deklaracji bezstronności wypełnianych przez członków Rady przed 
posiedzeniem. Wzór deklaracji bezstronności oraz wzór księgi Interesów stanowią  załączniki do Regulaminu Rady. Problem roz-
bieżności w ocenie między poszczególnymi członkami Rady został  rozwiązany dzięki ustalaniu ostatecznej liczby przyznanych 
przez Radę  punktów obliczając średnią  arytmetyczną  wszystkich głosów. W przypadku operacji, które uzyskały taką  samą  liczbę  
punktów, wyższe miejsce na liście przyznaje się  operacji objętej wnioskiem, który został  wcześniej złożony. Przewodniczący, który 
korzysta z pomocy sekretarza posiedzenia sprawdza, czy w trakcie każdego glosowania zachowano quorum oraz czy zachowano 
wymagane parytety. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę  protestu od wyników oceny Rady, w pierwszej kolejności Zarząd 
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.ocęnia, czy protest spełnia minimalne (formalne) warunki pozwalające na jego rozpatrzenie i czy istnieją  powody, by uznać, że może 

być  on zasadny. Jeżeli Zarząd uzna, że protest takich formalnych warunków nie spełnia, przesyla go do Zarządu Województwa, 

k óry następnie będzie badał  jego zasadność. 
naborów. 

S. .- O ...1C 
o 2 

Nazwa czynności Organ °cipo- 
wiedzialny 

Dokument regulujący czynność  (na-
zwa, jednostka redakcyjna) 

 Podjęcie decyzji o prze- 
prowadzeniu naboru 

Zarząd Procedura — pkt 1 - 2 
Zał. 1 do Procedury — Wzór uchwały Za-
rządu 

 Uzgodnienie terminu na- 
boru z zarządem woje- 
wództwa 

Zarząd Procedura pkt 2-3 
Zał. 2 do Procedury — Wzór wniosku do 
zarządu województwa 

 Ogłoszenie naboru Zarząd 
Biuro 

Procedura pkt 4— 6 
Zał. 3 do Procedury — Wzór ogłoszenia o 
naborze 

 Działania informacyjne Biuro Procedura pkt 7 - 8 
 Nabór wniosków Biuro Procedura pkt 10 - 15 
 Zwołanie posiedzenia 

Rady 
Zarząd 

Przew. Rady 
Procedura pkt 9, 
Regulamin Rady, 

 Przygotowanie posiedze- 
nia Rady, wzywanie 
wnioskodawców do zło-
żenia wyjaśnień  lub do-
datkowych dokumentów 

Biuro Procedura pkt 16-21 
Regulamin Rady § 9 - 11 

 Posiedzenie Rady — 
sprawdzenie listy obec- 
ności oraz quorum i pary- 
tetów, wypelnienie dekl. 
bezstronności 

Członkowie 
Rady 

Nadzór: Przew. 
Rady, sekretarz 

posiedzenia 

Regulamin Rady § 13 - 16 
Zał. 1 do Regulaminu Rady — Deklaracja 
bezstronności 

 Posiedzenie Rady: 
ocena operacji — zgod- 
ność, z LSR i, z kryte- 
nami wyboru, ustalanie 
kwoty wsparcia 

Członkowie 
Rady 

Nadzór - Przew. 
Rady, sekretarz 

posiedzenia 

Regulamin Rady § 21 -26 
Zał. 2 do Regulaminu Rady — Wzór 
uchwały w sprawie oceny 
Zał. Nr 4 do Regulaminu Rady — Wzór 
Protokołu 

 Podanie wyników doko- 
nanej przez Radę  oceny 
do wiadomości publicznej 

Przewodniczący 
Rady 
Biuro 

Procedura pkt 22 - 23 

 Przekazanie wyników 
oceny wnioskodawcom 

Biuro 
Zarząd 

Procedura pkt 24 — 26 
Zał. 6 do Procedury—Wzór pisma do 
wnioskodawcy w sprawie wyników oceny 

 Przekazanie dokumen- 
tów związanych z nabo- 
rem do zarządu woje- 
wództwa 

Biuro 
Zarząd 

Procedura pkt 27-32 
Zał. 7 do Procedury — Wzór pisma do za-
rządu województwa w sprawie przekaza-
nia dokumentów 

 Wniesienie protestu od 
oceny Rady — przyjęcie 
protestu przez Stowarzy-
szenie 

Biuro Procedura pkt 33-36 

 Wstępna analiza ziożo- 
nago protestu 

Zarząd Procedura pkt 37 

14 a. Uzupełnienie protestu Zarząd, Biuro 	. Procedura pkt 38-39 
15.a 

Ocena zarzutów podnie- 
sionych w proteście 

 	Rada Procedura pkt 40- 44 
Regulamin Rady, 
Zal. 5 do Regulaminu Rady — Wzór 
uchwały w wyniku ponownej oceny 

15b Przekazanie wyników po- 
nownej oceny przez 

Zarząd 
Biuro 

Procedura pkt 44 
Regulamin Rady 
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Radę  do zarządu woje- 
wództwa 

Zał. 9 do Procedury — Wzór pisma do za- 
rządu województwa o przekazaniu nie-
uwzględnionego protestu 
Zał. 8 do Procedury — Wzór pisma do 
wnioskodawcy o przekazaniu nie-
uwzględnionego protestu do zarządu wo-
jewództwa 
Załącznik nr 10 do Procedury — wzór pi-
sma do zarządu województwa w sprawie 
uwzględnienia protestu i zmiany pierwot-
nej oceny 

, 

15c Wycofanie protestu Zarząd, Biuro Procedura pkt 45-50 
 Ponowna ocena po 

uwzględnieniu protestu 
przez zarząd wojewódz-
twa 

Rada Procedura pkt 51-56 
Regulamin Rady 

 dokonanie ponownej 
oceny operacji w wyniku 
złożenia przez band- 
cjenta wniosku o aneks 
do umowy o przyznanie 
pomocy 

Biuro, 
Zarząd, 
Rada 

Procedura pkt 57-62 

Procedura realizacii operacji własnych LGD 
Stowarzyszenie dopuszcza realizację  operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy o RLKS. Ich przebieg 

będzie się  odbywać  zgodnie z „Procedurą  realizacji operacji, własnych LGD Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak", która 
stanowi załącznik do wniosku o wybór LSR. Jest to dokument, który został  stworzony przez Stowarzyszenie, a jego założenia zostały 
skonsultowane z lokalną  społecznością  na etapie przygotowania LSR. 
Tabela nr 3 Zestawienie najważniejszych czynności dokonywanych ramach wyboru operacji własnej LGD 

K
ol

ej
ne

  
kr

ok
i Nazwa czynności Organ odpo• 

wiedzialny 
Dokument regulujący czynność  (na. 

zwa, jednostka redakcyjna) 

1 Podjęcie decyzji o realizacji operacji własnej LGD Zarząd Procedura — pkt 1 - 2. 
Zał. 1 do Procedury — Wzór uchwały Za-
rządu 

 Przygotowanie fiszki projektowej dotyczącej planowanej 
operacji własnej LGD 

Zarząd Procedura pkt 3-4 
Zał. 2 do Procedury — Wzór fiszki projek-
towej 

 Umieszczenie informacji o realizacji operacji własnej LGD 
na stronie internetowej 

Biuro Procedura pkt 5, 7 
Zał. 3 do Procedury —Wzór ogłoszenia na 
stronę  internetową  

 30 dniowy termin na zgłoszenie przez uprawniony pod- 
miot zainteresowania realizacją  operacją  opisaną  w ogło-
szeniu na stronie internetowej 

_ _ 

 Zgłoszenie się  w trakcie 30-dniowego terminu przez 
uprawniony podmiot zamiaru realizacji operacji opisanej 
w ogłoszeniu 4 Uwzględnienie tego faktu w zakresie te-
matycznym najbliższego naboru ogłoszonego w terminie 
3 miesięcy 

Zarząd 
Biuro 

Procedura pkt 6B 

 Niezgłoszenie się  w trakcie 30-dniowego terminu upraw- 
nionego podmiotu z zamiarem realizacji operacji opisanej 
w ogłoszeniu 4 zwołane posiedzenia Rady 

Zarząd 
Przewodni- 
czący Rady 

Procedura pkt 6A, 8 i 10 
Regulamin Rady 

 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji ope- 
racji własnej LGD 

Zarząd 
Biuro 

Procedura pkt 9 

 Dokonanie oceny operacji własnej LGD przez Radę  Rada Procedura pkt 11 -13 
Załącznik nr 4 do Procedury — kryteria 
oceny operacji własnych 
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 Przekazanie wybranej przez Radę  operacji własnej LGD Biuro Procedura pkt 14 
' do dalszych prac w ramach LGD — skompletowanie doku-

mentów stanowiących zalączniki do wniosku składanego 
do zarządu województwa 

 Złożenie wniosku o dofinansowanie operacji własnej LGD 
do zarządu województwa 

Biuro 
Zarząd 

Procedura pkt 15 — 16 

Procedura realizacji proiektow graniowych  
Stowarzyszenie zamierza realizować  projekty grantowe, w ramach których będzie rozdzielać  pomiędzy mieszkańców ob- 

szaru LSR i działające na tym terenie organizacje granty na realizację  konkretnych zadań  wpisujących się  w cel projektu grantowego, 

którego beneficjentem będzie Stowarzyszenie. W tym celu Stowarzyszenie przygotowało Procedurę  realizacji przez Stowarzyszenie 
LGD Stobrawski Zielony Szlak projektów grantowych. Jest to procedura o charakterze kompleksowym: reguluje postępowanie orga-

nów Stowarzyszenia i jego Biura począwszy od podjęcia decyzji o realizacji projektu grantowego przez Stowarzyszenie aż  po kontrolę  
i odzyskiwanie przyznanych grantów. 

dokonywanych ramach realizac i projektów grantowych ,......,...... 
o  
c ---- O -Y 

E s 

......_..._..._ ..„....._ 	, 	_, 	_ 	, 	, 
Nazwa czynności 

. 
Organ odpo- 
wiedzialny 

Dokument regulujący czynność  (nazwa, jed-
nostka redakcyjna) 

 Etap I OGŁOSZENIE KONKURSU NA WYBÓR 
GRANTOBIORCÓW I OKRES DO ROZPOCZĘ-
CIA KONKURSU 

Zarząd Procedura strony 4-6 

 Etap 2 NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE 
GRANTU 

Zarząd 
Biuro 

Procedura strony 6-7 

 Etap 3 PRZYGOTOWANIE DO POSIEDZENIA 
RADY 

Zarząd 
Biuro; 

Przew. Rady 

Procedura strony 8-9 

 Etap 4 POSIEDZENIE RADY Członkowie 
Rady 

Nadzór: 
Przew. Rady, 
sekretarz po- 

siedzenia 

Procedura strona 10; Regulamin Rady 

 Etap 5 PRZEKAZANIE INFORMACJI O WYNI- 
KACH KONKURSU 

Zarząd 
Biuro; 

Procedura—strony 10-13; 

 Etap 6 UMOWA O POWIERZENIU GRANTU Zarząd Procedura strony 13-14 

 Etap 7 DZIAŁANIA PODEJMOWANE W 
ZWIĄZKU Z REALIZACJA UMÓW O POWIERZE- 
NIE GRANTU 

Zarząd 
Biuro 

Procedura strony 15-17 

 KONTROLA REALIZACJI UMÓW O POVVIERZE- 
	 NIE GRANTU 

Biuro 
Zarząd 

Procedura strony 17-19 

 PROCEDURA ODZYSKIWANIA GRANTU WY- 
PŁACONEGO BEZPODSTAWNIE LUB NIENA- 
LEŻNIE WYKORZYSTANEGO 

Biuro 
Zarząd 

Procedura strony 19-20 

1.8. Dokumenty regulujące funkcjonowanie LGD 

dUCId 

Lp. 
III J 	LA.Munici a 

Rodzaj do- 
 	kumentu 

icyulujciv...  
Regulowane kwestie, 

w tym sposób uchwalania i aktualizacji 

1. Statut LGD wskazanie Marszałka Województwa Opolskiego jako organu nadzoru 
wskazanie organów stowarzyszenia i ich kompetencji, w tym Rady i zasad jej reprezentatywno- 
ści — odpowiedzialnej za wybór operacji 
uchwalanie i zmiany statutu (uchwałą  Walnego Zebrania Członków) 

powołanie i odwoływanie członków organów (uchwalą  Walnego Zebrania Członków) 

opracowywanie i aktualizacja LSR (Zarząd) 
nabywanie i utrata członkostwa w LGD (uchwalą  Zarządu) 

powoływanie i odwoływanie kierownika Biura (Zarząd) 
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2. Regulamin 
Rady LGD 

regulamin Rady uchwalany jest przez Walne Zebranie Członków 
regulacje dotyczące wyłączenia z oceny operacji, 
uregulowania dotyczące bezstronności członków Rady w wyborze operacji 
sposób weryfikacji kompetencji członków Rady przez Zarząd 
zasady wynagradzania członków Rady 
obowiązki członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady 
tryb zwoływania i organizacji posiedzeń  Rady, w tym zasady protokołowania posiedzeń, zacho-
wania parytetów i quorum 
szczegółowe zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji, w tym w razie takiej sa-
mej liczby_punktów 

3. Regulamin 
biura LGD 

organizacja i zasady funkcjonowania Biura 
. 	kompetencje Biura i poszczególnych pracowników Biura 

sposób oceny efektywności pracy pracowników Biura oraz metody oceny efektywności świad-
czonego przez pracowników LGD doradztwa 
procedura rekrutacji, w tym wymagania dotyczące poszczególnych stanowisk w Biurze, 
zasady udostępniania informacji bOących w dyspozycji biura. 

2. Partycypacyjny charakter LSR 
Proces opracowywania LSR został  zaplanowany jako wieloetapowa praca grupowa z możliwością  włączenia się  do niej wszyst-

kich zainteresowanych mieszkańców. Zgodnie z umową  nr 1/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku przez ekspertów zewnętrznych przy: 
towane zostały jedynie warsztaty, konsultacje i badania będące podstawą  do dalszych prac jakie prowadziło Biuro. Wszystkie ele-
menty LSR są  wynikiem wspólnej pracy „Grupy roboczej ds. opracowania LSR", Biura LGD i mieszkańców. 

W czasie całego procesu przygotowania LSR były prowadzone szeroko zakrojone działania promocyjne i informacyjne, które 
zapewniły aktywny udział  mieszkańców. Na stronie internetowej LGD utworzono specjalną  zakładkę  dotycząca przygotowania LSR, 
gdzie zamieszczano aktualne informacje oprowadzonych pracach i harmonogram spotkań/konsultacji społecznych dla mieszkańców 
każdej gminy oraz godziny, w których jest czynne biuro LGD działające jako punkt konsultacyjny. 

2.1. Dane z konsultacji społecznych 
Do opracowania LSR wykorzystano dane z konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym LSR, a także 

uwzględniono wyniki badań  własnych i ewaluacji. 
Podstawą  konstrukcji całej strategii była partycypacyjnie opracowana diagnoza i analiza SWOT. Jednakże najistotniejszy wkład 

mieszkańców w kształt strategii, bez którego nie mogłaby ona powstać  w tej formie to zdefiniowane problemy i potrzeby, w tym grup 
defaworyzowanych oraz propozycje rozwiązań  i możliwości wykorzystania potencjału obszaru, co przełożyło się  bezpośrednio na 
określone w LSR cele i przedsięwzięcia. Najbardziej odczuwalne problemy zgłoszone wczasie konsultacji, które dotyczyły większości 
mieszkańców obszaru to: zarobkowe migracje zagraniczne mieszkańców, w szczególności ludzi młodych, niewykorzystane zasoby 
przyrodniczo-kulturowe do rozwoju turystyki, słaba infrastruktura turystyczna, a w szczególności mało kąpielisk, brak wsparcia dla 
przedsiębiorców i obawa przed zakładaniem własnej działalności, niesatysfakcjonujące i niewystarczająca ilość  miejsca pracy, nie-
wystarczający dostęp do informacji i doradztwa o możliwościach wsparcia, słaba aktywność  mieszkańców, niewystarczający dosli 
do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej, w tym niedostatek animatorów, słabo wykorzystane lokalne produkty rolne oraz 
konieczność  wsparcia dla branży związanej z gospodarką  i usługami leśnymi. Pozostałe pozyskane w wyniku konsultacji, badań  
własnych i wyników ewaluacji informacje dopełniły główne założenia strategii wypracowane na podstawie drzew problemów i ich 
zamiany w cele, co przedstawiają  poniższe tabele. 
Tabela nr 6 Informac e pozyskane w konsultac ach s oleczn ch 

Rodzaj informacji Sposób ich pozyskania 
Silne, słabe strony, szanse i zagrożenia spotkanie Grupy Roboczej, spotkania konsultacyjne z 

mieszkańcami, badanie ankietowe, badanie fokusowe z 
przedsiębiorcami 

Drzewa problemów (problemy uszeregowane w obszary 
problemowe i ich hierarchizacja) 

Spotkanie Grupy Roboczej, spotkania konsultacyjne z 
mieszkańcami, badanie ankietowe, badanie fokusowe z 
przedsiębiorcami 

Proponowane rozwiązania problemów i wykorzystania 
potencjału obszaru — cele i ich hierarchizacja (przeksztai- 
cone z drzew problemów) 

Spotkanie Grupy Roboczej, spotkania konsultacyjne z 
mieszkańcami, badanie fokusowe z przedsiębiorcami, ba-
danie ankietowe 

Wyłonienie grup defaworyzowanych na rynku pracy i za- 
grożonych wykluczeniem społecznym 

Badanie ankietowe, spotkanie Grupy Roboczej, spotkania 
konsultacyjne z mieszkańcami 

Potrzeby mieszkańców ogółem, a także potrzeby grup 
defaworyzowanych i przedsiębiorców 

Badanie ankietowe, wywiady pogłębione, badanie foku-
sowe z przedsiębiorcami 
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Propozycje kryteriów wyboru operacji i zapisów procedur 
związanych z naborami i oceną  operacji 
	  mieszkańcami 

Spotkanie Grupy Roboczej, badanie ankietowe, wywiady z 
beneficjentami z poprzedniego okresu, konsultacje z 

Proponowany sposób monitoringu wdrażania LSR oraz 
wnioski dotyczące częstotliwości i elementów ocenianych 
podczas ewaluacji 

Spotkanie Grupy Roboczej, wywiady z dotychczasowymi 
beneficjentami, członkami LGD, badanie ankietowe 

Propozycje dotyczące animacji i komunikacji ze spolecz- 
nością  lokalną  w procesie wdrażania LSR wykorzystane 
do tworzenia Planu komunikacji 

Spotkanie Grupy Roboczej, badania ankietowe, badanie 
fokusowe z przedsiębiorcami, spotkanie z mieszkańcami 

Rodzaj informacji Sposób ich pozyskania 

Poziom zadowolenia mieszkańców, problemy społeczne Badania ankietowe, analiza ekspercka 
Statystyczna diagnoza obszaru (podstawa do dalszej 
pracy nad diagnozą) 

Opracowanie eksperckie 

Analiza sytuacji spoleczno-gospodarczej obszaru LGD Opracowanie eksperckie 
Waloryzacja zasobów krajobrazu kulturowego Stobraw- 
skieqo Parku Krajobrazowego 

Opracowanie eksperckie 

Analiza zasobów obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak Opracowanie eksperckie 

Rodzaj informacji Sposób ich wykorzystania 

Wyniki badań  dotyczących przedsięwzięć, które powinny 
być  realizowane w kolejnym okresie programowania 

Uwzględniono w definiowaniu celów i przedsięwzięć  

Wyniki wywiadów z pracownikami biura LGD dotyczą- 
cych dokumentacji i procedur naboru wniosków 

Wykorzystano do tworzenia nowych procedur naboru wnio-
sków 

Wyniki badań  dotyczących komunikowania się  i działań  
aktywizacyjnych prowadzonych przez Biuro 

Wykorzystano do tworzenia Planu komunikacji 

Wyniki wywiadów z członkami Rady dotyczącymi proce- 
dur i dokumentów związanych z naborami 

Wykorzystano do tworzenia nowych procedur 

2.2. Partycypacyjne metody konsultacji 

W proces tworzenia LSR zostały zaangażowane przede wszystkim te grupy, których wiedza, doświadczenie oraz plany 

przyszłego rozwoju łączyły się  z zakresem i tematyką  strategii (m.in. działacze społeczni, sportowi, nauczyciele i osoby związane z 

działalnością  kulturalną  przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji publicznych, w tym opieki społecznej, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, właściciele obiektów turystycznych i zabytków). Partycypacje w tworzeniu i wdrażaniu LSR oparto o zasadę  part-

nerstwa. Podstawową  metodą  angażowania liderów lokalnych na każdym etapie prac nad LSR była praca Grupy Roboczej ds. opra-

cowania Strategii licząca 39 osób, złożona z przedstawicieli wszystkich gmin i wszystkich sektorów współpracujących w ramach 

LGD. Grupa spotykała się  czterokrotnie, na każdym z kluczowych etapów przygotowywania LSR. Po zdefiniowaniu i wybraniu grup 
defaworyzowanych, w szczególności ze względu na dostęp do rynku pracy, ale także zagrożonych wykluczeniem społecznym, rów-

nież  te grupy zostały uwzględnione i brały udział  w pracach i konsultacjach na wszystkich kluczowych etapach przygotowania stra-
tegii. Dodatkowo na poszczególnych etapach wykorzystywano inne metody partycypacji społecznej opisane w poniższej tabeli. 

L 
P'  

Etapy przygo- 
towania LSR 

Zastosowane metody partycypacyjne Grupy docelowe 

1. Etap definiowa- 
nia potrzeb i 
problemów (par- 
tycypacyjna dia- 
gnoza, w tym 
analiza SWOT) 

Spotkanie grupy roboczej: warsztaty dotyczące potrzeb i problemów, 
dyskusja i praca nad diagnozą  obszaru i analizą  SWOT 
Badanie ankietowe (ankieta papierowa oraz on-lino): problemy spo- 
łeczne oraz skala zjawisk ubóstwa i wykluczenia społecznego na obsza- 
rze LGD 
Badanie fokusowe dotyczące problemów i potrzeb przedsiębiorców (4 
spotkania wraz z badaniem ankietowym) 
Konsultacje społeczne: 9 spotkań  konsultacyjnych w każdej z gmin; kon-
sultowano diagnozę  obszaru, występujące problemy, potrzeby i analizę  
SWOT 
W całym okresie pracy nad LSR czynne byty punkty konsultacyjne w biu-
rze LGD oraz w 9 urzędach gmin (koordynatorzy gminni), gdzie przyjmo-
wano wnioski dotyczące LSR w formie papierowej, telefonicznej i w for- 
mie rozmów bezpośrednich 

Przedstawiciele 
wszystkich gmin i 
sektorów, miesz-
'<dwy obszaru 
LGD, przedsię-
biorcy 
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2. Etap identyfika- 1. 	Spotkanie grupy roboczej: dyskusja nad wyłonieniem grup społecznych Przedstawiciele . 	• 
cji grup docelo- defaworyzowanych na rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem spolacz- wszystkich gmin i 
wych strategii nym oraz innych ważnych grup docelowych 

Badanie ankietowe (ankieta papierowa, on-line): wyłonienie grup defa- 
woryzowanych na rynku pracy i koniecznych do wsparcia 
Badanie fokusowe: spotkania z przedsiębiorcami z dyskusją  na temat 
grup społecznych, które należy uznać  za defaworyzowane na rynku 
pracy 

sektorów, miesz-
lwicy obszaru 
LGD, przedsię-
biorcy, 

Konsultacje z mieszkańcami: na 9 spotkaniach w każdej z gmin dyskuto- 
wano na temat grup defaworyzowanych na rynku pracy i grup zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym 
Punkty konsultacyjne w biurze LGD i 9 urzędach gmin 

3. Etap określania Spotkanie grupy roboczej: warsztaty dotyczące przekształcania drzew Przedstawiciele 
celów, ustalania problemów w strukturę  celów wszystkich gmin i 
ich hierarchii, 
poszukiwanie 

Badanie ankietowe, w tym on-line dotyczące oczekiwanych przez miesz- 
kańców działań  (typów projektów) 

sektorów, miesz-
kańcy obszaru 

rozwiązań  sta- Wywiady pogłębione dla osób z grup uznanych za defaworyzowane na LGD, grupy 
nowiących spo- rynku pracy (młodzi i 50+) dotyczące oczekiwanych przez te grupy dzia- uznane za defa- 
soby realizacji łań  woryzowane na 
operacji ( w tym Konsultacje z mieszkańcami: na 9 spotkaniach w każdej z gmin dysku- rynku pracy: mlo- 
określenie 
wskaźników i 

towano na temat określania celów, przedsięwzięć  i wskaźników 
Punkty konsultacyjne w biurze LGD oraz w 9 urzędach gmin (koordyna- 

dzi bezrobotni, 
osoby w wieku po- 

planu działania) torzy gminni) 
6 	Konsultacje internetowe projektu celów dla LGD 

wyżej 50 roku ży-
cia 

4. Opracowanie Spotkanie grupy roboczej: warsztaty, dyskusja nad kryteriami wyboru Przedstawiciele 
zasad wyboru operacji, monitoringiem i ewaluacją  wszystkich gmin i 
operacji (kryte- 
riów wyboru) 

Badanie ankietowe (tylko papierowe) dotyczące kryteriów wyboru opera- 
cji i ich hierarchii 

sektorów, miesz-
kańcy obszaru 

oraz zasad mo- Dni otwarte (11 grudnia 2015) w biurze LGD, podczas których wyłożony LGD, beneficjenci 
nitorowania i byt projekt LSR do konsultacji społecznej pomocy w po- 
ewaluacji Wywiady z beneficjentami poprzedniego okresu programowania doty- 

czapo kryteriów wyboru operacji 
przednim okresie 
programowania 

Punkty konsultacyjne w biurze LGD oraz w 9 urzędach gmin (koordyna-
torzy gminni), 
Konsultacje internetowe projektu LSR 

Celem konsultacji społecznych było dotarcie do możliwe szerokiego audytorium i chęć  zapoznania się  z jego opiniami, aby 
poprawić  jakość  przygotowywanych dokumentów, nawet, jeśli czasami oznaczało to zaniechanie niektórych założonych już  wcze-
śniej rozwiązań. 
Opis metod angażowania społeczności lokalnej w proces realizacji strategii  
Partycypacyjny charakter LSR nie ogranicza się  jedynie do włączenia społecznego na etapie opracowania dokumentu. Założono 
także szeroki zakres partycypacji w procesie realizacji strategii m.in. na etapie: 

monitorowania i oceny realizacji strategii (badania ankietowe, wywiady z mieszkańcami i beneficjentami, co opisuje Procedura 
monitorowania i ewaluacji LSR), 
akutalizacji strategii (konsultacje społeczne projektu zmian, w tym on-line, co opisuje Procedura aktualizacji LSR), 
opracowania i zmiany kryteriów wyboru operacji (konsultacje społeczne, w tym on-line, co opisuje Procedura uchwalania i 
zmiany kryteriów wyboru operach) 
narzędzia i metody partycypacyjne będą  dostosowane do grup docelowych. 

Planowane metody animacji społeczności lokalnet 
Identyfikacja poszczególnych kategorii adresatów LSR umożliwiła określenie narzędzi, które zostaną  wykorzystane zarówno w 
trakcie wdrażania LSR, jak i oceny osiągnięcia założonych wskaźników. Najważniejszym narzędziem będzie realizacja Planu 
komunikacji opisanego w rozdziale IX. Wszystkie narzędzia partycypacyjne są  dostosowane do potrzeb i możliwości grup odbiorców, 
w tym do przedstawicieli grup defaworyzowanych - niezatrudnionych osób do 25 roku życia oraz osób po 50 roku życia. Plan 
komunikacji przewiduje na różnorodne działania, które gwarantujądotarcie do różnych grup docelowych. Biuro LGD zaklada działania 
animacyjne, które pomogą  w utrzymaniu aktywności mieszkańców w całym okresie realizacji LSR. 
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, 2.3. .)Vyniki analizy wriiosi«5w z lconsuiłacji 
Informacje (wnioski mieszkańców) uzyskane w drodze konsultacji zostały poddane analizie na spotkaniu Grupy Roboczej 

dnia 27.11.2015. W wyniku analizy część  wniosków została przyjęta, a część  odrzucona. Szczególnie analizowano wnioski otrzy-

mane od grup defaworyzowanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Najczęstszym powodem odrzucenia był  brak możli-

wości przeciwdziałania danemu problemowi przez LGD, a także opinia grupy, że problem jest marginalny lub nie dotyczy całego 

obszaru. 
I clUCla III 	IV 	v v yi mm c4izraile-y  

Wnioski przyjęte  
propozycja dopisania do odpowiednich drzew problemów: brak wykorzystania miejsc aktywizujących młodzież  - animato-

rów, liderów; otyłość  i brak higieny dzieci, uzależnienia młodzieży i dorosłych; niska mechanizacja w firmach pozyskujących 

drewno; niska świadomość  ekologiczna mieszkańców, brak organizacji pozwalającej na pominięcie pośredników w produkcji 

rolnej; słaba integracja nowych mieszkańców; propozycja umieszczenia w strukturze celów i przedsięwzięć: wsparcie za-

kupu wyposażenia świetlic wiejskich; organizacje dużych imprez promujących region; pomoc finansowa dla imprez organizowa-

nych przez organizacje pozarządowe; stworzenie warunków do przetrwania i rozwoju tradycji lokalnych; aktywizacja nie tylko 

dla bezrobotnych, z wcześniejszym rozpoznaniem potrzeb w tym zakresie; wydanie mapy promującej lokalnych przedsiębiorców; 

propozycja dopisania do silnych stron obszaru: kompleksy leśne, myślistwo, bogate zasoby kulturowe 

propozycja dopisania do słabych stron obszaru: slaby dostęp do szerokopasmowego intemetu; niska jakość  istniejących 

boisk piłkarskich; brak dostosowania miejsc pracy do kwalifikacji mieszkańców; niewystarczająca pomoc socjalna dla osób star-

szych i samotnych; niewystarczająca liczba świetlic wiejskich i miejsc spotkań; mało zbiorników wodnych; zły stan obiektów 

publicznych na wsiach;  
Wnioski odrzucone  
propozycja wpisania do odpowiednich drzew problemów: duża liczba samotnych kawalerów; alkoholizm; niska liczba uro-

dzeń; ograniczony kontakt mieszkańców z psychologami i pedagogami; brak kanalizacji; mało przydomowych oczyszczalni ście-

ków; niskie wynagrodzenia; mała aktywność  samorządów w pozyskiwaniu inwestorów; mało środków na inwestycje; nieuczciwa 

konkurencja; wysokie koszty legalnego zatrudnienia; limity dofinansowań  dla przedsiębiorców; powiązanie dotacji z tworzeniem 

miejsc pracy; mato atrakcyjny poziom dofinansowania projektów dla przedsiębiorców; zła jakość  dróg; brak kanalizacji; złe pla-

nowanie przestrzenne terenów wiejskich; mało środków publicznych na inwestycje; brak zaliczkowania w dotacjach; nieade- 

kwatne wykorzystanie dotacji; 
propozycja umieszczenia w strukturze celów i przedsięwzięć: wsparcie zakupu sprzętu dla OSP (węże, pompy, sprzęt hy- 

drauliczny, medyczny; 
propozycja dopisania wśród silnych stron obszaru: zasoby piasków i żwirów w gminie Dobrzeń  Wielki; zbiornik wodny Karier; 

Drużyna wojów najemnych Tur; kąpieliska w Dobrzyniu i Kościerzycach; dobrze oznakowane szlaki turystyczne nad Odra; po-

wstające rodzinne gospodarstwa rolne i grupy producenckie w gminie Lubsza; stosunkowo duża liczba firm dających zatrudnie-

nie w gminie łubniany; wysoka jakość  placówek edukacyjnych w gminie Lubniany; kolej w Murowie; dobra struktura organiza-

cyjna w działaniach skierowanych do osób starszych w Namysłowie (działające: Rada seniorów, Rada młodzieżowa, Uniwersytet 

trzeciego wieku, koła emerytów); 
propozycja dopisania wśród słabych stron obszaru: niskie wykształcenie rolników; mato liderów; nie ma specjalnych stref 

ekonomicznych; bariery przestrzenne w rozwoju istniejących przedsiębiorstw (plany miejscowe); 
. 

Wnioski złożone po ostatnim spotkaniu Grupy Roboczej, w czasie os a ecznyc 
patrzone przez Zarząd LGD na posiedzeniu dnia 28 grudnia 2015r. 

OLICICI III 	I I 	YV y i iini CII icuicy 	wri ii,..m..ny . ......................./..... .------ . 

Wnioski przyjęte 
- dodać  do kryterium gospodarkę  leśną  i usługi z nią  związane, dodać  do kryterium — zagospodarowanie kąpielisk, dodać  

do kryterium: oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży   

Wnioski odrzucone   
- do przedsięwzięcia 2.1.2 Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dopisać: wioski tematyczne i siłownie na wolnym 

powietrzu, usunąć  kryterium „operacja realizowana w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców", 

2.4. Podstawowe informacje o konsultacjach 
W ramach konsultacji społecznych odbyty się  liczne spotkania z mieszkańcami. Działania informacyjne i badania ankietowe 

prowadzono także od 19 sierpnia do 9 września 2015r. na  dożynkach i festynach Oprócz niżej wymienionych prowadzono także 

badania, wywiady, rozmowy, dyskusje w całym okresie pracy nad LSR, a szczególnie od momentu wyłonienia grup defaworyzowa-

nych na rynku pracy tj. od 3 września do 27 listopada 2015r. W tym okresie m.in. prowadzono wywiady pogłębione z osobami z grup 

społecznych: młodzi niezatrudnieni, osoby w wieku powyżej 50 roku życia oraz z pracownikami gminnych ośrodków pomocy spo- 

łecznej. 

Tabela nr 12 Spotkania i konsultacje w ramach opracowania LSR 	
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produktach i usługach lokalnych (baza firm). Szansą  dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD mogą  być  osoby powracające 
z zagranicy, posiadające doświadczenie i kapitał. Jednakże nie jest ich wiele. 

W ramach prac nad LSR obserwowano bardzo dużąaktywność  i zainteresowanie mieszkańców i przedsiębiorców, co świad-
czy o znaczącym potencjale w tym zakresie. Przedsiębiorcy potwierdzili, że na obszarze LSR trudno wskazać  branżę  dominującą  
jednak przeprowadzona wśród nich ankieta wykazuje nieznaczną  przewagę  rolnictwa i handlu nad pozostałymi branżami. Ponadto 
jako ważną  branżę  wskazywano przemysł  drzewny i usługi związane z leśnictwem, co potwierdzają  dane GUS - w sektorze 
przemysłowym na obszarze LGD jednym z wiodących branż  jest sektor leśny (drzewny). Na obszarze objętym LSR nie działa żadna 
spółdzielnia socjalna, co może być  impulsem dla prowadzenia działań  w tym zakresie w ramach LSR np. poprzez organizację  wy-
jazdów studyjnych do miejsc, gdzie takie spółdzielnie funkcjonują. Nie działają  tu także inkubatory przetwórstwa produktów rolnych, 
a grupa producencka jest tylko jedna. Wszystko to świadczy o słabej współpracy między podmiotami. 
Jednym z najbardziej cennych i znaczących lokalnych zasobów jest występowanie ogromnych połaci lasów. Obszar LGD charakte-
ryzuje się  wysoką  lesistością— ponad 40%, co sprawia, że oprócz walorów przyrodniczych, wykorzystanie drewna jest i powinno być  
jedną  z najbardziej rozwojowych branż  na terenie LGD, w szczególności z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Drugą  ważną  
dziedziną  jest przemysł  spożywczy wykorzystujący lokalne zasoby rolne, który ma stały, możliwy do wykorzystania, potencjał  w 
tworzeniu miejsc pracy w wymiarze lokalnym i układzie trwalej aktywizacji obszarów wiejskich. Możliwość  „skojarzenia " go z 
rolnictwem, które jest również  ważną  składową  i polem rozwoju regionu, podnosi znaczenie tych dziedzin wbudowaniu scenariusza 
ścieżki rozwoju. 

3.3. Opis rynku pracy 
Wskaźnik liczby osób pracujących na 1000 ludności na obszarze gmin należących do LGD osiąga wartość  średnią  około 126 

osób w 2014 roku. Niepokojące jest, że od 2010 roku wskaźnik ten spada, przeciwnie niż  w województwie opolskim. Zdecydowanie 
najwyższy udział  pracujących notowany jest w gminie Dobrzeń  Wielki i jedynie dla tej gminy przekroczona jest średnia wojewódzhę  
Najniższym wskaźnikiem charakteryzuje się  gmina Lubsza. 

Udział  zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym na całym obszarze LGD jest wyższy niż  
średnia dla województwa opolskiego i wynosi 7,1% (GUS 2014). Na koniec 2014 roku najniższy wskażnik bezrobocia odnotowano 
w gminie Dobrzeń  Wielki, a najwyższy w gminie Domaszowice. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych niewielką  przewagę  mają  
kobiety. Przewaga ta jest najwyższa w gminach Namysłów i Domaszowice, a najniższa w gminie Swierczów. Według samych miesz-
kańców grupami społecznymi borykającymi się  z największymi problemami na rynku pracy na obszarze LGD Stobrawski Zielony 
Szlak jest grupa osób powyżej 50 roku życia i młodzi niezatrudnieni do 25 roku życia, co w dużej części potwierdzają  dane staty-
styczne (dane Powiatowych Urzędów Pracy, 2014). Głównym problemem osób z grupy 504- jest niechęć  pracodawców do ich za-
trudniania, a także brak kwalifikacji oraz mała ilość  miejsc pracy odpowiadających wymaganiom m.in. finansowym. Jako największy 
problem grupy młodych niezatrudnionych respondenci wymieniają  niezaradność  życiową  i brak doświadczenia. Skala bezrobocia na 
wsi nie ogranicza się  tylko do osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, bowiem istnieje tzw. ukryte bezrobocie w rolnictwie indywi-
dualnym oraz duży odsetek osób pracujących zagranicą. Migracje za granice są  liczniejsze na obszarze LGD (-2,1 - saldo migracji 
zagranicznych) niż  średnio w województwie opolskim (-1,6). Wskazywanym problemem jest także brak punktów opieki nad małymi 
dziećmi, brak żłobków na wsiach i niedopasowane godziny pracy przedszkoli. 

3.4. Przedstawienie działalności sektora społecznego, w tym integracja/rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
Według danych GUS na obszarze objętym LSR działa 217 organizacji społecznych związanych m.in. z ochroną  

przeciwpożarową  (prowadzących również  działalność  kulturalno-społeczną), z działalnością  sportową  z rozwojem wsi w ram 
Odnowy wsi, z działalnością  kulturalno-społeczną  i pomocą  społeczną  Dzięki temu część  mieszkańców ma doświadczenie w 
realizowaniu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych m.in. z Programu Odnowy Wsi i Leadera 2007-2013. Najmniejszą  
liczbę  organizacji odnotowano w gminie Swierczów (12 organizacji). Wyróżniającymi się  gminami są  Dobrzeń  Wielki i Lubsza, w 
których odnotowano odpowiednio 23 i 24 organizacje, a zdecydowanym liderem w tym zakresie jest gmina Namysłów, na obszarze 
której działają  72 organizacje społeczne. W całym badanym okresie istniał  trend wzrostowy jeśli chodzi o ilość  organizacji 
społecznych. Mimo znacznej aktywności część  z nich ma problemy ze zdobyciem funduszy na wyposażenie oraz z kwestiami 
formalnymi związanymi z prowadzenie takiej grup czy organizacji. Natomiast część  organizacji jest nieaktywna i wymaga działań  
animacyjnych. Ponadto na obszarze LGD działa wielu twórców i artystów ludowych, z czego najwięcej w dziedzinie hafciarstwa, 
rzeźbiarstwa, malarstwa, zdobienia porcelany, a także literatury i muzyki. 

Jednym z mierników aktywności obywatelskiej jest kształtowanie się  wskaźnika ilości organizacji społecznych przypadają-
cych na 10 000 mieszkańców. Pod tym względem obszar LGD posiadał  na koniec 2014 roku, jak również  w we wszystkich wcze-
śniejszych latach wskaźnik niższy niż  średnia dla województwa opolskiego - liczba organizacji społecznych na 10 000 miesz-
kańców na obszarze LGD wynosi 28 przy 32w województwie. Wyróżniają  się  tu gminy o najmniejszej liczbie ludności. Najwyższym 
wskaźnikiem poszczycić  się  może gmina Domaszowice, w której statystycznie na 10 000 ludności przypadałyby 43 organizacje 
społeczne. Wskaźniki wyższe lub równe średniej wojewódzkiej posiadają  również  gminy: Pokój, Świerczów i Murów. Natomiast naj 
mniej organizacji społecznych w porównaniu do liczby mieszkańców działa w gminach: Dobrzeń  Wielki, Popielów i Łubniany. 

Udzielenie wsparcia nieformalnym organizacjom mające na celu ich rejestrację  (w postaci np. zapewnienia obsługi księgowej) 
lub podniesienia wiedzy związanej z prowadzeniem organizacji rejestrowej spowodowałoby zwiększenie zakresu ich działalności. 
Po rejestracji mogłyby one ubiegać  się  we własnym imieniu o dofinansowanie projektów, Działania takie wpłynęłyby również  na 
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zwiększenie liczby podmiotów, których celem jest działalność  na rzecz pożytku publicznego. Ponadto wiele grup wymaga wspar-

cia w doposażeniu oraz pomocy w wymianie doświadczeń  i dobrych praktyk oraz w nawiązywaniu współpracy z innymi grupami 

i-samorządami. Część  organizacji jest nieaktywna i wymaga działań  animacyjnych i informacyjnych. Według przeprowadzonych 

badań  najbardziej potrzebnymi kanałami informacji są  informacje przesyłane pocztą  elektroniczną  (30%), na stronach interneto-
wych (27%), spotkania w gminach (24%) oraz informacji w prasie (23%). Na podstawie danych statystycznych, a także przepro-

wadzonych spotkań  i wywiadów z mieszkańcami można stwierdzić, że widoczne są  rezultaty działania organizacji społecznych 

i liderów lokalnych, jednak poza grupą  osób aktywnych społecznie większość  mieszkańców nie jest zainteresowana działaniami 

na rzecz integracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  

3.5. Wskazanie problemów społecznych, w tym problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego i ich skali 

W celu wskazania problemów społecznych występujących na badanym obszarze przeprowadzono badanie ankietowe miesz-

kańców. W ramach badania dokonano analizy odpowiedzi zawartych w 186 prawidłowo wypełnionych ankietach. Badanie prowa-

dzone było wśród liderów zaangażowanych w działalność  społeczną  w poszczególnych gminach. Spośród wymienionej grupy 16 

problemów przeważająca część  respondentów wymieniła jako najistotniejsze alkoholizm (60%) i bezrobocie (58%). Za ważne pro- 

blemy społeczne uznano również  niezaradność  życiową  i problemy z komunikacją  publiczną. 
Na podstawie przeprowadzonej ankiety stwierdzić  można, że jako największe problemy społeczne mieszkańcy postrzegają  

alkoholizm, bezrobocie i niezaradność  życiową. Problemy te są  ze sobą  powiązane. Wielu mieszkańców uważa, że problem bezro-

bocia wśród ludzi młodych wynika w dużej mierze z niezaradności życiowej. Podobna sytuacja dotyczy osób starszych. Alkoholizm 
jest z kolei postrzegany jako skutek braku pracy, choć  może być  również  jego przyczyną. Seniorzy zostali zakwalifikowani jako 

zagrożeni wykluczeniem społecznym ze względów na wykluczenia związane z nowoczesnymi technologiami oraz samotnością  cho-

robami, brakiem środków transportu. Problem ubóstwa jest zdecydowanie zauważalny lecz jego skala nie jest wysoka. Większość  

.mieszkańców zna kilka przypadków rodzin ubogich w swoim otoczeniu. Problem wykluczenia społecznego występuje w skali nieco 

Mniejszej niż  ubóstwo. Według mieszkańców, w ramach wdrażania LSR interwencje powinny być  kierowane przede wszystkim do 

bezrobotnych oraz seniorów. 
Na terenach gmin należących do obszaru objętego LSR Stobrawski Zielony Szlak zlokalizowanych jest 31 bibliotek i filii 

bibliotecznych. Region wypada niekorzystnie na tle województwa pod względem ilości mieszkańców przypadających na 1 pla-

cówkę  biblioteczną. Najlepszy wskaźnik pod tym względem osiąga gmina Lubsza - 1504 osoby na 1 placówkę. Na obszarze obję-
tym LSR wg informacji GUS działa 39 domówi ośrodków kultury, klubów i świetlic. Ponad 20% przebadanych mieszkańców obszaru, 

wyraża niezadowolenie z oferty kulturalnej, ok. 30% jest przeciętnie zadowolonych. Bogatą  ofertą  charakteryzują  się  duże ośrodki 

gminne, natomiast w mniejszych miejscowościach oferta jest słaba lub nie ma jej wcale. Obszar LGD jest nierównomiernie wyposa-

żony w obiekty i urządzenia sportowe. Największym problemem jest jakość  wiejskiej infrastruktury sportowej oraz jej mała różnorod-

ność. Wiejska infrastruktura sportowa wymaga dużych nakładów inwestycyjnych tj. modernizacji nawierzchni boisk, miejsc na wi-
downi, modernizacji pawilonów, budowy szatni. Brakuje również  odpowiedniej kadry do prowadzenia zajęć  sportowych. Co trzeci 

badany mieszkaniec jest przeciętnie zadowolony z infrastruktury rekreacyjnej, ale aż  15% było bardzo niezadowolonych, co wyzna- 

cza ważny kierunek interwencji w ramach wdrażania LSR. 
Według danych GUS (2014) na obszarze LGD działają  3 stacjonarne placówki opieki społecznej. Dwie w gminie Dobrzeń  

Wielki i jedna w gminie Namysłów. Udział  osób korzystających z pomocy społecznej w ludności ogółem spada zarówno w wojewódz-

twie opolskim jaki i na obszarze LGD. Na obszarze LGD z pomocy społecznej korzysta znacznie więcej osób niż  przeciętnie w 

województwie głównie za sprawą  gmin Domaszowice i Świerczów, w których wskaźnik przekracza ponad dwukrotnie średnią  woje- 

wódzką. 

3.6. Wykazanie wewnętrznej spójności LSR 

Położenie większości obszaru LGD w granicach Borów Stobrawskich i Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz lego historyczna 
i przyrodnicza spóiność  stała się  przyczyna, dla której LGD przyjęła nazwę  „Stobrawski Zielony Szlak".  

Obszar objęty LSR leży w całości na terenach Niziny Śląskiej, większość  obszaru charakteryzuje się  mało zróżnicowaną  rzeźbą  

terenu, wyższe polodowcowe wzniesienia i pagórki występują  jedynie w północnej części, na terenie gmin Namysłów i Doma- 

szowice oraz na zachodzie w gminie Lubsza; 
Rozwój gospodarczy obszaru związany był  z występowaniem rudy darniowej (żelaznej), drewna oraz rolnictwem. Funkcję  prze- 

mysłową  skupia obecnie jedynie miasto Namysłów i część  gminy Dobrzeń  Wielki. Obszar LGD ma wszelkie atuty położenia 

poza strefą  wielkomiejskiej uciążliwości i większość  zalet obszaru mogącego korzystać  z dobrodziejstw najbliższych stolic re- 

gionów: Wrocławia i Opola; 
Jednąz najważniejszych cech, która spaja i wyróżnia LGD jest bogactwo przyrodnicze jednej z nielicznych pozostałości śląskiej 
puszczy — Borów Stobrawsko-Turawskich. Ma to swoje odzwierciedlenie w znacznej powierzchni obszarów chronionych 
(ok.53%) oraz niskiej gęstości zaludnienia, a także bardzo niskim zurbanizowaniu i uprzemysłowieniu (za wyjątkiem miasta 

Namysłów i części gminy Dobrzeń  Wielki); 
Obszar LGD położony jest w dorzeczu rzeki Odry i posiada jedną  z najlepiej rozwiniętych sieci rzecznych w województwie. 

Bogata sieć  rzeczna i melioracyjna, liczne stawy, starorzecza, małe oczka wodne, torfowiska, namuliska oraz tereny zalewowe 

i inne obszary okresowo podmokłe stanowią  o bogactwie sieci hydrograficznej całego obszaru LGD; 
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Obszar LGD to specyficzny teren pogranicza Śląska Dolnego i Górnego oraz Wielkopolski. W wyniku zmian ludnościowych 
jakie zaszły tu po zakończeniu II wojny światowej (odpływ zdecydowanej większości ludności autochtonicznej, a napływ repa-
triantów z centralnej Polski i Kresów wschodnich) teren ten stai się  zróżnicowany kulturowo, obszar ten charaktery4e się  
zadbanymi gospodarstwami i zagrodami. 
Obszar LGD jest interesujący pod względem zachowanych zabytków i miejsc o ciekawej historii: kościołów, zespołów pałacowo-
parkowych, zabudowy gospodarczej, zabytków techniki, Charakterystyczne dla zabytków architektury jest typowe dla tego re-
gionu wzajemne przenikanie się  wpływów kultury polskiej oraz niemieckiej. 

3.!. Turystyka 
Obszar LGD należy do terenów o znaczących predyspozycjach dla turystyki i rekreacji, ale jego walory są  słabo 

wykorzystywane, a infrastruktura turystyczna jest niewystarczająca. Pomimo małej intensywności zagospodarowania turystycznego 
obszar LGD posiada predyspozycje do rozwoju turystyki krajoznawczej mającej znaczenie z uwagi na obiekty kultury materialnej i 
osobliwości przyrody oraz kwalifikowanej (turystyka piesza, rowerowa, jeżdziectwo, wędkarstwo, myślistwo, turystyka przyrodnicza) 
— jednodniowej i weekendowej, a także turystyki wiejskiej. Niektóre z rzek: Mała Panew, Stobrawa, Budkowiczanka, Widawa i 
Smotrawa nadają  się  też  dla turystyki kajakowej. Bogate w zwierzynę  Lasy Stobrawskie zapewniają  myśliwym zdobycie cennych 
trofeów, co ma swoje odzwierciedlenie w myśliwskiej turystyce z zagranicy. Amatorzy zbierania runa leśnego znajdą  dla siebie wiele 
doskonałych miejsc obfitujących w jagody i grzyby. Szansą  dla rozwoju turystyki jest także moda na aktywny wypoczynek. 

Najatrakcyjniejsze tereny o wysokich walorach krajobrazu, szaty roślinnej oraz bogatej w obiekty kultury materialnej to 
przede wszystkim okolice miejscowości: Pokój, Zagwizdzie — Murów — Okoty, Stobrawa — Stare Kolnie, Kadowice, Mąkoszyce — 
Barucice, Starościn, okolice Namyslowa. Na obszarze LGD nie występują  obszary skoncentrowanego użytkowania rekreacyjno-
wypoczynkowego. Infrastruktura turystyczna jest słabo rozwinięta i występuje w rozproszeniu. Według danych GUS za 2014r, licz' 
osób korzystających z noclegów (10356) oraz ilość  udzielonych noclegów (18 296) stanowi nikły procent w skali województwa 
(odpowiednio 3,6% i 2,9%). Brak jest centrum informacji i produktu turystycznego z prawdziwego zdarzenia, mogącego pełnić  
również  funkcję  pośrednika inicjującego współpracę  między instytucjami i podmiotami związanymi z branżą  turystyczną. Funkcję  
taką  pełnią  ale w ograniczonym zakresie i tylko jako uzupełnienie innych zadań, obiekty gminne różnego typu oraz siedziba 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, kompleksowo powiązanych szlaków turystycznych wraz z atrakcyjną  infrastrukturą  
niewystarczająca ilość  kąpielisk, odpowiedniej ilości, standardzie bazy noclegowej i gastronomicznej, w tym większych obiektów 
mogących przyjąć  liczniejsze grupy. Brak jest atrakcji turystycznych o randze krajowej. Obiekty mogące pełnić  funkcję  atrakcji 
turystycznych występują  w rozproszeniu lub są  niewystarczająco zagospodarowane (np. park w Pokoju). 

Bazę  noclegową  na obszarze LGD reprezentują  nieliczne obiekty (wg GUS 2014 — 10 turystycznych obiektów noclegowych, w 
tym 6 w Namysłowie) i gospodarstwa agroturystyczne, próbujące sprostać  istniejącemu zapotrzebowaniu na bazę  noclegową  
Szczególnie wyróżniają  się: Buffalo Ranch - najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne na Opolszczyźnie w konkursach Zielone Lato 
2010, 2013, uczestnik odcinka programu TV " Polska według Kreta"; Ośrodek Sielska Woda — przyciąga rzesze turystów, 
Gospodarstwo Agroturystyczne "Agrorelaks" t"Najlepsze Gospodarstwo Rolne z Agroturystyką  2010" na Opolszczyźnie oraz 
"Najpiękniejsza Zagroda Opolska 2010"; Chata w Lesie - certyfikat "Miejsce z klimatem" 2012, jako jedyny obiekt turystyczny na 
Opolszczyźnie otrzymał  prestiżowy ekocertyfikat "Blisko natury", III nagroda w konkursie Agro-Ekoturystycznym "Zielone lato 2015"; 
Babskie Rancho - w 2013 otrzymało nagrodę  Hity Turystyki Wiejskiej przyznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Certyfikat OROT 2013 oraz wyróżnienie w konkursie Zielone lato 2015, "CICHY ZAKĄTEK" — gdzie kuchnia jest doceniana i 
nagradzana Perłami - „Perła 2008" i „Perła 2009", gospodarstwo wpisane do kulinarnego dziedzictwa Opolszczyzny. Mimo różny 
działań  związanych z turystyką) wypracowaniem ciekawej formy— pakietów turystycznych - brak jest spójnej koncepcji wykorzystania 
zasobów, wizerunku i marki obszaru, którą  w sposób zintegrowany i kompleksowy wdrażają  wszystkie gminy. Jest to szczególnie 
ważne przy tak dużej konkurencji województw ościennych, mimo tego, że zwiększa się  ilość  turystów odwiedzających Polskę. 
Walory przyrodniczo-kraiobrazowe  

Obszar LGD charakteryzuje się  wysokimi walorami przyrodniczymi, co ma swoje odzwierciedlenie w obszarach objętych 
ochroną  prawną  (ponad 50% powierzchni LGD). Najcenniejszym terenem pod względem przyrodniczym jest ostoja Grądy 
Odrzańskie" należąca do europejskiej sieci ochrony przyrody NATURA 2000. Największe powierzchnie zajmują  Stobrawski Park 
Krajobrazowy z siedzibą  w Ladzy (na terenie LGD) oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie". Jednymi z 
najbardziej cennych i znaczących lokalnych zasobów jest występowanie ogromnych połaci lasów. Obszar LGD charakteryzuje się  
wysoką  lesistością  — ponad 40%. Bogactwem jest także sieć  hydrograficzna, choć  o niezadowalającej wciąż  czystości. 
Niepokojącym, postępującym zjawiskiem jest zanikanie siedlisk i gatunków, dzikie wysypiska śmieci, spalanie odpadów w piecach 
domowych i zanieczyszczenie powietrza w sezonie grzewczym, a także niewystarczające systemy mikroretencji przy postępujących 
zmianach klimatu oraz mała świadomość  ekologiczna mieszkańców. Szansą  jest tu ekologiczna polityka państwa i UE kładąca duży 
nacisk na ochronę  środowiska, w tym czystość  wód, powietrza i OZE. 

Walory kulturowo-historyczne  
Terenami wyróżniającymi się  pod względem bogatej historii i zabytków są  okolice Namysłowa, który jest jedynym miastem na 
obszarze LGD. Namysłów liczy ponad 750 lat. W mieście bardzo dobrze zachował  się  średniowieczny system obronny, stary browar, 
znajduje się  tu też  muzeum techniki młynarskiej i izba regionalna, Na terenach wiejskich zachowały się  domy, stodoły, wycugi, 
budynki gospodarcze, w tym domy drewniane, murowano — drewniane czy zbudowane w oparciu o konstrukcję  szachulcową  Wśród 
zabytków architektury o najwyższych walorach kulturowo — krajobrazowych można wymienić  m.in. kościoly, w tym drewniane, dawne 
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sie,dziby rycerskie w Karlowicach, Miejscu i Starych Kolniach, pałace oraz dwory i towarzyszące im często parki. Jedną  z 

najciekawszych miejscowość  na obszarze LGD jest Pokój - położony centralnie wśród Lasów Stobrawskich, o tradycjach 

uzdrowiskowych i fascynujących pozostałościach dawnej świetności — z niezwykłym założeniem parkowym i pięknym kościołem 

ewangelickim. Bardzo interesujące jest również  Zagwizdzie, gdzie znajduje się  częściowo odnowiony kompleks zabytkowej Huty 

Żelaza z Regionalną  Salą  Muzealną  oraz lokalny „ogród botaniczny". Na obszarze LGD mieszkały także i pracowały wybitne 

osobistości, jak np. Ks. Jan Dzierżon - odkrywca zjawiska partenogenezy u pszczół. Niekorzystnym zjawiskiem jest degradacja wielu 

zabytków oraz za małe wsparcie finansowe dla prywatnych właścicieli zabytków, a także nieład przestrzenny i architektoniczny 

miejscowości oraz utrudniony dostęp do zabytków na skutek ich sprzedaży osobom prywatnych. Bogactwem LGD jest również  

działalność  twórców ludowych i artystów. 
Cykliczne imprezy specyficzne dla obszaru LGD  

Wojewódzki Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka — organizowany od 4 lat w sercu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, 

promujący zdrowy styl życia i aktywność  fizyczną, wzrastająca liczba uczestników (ostatni bieg 350 osób) i zwiększająca się  

ranga (zagraniczni uczestnicy); 
Fryderycjańskie Dni Kultury — popularyzująca ochronę  dziedzictwa kulturowego, przywołujące pamięć  o XVIII-wiecznej lokal-

nej historii i świetności epoki fryderycjańskiej związanej w szczególności z rozwojem przemysłu hutniczego, o randze woje- 

wódzkiej, bardzo ciekawe wydarzenie, liczni goście, w tym zagraniczni, 

Ze Śląskiem na Ty — regionalny konkurs literacki popularyzujący wiedzę  o historii Śląska, obrzędach, legendach, ważnych 

wydarzeniach lub historiach rodzinnych, prace w dialekcie śląskim lub w języku literackim, ok. 150 uczestników co rocznie; 

Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. Carla Marii von Webera — organizowany dla upamiętnienia wybitnego 

niemieckiego kompozytora romantycznego i pianisty, Carla Marii von Weber, który na przełomie 1806 i 1807 roku przebywał  w 

miejscowości Pokój — założonej przez ród WOrttembergów, dawne centrum życia kulturalno-artystycznego, festiwal corocznie 

przyciąga do Pokoju byłych mieszkańców Carlsruhe, ich rodziny i licznych gości; 

Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej pn.: "Z piosenką  na Stobrawskim Zielonym Szlaku" — odbywa się  od 6 lat, jego 

ideą  jest promocja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszaru LGD, przyciąga co rocznie około stu uczest- 

ników, w tym gości z kraju i zagranicy. 

4. Analiza SWOT 
Informacje dotyczące analizy SWOT zostały opracowane na podstawie analizy dokumentów pierwotnych, wtórnych, konsultacji 

społecznych, wywiadów podczas spotkań  i warsztatów poświęconych analizie SWOT z grupą  roboczą. Zapisy analizy SWOT zostały 

opublikowane w wersji projektu na stronie LGD w celu zebrania ostatecznych opinii wszystkich zainteresowanych. Podczas spotkań  

otwartych uczestnicy stanowiący zróżnicowaną  grupę  reprezentacji społeczności obszaru dyskutowali nad zapisami SWOT i 

przeprowadzali z udziałem ekspertów analizę  tych zapisów. Analiza zasobów uznana została za najważniejszy aspekt LSR, 

a odniesienia do niej znalazły się  w części diagnozy opartej na statystyce oraz w celach i przedsięwzięciach. Uczestnicy spotkań  

uznali, że ze względu na zróżnicowanie zasobów należy wyodrębnić  w analizie słabych i mocnych stron obszary tematyczne. Ponadto 

w tabeli SWOT zaznaczone zostały te aspekty, które uznano na konsultacjach społecznych za szczególnie ważne dla rozwoju 

obszaru. Była to również  wskazówka przypisania określonych wag kryteriom wyboru operacji. Propozycje SWOT z konsultacji 

społecznych zostały poddane ocenie członków grupy roboczej, którzy ocenili zapisy SWOT, ustalili ich hierarchię  oraz odrzucili 

propozycje zidentyfikowane przez uczestników spotkań, jako marginalne w odniesieniu dla rozwoju obszaru lub o lokalnym 

znaczeniu 
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Interesujące zabytki techniki, w 
szczególności: kompleks zabytkowej 
Huty Zelaza w Zagwiździu z Regionalną  
Salą  Muzealną  młyny, browar w 
Namysłowi° 
Stare miasto w Namysłowie, muzeum 
techniki młynarskiej, izba regionalna 
Ciekawe zabytki sakralne, liczne 
założenia dworsko - parkowe, dawne 
siedziby rycerskie w Kadowicach, 
Miejscu i Starych Kolniach 
Charakterystyczna 	zabytkowa 
zabudowa zagrodowa, w tym: 
drewniana, z ceglaną  dekoracyjną  
elewacją  z rudy darniowej 
Wybitne 	osobistości 	historycznie 
związane z obszarem LGD takie jak ks. 
Jan Dzierzon 
Działalność  twórców ludowych i 
artystów 

Turystyka 
Atrakcyjne tereny turystyczne pod 
względem przyrodniczym i kulturowym 
Położenie w bliskiej odległości od 
miasta wojewódzkiego Opola, 
Namyslowa i Brzegu oraz autostrady 
A4 
Myślistwo generujące ruch turystyczny 
z zagranicy 
Ponadlokalne cykliczne wydarzenia 
specyficzne dla obszaru (Festiwal 
Piosenki Turystycznej, Festiwal Muzyki 
Zabytkowych Parków i Ogradów im. 
Carla Marii von Webera, Ze śląskiem 
na Ty, Wojewódzki Bieg Przełajowy o 
Puchar Borsuka, Fryderycjańskie Dni 
Kultury) 
Tradycje uzdrowiskowe, Stobrawskie 
Centrum Medyczne - oddział  
rehabilitacyjny w Pokoju 

Działalność  gospodarcza, rynek pracy 
Elektrownia Opole ośrodkiem 
gospodarczym generującym miejsca 
pracy i rozwój przedsiębiorczości w 
swoim otoczeniu 
Duża lesistość  sprzyjająca rozwojowi 
przemysłu drzewnego i dająca miejsca 
pracy 
Dobrze rozwinięte rolnictwo na 
obrzeżach Lasów Stobrawskich 
sprzyjające rozwojowi przemysłu rolno-
spożywczego 
Duży potencjał  rozwoju malej 
przedsiębiorczości/usług 

Społeczeństwo, jakość  życia 
1. Prężnie działające organizacje 

pozarządowe, grupy nieformalne, w 
tym sportowe, OSP i rady soleckie 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.7 

3. 	Niewystarczające wsparcie 	finansowe, w tym 
dla prywatnych właścicieli zabytków 

Turystyka 
Brak atrakcji turystycznych o randze krajowej 
Niewystarczająca ilość  kapielisk 
Brak spójnej sieci dobrze oznakowanych 
szlaków 	turystycznych, 	kajakowych, 
rowerowych, edukacyjnych wraz z 
różnorodną  i atrakcyjną  infrastrukturą  
Słabo wykorzystane zasoby przyrodniczo-
kulturowe, w tym produkty lokalne 
Brak spójnej koncepcji wykorzystania 
zasobów, wizerunku i marki obszaru 
Niewystarczająca informacja i promocja 
produktów turystycznych 
Słabo rozwinięta baza noclegowa i 
gastronomiczna na terenach wiejskich, w 
szczególności mała ilość  ośrodków 
mogących przyjąć  większe grupy 

Działalność  gospodarcza, rynek pracy 
Niedostateczne wsparcie przedsiębiorców w 
pozyskiwaniu dotacji, organizowaniu rynków 
zbytu, promocji produktów i usług 
Mała aktywność  gospodarcza, obawa przed 
prowadzeniem 	własnej 	działalności 
gospodarczej 
Brak dobrego przepływu/systemu informacji 
o produktach i usługach lokalnych (baza firm) 
Mała ilość  miejsc pracy odpowiadaiacych  
wymaganiom mieszkańców 
Brak punktów opieki nad małymi dziećmi, 
niewystarczająca opieka przedszkolna, brak 
żłobków na wsiach 
Zagraniczne 	migracje 	zarobkowe,  
szczególnie młodych  
Nieliczne zakłady przetwórstwa rolnego, 
znikoma ilość  rolnictwa ekologicznego 
Słaba współpraca między podmiotami, w tym 
w tworzeniu grup producenckich, spółdzielni 
socjalnych, inkubatorów 

Społeczeństwo, jakość  życia 
Niewystarczajaca ilość  animatorów kultury i 
sportu 
Mała aktywność  społeczna, słaba integracja 
mieszkańców 
Niewystarczająca komunikacja publiczna 
(PKP, PKS) 
Słaba jakość  dróg, brak chodników i ścieżek 
rowerowych 
Niewystarczaiaca oferta spędzania czasu, w 
szczególności dla seniorów, młodzieży i 
dzieci 
Niewystarczające wsparcie i opieka dla osób 
starszych i samotnych 
Niewystarczaiaca infrastruktura rekreacyjna, 
kulturalna w tym zagospodarowanie miejsc 
spotkań  
Infrastruktura sportowa niedostosowana do  
potrzeb mieszkańców 
Ograniczony dostęp do szybkiego internetu  

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.7 
Rozdział  3.7 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.2 

Rozdział  3.2 

Rozdział  3.2 

Rozdział  3.3 

Rozdział  3.3 

Rozdział  3.3 

Rozdział  3.2 

Rozdział  3.2 

   

   

   

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.2 

Rozdział  3.2 

Rozdział  3.2 

Rozdział  3.2 

Rozdział  3.4 

   

Rozdział  3.5 

Rozdział  3.4 

Rozdział  3.1 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.5 

Rozdział  3.5 

Rozdział  3.5 

Rozdział  3.5 
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,2. 	Silne poczucie tożsamości kulturowej, 
różnorodność  kulturowa 
Dobrze utrzymane i zadbane 
gospodarstwa 
Doświadczenie mieszkańców w 
realizowaniu projektów w Programie 
Odnowy Wsi, w Leaderze 2007-2013 

Rozdział  3.6 

Rozdział  3.6 

Rozdział  3.4 

Niski 	poziom 	świadomości 	ekologicznej 
mieszkańców, 
Uzależnienia, 	otyłość, 	niska 	świadomość  
zdrowego odżywiania się  

Rozdzial 3.1 
Rozdział  3.7 

Rozdział  31 

SZANSE  ZAGROŻENIA 

	

1. 	Moda na aktywny odpoczynek w 
różnych formach 

	

2. 	Polityka ekologiczna państwa i UE 
kładąca duży nacisk na ochronę  
środowiska, w tym czystość  wód, 
powietrza i OZE 

	

3. 	Wzrastająca liczba turystów 
odwiedzających Polskę  i dochody z 
turystyki 

	

4. 	Powracające osoby pracujące za 
granicą  posiadające kapitał  i 
umiejętności 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.2 

Niekorzystne trendy demograficzne, wzrost 
średniej wieku 
Niewystarczające systemy wsparcia dla 
rozwoju przedsiębiorczości 
Zła sytuacja socjalna osób starszych i 
samotnych 
Ograniczenie dostępu części obiektów 
zabytkowych wskutek ich sprzedaży 
osobom prywatnym 
Duża konkurencja i atrakcyjność  
turystyczna obszarów ościennych 

. 

Rozdział  3.1 

Rozdział  3.2 

Rozdział  3.1 

Rozdział  3.7 

Rozdział  3.7 

Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika, że najbardziej odczuwanymi pro ornam' 	 . 

Znacząca ilość  zagranicznych migracji zarobkowych, w szczególności młodych osób, zmniejszająca się  liczba miesz-

kańców, zmiany w strukturze wieku, trudności na rynku pracy dla osób młodych oraz osób powyżej 50 lat. Brak pracy 

wśród osób młodych oznacza, że często i łatwo podejmują  decyzję  o wyjeździe. 

Mała aktywność  gospodarcza, co wiąże się  z malgilością  miejsc pracy i bezrobociem, w tym słabo wykorzystane zasoby 

przyrodniczo-kulturowe obszaru, w szczególności dla turystyki, niedostateczne wsparcie lokalnych przedsiębiorców, 

Słaba aktywność  społeczna: niechęć  mieszkańców do tworzenia formalnych i nieformalnych grup i organizacji, do 

współpracy i integracji, ograniczony dostęp do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej powiązany z niewystar-

czającą  ilością  animatorów i ofertą  spędzania wolnego czasu, w szczególności dla seniorów, młodzieży i dzieci. 

5. Cele i wskaźniki 
Pod względem metodologii działania przy całym procesie formułowania celów LSR zrealizowano następujące działania: 

Etap I - identyfikacja problemów obszaru i potrzeb mieszkańców, analiza SWOT, 
Etap 11- analiza zebranego materiału, opracowanie wniosków, porównanie z diagnozą  i analizą  SWOT, 

Etap III - uzupełnienie diagnozy i analizy SWOT, 
Etap IV - określenie celów i ich konsultacja z mieszkańcami, przedsiębiorcami i grupami defaworyzowanymi. 
Przy konstruowaniu celów zastosowano zasadę  spełniania kryteriów SMART, tj. na każdym etapie formułowania celów 

uwzględniano ich specyfikę  w odniesieniu ao diagnozy (problemów i wyzwań), mierzalność, adekwatność  do posiadanych środków 

(cele odpowiednio ambitne), możliwość  ich realizacji oraz perspektywę  czasową. Założono, że realizacja celu ogólnego (wskaźniki 

i 	oddziaływania) zostaną  osiągnięte w 2023 roku. 

Cele LGD Stobrawski Zielony Szlak   

Razem cel ogólny 1 Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, w tym w turystyce 

Razem cel szczegółowy 1.1. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  

Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego  
Przedsięwzięcie 1.1.2. Zwiększenie konkurencyjności firm  
Przedsięwzięcie 1.1.3. Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej  

Razem cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystania zasobów przyrodniczo- kulturowych 

Przedsięwzięcie 1.2.1. Kreowanie usług i atrakcji turystycznych  
Przedsięwzięcie 1.2.2. Promocja obszaru  
Przedsięwzięcie 1.2.3. Wsparcie współpracy związanej z turystyką  

Razem cel ogólny 2 Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców   

Razem cel szczegółowy 2.1. Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej  

Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spo-

tkań   
Przedsięwzięcie 2,1.2. Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu  
Razem cel szczegółowy 2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców 	

__ 



Przedsięwzięcie 2.2.1. Akcje edukacyjnej integracyjne, w tym związane z ochroną  środowiska i zmianami klimatu 
Przedsięwzięcie 2.22. Animacja mieszkańców prowadzona przez LGD 

5.1. Specyfikacja i opis celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć  
Na etapie określania celów i ustalania ich hierarchii zastosowano różne metody partycypacji społecznej: spotkanie grupy 

roboczej: warsztaty dotyczące przekształcania drzew problemów w strukturę  celów, badanie ankietowe, w tym on-line dotyczące 
oczekiwanych przez mieszkańców dzialań  (typów projektów), wywiady pogłębione dla grup uznanych za defaworyzowane na rynku 
pracy (młodzi i 50+) dotyczące oczekiwanych przez te grupy działań, konsultacje z mieszkańcami: na 9 spotkaniach w każdej z gmin 
dyskutowano na temat określania celów, przedsięwzięć  i wskaźników, a także konsultowano je poprzez punkty konsultacyjne w 
biurze LGD oraz w 9 urzędach gmin (koordynatorzy gminni), gdzie przyjmowano wnioski dotyczące celów i przedsięwzięć  w formie 
papierowej, telefonicznej i w formie rozmów bezpośrednich. Mieszkańcy wypelniali także tzw. "arkusze pomysłów", w których zgła-
szali swoje pomysły i plany inwestycyjne, dzięki czemu uzyskano ponad 100 propozycji operacji, co pozwoliło na właściwe sformu-
łowanie celów i wskaźników strategii. 

Biorąc pod uwagę  założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz diagnozę  obszaru i wyniki analizy 
SWOT, w tym specyfikę  obszaru, a także zidentyfikowane za pomocą  konsultacji społecznych problemy i potrzeby mieszkańców, w 
tym grup defaworyzowanych, wyznaczono poniższe cele i przedsięwzięcia dla obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak. 

Tabela nr 15 Specyfikacja i opis celów oraz przedsięwzięć  wraz z ich uzasadnieniem. 
Cel ogólny 1 

Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, w tym w turystyce 

Opis: Na obszarach wiejskich występują  znaczne możliwości rozwoju działalności innej niż  rolnicza, przynoszącej dochód miesz-
kańcom i tworzącej miejsca pracy. Dzięki powstawaniu i rozwojowi lokalnych firm oraz zwiększeniu atrakcyjności turystycznej i wy-
korzystania znaczących walorów przyrodniczo-kulturowych dla rozwoju komercyjnych produktów turystycznych, możliwe jest oży-
wienie gospodarcze terenów wiejskich LGD Stobrawski Zielony Szlak oraz zmniejszenie bezrobocia, również  wśród grup defawory-
zowanych na rynku pracy, a także ograniczenie znaczącej migracji zarobkowej mieszkańców za granicę. 
Uwzględnione wnioski z konsultacji społecznych: Jednym z najważniejszych i najmocniej odczuwanych przez mieszkańców 
problemów jest bezrobocie i niewystarczająca ilość  miejsc pracy. W badaniu ankietowym spośród grupy 16 problemów aż  58% 
badanych wymieniło jako problem obszaru - bezrobocie. Wynik ten został  potwierdzony zarówno w pracach grupy roboczej, jak i na 
spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami. W wyniku konsultacji społecznych wypracowano również  propozycję, która powinna 
zaradzić  temu problemowi, a jest to wsparcie rozwoju i tworzenia nowych firm. Według mieszkańców w szczególności powinny być  
wspierane młode osoby bezrobotne, aby nie emigrowały za pracą  za granicę  oraz osoby powyżej 50 lat. Wskazywano także na 
możliwości rozwijania turystyki w kontekście nowych miejsc pracy na obszarze LGD. Uzasadnienie związku z diagnozą, analizą  
SWOT: Wyniki diagnozy (dane GUS) jednoznacznie wskazują  że udział  bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym ogółem na obszarze LGD (7,1) jest większy niż  średnio w województwie (6,6). Także migracje za granice są  liczniejsze 
na obszarze LGD (-2,1 - saldo migracji zagranicznych) niż  średnio w województwie opolskim (-1,6). Słabe strony z analizy SWOT: 
migracje zarobkowe, szczególnie młodych, mała ilość  miejsc pracy odpowiadając/ch wymaganiom mieszkańców, słabo wykorzy-
stane zasoby przyrodniczo-kulturowe. 

Cel szczegółowy 1.1 
Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

Opis: Walka z bezrobociem na obszarach wiejskich to m.in. aktywizacja bezrobotnych i ułatwianie im dostępu do rynku pracy (w tym 
wsparcie samozatrudnienia) oraz tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich, co stanowi jedno z najważniejszych 
wyzwań  dla obszaru LGD. Rozwijalnie działalności pozarolniczej: handlowej, usługowej, rzemieślniczej i innej, w tym opartej lub 
służącej przetwarzaniu lokalnych produktów rolnych i leśnych jest sposobem na rozwój aktywności zawodowej mieszkańców wsi 
oraz tworzenie miejsc pracy. W ramach LSR będą  wspierane działania związane z rozwojem istniejących firm oraz wsparciem dla 
chcących rozpocząć  działalność  gospodarczą  w tym wprowadzających rozwiązania innowacyjne. 
Uwzględnione wnioski z konsultacji społecznych: Jeden z najważniejszych wskazanych przez mieszkańców i przedsiębiorców 
problem dotyczący aktywności gospodarczej i rynku pracy to małe wsparcie dla firm, w tym w pozyskiwaniu dotacji, organizowaniu 
rynków zbytu, promocji produktów i usług oraz obawa przed prowadzeniem własnej działalności (problem wskazany m.in. przez 
młodych) oraz niewystarczająca ilość  miejsc pracy. Na konieczność  wsparcia przedsiębiorczości wskazało 58,4% ankietowanych 
jako na najważniejszy i najbardziej potrzebny kierunek działania LGD. 
Uzasadnienie związku z diagnozą, analizą  SWOT: Według danych GUS aktywność  gospodarcza na obszarze LGD jest niższa (88 
podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności) niż  przeciętnie w województwie opolskim (100), a także 
w poszczególnych powiatach, co potwierdza identyfikacja kluczowego problemu dla tego obszaru - mała aktywność  gospodarcza. 
Słabe strony z analizy SWOT: mata aktywność  gospodarczą  obawa przed prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, mała 
ilość  miejsc pracy odpowiadających wymaganiom mieszkańców. 
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
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Opis: Tworzenie lub rozwijalnie działalności służącej przetwarzaniu lokalnych produktów rolnych jest sposobem na rozwój aktywno-

ści gospodarczej mieszkańców wsi oraz tworzenie miejsc pracy, a także wykorzystanie miejscowych produktów rolnych. W ramach 

LSR będą  wspierane działania związane z tworzeniem i rozwojem inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, z możli-

wością  podnoszenia kompetencji osób realizujących to przedsięwzięcie. 

Uwzględnione wnioski z konsultacji społecznych: W ramach konsultacji społecznych pojawiły się  liczne głosy o potrzebie utwo-

rzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego, którego do tej pory nie ma na obszarze LGD. Według mieszkańców byłoby duże zainte-

resowanie w wykorzystaniu takiego inkubatora, ale konieczne byłoby jednak podniesienie wiedzy w tym zakresie. Uzasadnienie 

związku z diagnozą, analizą  SWOT: Na obszarze LGD nie ma inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych chociaż  rol-

nictwo jest ważną  branżą  na tym terenie. Według GUS podmioty z działu „rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa", skupiają  ponad 

23% zatrudnionych w powiecie opolskim i namysłowskim, co można przełożyć  na tendencję  dla calego LGD. Potwierdza to badanie 

wśród przedsiębiorców, którzy rolnictwo wskazali jako jedną  z ważniejszych tu branż  gospodarki. Słabe strony z analizy SWOT: 

nieliczne zakłady przetwórstwa rolnego, słaba współpraca między podmiotami, w tym w tworzeniu grup producenckich, spółdzielni 

socjalnych, inkubatorów. 
Przedsięwzięcie 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm 

Opis: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich powinien odbywać  się  przede wszystkim poprzez podnoszenie konkurencyj-

ności istniejących firm. Jednym z elementów wzrostu konkurencyjności firm jest dostęp do innowacji. W ramach LSR będą  wspierane 

działania związane z rozwojem istniejących firm, w tym wprowadzających rozwiązania innowacyjne. Wspierane będą  także działania 

związane z rozwojem podmiotów opartych na lokalnych produktach rolnych i leśnych. 

Definicja innowacviności  
Wprowadzenie na rynek przez wnioskodawcę  nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów 

lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć  uwarunkowań  technicznych (sposób 

robienia czegoś), technologicznych (metodę  przetwarzania dóbr materialnych w dobra użyteczne lub wiedza o tym procesie), funk-

cjonalnych (organizacja pracy, marketing, procesy w przedsiębiorstwie). Innowacja może też  polegać  na nowym sposobie wykorzy-

stania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów: przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych. 

Uwzględnione wnioski z konsultacji społecznych: Jedną  z najważniejszych bolączek wskazanych przez przedsiębiorców był  

problem dotyczący braku wsparcia dla firm, w tym w pozyskiwaniu dotacji. Uzasadnienie związku z diagnozą, analizą  SWOT: 

Niewystarczająca ilość  miejsc pracy związana jest z problemem bezrobocia, który jak wykazano w diagnozie jest większe na obsza-

rze LGD niż  średnio w województwie opolskim. W badaniu przedsiębiorców oraz danych GUS określono, że rolnictwo i gospodarka 

leśna sąjednymi z ważniejszych branż  gospodarki na tym terenie. W analizie SWOT określono słabe strony: Niedostateczne wspar-

cie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji, organizowaniu rynków zbytu, promocji produktów i usług, nieliczne zakłady przetwórstwa 

rolnego, a wśród silnych stron: duży potencjał  rozwoju malej przedsiębiorczości/usług. 

Przedsięwzięcie 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej 

Opis: Dzięki powstawaniu małych firm, pozwalającym osobom prywatnym angażować  swój kapitał, możliwe jest ożywienie gospo-

darcze terenów wiejskich. Jedno z najważniejszych wyzwań  na obszarze LGD stanowi pobudzenie aktywności gospodarczej. Wspie-

rane będzie podejmowanie działalności gospodarczej, przede wszystkim przez osoby z grup defaworyzowanych na rynku pracy. 

Uwzględnione wnioski z konsultacji społecznych: Jednym ze zgłoszonych głównych problemów osób, które chciałyby założyć  

działalność  gospodarczą  jest obawa przed prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz niedostateczne wsparcie przed-

siębiorców przy dużej potrzebie takiego wsparcia. Mieszkańcy wskazali również  osoby, które powinny uzyskać  wsparcie na rynku 

pracy — młodych niezatrudnionych (do 25 lat) oraz osoby powyżej 50 roku życia. Uzasadnienie związku z diagnozą, analizą  SWOT: 

Według danych GUS aktywność  gospodarcza na obszarze LGD jest niższa (88 podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru 

REGON na 1000 ludności) niż  przeciętnie w województwie opolskim (100), a także w poszczególnych powiatach, co potwierdza 

identyfikacja kluczowego problemu dla tego obszaru - mała aktywność  gospodarcza i konieczność  jej pobudzenia. Słabe strony z 

analizy SWOT: mała aktywność  gospodarcza, obawa przed prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, mała ilość  miejsc 

pracy odpowiadających wymaganiom mieszkańców. 
Cel szczegółowy 1.2 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystania zasobów przyrodniczo- kulturowych 

Opis: Obszar LGD posiada walory przyrodnicze ważne dla rozwoju turystyki związane występowaniem dużych kompleksów leśnych, 

stawów, rzek oraz walory kulturowo-historyczne. Podstawowym sposobem wykorzystania dziedzictwa kulturowego i walorów przy-

rodniczych jest powiązanie ich ze sferą  gospodarczą  i przełożenie ich na ilość  nowych miejsc pracy. Jednakże zasoby te są  słabo 

wykorzystane i udostępnione. Konieczne jest wsparcie komercyjnych usług turystycznych, które będą  tworzyły miejsca pracy, w tym 

zwiększenie ilości miejsc noclegowych. Ważne jest także kreowanie atrakcji turystycznych, w tym innowacyjnych dla obszaru, mo-

gących przyciągnąć  większe grupy turystów, udostępnienie zabytków i obiektów infrastruktury turystycznej, w tym kąpielisk. 

Uwzględnione wnioski z konsultacji społecznych: Jednym z najważniejszych problemów wskazanych przez mieszkańców jest 

słabe wykorzystanie znaczących walorów przyrodniczo-kulturowych do rozwoju turystyki. Dodatkowo przedsiębiorcy związani z tą  

branżą  mówili o małej konkurencji, dobrej współpracy, słabej infrastrukturze turystycznej oraz potrzebie wsparcia finansowego tego 

obszaru. Mieszkańcy zwracali także uwagę  na brak atrakcji turystycznych o randze krajowej oraz małą  ilość  kąpielisk jako ważnym 

elemencie przyciągającym turystów. Bardzo wysokie wyniki - 28% ankietowanych, wskazało konieczność  rozwoju bazy noclegowej 

i gastronomicznej, 24,3% tworzenie szlaków turystycznych i miejsc odpoczynku, a 22,8% remont zabytków. Uzasadnienie związku 

z diagnozą, analizą  SWOT: W diagnozie wykazano znaczące walory przyrodniczo-kulturowe, przy słabym ich wykorzystaniu, w tym 
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niewystarczającą  infrastrukturę  turystyczną. Według danych GUS liczba osób korzystających z noclegów oraz ilość  udzielonych 
noclegów stanowi nikły procent w skali województwa. Słabe strony z analizy SWOT: słabo wykorzystane zasoby przyrodniczo-kultu-
rowe, mocne strony: atrakcyjne tereny turystyczne pod względem przyrodniczym i kulturowym.  
Przedsięwzięcie 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych 
Opis: Wyposażenie obszaru LGD w infrastrukturę  turystyczną  i wsparcie komercyjnych usług turystycznych stworzy warunki do 
wypoczynku lokalnej społeczności oraz dla turystów. Zapotrzebowanie na aktywne formy spędzania wolnego czasu wymaga utwo-
rzenia/oznakowania szlaków rowerowych, konnych, pieszych, kajakowych odpowiednio zagospodarowanych i wyposażonych. 
Wspierana będzie budowa i przebudowa niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, łącznie z małą  architekturą  
taką  jak np. pomosty, wiaty, ławki, miejsca do grillowania, miejsca biwakowe, ścieżki dydaktyczne. Koniecznym działaniem jest 
wsparcie komercyjnych usług turystycznych związanych m.in. z tworzeniem zaplecza gastronomicznego i bazy noclegowej dostoso-
wanej do potrzeb współczesnego turysty, a także kreowanie atrakcji turystycznych mogących przyciągnąć  większe grupy, w szcze-
gólności przy dużej konkurencji terenów sąsiednich, zarówno znajdujących się  w województwie, jak i poza. Priorytetowo traktowane 
będą  działania związane z zagospodarowaniem kąpielisk oraz wszelkie oryginalne i niestandardowe atrakcje turystyczne. Istotnym 
elementem jest także odnowa zabytków pod kątem zwiększenia atrakcyjności obszaru oraz ich udostępnienie. 
Uwzględnione wnioski z konsultacji społecznych: W ramach konsultacji społecznych pojawiły się  liczne glosy o potrzebie wspar-
cia infrastruktury turystycznej, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. W szczególności jako problem wskazywano małą  ilość  
kąpielisk, a także znaczną  degradację  zabytków. Mieszkańcy i przedsiębiorcy wskazywali także ciekawe inicjatywy/pomysły wyma-
gające wsparcia, zarówno komercyjne, jak i niekomercyjne mogące zwiększyć  atrakcyjność  obszaru. Konieczność  inwestowania w 
infrastrukturę  turystyczną  potwierdza opinia mieszkańców, wśród, których aż  40% jest niezadowolonych z infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej w swojej gminie. Uzasadnienie związku z diagnozą, analizą  SWOT: W diagnozie wykazano braki w infrastrukturze 
turystycznej, zarówno komercyjnej jak i ogólnodostępnej. Mimo wielu ciekawych obiektów, brak jest atrakcji turystycznych o randze 
krajowej. Według danych GUS wyposażenie obszaru w bazę  noclegową  jest niewielkie, znajduje się  tu jedynie 10 turystyczny-
obiektów noclegowych, w tym 6 w mieście Namysłów. Słabe strony z analizy SWOT: brak atrakcji turystycznych o randze krajowej, 
niewystarczająca ilość  kąpielisk, słabo rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna na terenach wiejskich, degradacja charaktery-
stycznej, zabytkowej zabudowy, brak spójnej sieci dobrze oznakowanych szlaków turystycznych, kajakowych, rowerowych, eduka-
cyjnych wraz z różnorodną  i atrakcyjną  infrastrukturą. 
Przedsięwzięcie 1.2.2 Promocja obszaru 
Opis: Ważnym zadaniem, oprócz wsparcia działań  inwestycyjnych, jest promocja wszystkich ciekawych i cennych ze względów 
kulturowych, przyrodniczych, społecznych, gospodarczych miejsc, usług, produktów, tradycji, wydarzeń, osób itp. na  obszarze LGD. 
Istotnym elementem promocyjnym jest również  organizacja dużych imprez, specyficznych dla tego obszaru, związanych z lokalnymi 
zasobami przyrodniczymi lub kulturowymi. Ważnym elementem jest również  opisanie ciekawych miejsc, zabytków, wydarzeń, osób, 
tradycji itd., oraz szeroko rozumiana promocja, w tym innowacyjna min. z zastosowaniem nowych technologii. 
Uwzględnione wnioski z konsultacji społecznych: W czasie konsultacji społecznych mieszkańcy i przedsiębiorcy związani z 
branżą  turystyczną  wskazywali na konieczność  ciągłej promocji cennych walorów przyrodniczo-kulturowych obszaru, w szczególno-
ści przez nowoczesne jej formy oraz konieczność  kontynuowania organizacji dużych imprez promocyjnych rozsławiających obszar. 
Uzasadnienie związku z diagnozą, analizą  SWOT: W diagnozie wykazano znaczące walory przyrodniczo-kulturowe ale niewystar-
czającą  promocję  produktów turystycznych, w szczególności przy braku spójnej koncepcjąwykorzystania zasobów, wizerunku i marki 
obszaru. W analizie SWOT określono słabe strony: niewystarczająca promocja produktów turystycznych, brak spójnej koncepcji 
wykorzystania zasobów, oferty turystycznej, wizerunku i marki obszaru. 
Przedsięwzięcie 1.2.3 Wsparcie współpracy związanej z turystyką  
Opis: Istotnym elementem rozwoju turystyki jest wsparcie współpracy związanej z tą  branżą  zarówno między różnymi podmiotami, 
jak i między LGD wykorzystującymi ten atut dla rozwoju obszarów. W szczególności rozwijana będzie współpraca w zakresie wyko-
rzystania i promocji produktu turystycznego, tworzenia centrów informacji i produktu turystycznego i kulturowego, organizacji wyda-
rzeń  i imprez z tym związanych. 
Uwzględnione wnioski z konsultacji społecznych: W czasie konsultacji społecznych wskazano jako jeden z braków związanych 
z turystyką  - brak centrum informacji turystycznej promującego znaczące walory przyrodniczo-kulturowe obszaru i wspierające wy-
korzystanie zasobów lokalnych. Przedsiębiorcy związani z branżą  turystyczną  wskazali także potrzebę  rozwijania szeroko pojętej 
współpracy. Uzasadnienie związku z diagnozą, analizą  SWOT: Na obszarze LGD brak jest centrum informacji i promocji produktu 
turystycznego i kulturowego z prawdziwego zdarzenia, mogącego pełnić  również  funkcję  pośrednika inicjującego współpracę  między 
instytucjami i podmiotami związanymi z branżą  turystyczną. Funkcję  taką  pełnią  ale w ograniczonym zakresie i tylko jako uzupełnie-
nie innych zadań, obiekty gminne różnego typu oraz siedziba Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Słabe strony z analizy SWOT: 
Niewystarczająca informacja i promocja produktów turystycznych. 

Cel ogólny 2 
Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców 

Opis: Pobudzenie aktywności mieszkańców, a w szczególności grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
oraz dzieci i młodzieży to jedno z najważniejszych założeń  LSR. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz po-
szerzenie oferty zajęć, spotkań  i imprez różnego typu, w tym podnoszących wiedzę  mieszkańców z zakresu ochrony środowiska i 
zmian klimatu mają  za zadanie podnieść  atrakcyjności obszaru dla zamieszkania i wypoczynku zarówno dla mieszkańców, jaki dla 
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, potencjalnych inwestorów czy pośrednio także turystów. Natomiast chęć  podtrzymania silnego poczucia tożsamości kulturowej re-

gionu LGD nawiązującego do historycznej i rozpoznawalnej tradycji śląskiej wzbogaconej tradycjami kresowymi, należy wspierać  

poprzez działania kultywujące tożsamość  tego regionu, a także działania integracyjne i sprzyjające wspólpracy. Warunkiem rozwoju 

aktywności obywatelskiej jest także dobra kondycja licznie tu występujących organizacji pozarządowych, co wymaga różnorodnego 

wsparcia. 
Uwzględnione wnioski z konsultacji społecznych: Jednym z głównych problemów obszaru wskazywanym w konsultacjach jest 

mata aktywność  mieszkańców ogółem oraz słaba integracja mieszkańców. Głównym problemem jest aktywność  tylko wąskiej grupki 

ludzi, kilku liderów, którzy są  zaangażowani we wszelkie inicjatywy wiejskie, przy małym zainteresowaniu większości mieszkańców. 

Na podstawie przeprowadzonych spotkań, wywiadów i warsztatów z mieszkańcami można stwierdzić, że cennym zasobem obszaru 

Stobrawski Zielony Szlak są  prężnie działające organizacje społeczne, a także liderzy, hobbyści, jednak poza niewielką  grupą  osób 

aktywnych społecznie większość  mieszkańców nie jest zainteresowana działaniami na rzecz integracji i rozwoju społeczeństwa oby-

watelskiego. Według mieszkańców w szczególności powinny być  aktywizowane młode osoby niezatrudnione oraz osoby powyżej 50 

roku życia, a także seniorzy oraz dzieci i młodzież. 
Uzasadnienie związku z diagnozą, analizą  SWOT: Wyniki diagnozy (dane GUS) jednoznacznie wskazują  na słabszą  aktywność  

społeczną  występującą  na obszarze LGD niż  średnio w województwie — liczba organizacji społecznych na 10 000 mieszkańców na 

obszarze LGD wynosi 28 przy 32w województwie. Słabe strony z analizy SWOT: mała aktywność  społeczna ogółem, słaba integracja 

mieszkańców. 
Cel szczegółowy 2,1 

Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 

Opis: Mała aktywność  mieszkańców wynika zarówno z niewystarczającego dostępu do nowoczesnej infrastruktury, jak i do atrakcyj-

nej oferty spędzania wolnego czasu. Wsparcie w tym zakresie ma za zadanie spowodować  wzrost liczby osób korzystających z 

różnego typu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej czy kulturalnej, aktywizację  grup defaworyzowanych oraz seniorów, dzieci i mło-

dzież, w tym poprzez aktywność  fizyczną  a także zastosowanie rozwiązań  sprzyjających ochronie środowiska i przeciwdziałających 

zmianom klimatu. Zakłada się  także utworzenie miejsc pracy dla animatorów (opiekunów świetlic, istruktorów zajęć  sportowo-rekre- 

acyjnych i kulturalnych) 
Uwzględnione wnioski z konsultacji społecznych: Liczne wnioski zgłaszane przez mieszkańców dotyczyły przede wszystkim 

konieczności dostosowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej do współczesnych potrzeb. Według mieszkańców bra-

kuje nowoczesnej i różnorodnej infrastruktury. Drugim elementem podkreślanym prawie na wszystkich spotkaniach była niewystar-

czająca ilość  animatorów sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych w powiązaniu z niewystarczającą  ofertą  spędzania wolnego czasu. 

Uzasadnienie związku z diagnozą, analizą  SWOT: Obszar LGD ogólnie jest dobrze wyposażony w obiekty i urządzenia sportowo-

rekreacyjne i kulturalne w większych miejscowościach. Zdecydowanie mniej obiektów jest w mniejszych miejscowościach, gdzie 

infrastruktura jest niedoinwestowana, mało nowoczesna i mato różnorodna. Problemem jest również  mała dostępność  infrastruktury 

ze względu na zbyt małą  ilość  animatorów i ciekawej oferty różnego typu zajęć. Słabe strony z analizy SWOT: niewystarczająca ilość  

animatorów kultury i sportu, infrastruktura sportowa niedostosowana do potrzeb mieszkańców, niewystarczająca oferta spędzania 

czasu, w 	szczególności dla seniorów, młodzieży i dzieci. 

Przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc 

spotkań  
Opis: Na obszarze LGD dostępność  do infrastruktury oraz jej małe zróżnicowanie i niewystarczająca ilość  nowoczesnych obiektów 

ogranicza aktywność  mieszkańców, w szczególności ludzi młodych. Należy dążyć  do poprawy warunków szkoleniowo-treningowych 

oraz unowocześnienia bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej. Wspierane będą  wszystkie inicjatywy lokalne na rzecz rozwoju 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej sprzyjającej aktywnym formom spędzania czasu. Na rzecz działalności kulturalnej wspierana 

będzie modernizacja wraz z wyposażaniem świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących funkcje kulturalne. Premiowane będą  

inwestycje tworzące równocześnie miejsca pracy dla animatorów sportu, rekreacji lub kultury ( w tym opiekunowie świetlic) Dla za-

chowania walorów środowiska ważne jest również  zastosowanie rozwiązań  sprzyjających jego ochronie i przeciwdziałających zmia- 

nom klimatu. 
Uwzględnione wnioski z konsultacji społecznych: Jednym z najczęściej poruszanych tematów na spotkaniach z mieszkańcami i 

w pracach grupy roboczej była niewystarczająca baza nowoczesnej infrastruktury. Wskazywano zarówno jej male urozmaicenie, jak 

i niezadowalający stan techniczny. Priorytetowe potrzeby mieszkańców ogółem dla calej LSR wynikające z przeprowadzonych warsz-

tatów i spotkań  koncentrują  się  na remontach świetlic, bibliotek oraz infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej (lącznie 48% osób wska-

zało na te obszary), a także zatrudnianiu animatorów. Uzasadnienie związku z diagnozą, analizą  SWOT: Obszar LGD ogólnie jest 

dobrze wyposażony w obiekty i urządzenia sportowe, chociaż  są  tereny, gdzie obiektów jest zdecydowanie mniej. Problemem jest 

jakość  i mała różnorodność  wiejskiej infrastruktury sportowej oraz niewielki udział  infrastruktury rekreacyjnej, a także niewystarcza-

jąca ilość  miejsc spotkań  i świetlic wiejskich. Słabe strony z analizy SWOT: niewystarczająca infrastruktura rekreacyjna, kulturalna, 

w tym zagospodarowanie miejsc spotkań, niewystarczająca ilość  animatorów kultury i spodu, infrastruktura sportowa niedostoso- 

wana do potrzeb mieszkańców. 

Przedsięwzięcie 2.1.2 Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu 

Opis: W ramach tego przedsięwzięcia wspierane będą  różnego typu działania wzbogacające ofertę  spędzania wolnego czasu. Mogą  

to być  działania takie jak: wycieczki tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, zwiedzanie obiektów zabytkowych, poznawanie 

procesów produkcji i wytwórczości typowej dla terenów wiejskich, w tym rzadkich i zanikających zawodów, pszczelarstwa, zajęcia 
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artystyczne, sportowe itp. Szczególnie cenione będą  dzialania innowacyjne, oryginalne, mogące zachęcić  mieszkańców do skorzy-
stania z oferty oraz działania związane z aktywnością  fizyczną. Szczególnie ważne jest także zapewnienie dostępu do infrastruktury 
oraz przełamywanie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym grup zagrożonych wykluczeniem spolecznynti oraz 
aktywizacja grup defaworyzowanych poprzez różnego typu działania integracyjne i aktywizacyjne. Wzrost populacji osób w starszym 
wieku powoduje konieczność  podjęcia działań  na rzecz tej grupy społecznej, między innymi poprzez wspieranie działań  podnoszą-
cych jakość  życia osób starszych, zarówno w dostępie do kultury, zajęć  różnego typu, jak do aktywności fizycznej. Preferowane będą  
także operacje angażujące dzieci i młodzież. 
Uwzględnione wnioski z konsultacji społecznych: Ze względu na zgłaszaną  na konsultacjach małą  aktywność  mieszkańców 
szczególnie cenione będą  działania innowacyjne, oryginalne, mogące zachęcić  mieszkańców do skorzystania z oferty. Ważnym 
problemem wyróżnionym przez mieszkańców była także otyłość, niezdrowy tryb życia oraz uzależnienia, w tym u dzieci i młodzieży. 
W związku z czym zaproponowano aby większy nacisk położyć  na aktywne formy spędzania wolnego czasu. Zauważono także 
problem osób starszych i samotnych, które potrzebują  rozrywki i towarzystwa osób młodych. Uzasadnienie związku z diagnozą  
analizą  SWOT: Mimo oferty sportowo-kulturalnej dla mieszkańców w każdej gminie odczuwalny jest znaczny niedosyt w tym zakre-
sie. Bogatą  ofertą  charakteryzują  się  duże ośrodki gminne, natomiast w mniejszych miejscowościach oferta jest słaba lub nie ma jej 
wcale. Słabe strony z analizy SWOT: niewystarczająca oferta spędzania czasu, w szczególności dla seniorów, młodzieży i dzieci, 
niewystarczające wsparcie i opieka dla osób starszych i samotnych, uzależnienia, otyłość, niska świadomość  zdrowego odżywiania 
się. 

Cel szczegółowy 2.2 
Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców 

Opis: Mała aktywność  mieszkańców wymaga specjalnych działań  aktywizujących, które będą  wpływały również  na integrowanie się  
różnych środowisk, tradycji itp. Wsparcie w tym zakresie ma spowodować  wzrost liczby osób korzystających z różnego typu dział  
i akcji, a przede wszystkim aktywizację  grup defaworyzowanych oraz seniorów, dzieci i młodzież. Ważne jest także podniesierhe 
wiedzy mieszkańców na temat ochrony środowiska i zmian klimatu. Preferowane będą  tu także działania innowacyjne. 
Uwzględnione wnioski z konsultacji społecznych: W trakcie konsultacji mieszkańcy zgłaszali problem bierności i małej aktywności 
dużej części mieszkańców. Typem działań  najchętniej akceptowanym przez mieszkańców, skłaniających ich do uczestnictwa są  
wszelkiego rodzaju duże imprezy takie jak festyny, zawody, imprezy ze znanymi osobami lub z zapewnionym wyżywieniem. Według 
opinii mieszkańców aktywizują  się  wtedy nawet takie osoby, które rzadko opuszczają  dom. Uzasadnienie związku z diagnozą  
analizą  SWOT: Wyniki diagnozy jednoznacznie wskazują  na słabszą  aktywność  społeczną  występującą  na obszarze LGD. Duża 
część  mieszkańców oraz osoby z grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym potrzebują  specjalnej oferty 
oraz często pomocy aby z niej skorzystać. Słabe strony z analizy SWOT: słaba aktywność  społeczna, niewystarczające wsparcie i 
opieka dla osób starszych i samotnych. 
Przedsięwzięcie 2.2.1 Akcje edukacyjne i integracyjne, w tym związane z ochroną  środowiska i zmianami klimatu 
Opis: W ramach tego przedsięwzięcia wspierane będą  różnego typu akcje, imprezy, konkursy, a także formy podnoszące wiedzę  
mieszkańców, w szczególności w dziedzinie ochrony środowiska i zmian klimatu. Mogą  to być  działania takie jak: wyjazdy studyjne, 
integracyjne, festiwale, festyny, wystawy, konkursy, imprezy integracyjne, kulturalne, zawody itp. Szczególnie cenione będądzialania 
innowacyjne, oryginalne, mogące zachęcić  mieszkańców do uczestniczenia w organizowanych wydarzeniach oraz skierowane do 
grup defaworyzowanych na tynku pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym np. w zakresie wykorzystywania nowych tech-
nologii. Istotna będzie także skala danego wydarzenia, preferowane będzie jak największe oddziaływanie. 
Definicja innowacyjności społecznej 
Eksperymentalne działania społeczne (nie realizowane do tej pory co najmniej na obszarze gminy) mające na celu polepszenie 
jakości życia osób, społeczności, firm, środowisk branżowych czy grup społecznych. Innowacja może też  polegać  na nowym sposo-
bie wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów: przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych 
Uwzględnione wnioski z konsultacji społecznych: W trakcie konsultacji mieszkańcy zgłaszali duże zapotrzebowanie na wszel-
kiego typu imprezy — ponad 30% ankietowanych osób wskazywało działania integracyjne, edukacyjne i kulturalne jako ważne dla 
obszaru. Ważnym problemem wyróżnionym przez mieszkańców była także niska świadomość  ekologiczna (np. palenie w piecach 
śmieciami) oraz konieczność  aktywizacji osób starszybh. Uzasadnienie związku z diagnozą  analizą  SWOT: Około 20% miesz-
kańców jest niezadowolonych z działań  integracyjnych i kulturalnych, a następne 30% jest tylko średnio zadowolonych. Potrzeba 
tego typu działań  wynika także z konieczności animowania mieszkańców oraz zwiększenia integracji środowisk. Słabe strony z ana-
lizy SWOT: słaba integracja mieszkańców, słaba aktywność  społeczna. 
Przedsięwzięcie 2.2.2 Animacja mieszkańców prowadzona przez LGD 
Opis: Działania animacyjne prowadzone przez LGD mają  na celu zwiększenie udziału w akcjach, imprezach, zajęciach proponowa-
nych w ramach realizacji LSR, bieżące informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i krytedach udzielania wsparcia 
z budżetu LSR, a także o stanie realizacji LSR. Animacja ma także na celu pogłębienie akceptacji i przychylności mieszkańców 
obszaru LGD dla realizacji LSR oraz zachęcenie do partycypacji w jej wdrażaniu, a także powinna integrować  mieszkańców wokół  
działań  prowadzonych przez LGD. Będą  to działania różnego typu w zależności od grupy odbiorców. Informacje dotyczące LGD 
będą  przede wszystkim przesyłane pocztą  elektroniczną  na stronach internetowych, na spotkaniach w gminach i prasie, specjalne 
środki przekazu przewidziano dla grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcie będzie reali-
zowane zgodnie z Planem komunikacji stanowiącym załącznik nr 5 do LSR. 
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Uwzględnione wnioski z konsultacji społecznych: Podjęte założenia działań  animacyjnych wynikają  bezpośrednio z doświadczeń  

związanych z realizacją  poprzedniej strategii, a także propozycji i uwag zgłaszanych przez uczestników dotychczasowych spotkań  
informacyjno-konsultacyjnych. Uzasadnienie związku z diagnozą, analizą  SWOI: W diagnozie wykazano słabą  aktywność  spo-

łeczną  która musi być  pobudzana w różnorodny sposób. Według przeprowadzonych badań  najbardziej potrzebnymi kanałami infor-

macji są  informacje przesyłane pocztą  elektroniczną  (30%), na stronach internetowych (27%), spotkania w gminach (24%) oraz 

informacji w prasie (23%). Słabe strony z analizy SWOT: słaba integracja mieszkańców, słaba aktywność  społeczna. 

5.2. Zgodność  celów z celami programów, w ramach których planowane jest finansowanie LSR 

Wdrożenie LSR LGD Stobrawski Zielony Szlak przyczyni się  do realizacji 5 celów szczegółowych oraz trzech celów przekro-

jowych PROW 2014-2020 tj. ochrony środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu i innowacyjności. Wynika to z założonych dzia-

łań  w ramach dwóch głównych celów zawartych w LSR: „Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, 

w tym w turystyce" oraz „Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców". 
Do realizacji celów przekrojowych w zakresie ochrony środowiska i klimatu przyczynią  się  inwestycje realizowane w ramach 

celów szczegółowych LSR Stobrawski Zielony Szlak, a dotyczące: rozwoju wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań  oraz akcji edukacyjnych i integracyjnych, w tym związanych z ochroną  środowiska i 

zmianami klimatu. W ramach działań  edukacyjnych będą  mogły być  realizowane operacje z zakresu podnoszenia świadomości czy 

promowania postaw prośrodowiskowych i proklimatycznych, a także promujących innowacyjne rozwiązania. Dodatkowo cel przekro-

jowy innowacyjność  będzie realizowany przez cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości; Zwiększenie atrakcyj-

ności turystycznej i wykorzystania zasobów przyrodniczo- kulturowych oraz Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców. 
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Cele LSR dla LGD Stobrawski Zielony Szlak zgodne z odpowied- 
nimi celami PROW 2014-2020 

1A) Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju 
bazy wiedzy na obszarach wiejskich 

	  2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców 

1.1. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
1.2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystania zasobów 

przyrodniczo- kulturowych 

68) „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiej- 
skich" w ramach priorytetu 6 „wspieranie włączenia 
społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospo- 
darczego na obszarach wiejskich"  

1.1. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
2.1. Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i 

kulturalnej 
2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców 

6A) ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i 
rozwoju małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc 
pracy 	   

1.1. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
1.2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystania zasobów 

przyrodniczo- kulturowych 

6C) zwiększanie dostępności technologii informacyjno- 
komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz 
podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie 
ich jakości 	   

1.2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystania zasobów 
przyrodniczo- kulturowych 

2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców 

P6) Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania 
ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach 
wiejskich 

1.1. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
2.1. Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i 

kulturalnej 
2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców   

Cele przekrojowe PROW 2014-2020 
Ochrona środo- 
wiska 

2.1. Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 
2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców 
Uzasadnienie zgodności: Do realizacji celu przekrojowego „ochrona środowiska" przyczynią  się  inwestycje 

dotyczące rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz 

dotyczące akcji edukacyjnych i integracyjnych, gdzie przewidziano wskaźniki: Liczba projektów, w których 

zastosowano rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i przeciwdziałające zmianom klimatu oraz Liczba 

osób uczestniczących w działaniach edukacyjno - informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę  z zakresu ochrony 

środowiska i zmiany klimatu 

Przeciwdziałanie 
zmianom kli- 
matu 

2.1. Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 
2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców 
Uzasadnienie zgodności: Do realizacji celu przekrojowego „przeciwdziałanie zmianom klimatu" przyczynią  

się  inwestycje dotyczące rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kul-

turalnej oraz dotyczące akcji edukacyjnych i integracyjnych, gdzie przewidziano wskaźniki: Liczba projektów, 

w których zastosowano rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i przeciwdziałające zmianom klimatu 

oraz Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno - informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę  z za- 

kresu ochrony środowiska i zmiany klimatu 	 __, 



Innowacyjność  1.1. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
1.2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystania zasobów przyrodniczo- kulturowych 
2.1. Zwiększenia dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 
2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców Uzasadnienie zgodności: 
Do realizacji celu przekrojowego „innowacyjność" przyczynią  się  inwestycje w przedsiębiorstwach oraz doty-
czące kreowanie usług i atrakcji turystycznych, promocji obszaru, poszerzenia oferty spędzania wolnego 
czasu, a także akcji edukacyjnych i integracyjnych, w tym związanych z ochroną  środowiska i zmianami kli-
matu, gdzie przewidziano wskaźnik: Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje oraz Liczba operacji, w 
których zastosowano rozwiązania innowacyjne. 

 

W przyszłości możliwe jest także realizowanie działań  zgodnych z celami LSR, a wynikających np. z podejścia D.E.A.R (Eduka-
cja i Budowanie Społecznej Świadomości Problemów Globalnych) oraz działaniami w ramach międzynarodowego projektu LADDER, 
gdzie przewiduje się  wsparcie merytoryczne i finansowe dla organizacji działających lokalnie, które planują  przedsięwzięcia nadające 
się  do zastosowania w budowaniu świadomości globalnej. 

5.3. Cele z podziałem na źródła finansowania 
W ramach realizacji strategii LGD Stobrawski Zielony Szlak wszystkie cele będą  współfinansowane z udziałem Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020, co zaznaczono w za-
łączniku nr 3 do LSR - Plan działań  oraz w załączniku nr 4 do LSR - Budżet. Lokalna Strategia Działania LGD Stobrawski Zielony 
Szlak jest strategią  monofunduszową. W związku z wymogami współfinansowania LSR ze środków krajowych i prywatnych (w formie 
udziału własnego w realizacji pojedynczych operacji) finansowanie obu celów ogólnych przyjętych w LSR odbywać  będzie się  z wyżej 
wymienionego źródła, tj. EFRROW, środków publicznych oraz środków prywatnych. 

5.4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach RLKS 
W niniejszym rozdziale przedstawiono i uzasadniono sposoby realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

Tabela nr 17 Przedsięwzięcia i sposób ich realizacji 
Przedsięwzięcie 1.1.1. 

Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
Sposób realizacji wraz z Konkurs — wybrany sposób realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z wymogami i zasadami 
uzasadnieniem 	przyznawania pomocy na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, a także najbardziej 

korzystny pod kątem wyboru projektu, który będzie generował  największą  ilość  miejsc pracy.  
Grupy docelowe 	Mieszkańcy obszaru, rolnicy, przedsiębiorcy 

Przedsięwzięcie 1.1.2. 
Zwiększenie konkurencyjności firm  

Sposób realizacji wraz z Konkurs — wybrany sposób realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z wymogami i zasadami 
uzasadnieniem 	przyznawania pomocy na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, a także najbardziej 

korzystny pod kątem wyboru projektów generujących największą  ilość  miejsc pracy oraz 
innowacyjnych.  

Grupy docelowe 	przedsiębiorcy 

Sposób realizacji wraz z 
uzasadnieniem 

Grupy docelowe 

Sposób realizacji wraz z 
uzasadnieniem 

Grupy docelowe 

Przedsięwzięcie 1.1.3. 
Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej  

Konkurs — wybrany sposób realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z wymogami i zasadami 
przyznawania pomocy na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, a także najbardziej 
korzystny pod kątem wspierania grup defaworyzowanych, gdzie w konkursie, w ramach 
kryteriów wyboru będą  przyznawane dodatkowe punkty za stworzenie miejsca pracy przez 
osoby z grup defaworyzowanych oraz za operacje innowacyjne.  
Mieszkańcy obszaru, rolnicy, grupy defaworyzowane 

Przedsięwzięcie 1.2.1. 
Kreowanie usług i atrakcji turystycznych  

Konkurs — z powodu dużego zainteresowania możliwością  ubiegania się  o środki związane z 
rozwojem usług i infrastruktury turystycznej, przewiduje się  liczne wnioski, gdzie procedura 
konkursowa, poprzez właściwie dobrane kryteria wyboru, daje możliwość  wybrania najlepszych 
i najbardziej potrzebnych projektów m.in. dotyczących kąpielisk i innowacji oraz utworzenia 
miejsc noclegowych.  
Mieszkańcy obszaru, turyści 

Przedsięwzięcie 1.2.2. 
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Sposób realizacji wraz z 
uzasadnieniem 

Grupy docelowe 

Sposób realizacji wraz z 
uzasadnieniem 

Grupy docelowe 

Sposób realizacji wraz z 
uzasadnieniem 

Promocja obszaru  
Ze względu na możliwość  dużej różnorodności działań  zarówno w formie, metodzie, jak i grupie 
docelowej, zaplanowano kilka różnych sposobów realizacji tego przedsięwzięcia.  Konkurs — dla 

projektów związanych z imprezami promocyjnymi jako najbardziej odpowiedni, gdzie procedura 
konkursowa, poprzez właściwie dobrane kryteria wyboru, daje możliwość  wybrania najlepszych 

i najbardziej atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów projektów. Projekt qrantowy — jako 
odpowiedni dla drobnych projektów związanych z materiałami promocyjnymi. Zakłada się  także 

możliwość  realizacji operacji własnych, gdyby nie zostały wykonane wskaźniki odnoszące się  
do materiałów/narzędzi promocyjnych. Ponadto w ramach aktywizacii planuje się  realizację  
działań  promujących obszar LGD.  
Mieszkańcy obszaru, turyści, przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane 

Przedsięwzięcie 1.2.3. 
Wsparcie współpracy związanej z turystyką   

Projekt współpracy — wybrano ten sposób realizacji przedsięwzięcia ze względu na innowacyjny 
charakter przewidzianych operacji (m.in. utworzenie centrum produktu turystycznego i 
kulturalnego), co może być  obarczone większym ryzykiem niż  sprawdzone rozwiązania 

tradycyjne, a projekt współpracy daje większe możliwości elastycznego reagowania na 

zagrożenia związane z realizacją  operacji oraz możliwość  wykorzystania sprawdzonych już  
gdzie indziej rozwiązań  i sposobów działania.  
Mieszkańcy obszaru, turyści, przedsiębiorcy 

Przedsięwzięcie 2.1.1 
Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań  

Sposób realizacji wraz z 
uzasadnieniem 

Grupy docelowe 

Grupy docelowe 

Ze względu na możliwość  dużej różnorodności działań  zarówno w formie, metodzie, jak i grupie 

docelowej oraz ze względu na przewagę  raczej mniej kosztownych projektów zaplanowano 

realizację  proiektu 	wantowego — jako najbardziej odpowiedniego dla zaktywizowania organizacji 

pozarządowych, grup defaworyzowanych czy seniorów, inicjowania projektów innowacyjnych 
oraz związanych z ochroną  środowiska i ze zmianami klimatu. Zakłada się  także możliwość  

realizacji operacji własnych, gdyby nie zostały wykonane wskaźniki w ramach tego 

przedsięwzięcia 	 
Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, grupy defaworyzowane, seniorzy, turyści 

Przedsięwzięcie 2.2.2 
Animacja mieszkańców prowadzona przez LGD 

Ze względu na zakładaną  dużą  różnorodność  działań  zarówno w formie, metodzie, jaki grupie 

docelowej zaplanowano realizację  przedsięwzięcia w ramach aktywizacji — jako najbardziej 

odpowiedniej formy do działań  animujących mieszkańców, w tym grup defaworyzowanych. 

Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, grupy defaworyzowane, seniorzy, przedsiębiorcy 

5.4.1. Informacja na temat grup defaworyzowanych, które uzyskają  wsparcie w ramach LSR wraz z opisem plano-

wanego wsparcia 

Tabela nr 18 Opis planowanego wsparcia dla grup defaworyzowanych 

Grupy docelowe 

Sposób realizacji wraz z 
uzasadnieniem 

Sposób realizacji wraz z 
uzasadnieniem 

Grupy docelowe 

Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, grupy defaworyzowane, seniorzy, dzieci i młodzież  
Przedsięwzięcie 2.2.1 

Akc'e edukac 'ne i intew t m zwi zane z ochron środowiska i zmianami klimatu J /J 

Konkurs — wybrano ten sposób realizacji z powodu bardzo dużego zainteresowania możliwością  
ubiegania się  o środki związane z rozwojem infrastruktury, przewiduje się  liczne wnioski, gdzie 

procedura konkursowa, poprzez właściwie dobrane kryteria wyboru, daje możliwość  wybrania 

najlepszych i najbardziej potrzebnych dla mieszkańców projektów. 

Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, grupy defaworyzowane, turyści 

Przedsięwzięcie 2.1.2 
Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu  

Ze względu na możliwość  dużej różnorodności działań  zarówno w formie, metodzie, jak i grupie 

docelowej oraz ze względu na przewagę  raczej mniej kosztownych projektów zaplanowano 

realizację  projektu graniowego —jako najbardziej odpowiedniego dla zaktywizowania organizacji 
pozarządowych, które najłatwiej docierają  do grup defaworyzowanych, seniorów czy dzieci i 

młodzieży. Zakłada się  także możliwość  realizacji operacji własnych, gdyby nie zostały 

wykonane wskaźniki w ramach tego przedsięwzięcia. 

grac YJ'ne  
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Lp. Grupa d efaworyzo• 
wana, która otrzyma 
wsparcie w ramach 

LSR 

Opis planowanego wsparcia 

1 niezatrudnieni młodzi 
(do 25 lat) 

- wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w wysokości 60 tys. złotych (premia) w ra- 
mach Celu ogólnego 1, Celu szczegółowego 1.1 i Przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmo-
wania działalności gospodarczej 
- aktywizacja młodych poprzez zaproszenie do udziału w ciekawej imprezie o randze krajowej 
lub międzynarodowej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2. Promocja obszaru. 
- aktywizacja młodych poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnej infrastruktury, w szcze-
gólności sportowo-rekreacyjnej i miejsc spotkań  w ramach Celu ogólnego 2, Celu szczegóło-
wego 2.1 i Przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój wielofunkcyjne/i nowoczesnej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań, 
- bezpośrednia aktywizacja poprzez specjalnie dedykowane oferty spędzania wolnego czasu w 
ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu 
- bezpośrednia aktywizacja młodych poprzez specjalnie dedykowane działania aktywizacyjne w 
ramach Przedsięwzięcia 2.2.1. Akcje edukacyjne i integracyjne, w tym związane z ochroną  śro-
dowiska i zmianami klimatu oraz spotkania i konsultacje w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. Ani-
macja mieszkańców prowadzona przez LGD 

2. osoby powyżej 50 roku 
życia 

- wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w wysokości 60 tys. złotych (premia) w 
ramach Celu ogólnego 1, Celu szczegółowego 1.1 i Przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podej-
mowania działalności gospodarczej 
- aktywizacja osób 50+ poprzez zaproszenie do udziału w ciekawej imprezie o randze krajowej 
lub międzynarodowej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2. Promocja obszaru. 
- aktywizacja osób 50+ 	poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnej infrastruktury, w 
szczególności sportowo-rekreacyjnej i miejsc spotkań  w ramach Celu ogólnego 2, Celu szcze-
gółowego 2.1 i Przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań, 
- bezpośrednia aktywizacja poprzez specjalnie dedykowane oferty spędzania wolnego czasu w 
ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu 
- bezpośrednia aktywizacja osób 50+ poprzez specjalnie dedykowane działania aktywizacyjne 
w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1. Akcje edukacyjne i integracyjne, w tym związane z ochroną  
środowiska i zmianami klimatu oraz spotkania i konsultacje w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. 
Animacja mieszkańców prowadzona przez LGD 

5.4.2. Informacja na temat projektów współpracy 
Projekty współpracy będą  realizowane w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3. Wsparcie współpracy związanej z turystyką  i Celu 

szczegółowego 1.2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystania zasobów przyrodniczo- kulturowych. W ramach projek-
tów przewiduje się  promocję  obszaru oraz wykreowanie wizerunku LGD jako miejsca atrakcyjnego kulturowo i turystycznie poprzez 
organizację  przedsięwzięć  kulturalno-promocyjnych oraz utworzenie Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego. 

Projekty współpracy będą  realizowały także założone w LSR i zgodne z wymogami PROW 2014-2020 wskaźniki tj. wskaźnim 
produktu - liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym projektów współpracy międzynarodowej oraz liczba LGD uczestniczą-
cych w projektach współpracy oraz wskaźniki rezultatu: liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby turystyczne i liczba pro-
jektów skierowanych do turystów. 

5.5. Specyfikacja wskaźników przypisanych do przedsięwzięć  i celów 
Dla każdego z celów szczegółowych określono wskaźniki rezultatu, a dla każdego z przedsięwzięć  — wskaźniki 

produktu. Wszystkie wskaźniki są  adekwatne do celów i przedsięwzięć, co przedstawia tabela nr 19. Matryca logiczna powiązań  
diagnozy obszaru, analizy SWOT oraz celów i wskaźników. Wskaźniki są  mierzalne i przejrzyste. LGD wskazała w załączniku do 
LSR Plan działania na lata 2016-2023, że wszystkie wskaźniki będą  osiągane za pomocąśrodków finansowych PROW 2014-2020. 
W związku z czym w LSR umieszczono, w analizie wskaźnikowej obowiązkowe wskaźniki produktu i rezultatu monitorowane na 
poziomie PROW 2014-2020. Na etapie formułowania wskaźników zastosowano różnego typu metody partycypacyjne, przede wszyst-
kim: spotkanie grupy roboczej, badanie ankietowe, w tym on-line dotyczące oczekiwanych przez mieszkańców działań  (typów pro-
jektów, co bezpośrednio przekłada się  na zaproponowane wskaźniki), wywiady pogłębione z osobami z grup uznanych za defawo-
ryzowane na rynku pracy (młodzi i 50+) dotyczące oczekiwanych przez te grupy działań, które mają  swoje odzwierciedlenie we 
wskaźnikach dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i szeroko pojętej aktywizacji, konsultacje z mieszkańcami: na 9 spotkaniach w 
każdej z gmin dyskutowano na temat m.in. propozycji konkretnych projektów (wskaźników realizacji LSR). Na potrzeby wdrażania 
LSR przyjęto również  wskaźniki związane z kosztami bieżącymi tj. liczba osobodni szkoleń  dla pracowników LGD, liczba osobodni 
szkoleń  dla organów LGD oraz liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa — wskaźniki produktu, liczba osób, 

30 



które otrzymaty wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się  o wsparcie na realizację  LSR, 

świadczonego w biurze LGD —wskaźnik rezultatu. 

Wskaźniki 
od działywa n ia/rez u 'tat u/p ro du kt u 

Uzasadnienie ich adekwatności do celów i przedsięwzięć  

Cel ogólny 1 
Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, w tym w turystyce • wskaźniki oddziaływa- 

nia 
Saldo migracji zagranicznych na 1000 osób Głównym celem LSR jest rozwój przedsiębiorczości jako sposób 

na ograniczenie migracji zarobkowych z terenu LGD i bezrobocia, 
więc najwłaściwszym wskaźnikiem (GUS), bezpośrednio mierzą-
cym ten proces jest saldo migracji zagranicznych i udział  bezrobot-
nych zarejestrowanych w liczbie ludności. Ograniczenie migracji 
planowane jest poprzez gospodarczy rozwój obszaru, w tym tury-
styki, w związku z tym odpowiednimi wskaźnikami są  dane GUS 
szacujące ilość  podmiotów gospodarczych i liczbę  udzielonych 

Udział  bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w 
wieku produkcyjnym - ogółem 
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 
1000 ludności 

	  noclegów. 

Liczba udzielonych noclegów 

Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości • wskaźniki rezultatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy Tworzenie miejsc pracy jest podstawowym założeniem w realizacji 
LSR i wpływa bezpośrednio na realizację  niniejszego celu szcze-
gólowego, którym jest m.in. zwiększenie możliwości podejmowania 
pracy. Szczególną  wagę  przywiązuje się  także do stworzenia 
miejsc pracy dla grup defaworyzowanych. Aktywność  gospodarcza 

Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej 
przetwarzaniu produktów rolnych 
Liczba operacji, w których zastosowano rozwiązania inno- 
wacyjne 
Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w ramach rozpo- 
częcia działalności gospodarczej przez osoby z grup defa- 
woryzowanych na rynku pracy 

związana jest także z konkurencyjnościąfirm, a ta często wynika z 

działań  innowacyjnych. W związku z ważną  branżą  na obszarze 

jakąjest rolnictwo i koniecznością  różnicowania działalności zapla-
nowano także pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców, któ-
rzy mogliby zarabiać  na działalności opartej na lokalnych produk-
tach rolnych. 

Liczba wspartych podmiotów zakładających lub rozwijają- 
cych dzialalność  opartą  na lokalnych produktach rolnych. 

Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
Liczba centrów przetwórstwa lokalnego Tworzenie inkubatorów na danym obszarze oznacza utworzenie 

centrów przetwórstwa lokalnego. 

Przedsięwzięcie 1.1.2. Zwiększenie konkurencyjności firm 
Liczba wspartych podmiotów gospodarczych 
	  otrzymują) możliwości rozwoju. 

Większa konkurencyjność  firm wynika często ze wsparcia jakie 

Przedsięwzięcie 1.1.3. Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej 
Liczba nowych podmiotów gospodarczych 
	  zany z utworzeniem nowych podmiotów. 

Rozwój przedsiębiorczości na danym obszarze jest ściśle zwią- 

Cel szczegółowy 1.2 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystania zasobów przyrodniczo- kulturowych • wskaźniki rezultatu 

Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki Rozwój turystyki związany jest bezpośrednio z udostępnieniem za- 

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury 
turystycznej 

bytków i infrastruktury dla turystów, w tym obiektów najbardziej 
atrakcyjnych jak kąpieliska. Zarówno w obiektach nowo wybudo- 

Liczba osób korzystających z nowych obiektów infrastruk- 
tury turystycznej 

wanych, jak i zmodernizowanych. Ważne jest także wykreowanie 
atrakcji rzadko spotykanych (innowacyjnych). Wykorzystanie zaso- 

Wzrost liczby osób korzystających z zagospodarowanych 
kąpielisk 

bów wiąże się  także z dostępnością  bazy noclegowej i jej wykorzy-
staniem oraz możliwością  zarobkowania i zatrudnienia w tej 

Liczba operacji wspierających innowacyjność  na obszarze 

LGD 

branży. 

Liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych w 
ciągu roku 
Liczba utworzonych miejsc pracy związanych z turystyką  

Liczba osób uczestniczących w imprezach promocyjnych 
specyficznych dla LGD 
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Liczba osób uzyskujących wiedzę  o obszarze LGD dzięki 
udostępnionym materiałom i działaniom promocyjnym 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz wykorzystania zaso2  
bów związane jest też  z organizowanymi dużymi imprezami pro- 

Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby tury- 
styczne 

mocyjnymi oraz wszelkimi innymi działaniami promocyjnymi, Wtym 
rozpowszechnianymi materiałami różnego typu. Liczba projektów 

Liczba projektów skierowanych do turystów wykorzystujących lokalne zasoby oraz skierowanych do turystów 
bezpośrednio wynika z założonego celu. 

Przedsięwzięcie 1.2.1. Kreowanie usługi atrakcji turystycznych 
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub 
restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach 
realizacji strategii 

Rozwój usług i atrakcji turystycznych wiąże się  z inwestycjami w 
infrastrukturę  turystyczną  zarówno komercyjną  jak i niekomer-
cyjną. Wsparcie dla obiektów noclegowych powiększy bazę  no- 

Liczba nowych lub zmodernizowanych niekomercyjnych 
obiektów infrastruktury turystycznej 

wych miejsc noclegowych na obszarze LGD. Istotnymi działaniami 
w ramach kreowania atrakcji turystycznych jest także wsparcie 

Liczba nowych/zmodernizowanych komercyjnych usług lub 
obiektów infrastruktury turystycznej 

prac konserwatorskich i restauratorskich w celu udostępnienia za-
bytków. 

Liczba nowych miejsc noclegowych 
Przedsięwzięcie 1.2. 2. Promocja obszaru 
Liczba wspartych imprez promocyjnych specyficznych dla 
LGD 

Wskaźnik bezpośrednio wynika z założonego przedsięwzięcia tj. 
promocji obszaru.. 

Liczba narzędzi/materiałów/kanałów promocyjnych 
Przedsięwzięcie 1,2.3. Wsparcie współpracy związanej z turystyką  
Liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym projek- 
tów współpracy międzynarodowej 

W przedsięwzięciu tym przewiduje się  realizację  projektów wspól-
pracy między kilkoma LGD, co ściśle odzwierciadlają  wskaźniki. 

Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy 
Ce ogólny 2 

Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców - wskaźniki oddziaływania 
Liczba fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych na 
10 000 mieszkańców 

_ 

Głównym celem LSR jest wzrost aktywności i współpracy miesz-
kańców, co bezpośrednio mierzy przyjęty wskaźnik wykorzystujący 
dane GUS. 

Cel szczegółowy 2.1. Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej — wskaźniki rezultatu 
Liczba osób korzystających z nowych obiektów Cel szczegółowy 1.2 zakłada zwiększenie dostępności do infra-

struktury dla mieszkańców, co bezpośrednio będzie wynikało ze 
zwiększenia liczby osób korzystających z nowych i przebudowa-
nych obiektów różnego typu. Zwiększenie dostępu związane jest 
także z pracą  animatorów, co ma odzwierciedlenie w przyjętym 
wskaźniku. Istotne jest także udostępnieni nowoczesnych obiek-
tów nie szkodzących środowisku. 

Wzrost liczby osób odwiedzających przebudowane/zmoder- 
nizowane obiekty 
Liczba projektów, w których zastosowano rozwiązania 
sprzyjające ochronie środowiska i zmianom klimatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy dla animatorów kultury lub 
sportu/rekreacji 
Liczba osób z grup defaworyzowanych uczestniczących w 
różnych formach spędzania wolnego czasu 

Wskaźnik bezpośrednio wynika z założonego celu tj. zwiększenia 
integracji i wiedzy mieszkańców, w tym grup defaworyzowanych. 

Liczba seniorów lub dzieci i młodzieży uczestniczących w 
różnych formach spędzania wolnego czasu 

Wskaźnik bezpośrednio wynika z założonego celu tj. zwiększenia 
integracji i wiedzy mieszkańców, w tym grup zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. 

Liczba osób uczestniczących w różnych formach spędzania 
wolnego czasu związanych z aktywnością  fizyczną  

Wskaźnik bezpośrednio wynika z założonego celu, gdzie zwięk-
szenie wiedzy o zdrowym trybie życia aktywizuje mieszkańców do 
zajęć  ruchowych. 

Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz 
miejsc spotkań  
Liczba zbudowanych/ przebudowanych obiektów infra- 
struktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 

Wskaźnik bezpośrednio wynika z założonego przedsięwzięcia tj. 
rozwoju infrastruktury. 

Przedsięwzięcie 2.1.2. Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu 
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje Jednym z czynników wpływających na zainteresowanie nowymi 

ofertami spędzania wolnego czasu jest atrakcyjna, nowa ich forma 
lub treść  

Liczba ofert spędzania wolnego czasu Wskaźnik bezpośrednio wynika z założonego przedsięwzięcia tj. 
poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu. 

Cel szczegółowy 2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców 
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Liczba osób uczestniczących w działaniach, akcjach, im- 
prezach edukacyjnych lub integracyjnych 
_ 

Wskaźnik bezpośrednio wynika z założonego celu tj. zwiększenia 
integracji i wiedzy mieszkańców. 

Liczba osób uczestniczących w dzialaniach edukacyjno-in- 
formacyjnych, którzy uzyskali wiedzę  z zakresu ochrony 
środowiska i zmiany klimatu 

Wskaźnik bezpośrednio wynika z założonego celu tj. zwiększenia 
integracji i wiedzy mieszkańców, co jest ściśle związane z edukacją  
ekologiczną  mieszkańców i dbałością  o środowisko w swoim oto-
czeniu. 

Liczba osób z grup defaworyzowanych/ wykluczonych spo- 
lecznie uczestniczących w różnego typu działaniach aktywi- 
zacyjnych lub którzy uzyskali wiedzę  o LGD  

Wskaźnik bezpośrednio wynika z założonego celu tj. zwiększenia 
integracji i wiedzy mieszkańców, w tym grup defaworyzowanych i 
wykluczonych społecznie 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno- 
konsultacyjnych 

Wskaźnik bezpośrednio wynika z założonego celu tj. zwiększenia 
integracji i wiedzy mieszkańców. 

Liczba osób zadowolonych ze spotkań  przeprowadzonych 
przez LGD 

Wskaźnik bezpośrednio wynika z założonego celu tj. zwiększenia 
integracji i wiedzy mieszkańców, co ma związek z zadowoleniem z 
uczestnictwa ze spotkań. 

Liczba osób uczestniczących w działaniach animacyjnych 
lub którzy uzyskali wiedzę  o LGD 

Wskaźnik bezpośrednio wynika z założonego celu tj. zwiększenia 
integracji i wiedzy mieszkańców.. 

Przedsięwzięcie 2.2.1. Akcje edukacyjne i integracyjne, w tym związane z ochroną  środowiska i zmianami klimatu 

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 
	  niami jest atrakcyjna, nowa ich forma lub treść. . 

Jednym z czynników wpływających na zainteresowanie wydarze- 

Liczba działań  edukacyjnych lub integracyjnych 
	  akcji edukacyjnych i integracyjnych 

Wskaźnik bezpośrednio wynika z założonego przedsięwzięcia tj. 

Przedsięwzięcie 2.2,2. Animacja mieszkańców prowadzona przez LGD 

Liczba spotkań  informacyjno-konsultacyjnych LGD z miesz- 
kańcami 	   

Wskaźnik bezpośrednio wynika z założonego przedsięwzięcia tj. 
animacji mieszkańców. 

Liczba działań  animacyjnych Wskaźnik bezpośrednio wynika z założonego przedsięwzięcia tj. 
animacji mieszkańców 
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Tabela nr 20 Matryca lo iczna oowiazań  di 
Zidentyfiko- 
wane pro- 

bierny/ wyzwa- 
nia społeczno- 
ekonomiczne 

Cel ogólny 

1 

, 	_ 	_, 
Cele szczegółowe Planowane przed- 

sięwzięcie 
Produkty Rezultaty Oddziaływanie Czynniki ze-

wnętrzne mające 
wpływ na działa-
nia i osiągnięcie 

wskaźników 
Znaczący 	pro- 
cent zagranicz- 
nych 	migracji 
zarobkowych 
mieszkańców z 
terenu LGD 

Bezrobocie 
większe 	nit 
średnie w woje-
wództwie 

Aktywność 	go- 
spodarcza slab- 
sza niż  w woje- 
wództwie 

Słabo wykorzy- 
stane 	zasoby 
przyrodniczo- 
kulturowe 	do 
rozwoju korner- 
cyjnych 	usług 
turystycznych 

1. Rozwój 
przedsię- 
biorczości 
sprzyjający 
tworzeniu 	i 
utrzymaniu 
miejsc 
pracy, w tym 
w turystyce 

1.1. Wsparcie 	roz- 
woju 	lokalnej 
przedsiębior- 
czości 

1.1.1.Tworzenie inku- 
batorów 	prze- 
twórstwa 	lokal- 
nego 1000 

Liczba centrów przetwór- 
stwa lokalnego 

Liczba 	utworzonych 	miejsc 
pracy 

Liczbad pomiotów korzystają-
cych z infrastruktury służącej 
przetwarzaniu produktów roi- 
nych 

Liczba operacji, w których za-
stosowano rozwiązania inno- 
wacyjne 

Liczba nowych miejsc pracy 
utworzonych w ramach rozpo-
częcia działalności gospodar-
czej w tym przez osoby z grup 

Zmniejszenie 
salda migracji za- 
granicznych 	na 

osób 

Zmniejszenie 
liczby osób bezro- 
botnych 	w 	sto- 
sunku 	do 	liczby 
osób w wieku pro-
dukcyjnym 

Zwiększenie liczby 
podmiotów gospo- 
darczych 	wpisa- 
nych 	do 	rejestru 
REGON na 1000 
ludności 

Zwiększenie liczby• 	
ch y udziel on

, 
 nocie- 

Utrzymanie 	ko- 
rzystnej 	polityki 
UE i Polski w za- 
kresie 	wspierania 
obszarów 	wiej- 
skich. 

Koniunktura 	go- 
spodarcza 

Dostępność  środ- 
ków 	finansowych 
zapewniających fi- 
nansowanie 	ope- 
racji 

Koniunktura w tu-
rystyce 

1.1.2.Zwiększenie 
konkurencyjno- 
ści firm 

Liczba 	wspartych 	pod- 
miotów gospodarczych 

1.1.3.Wsparcie 	dla 
podejmowania 
działalności go- 
spodarczej 

Liczba nowych podmio- 
tów gospodarczych 

defaworyzowanych 	na rynku 
pracy 

Liczba wspartych podmiotów 
zakładających 	lub 	rozwijają- 
cych działalność  opartą  na lo- 
kalnych produktach rolnych lubgow  

produktach gospodarki leśnej i 
usług związanych z leśnictwem 

1.2. Zwiększenie 
atrakcyjności 
turystycznej 	i 
wykorzystania 
zasobów przy- 
rodniczo- kultu- 
rowych 

1.2.1 Kreowanie 
usług 	i 	atrakcji 
turystycznych 

Liczba zabytków podda- 
nych pracom konserwa- 
tors kim 	lub 	restaurator- 
skim w wyniku wsparcia 
otrzymanego w ramach 
realizacji strategii 

Wzrost liczby osób odwiedza-
jących zabytki 

Wzrost liczby osób korzystają-
cych z obiektów infrastruktury 
turystycznej 
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Liczba nowych lub zmo- 
demizowanych niekomer- 
cyjnych 	obiektów infra- 
struktury turystycznej 

Liczba nowych/ zmoder- 
nizowanych 	komercyj- 
nych usług lub obiektów 
infrastruktury turystycznej 

Liczba 	nowych 	miejsc 
noclegowych 

Liczba osób korzystających z 
nowych obiektów infrastruktury 
turystycznej 

Wzrost liczby osób korzystają- 
cych 	z 	zagospodarowanych 
kąpielisk 

Liczba operacji wspierających 
innowacyjność 	na 	obszarze 
LG D 

Liczba osób, które skorzystały 
z miejsc noclegowych w ciągu 
roku 

Liczba 	utworzonych 	miejsc 
pracy związanych z turystyką  

Liczba osób uczestniczących w 
imprezach promocyjnych spe-
cyficznych dla LGD 

Liczba osób uzyskujących wie-
dzę  o obszarze LGD dzięki 
udostępnionym 	materiałom 	i 
działaniom promocyjnym 

Liczba projektów wykorzystują- 
cych 	lokalne 	zasoby 	tury- 
styczne 

Liczba projektów skierowanych 
do turystów 

1.2.2. 	Promocja 	ob- 
SUW 

Liczba wspartych imprez 
promocyjnych specyficz-
nych dla LGD 

Liczba 	narzędzi/materia- 
łów/kanałów 	promocyj- 
nych 

1.2.3. 	Wsparcie 
współpracy 
związanej z tu- 
rystyką  

Liczba 	zrealizowanych 
projektów współpracy, w 
tym projektów współpracy 
międzynarodowej 

Liczba LGD uczestniczą-
cych w projektach współ-
pracy 

Liczba nowych podmiotów gospodarczych - obligatoryjne wskaźniki dla 	- 
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Tabela nr 21 Matryca lo iczna oowiazań  diaanozy obszarti arlahi7y QvunT 
Zidentyfiko- 
wane pro- 

blemy/ wyzwa- 
nia społeczno- 
ekonomiczne 

Cel ogólny 

2 

Cele szczegó- 
tom 

Planowane przed- 
sięwzięcie 

Produkty Rezultaty Oddziaływanie Czynniki ze- 
wnętrzne 
mające 

wpływ na 
działania i 

osiągnięcie 
wskaźników 

Słaba 	aktyw- 
ność  społeczna 
ogółu mieszkań- 
ców 

2. Wzrost ak- 
tywności 	i 
współpracy 
mieszkańców 

2.1. Zwiększenie 
dostępu do infra- 
struktury 	spor- 
towo-rekreacyj- 
nej i kulturalnej 

2.1.1. Rozwój wielo- 
funkcyjnej 	i 	nowo- 
czesnej 	infrastruk- 
tury sportowo-rekre- 
acyjnej i kulturalnej 
oraz miejsc spotkań  

Liczba zbudowa- 
nych/ przebudowa- 
nych obiektów infra- 
struktury sportowo- 
rekreacyjnej oraz 
kulturalnej 

Liczba osób korzystających z nowych 
obiektów 

. 	• 	. 	. Wzrost liczby osób odwiedzających 
rz pebudowane/zmodernizowane 

obiekty 

Liczba projektów, w których zastoso-
wano rozwiązania sprzyjające ochro-
nie środowiska i zmianom klimatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy dla 
animatorów kultury lub sportu/rekrea- 
cji (w tym opiekunów świetlic) 

Liczba osób z grup defaworyzowa-
nych uczestniczących w różnych for- 

Liczba fundacji, 
stowarzyszeń 	i 
organizacji spo- 
łecznych 	na 
10 000 	miesz- 
kańców 

Poczucie za-
grożenia 

Moda na ak-
tywny wypo-
czynek 

Dostępność  
środków 	fi- 
nansowych 
zapewniają-
cych finanso-
wanie opera-
cji 

2.1.2. 	Poszerzenie 
oferty 	spędzania 
wolnego czasu 

Liczba operacji ukia- 
runkowanych na in- 
nowacje 

Liczba ofert spędza- 
nia wolnego czasu 

mach spędzania wolnego czasu 

Liczba seniorów lub dzieci i młodzieży 
uczestniczących w różnych formach 
spędzania wolnego czasu 

Liczba osób uczestniczących w róż-
nych formach spędzania wolnego 
czasu związanych z aktywnością  fi-
zyczną  
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2.2. Zwiększenie 
integracji 	i 	wie- 
dzy 	mieszkań- 
ców 

2.2.1. Akcje eduka- 
cyjne i integracyjne, 
w tym związane z 
ochroną  środowiska 
i zmianami klimatu 

Liczba operacji ukie- 
runkowanych na in- 
nowacje 

Liczba działań  edu- 
kacyjnych lub inte- 
gracyjnych 

Liczba osób uczestniczących w dzia-
łaniach, akcjach, imprezach edukacyj-
nych lub integracyjnych 

Liczba osób uczestniczących w dzia-
łaniach edukacyjno-informacyjnych, 
którzy uzyskali wiedzę  z zakresu 
ochrony środowiska i zmiany klimatu 

Liczba osób z grup defaworyzowa-
nych/ wykluczonych społecznie 
uczestniczących w różnego typu dzia-
laniach aktywizacyjnych lub którzy 
uzyskali wiedzę  o LGD 

Liczba osób uczestniczących w spo- 
tkaniach 	informacyjno-konsultacyj- 
nych 

Liczba osób zadowolonych ze spotkań  
przeprowadzonych przez LGD 

Liczba osób uczestniczących w działa-
niach animacyjnych lub którzy uzyskali 
wiedzę  o LGD 

2.2.2. 	Animacja 
mieszkańców 	pro- 
wadzona przez LGD 

i Liczba spotkań n-
formacyjno-konsul- 
tacyjnych 	LGD 	z 
mieszkańcami 

Liczba działań  ani- 
macyjnych 

Liczba nowych podmiotów gospodarczych — obligatoryjne ws azru i dla PROW 2014- 
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5.6. Źródła danych do pomiaru 

Do każdego wskaźnika produktu, rezultatu i oddziaływania podano źródła danych do ich pomiaru, co obrazuje tabela nr 23 
Matryca celów i wskaźników. Wśród wskaźników oddziaływania uwzględniono takie, dla których źródłem danych Są  statystyki 
publiczne (GUS, BDL): saldo migracji zagranicznych na 1000 osób, ilość  podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru RE-
GON na 1000 ludności, udział  bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym — ogółem, liczba udzie-
lonych noclegów i liczba fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych na 10 000 mieszkańców. Natomiast dla wskaźników 
produktu i rezultatu źródłem danych są  przede wszystkim sprawozdania beneficjentów oraz dane własne LGD, 

5.7. Sposób i częstotliwość  dokonywania pomiaru i uaktualniania danych 
Do każdego wskaźnika produktu, rezultatu i oddziaływania podano okresy pomiaru oraz termin osiągnięcia wartości 

docelowych, co obrazuje tabel nr 23 Matryca celów i wskaźników. Bieżący sposób monitorowania realizacji wskaźników produktu 
i rezultatu będzie prowadzony w ramach pracy biura na podstawie sprawozdań  beneficjentów i informacji własnych biura. Uaktu-
alnianie danych będzie prowadzone na bieżąco, sukcesywnie, za pomocą  spływających do biura sprawozdań  i informacji. Nato-
miast w okresach rocznych będzie sprawdzany i podsumowywany dotychczasowy poziom realizacji poszczególnych wskaźników 
- w miesiącu lutym każdego roku będzie przygotowywana informacja dla zarządu dotycząca realizacji wskaźników za rok ubiegły 
oraz % realizacji narastająca każdego wskaźnika. Pomiar wskaźników oddziaływania będzie przeprowadzony jednokrotnie na 
koniec okresu realizacji LSR, za pomocą  informacji GUS w ramach ewaluacji końcowej. 

Tabela nr 22 S osób liczenia wskaźników 
Wskaźniki 	 Sposób liczenia wskaźnika 

Cel ogólny 1 
Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, w tym w turystyce - wskaźniki od- 

działywania 
Saldo migracji zagranicznych na 1000 osób Wskaźnik zdanych GUS, BDL, liczony na koniec 2023r 
Udział  bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludno- 
ści w wieku produkcyjnym - ogółem 

Wskaźnik z danych GUS, BDL, liczony na koniec 2023r. 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 
1000 ludności 

Wskaźnik z danych GUS, BDL, liczony na koniec 2023r. 

Liczba udzielonych noclegów Wskaźnik z danych GUS, BDL, liczony na koniec 2023r. 
Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - wskaźniki rezultatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy Suma utworzonych miejsc pracy w ramach wszystkich realizowa-
nych operacji. 

Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służą- 
cej przetwarzaniu produktów rolnych 

Suma wszystkich podmiotów korzystających z infrastruktury słu-
żącej przetwarzaniu produktów rolnych (inkubatora). 

Liczba operacji, w których zastosowano rozwiązania in- 
nowacyjne 

Suma wszystkich operacji, w których zastosowano rozwiązania 
innowacyjne. 

Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w ramach roz- 
poczęcia działalności gospodarczej przez osoby z grup 
defaworyzowanych na rynku pracy 

Suma utworzonych miejsc pracy w ramach rozpoczęcia działal-
ności gospodarczej w tym przez osoby z grup defaworyzowanych 
na rynku pracy w ramach wszystkich realizowanych operacji. 

Liczba wspartych podmiotów zakładających lub rozwija- 
jących działalność  opartą  na lokalnych produktach rol- 
nych. lub produktach gospodarki leśnej i usług związa- 
nych z leśnictwem 

Suma wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowa-
nie/premię  zakładających lub rozwijających działalność  oparkna 
lokalnych produktach rolnych lub produktach gospodarki leśnej i 
usług związanych z leśnictwem 

Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
Liczba centrów przetwórstwa lokalnego Suma utworzonych centrów przetwórstwa lokalnego (inkubato-

rów) 
Przedsięwzięcie 1.1.2. Zwiększenie konkurencyjności firm 
Liczba wspartych podmiotów gospodarczych Suma wszystkich istniejących podmiotów gospodarczych, które 

wsparto w ramach realizacji strategii 
Przedsięwzięcie 1.1.3. Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej 
Liczba nowych podmiotów gospodarczych Suma wszystkich nowych podmiotów gospodarczych utworzo-

nych w ramach wsparcia na podejmowanie działalności gospo-
darczej. 

Cel szczegółowy 1.2 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystania zasobów przyrodniczo- kulturowych 
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Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki Wzrost średniorocznej liczby osób odwiedzających zabytki w 
pierwszym roku po zakończeniu inwestycji wyrażony w procen-
tach — średnia ze wszystkich wspartych operacji 

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruk- 
tury turystycznej 

	 obiekty) 

Wzrost średniorocznej liczby osób korzystających z obiektów w 
pierwszym roku po zakończeniu inwestycji wyrażony w procen-
tach — średnia ze wszystkich wspartych operacji (istniejące 

Liczba osób korzystających z nowych obiektów in fra- 
struktury turystycznej 
	 wych obiektów) 

Suma wszystkich osób, średniorocznie korzystających z nowych 
obiektów w pierwszym roku po zakończeniu inwestycji (dla no- 

Wzrost liczby osób korzystających z zagospodarowa- 
nych kąpielisk 
	  tach - średnia ze wszystkich wspartych operacji 

Wzrost średniorocznej liczby osób korzystających z kąpielisk w 
pierwszym roku po zakończeniu inwestycji wyrażony w procen- 

Liczba operacji wspierających innowacyjność  na obsza- 
rze LGD 	  

Suma wszystkich operacji, w których zastosowano innowacyjne 
rozwiązania 

Liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych w 
ciągu roku 
	  nego wsparcia 

Suma wszystkich osób, które skorzystały z miejsc noclegowych 

w ciągu pierwszego roku od ich utworzenia w ramach udzielo- 

Liczba utworzonych miejsc pracy związanych z 	tury- 
styką 	  

Suma utworzonych miejsc pracy w ramach wszystkich realizowa-
nych operacji związanych z turystyką  

Liczba osób uczestniczących w imprezach promocyj- 
nych specyficznych dla LGD  

Suma wszystkich osób uczestniczących w imprezach promocyj-
nych specyficznych dla LGD 

LGD Suma wszystkich osób, które uzyskały wiedzę  o obszarze LGD 
dzięki udostępnionym materiałom i działaniom promocyjnym (li-
czona jako m.in. nakład materiałów promocyjnych) 

Liczba osób uzyskujących wiedzę  o obszarze 
dzięki udostępnionym materiałom i działaniom promo- 
cyjnym 	  
Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby tury- 
styczne 	  

Suma wszystkich projektów współpracy, w których wykorzystano 
lokalne zasoby turystyczne 

Liczba projektów skierowanych do turystów 
	  stów 

Suma wszystkich projektów współpracy skierowanych do tury- 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych 
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim 
lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w 
ramach realizacji strategii  

Suma wszystkich zabytków poddanych pracom konserwatorskim 
lub restauratorskim wspartych w ramach wdrażania LSR 

Liczba nowych lub zmodernizowanych niekomercyjnych 
obiektów infrastruktury turystycznej  

Suma wszystkich zbudowanych/ przebudowanych niekomercyj-
nych obiektów infrastruktury turystycznej 

Liczba nowych/zmodernizowanych komercyjnych usług 
lub obiektów infrastruktury turystycznej  

Suma wszystkich nowych/ zmodernizowanych komercyjnych 
usług lub obiektów infrastruktury turystycznej 

Liczba nowych miejsc noclegowych 
	  mach wdrażania LSR 

Suma wszystkich nowych miejsc noclegowych utworzonych w ra- 

Przedsięwzięcie 1.2.2 Promocja obszaru  
Liczba wspartych imprez promocyjnych specyficznych 
dla LGD 	  

Suma wszystkich wspartych imprez promocyjnych specyficznych 
dla LGD 

Liczba narzędzi/materiałów/kanałów promocyjnych 
	  łów promocyjnych 

Suma wszystkich rodzajów wspartych narzędzi/materiałów/kana- 

Przedsięwzięcie 1.2.3 Wsparcie współpracy związanej z turystyką  
Liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym 
projektów współpracy międzynarodowej  

Suma wszystkich zrealizowanych projektów współpracy 

Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy 
	  łącznie z LGD Stobrawski Zielony Szlak 

Suma wszystkich LGD uczestniczących w projektach współpracy, 

Cel ogólny 2 Wzrost aktywności i wspolpracy mieszkańców- wskaźniki oddziaływania 

Liczba fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych 
na 10 000 mieszkańców 	  

Wskaźnik z danych GUS, BDL, liczony na koniec 2023r. 

Cel szczegółowy 2.1 Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej — wskaźniki rezul- 

 	tatu 

Liczba osób korzystających z nowych obiektów Suma wszystkich osób, średniorocznie korzystających z nowych 
obiektów w pierwszym roku po zakończeniu inwestycji. 

39 



Liczba działań  animacyjnych Suma działań  animacyjnych prowadzonych przez LGD 

Liczba zbudowanych/ przebudowanych obiektów infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej 

Suma wszystkich zbudowanych/ przebudowanych obiektów infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej  

Wzrost średniorocznej liczby osób korzystających z obiektów w 
pierwszym roku po zakończeniu inwestycji wyrażony w procen-
tach — średnia ze wszystkich wspartych operacji.  

Wzrost liczby osób odwiedzających przebudo-
wane/zmodernizowane obiekty 

Liczba operacji, w których zastosowano rozwiązania 
sprzyjające ochronie środowiska i zmianom klimatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy dla animatorów kultury 
lub sportu/rekreacji ( w tym opiekunów świetlic) 

Suma wszystkich zrealizowanych operacji, w których zastoso-
wano rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i przeciwdzia-
łające zmianom klimatu  
Suma wszystkich utworzonych miejsc pracy dla animatorów kul-
tury lub sportu/rekreacji 

Liczba osób z grup defaworyzowanych uczestniczą-
cych w różnych formach spędzania wolnego czasu 
Liczba seniorów lub dzieci i młodzieży uczestniczących 
w różnych formach spędzania wolnego czasu 
Liczba osób uczestniczących w różnych formach spę-
dzania wolnego czasu związanych z aktywnością  fi-
zyczną  

Suma wszystkich osób z grup defaworyzowanych uczestniczą-
cych w różnych formach spędzania wolnego czasu 
Suma wszystkich seniorów lub dzieci i młodzieży uczestniczą-
cych w różnych formach spędzania wolnego czasu  
Suma wszystkich osób uczestniczących w różnych formach spę-
dzania wolnego czasu związanych z aktywnością  fizyczną  

Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i 
kulturalnej oraz miejsc spotkań  

Przedsięwzięcie 1.2.2 Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu 

Cel szczegółowy 2.2 Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców — wskaźniki rezultatu 

Przedsięwzięcie 2.2.1. Akcje edukacyjne i integracyjne, w tym związane z ochroną  środowiska i zmianami klimatu 
Suma wszystkich operacji, w których zastosowano innowacyjne 
rozwiązania  

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 

Liczba działań  edukacyjnych lub integracyjnych Suma wszystkich działań  edukacyjnych lub integracyjnych 
Przedsięwzięcie 2.2.2. Animacja mieszkańców prowadzona przez LGD 
Liczba spotkań  informacyjno-konsultacyjnych LGD z 
mieszkańcami 

Suma wszystkich spotkań  informacyjno-konsultacyjnych LGD z 
mieszkańcami 

Suma wszystkich operacji, w których zastosowano innowacyjne 
rozwiązania  

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 

Liczba ofert spędzania wolnego czasu Suma wszystkich ofert spędzania wolnego czasu 

Suma wszystkich osób, które uczestniczyły w działaniach, ak-
cjach, imprezach edukacyjnych lub integracyjnych 
Suma wszystkich osób uczestniczących w działaniach eduka-
cyjno-informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę  z zakresu ochrony 
środowiska i zmian klimatu 
Suma wszystkich osób z grup defaworyzowanych/wykluczonych 
społecznie opisanych w LSR, które uczestniczyły w działaniach 
aktywizacyjnych lub uzyskały wiedzę  o LGD 
Suma wszystkich osób uczestniczących w spotkaniach informa-
cyjno-konsultacyjnych organizowanych przez LGD 
Suma wszystkich osób zadowolonych ze spotkań  przeprowadzo-
nych przez LGD 
Suma wszystkich osób, które uczestniczyły w działaniach anima-
cyjnych prowadzonych przez LGD lub które uzyskały wiedzę  o 
LGD 

Liczba osób zadowolonych ze spotkań  przeprowadzo-
nych przez LGD  
Liczba osób uczestniczących w działaniach animacyj-
nych lub którzy uzyskali wiedzę  o LGD 

Liczba osób z grup defaworyzowanych/ wykluczonych 
społecznie uczestniczących w różnego typu działaniach 
aktywizacyjnych lub którzy uzyskali wiedzę  o LGD 
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informa-
cyjno-konsultacyjnych 

Liczba osób uczestniczących w działaniach eduka-
cyjno-informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę  z zakresu 
ochrony środowiska i zmiany klimatu 

Liczba osób uczestniczących w działaniach, akcjach, 
imprezach edukacyjnych lub integracyjnych 

5.8. Stan początkowy wskaźników 
Do każdego wskaźnika podane są  wartości bazowe — początkowe  co obrazuje tabela nr 23 Matryca celów i wskaźników. 

Przyjęto, że dla wskaźników produktu, które pojawiają  się  natychmiast i mierząfizyczne efekty realizacji operacji, wartość  bazowa 
w roku 2014 wynosi 0. W roku 2014 nie realizowano jeszcze LSR i nie poniesiono żadnych kosztów, w związku z czym nie było 
wyniku w postaci konkretnego, fizycznego efektu (produktu). Dla wskaźników rezultatu, które są  miarą  osiągania celów szczegó-
łowych i obrazują  sposób wykorzystania produktów przez grupę  docelową  posłużono się  w dużej części pomiarem stanu sta-
tycznego. W tym przypadku wartość  początkowa zawsze wynosi 0. Natomiast dla stanu dynamicznego w odniesieniu do operacji 
polegających na podnoszeniu jakości już  istniejących obiektów tj. zmiany w odniesieniu do stanu początkowego, próbowano 
ustalić  wartość  początkową  Jednakże odstąpiono od tego z powodu możliwości popełnienia zbyt dużego błędu i niewiarygodnych 
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wyników. Ponieważ  wszystkie cele zakradają  nabory wniosków w formie konkursów, nie ma możliwości aby przewidzieć, które 

wnioski zostaną  wybrane do realizacji i którego obiektu będzie dotyczył  projekt. W związku z powyższym odstąpiono od określenia 

stanu dynamicznego w formie liczbowej i również  jego waitość  określono jako 0. 

5.9. Stan docelowy wskaźników 

Stan docelowy przyjętych wskaźników oszacowany został  głównie na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb i oczeki-

wań  przedstawicieli poszczególnych sektorów tj. jednostek sektora publicznego, przedsiębiorców, mieszkańców i organizacji po-

zarządowych funkcjonujących na obszarze LGD. Element ten pozwolił  z jednej strony na zaplanowanie poszczególnych działań, 

natomiast z drugiej strony pozwolił  na dobór wskaźników pozwalających na dokonanie pomiaru ich osiągnięcia. Ich ostateczny 

poziom jest zatem wynikiem diagnozy potrzeb, oczekiwań, możliwości finansowych oraz podziału środków na poszczególne cele 

LSR. 
Wartości docelowe wskaźników, iakie maja zostać  osiagniete dzięki realizacji LSR zostały określone proporcjonalnie do pla-

nowanej wielkości zaangażowania środków programu, z których LSR ma być  finansowane oraz planowanych poziomów i limitów 

finansowych dla poszczególnych beneficientów.  Ponadto przy określaniu wartości docelowych wzięto pod uwagę  średnie nakłady 

i wnioskowane kwoty na podobne działania w poprzednim okresie programowania 

Do każdego wskaźnika produktu podane są  okresy przejściowe osiągania założonych wartości i poziomów tj. koniec roku 

2018 i 2021, co obrazuje załącznik do LSR — Plan działania. Natomiast dla wszystkich wskaźników rezultatu i oddziaływania 

podano termin osiągnięcia wartości docelowych — rok 2023, co obrazuje tabela nr 23 - Matryca celów i wskaźników. Wszystkie 

wskaźniki mają  charakter ilościowy. 
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Tabela nr 23 Matryca celów i wskaźników 
I.  Cel ogólny Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, w tym w turystyce 
1.1. Cele szczegółowe Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
1.2.  Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystania zasobów przyrodniczo- kulturowych 
Lp. Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka miary Stan począt- 

kowy 2014 	' 
rok 

Plan 
2023 rok 

Źródło danych/sposób pomiaru 

1. 

W.1 

Saldo migracji zagranicznych na 1000 osób osób -2,1 -1,9 Dane statystyczne GUS, BOL 

2 Udział  bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym - ogółem 

% 7,1 6,9 Dane statystyczne GUS, BOL 

 Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru RE- 
GON na 1000 ludności 

sztuk 88 90 Dane statystyczne GUS, BOL 

  Liczba udzielonych noclegów sztuk 18 286 20 000 Dane statystyczne GUS, BOL 
Lp. Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary Stan począt- 

kowy 2014 
rok 

Plan 
2023 rok 

Źródło danych/sposób pomiaru 

 W.1.1 Liczba utworzonych miejsc pracy Szt. O 30 Sprawozdania beneficjentów, 
dane własne LGD 

 Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury 
służącej przetwarzaniu produktów rolnych 

Szt. O 2 Sprawozdania beneficjentów, 
dane własne LGD 

 Liczba operacji, w których zastosowano rozwią- 
zania innowacyjne 

Szt. O 15 Sprawozdania beneficjentów, 
dane własne LGD 

 Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w ra- 
mach rozpoczęcia działalności gospodarczej w 
tym przez osoby z grup defaworyzowanych na 
rynku pracy 

Szt. 0 10 Dane własne LGD 

 Liczba wspartych podmiotów zakładających lub 
rozwijających działalność  opartą  na lokalnych 
produktach rolnych. lub produktach 	gospodarki 
leśnej i usług związanych z leśnictwem 

Szt. O 2 Dane własne LGD 

 W.1.2 Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki ok O 10 Sprawozdania beneficjentów, 
dane własne LGD 

 Wzrost liczby osób korzystających z obiektów in- 
fra struktury turystycznej 

% O 10 Sprawozdania beneficjentów, 
dane własne LGD 

 Liczba osób korzystających z nowych obiektów 
infrastruktury turystycznej 

osoba O 200 Sprawozdania beneficjentów, 
dane własne LGD 
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9. Wzrost liczby osób korzystających z zagospoda- 
rowanych kąpielisk 

°k O 20 Sprawozdania beneficjentów 

Liczba operacji wspierających innowacyjność  na 
obszarze LGD 

sztuk O 3 Sprawozdania beneficjentów, 
dane własne LGD 

10. 

Liczba osób, które skorzystały z miejsc noc/ego- 
wych w ciągu roku 

osoba O 20 Sprawozdania beneficjentów, 
dane własne LGD 

11. 

Liczba utworzonych miejsc pracy związanych z 
turystyką  

sztuk O 2 Sprawozdania beneficjentów, 
dane własne LGD 

12. 

Liczba osób uczestniczących w imprezach pro- 
mocyjnych specyficznych dla LGD 

osoba O 1 000 Sprawozdania beneficjentów, 
dane własne LGD 

13. 

Liczba osób uzyskujących wiedzę  o obszarze 
LGD dzięki udostępnionym materiałom i działa- 
niom promocyjnym 

osoba O 8 000 Sprawozdania beneficjentów, 
dane własne LGD 

14. 

Liczba projektów wykorzystujących lokalne za- 
soby turystyczne 

sztuk O 2 Sprawozdania beneficjentów, 
dane własne LGD 

15. 

Liczba projektów skierowanych do turystów sztuk O 2 Sprawozdania beneficjentów, 
dane własne LGD 

16. 

Lp. Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji Wskazniki produktu 
Nazwa Jednostka Wartość  Źródło da- 

mian)! początkowa 
2014 rok 

końcowa 
2023 rok 

nychlsposób po- 
miaru 

 W.1.1.1 Tworzenie inkubato- 
rów przetwórstwa 
lokalnego 

mieszkańcy 
rolnicy 
przedsiębiorcy 

konkurs Liczba 	centrów 
przetwórstwa lokal- 
nago 

Szt. O 1 Sprawozdania be-
neficjentów, dane 
własne LGD 

 W.1.1.2 Zwiększenie konku- 
rencyjności firm 

przedsiębiorcy konkurs Liczba 	wspartych 
podmiotów 	gospo- 
darczych 

Szt. O 16 Sprawozdania be-
neficjentów, dane 
własne LGD 

 W.1.1.3 Wsparcie dla podaj- 
mowania dzialalno- 
ści gospodarczej 

Mieszkańcy, rolnicy, 
grupy defaworyzowane 

konkurs Liczba nowych pod- 
miotów 	gospodar- 
czych 

Szt. O 28 Sprawozdania be-
neficjentów, dane 
własne LGD 

 W.1.2.1 Kreowanie usługi 
atrakcji turystycz- 
nych 

mieszkańcy, 
turyści, 

konkurs Liczba 	zabytków 
poddanych pracom 
konserwatorskim 
lub restauratorskim 
w wyniku wsparcia 

Szt. O 6 Sprawozdania be-
neficjentów, dane 
własne LGD 
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otrzymanego w ra-
mach realizacji stra-
tegii 

5. Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
niekomercyjnych 
obiektów infrastruk-
tury turystycznej 

Sz. 0 6 Sprawozdania be-
neficjentów, dane 
własne LGD 

6. Liczba 	nowych/ 
zmodernizowanych 
komercyjnych usług 
lub 	obiektów infra- 
struktury 	turystycz- 
nej 

Szt. O 2 Sprawozdania be-
neficjentów, dane 
własne LGD 

7. Liczba 	nowych 
miejsc noclegowych 

Szt. O 3 Sprawozdania be-
neficjentów, dane 
własne LGD 

8. W.1.2.2 Promocja obszaru Mieszkańcy, turyści, 
Przedsiębiorcy, 
Grupy defaworyzowane 

Konkurs 
Projekt grantowy 
Aktywizacja 
Operacja własna 

Liczba 	wspartych 
imprez 	promocyj- 
nych specyficznych 
dla LGD 

Szt. O 4 Sprawozdania be-
neficjentów, dane 
własne LGD 

9. Liczba narzędzi/ma- 
teriałów/kanałów 
promocyjnych 

Szt. O 62 Sprawozdania be-
neficjentów, dane 
własne LGD 

10. W.1.2.3 Wsparcie wspól- 
pracy związanej z 
turystyką  

Mieszkańcy, 	turyści, 
przedsiębiorcy, 

Projekt współpracy Liczba 	zrealizowa- 
nych 	projektów 
współpracy, w tym 
projektów 	współ- 
pracy 	międzynaro- 
dowej 

Szt. 0 2 dane własne LGD 

11. Liczba LGD uczest- 
niczących w projek-
tach współpracy 

Szt. O 6 dane własne LGD 

2. Cel ogólny Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców 
2.1. Cele szczegółowe Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 
2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców 
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Lp. Wskaźniki oddziaływania dla celu 
ogólnego 

Jednostka miary Stan po- 
czątkowy 
2014 rok 

Plan 
2023 rok 

Źródło danych/sposób pomiaru 

1. 
W.1 

Liczba fundacji, stowarzyszeń, organizacji 
społecznych na 10 000 mieszkańców 

sztuk 28 30 Dane statystyczne GUS, BDL 

Lp. Wskaźniki rezultatu dla celów szcze- 
gółowych 

Jednostka miary Stan po- 
czątkowy 
2014 rok 

Plan 2023 rok Źródło danych/sposób pomiaru 

1. W.2.1 Liczba osób korzystających z nowych 
obiektów 

Szt. O 1 400 Sprawozdania beneficjentów, dane 
własne LGD 

2. Wzrost liczby osób odwiedzających prze- 
budowane/zmodernizowane obiekty 

% O 10 Sprawozdania beneficjentów, dane 
własne LGD 

3. Liczba projektów, w których zastosowano 
rozwiązania sprzyjające ochronie środo- 
wiska i zmianom klimatu 

Szt. O 4 Sprawozdania beneficjentów, dane 
własne LGD 

4. Liczba utworzonych miejsc pracy dla ani- 
matorów kultury lub sportu/rekreacji ( w 
tym opiekunów świetlic) 

Szt. 0 
2 

Sprawozdania beneficjentów, dane 
własne LGD 

5. Liczba osób z grup defaworyzowanych 
uczestniczących w różnych formach spę- 
dzania wolnego czasu 

Szt. O 50 Sprawozdania beneficjentów, dane 
własne LGD 

6. Liczba seniorów lub dzieci i młodzieży 
uczestniczących w różnych formach spę- 
dzania wolnego czasu 

Szt. O 200 Sprawozdania beneficjentów, dane 
własne LGD 

7. Liczba osób uczestniczących w różnych 
formach spędzania wolnego czasu zwią- 
zanych z aktywnością  fizyczną  

Szt. O 200 Sprawozdania beneficjentów, dane 
własne LGD 

8. W.2.2 Liczba osób uczestniczących w działa- 
niach, akcjach, imprezach edukacyjnych 
lub integracyjnych 

Szt. O 1 600 Sprawozdania beneficjentów, dane 
własne LGD 

9. Liczba osób uczestniczących w działa- 
niach edukacyjno-informacyjnych, którzy 
uzyskali wiedzę  z zakresu ochrony śro-
dowiska i zmiany klimatu 

Szt. O 100 Sprawozdania beneficjentów, dane 
własne LGD 

10. Liczba osób z grup defaworyzowanych/ 
wykluczonych 	społecznie 	uczestniczą- 

Szt. O 200 Sprawozdania beneficjentów, dane 
własne LGD 
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cych w różnego typu działaniach aktywi-
zacyjnych lub którzy uzyskali wiedzę  o 
LGD 

 Liczba osób uczestniczących w spotka- 
niach informacyjno-konsultacyjnych 

Szt. O 500 Sprawozdania beneficjentów, dane 
własne LGD 

 Liczba osób zadowolonych ze spotkań  
przeprowadzonych przez LGD 

Szt. O 400 Sprawozdania beneficjentów, dane 
własne LGD 

 Liczba osób uczestniczących w działa- 
niach animacyjnych lub którzy uzyskali 
wiedzę  o LGD 

Szt. O 2 800 Sprawozdania beneficjentów, dane 
własne LGD 

Lp. Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji Wskaźniki produktu 
Nazwa Jednostka 

miary 
Wartość  Źródło da- 

nychlsposób po- 
miaru 

początkowa 
2014 rok 

końcowa 
2023 rok 

 W..2.1.1 Rozwój wielofunk- 
cyjnej i nowocze- 
snej infrastruktury 
sportowo-rekreacyj- 
nej i kulturalnej oraz 
miejsc spotkań  

Mieszkańcy 
Organizacje poza- 
rządowe 
Grupy 	defawory- 
zowane 
turyści 

Konkurs Liczba zbudowa- 
nych/przebudowa- 
nych obiektów infra- 
struktury sportowo-
rekreacyjnej oraz 
kulturalnej 

Szt. O 
24 

Sprawozdania be-
neficjentów, dane 
własne LGD 

 W.2.1.2 Poszerzenie oferty 
spędzania wolnego 
czasu 

Mieszkańcy 
Organizacje poza- 
rządowe 
Grupy 	defawory- 
zowane 
Seniorzy 
Dzieci i młodzież  

Projekt grantowy 
Operacja własna 

Liczba operacji ukie- 
runkowanych na in- 
nowacje 

Szt. O 10 Sprawozdania be-
neficjentów, dane 
własne LGD 

 Liczba ofert spędza- 
nia wolnego czasu 

Szt. O 21 Sprawozdania be-
neficjentów, dane 
własne LGD 

 W. 2.2.1 Akcje edukacyjne i 
integracyjne, w tym 
związane z ochroną  
środowiska i zmia- 
nami klimatu 

Mieszkańcy, 
Turyści, Organiza- 
cje pozarządowe, 
grupy defaworyzo- 
wane, 
seniorzy 

Projekt grantowy 
Operacja własna 

Liczba operacji ukie- 
runkowanych na in- 
nowacje 

Szt. O 10 Sprawozdania be-
neficjentów, dane 
własne LGD 

 Liczba działań  edu- 
kacyjnych 	lub inte- 
gracyjnych 

Szt. O 42 Sprawozdania be-
neficjentów, dane 
własne LGD 
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 W. 2.2.2 Animacja mieszkań- 
ców prowadzona 
przez LGD 

Mieszkańcy 
Organizacje poza- 
rządowe 
Grupy 	defawory- 
zowane 
turyści 

aktywizacja Liczba spotkań  in- 
formacyjno-konsul- 
tacyjnych 	LGD 	z 
mieszkańcami 

Szt. 0 88 dane własne LGD 

 Liczba działań  ani- 
macyjnych 

Szt. O 20 dane własne LGD 

'cz a operacji ukierunkowanych na innowacje — obligatoryjne wskaźniki dla PROW 2014-2020 

Tabela nr 24 Wskaźniki kosztów bież  c ch 
Koszty bieżące 
Nazwa wskaźnika Jednostka 

miary 
Wartość  po- 
czątkowa 

Wartość  koń- 
cowa 

Źródło 	informa- 
cji 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba osób/podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie 
ubiegania się  o wsparcie na realizację  LSR, świadczonego w biurze LGD 

osoba O 50 dane własne LGD 

Wskaźnik produktu 
Liczba osobodni szkoleń  dla pracowników LGD osobodzień  O 28 dane własne LGD 
Liczba osobodni szkoleń  dla organów LGD osobodzień  O 36 dane własne LGD 
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa sztuk O 100 dane własne LGD 
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6. Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań  formalno-instytucjonalnych 

W celu przejrzystego prowadzenia procesu wyboru i oceny operacji wypracowano następujące dokumenty: 

Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji, w wyłączeniem realizacji projektów gran-
towych i operacji własnych LGD; 
Procedura wyboru operacji własnych LGD; 
Procedura realizacji projektów grantowych, w tym dokonywania wyboru grantobiorców; 
Procedura uchwalania i zmiany kryteriów wyboru operacji. 

Dodatkowym dokumentem ułatwiającym proces wyboru i oceny operacji jest Regulamin Rady — organu, do którego kompe-
tencji należy wybór operacji, które mają  być  realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju. Regulamin Rady szczegółowo 
opisuje cały proces wyboru operacji, w tym przede wszystkim zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji. 

W procedurach określono sposób organizacji naborów wniosków, z podaniem trybu ogłaszania, czasu trwania naboru i miejsca 
składania wniosków. Przewidziano także podawanie do publicznej wiadomości wyników oceny w formie protokołów z posie-
dzeń  Rady. 

Przyjęte procedury są: zgodne z przepisami obowiązującymi dla RLKS, niedyskryminujące, przejrzyste, pozwalające uniknąć  
ryzyka konfliktu interesów (zawierają  wzory deklaracji bezstronności oraz księgę  interesów), przewidują  zachowanie parytetu 
sektorowego, szczegółowo regulują  sytuacje wyjątkowe w procesie oceny wniosków, zapewniają  stosowanie tych samych 
kryteriów w ramach danego naboru, określają  tryb wniesienia protestu. Do wszystkich procedur opracowano również  w formie 
załączników wzory uchwal, pism czy protokołów ułatwiających prace organów LGD oraz biura. 

Zasady procesu wyboru i oceny operacji wraz z kryteriami wyboru wypracowano z udziałem społeczności lokalnej, a przede 
wszystkim na spotkaniach grupy roboczej: w czasie warsztatów, dyskusji nad kryteriami wyboru operacji, w badaniu ankieto-
wym dotyczącym rodzajów i wag przyznawanym poszczególnym kryteriom wyboru operacji. Ponadto przeprowadzono wy-
wiady z beneficjentami poprzedniego okresu programowania dotyczące kryteriów wyboru operacji. Procedury i kryteria były 
poddane konsultacjom społecznym, także w czasie Dni otwartych (11 grudnia 2015r.) w biurze LGD. Podczas konsultacji 
wpłynęły uwagi dotyczące kryteriów, które rozpatrzył  Zarząd. Procedury podlegają  udostępnieniu do wiadomości pu-
blicznej poprzez trwałe zamieszczenie ich na stronie internetowej LGD w formie pliku do pobrania. Dokument 
jest także dostępny w formie papierowej w siedzibie i Biurze LGD i jest wydawany na żądanie osobom zaintere-
sowanym. 

6.1. Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru 
Kryteria oraz procedura ich ustanawiania i zmiany została szczegółowo opisana w Procedurze ustanawiania i zmiany 

kryteriów. Kryteria odnoszą  się  bezpośrednio do problemów i potencjału obszaru określonego w diagnozie oraz przyczyniają  
się  do rozwiązywania priorytetowych problemów i wykorzystania silnych stron LGD. W związku z czym przyczyniaia się  do  
osiaciania celów i bezpośrednio wpływala na osiadanie wskaźników produktu i rezultatu. W związku z współfinansowaniem 
operacji z EFRROW kryteria ustalono także zgodnie z wymogami określonymi w PROW 2014-2020 m.in. przyjmując kryteria 
związane z: nowymi miejscami pracy, innowacyjnością, ochroną  środowiska i klimatu, zaspokojeniem potrzeb grup defawory-
zowanych określonych w LSR oraz realizacją  operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż  5 tys. 
osób w przypadku budowy i przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury. Kryteria wyboru zapewniają  bezpośrednie osiągnięcie 
wskaźników określonych dla celów przekrojowych PROW 2014-2020 tj. ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom kli-
matu i innowacyjności. 

Kryteria sa obiektywne niedyskryminulace i przeirzyste. Posiadają  metodologię  wyliczenia opisaną  przy każdym kry-
terium. Mększość  kryteriów jest mierzalnych. W przypadku kryteriów jakościowych przedstawiono szczegółowy opis podejścia 
do ich oceny. Kryteria są  określone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz z opisaniem zasad przyznawania 
punktów w przedziale minimum — maksimum. LGD zaplanowała premiowanie operacji o wkładzie własnym przekraczającym 
intensywność  pomocy określoną  w LSR poprzez dodatkowe punkty w ramach kryteriów wyboru operacji. 

Uchwalenie zmian kryteriów wyboru operacji następuje w trybie uchwały Zarządu Stowarzyszenia LGD, która musi 
być  zaakceptowana przez Samorząd Województwa Opolskiego. Za propozycje zmian kryteriów oraz przyjmowanie wniosków 
w tej sprawie odpowiada Kierownik Biura LGD. Konieczność  zmian kryteriów może wynikać, w szczególności z następujących 
przyczyn: zmiany obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR; zmiany dokumentów programowych lub 
rozporządzeń  dotyczących zagadnień  objętych LSR; uwag zgłoszonych przez Instytucję  Wdrażającą; uwag zgłoszonych przez 
kontrolę; wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR, w szczególności zgłoszonych przez Radę, przeprowadzo-
nej ewaluacji LSR, wniosków zgłoszonych przez beneficjentów. 
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Zasady tworzenia, zmiany kryteriów oraz wybór określonych kryteriów i punktacja stosowana przy ocenie operacji 
były konsultowane ze społecznością  lokalną  m.in. poprzez specjalną  ankietę  hierarchizującą  kryteria, Przewiduje się  także 
konsultacje społeczne każdorazowo w razie konieczności zmiany kryteriów, co zostało szczegółowo opisane w Procedurze 
ustanawiania i zmiany kryteriów. 
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Tabela 25 Powiązanie kryteriów wyboru z diacinoza o 
Kryterium wyboru Odniesienie do: 

diagnozy celów wskaźników 
Realizacja operacji spowo- 
duje utworzenie nowego 
miejsca pracy 
także: 
- w turystyce 
- dla animatora kultury lub 
sportu/rekreacji ( w tym 
opiekuna świetlic) 

Problem związany z niewystarczającą  ilością  
miejsc pracy wiąże się  z bezrobociem na obsza- 
rze LGD większym niż  średnia w województwie 
(dane GUS opisane w diagnozie). 

Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości, 1.2 Zwięk- 
szenie atrakcyjności turystycznej i wyko- 
rzystania zasobów przyrodniczo- kulturo- 
wych, 2.1 Zwiększenie dostępu do infra- 
struktury sportowo-rekreacyjnej i kultural- 
nej 

Wskaźnik rezultatu: 
— 	liczba utworzonych miejsc pracy 
— 	liczba utworzonych miejsc pracy dla animato- 

rów kultury lub sportu/rekreacji ( w tym opie-
kunów Świetlic) 

_ 	liczba utworzonych miejsc pracy związanych 
z turystyką  

Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej przez osobę  z 
grupy defaworyzowanej 

W diagnozie obszaru określono grupy defawory- 
zowane na rynku pracy, dla których powinny być  
przewidziane dodatkowe preferencje przy korzy- 
staniu ze wsparcia. 

Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości 

Wskaźnik rezultatu: Liczba nowych miejsc pracy 
utworzonych w ramach rozpoczęcia działalności 
gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowa- 
nych na rynku pracy 

Operacja dotyczy rozwiązań  
innowacyjnych 
Operacja wspiera kinowa- 
cyjność  na obszarze LGD 

Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich 
powinien odbywać  się  przede wszystkim poprzez 
podnoszenie konkurencyjności firm, w tym po- 
przez dostęp do innowacji. Ze względu na brak 
atrakcji turystycznych o randze krajowej promo- 
wane będą  innowacje w turystyce. Równie ważne 
są  innowacje w działaniach społecznych, mogące 
przyciągnąć  do proponowanej oferty więcej osób. 

Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości, 1.2 Zwięk- 
szenie atrakcyjności turystycznej i wyko-
rzystania zasobów przyrodniczo- kulturo- 
wych, 2.1 Zwiększenie dostępu do infra- 
struktury sportowo-rekreacyjnej i kultural-
nej 

Wskaźnik rezultatu: Liczba operacji, w których 
zastosowano rozwiązania innowacyjne 

Wskaźnik produktu: Liczba operacji ukierunko-
wanych na innowacje 

Operacja realizowana przez 
podmioty zakładające lub 
rozwijające działalność, któ- 
rej podstawę  stanowią  to- 
kaina produkty rolne lub pro- 
dukty gospodarki leśnej lub 
usługi związane z leśnic- 
twem 

Według przeprowadzonych analiz w ramach dia- 
gnozy popartych informacjami uzyskanymi od 
mieszkańców wczasie konsultacji społecznych i 
od przedsiębiorców, wyróżniono rolnictwo oraz 
działalność  gospodarczą  związaną  z wykorzysta- 
niem produktów gospodarki leśnej i usług związa-
nych z leśnictwem jako istotne branże dla obszaru 
LGD. 

Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości 

Wskaźnik rezultatu: Liczba wspartych podmio-
tów zakładających lub rozwijających działalność  
opartą  na lokalnych produktach rolnych lub pro-
duktach gospodarki leśnej i usług związanych z 
leśnictwem 

Wysokość  wnioskowanej 
dotacji 

Dla obszaru LGD notuje się  niższą  aktywność  go- 
spodarczą  niż  przeciętnie w województwie opol- 
skim. Także aktywność  społeczna mieszkańców 
jest mniejsza niż  średnia w województwie. W 

Cel szczegółowy 11 Wsparcie rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości, Cel szczegó- 
łowy 1.2. Zwiększenie atrakcyjności tury- 
stycznej i wykorzystania zasobów przy- 
rodniczo- kulturowych, 2.1 Zwiększenie 

Wskaźnik produktu: Liczba wspartych podmio-
tów gospodarczych, Liczba zbudowanych/ prze-
budowanych obiektów infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej oraz kulturalnej itp. (zakłada się  
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związku z tym należy wspierać  jak największą  
liczbę  osób i podmiotów. 

dostępu do infrastruktury sportowo-rekre- 
acyjnej i kulturalnej, 2.2. Zwiększenie in- 
teg racji i wiedzy mieszkańców 

większą  ilość  operacji ze względu na premio-
wany niższy poziom wnioskowanych dotacji). 
Kryterium to dotyczy również  pozostałych 
wskaźników produktu. 

Wysokość  wkładu własnego Dla obszaru LGD notuje się  niższą  aktywność  go- 
spodarczą  niż  przeciętnie w województwie opoi- 
skim oraz większe bezrobocie. W związku z tym, 
podstawowym działaniem, który ma realizować  
strategia jest pobudzenie przedsiębiorczości i ak- 
tywności m.in. przez wsparcie jak największej 
liczby osób i podmiotów. 

Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości 

Wskaźnik produktu: Liczba nowych podmiotów 
gospodarczych, 
Liczba wspartych podmiotów gospodarczych (za-
kłada się  większą  ilość  operacji ze względu na 
premiowaną  wyższą  wysokość  wkładu własnego 
i niższe dofinansowanie projektów). 

Wniosek konsultowany z 
Biurem LGD 

Wiele podmiotów i organizacji zgłaszało problem z 
sięganiem po dotacje i wypełnianiem skompfiko- 
wanych formularzy. Pomoc w tym względzie za- 
pewni wyższą  jakość  składanych wniosków. 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości 
2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy 
mieszkańców 

Dotyczy 	wskaźnika 	produktu: 	Liczba 	osób 
uczestniczących w spotkaniach informacyjno-
konsultacyjnych 

Operacja realizowana w 
miejscowościach zamiesz- 
kalych przez mniej niż  5 lys. 
mieszkańców 

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna najwolniej 
rozwija się  w miejscowościach małych. Zarówno 
ilość, jakość, jak i różnorodność  infrastruktury tu- 
rystyczno-rekreacyjnej, kulturalnej niewystarcza- 
jąca jest w niewielkich miejscowościach. 

Cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie atrak- 
cyjności turystycznej i wykorzystania za- 
sobów przyrodniczo- kulturowych, 2.1 
Zwiększenie dostępu do infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 

Dotyczy wskaźnika produktu: Liczba nowych lub 
zmodernizowanych niekomercyjnych obiektów 
infrastruktury turystycznej, Liczba zbudowanych/ 
przebudowanych obiektów infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej oraz kulturalnej. 

W realizacji operacji zasto- 
sowano rozwiązania sprzy- 
jające ochronie środowiska i 
przeciwdziałające zmianom 
klimatu 

Jednym z problemów wykazanych w diagnozie 
jest zanieczyszczenie środowiska, w szczególno- 
ści wód i powietrza (niska emisja). 

Cel szczegółowy 2.1 Zwiększenie do- 
stępu do infrastruktury sportowo-rekrea- 
cyjnej i kulturalnej 

Wskaźnik rezultatu: Liczba projektów, w których 
zastosowano rozwiązania sprzyjające ochronie 
środowiska i przeciwdziałające zmianom klimatu 

Operacja dotyczy zagospo- 
darowania kąpieliska 

Jednym z elementów atrakcyjności turystycznej są  
kąpieliska. Jak wykazano w diagnozie na obsza- 
rze LGD jest ich niewiele. 

Cel szczegółowy 1.2 Zwiększenie atrak- 
cyjności turystycznej i wykorzystania za- 
sobów przyrodniczo- kulturowych 

Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby osób korzysta-
jących z zagospodarowanych kąpielisk 

Liczba nowych miejsc nocie- 
gowych 

Jednym z najważniejszych obiektów infrastruktury 
turystycznej jest baza noclegowa. Jak wykazano 
w diagnozie konieczne jest zwiększenie liczby 
miejsc, w szczególności większych obiektów mo- 
gących przyjąć  większe grupy turystów. 

Cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie atrak- 
cyjności turystycznej i wykorzystania za- 
sobów przyrodniczo- kulturowych 

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które skorzy-
stały z miejsc noclegowych w ciągu roku 

Wskaźnik produktu: Liczba nowych miejsc noc-
legowych 

Operacja dotyczy obiektów 
zabytkowych poddanych 

Obszar LGD posiada znaczne zasoby dziedzictwa 
kulturowego, ale stan zachowania zabytkowych 

Cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie atrak- 
cyjności turystycznej i wykorzystania za- 
sobów przyrodniczo- kulturowych 

Wskaźnik produktu: Liczba zabytków poddanych 
pracom konserwatorskim lub restauratorskim w 
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wysokość  wsparcia na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych — 300 000 
złotych- maksymalna kwota wsparcia poszczególnych przedsięwzięć  będzie każdorazowo określana w ogłoszeniu 
o naborze 

limit pomocy, zgodnie z § 18 ustęp 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-
2020, w przypadku: 

podmiotu wykonującego działalność  gospodarczą  do której stosuje się  przepisy ustawy z dnia 2 lipca 
2004r. o swobodzie działalności gospodarczej — 70% kosztów kwalifikowanych, 
w przypadku pozostałych podmiotów - 100% (za wyjątkiem jednostki sektora finansów publicznych dla 
którego rozporządzenie przewiduje pomoc w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych). 
w przypadku podmiotów tworzących inkubatory przetwórstwa lokalnego — 100% kosztów kwalifikowa-
nych ( nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych) 

Natomiast zasady ustalania kwoty wsparcia w trakcie procedury wyboru i oceny operacji opisuje szczegółowo Regulamin 
Rady, który w § 25 określa: „Ustalanie kwoty wsparcia przez Radę, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy o RLKS 
(w ramach naborów wniosków na realizację  operacji przez podmioty inne niż  LGD), polega na ustaleniu przez Członków Rady 
zasadnej kwoty pomocy, jaka powinna zostać  przyznana na realizację  operacji objętej wnioskiem, w świetle postanowień  LSR, 
oraz zgodnie z § 16 oraz § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzialania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". W ramach ustalenia kwoty wsparcia, o której 
mowa w ust. 1, porównywana jest wysokość  kwoty wsparcia wpisana we wniosku z maksymalną  wysokością  kwoty wsparcia 
dla danego rodzaju operacji, która wynika z: 

§ 16 lub § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia oraz 
postanowień  LSR odnoszących się  do maksymalnej kwoty lub maksymalnej intensywności wsparcia. 

W przypadku, gdy wpisana przez wnioskodawcę  we wniosku kwota jest wyższa niż  wynikająca z zasad określonych w ust. 2, 
kwota wsparcia powinna ulec obniżeniu do wartości ustalonej zgodnie z tymi zasadami." 

6.4, Plan działania 
Przyjęty Plan działania (załącznik nr 3 do LSR) odzwierciedla planowany harmonogram wykorzystania środków EFRROW 

w poszczególnych latach. Przyjęto jako tzw. kamienie milowe wdrażania LSR — lata: 2018, 2021 oraz 2023. Są  to też  daty 
przeprowadzanych ewaluacji i wdrażania wniosków z niej wynikających. Wszystkim celom oraz przedsięwzięciom przypisano 
wskaźniki, które najlepiej charakteryzujądany cel, czy przedsięwzięcie. W ramach Planu działania będą  przeprowadzane kon-
kursy na operacje inne niż  operacje własne LGD oraz na zadania w ramach projektów grantowych. W latach 2016 — 2018 oraz 
2019-2021 realizowane będą  projekty współpracy. Założono również  możliwość  realizacji operacji własnych, w przypadku 
braku wnioskodawców na ogłoszone nabory lub nieosiągnięcie zakładanych wskaźników, związane z: celem szczegółowym 
1.2, 2.1. i 2.2. Plan działania zakłada również  koszty związane z aktywizacją  i animacją  związane z realizacją  Planu komuni-
kacji. 

Plan działania opracowano na podstawie procesu partycypacyjnego. Obecny kształt Planu został  wypracowany na spo-
tkaniu grupy roboczej, podczas warsztatów dotyczących przekształcania drzewa problemów w strukturę  celów, gdzie zapro-
ponowano również  konkretne przedsięwzięcia i wskaźniki ich osiągania. Przeprowadzono również  badanie ankietowe, w tym 
on-line dotyczące oczekiwanych przez mieszkańców działań  (typów projektów), co miało bezpośrednie przełożenie na zapla-
nowane wskaźniki w Planie, a także wywiady pogłębione z grupami uznanymi za defaworyzowane na rynku pracy (młodzi i 
50+) dotyczące oczekiwanych przez te grupy działań  i okresu ich wdrażania. W czasie konsultacji z mieszkańcami: na 9 spo-
tkaniach w każdej z gmin dyskutowano na temat określania celów, przedsięwzięć  i wskaźników. Ponadto ostateczne konsul-
tacje odbyły się  m.in. w ramach dni otwartych, uwagi i wnioski składane były również  w punktach konsultacyjnych w 9 urzędach 
gmin (koordynatorzy gminni) oraz elektronicznie. 

Plan działania jest bezpośrednio powiązany z celami i przedsięwzięciami. Plan działania zawiera szczegółowe wska-
zanie harmonogramu osiągania poszczególnych wskaźników produktu (w trzech przedziałach czasowych: 2016 — 2018, 2019 
—2021, 2022 —2023), dla określonych w strategii przedsięwzięć, co w konsekwencji przekłada się  na osiągnięcie poszczegól-
nych celów, Wskaźniki będą  realizowane etapowo, rok w którym będą  zrealizowane poszczególne wskaźniki, a w związku z 
tym osiągnięte zostaną  przedsięwzięcia i poszczególne cele przedstawia poniższa tabela. Wszystkie cele szczegółowe opi-
sane w Planie działania zostaną  osiągnięte do końca 2021 roku. 

Tabela nr 26 Związek między planem działania, a celami - terminy realizacji przedsięwzięć  i celów 
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Przedsięwzięcia i cele szczegółowe 

Okres realizacji wskaźni- 
ków 

2016- 
2018 

2019- 
2021 

2022- 
2023 

Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
Przedsięwzięcie 1.1.2. Zwiększenie konkurencyjności firm 
Przedsięwzięcie 1.1.3. Wsparcie dla podejmowania działalności gospo-
darczej 
Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
Przedsięwzięcie 1.2.1. Kreowanie usług i atrakcji turystycznych 
Przedsięwzięcie 1.2.2. Promocja obszaru 
Przedsięwzięcie 1.2.3. Wsparcie współpracy związanej z turystyką  
Cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzy-
stania zasobów przyrodniczo- kulturowych 
Przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań  
Przedsięwzięcie 2.1.2. Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu 
Cel szczegółowy 2.1. Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej i kulturalnej 
Przedsięwzięcie 2.2.1. Akcje edukacyjne i integracyjne, w tym związane 
z ochroną  środowiska i zmianami klimatu 
Przedsięwzięcie 2.2.2. Animacja mieszkańców prowadzona przez LGD 
Cel szczegółowy 2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców 

7. Budżet LSR 

7.1. Ogólna charakterystyka budżetu 
Lokalna strategia rozwoju LGD Stobrawski Zielony Szlak jest strategią  monofunduszową, gdzie jedynym źródłem finan-

sowania LSR będzie EFRROW w ramach PROW 2014 — 2020. Przygotowując budżet kierowano się  maksymalnymi progami 
finansowymi przewidywanymi dla LGD Stobrawski Zielony Szlak na poszczególne poddzialania oraz limitem 52% środków 

z budżetu LSR z wdrażania LSR przeznaczonych na przedsięwzięcia związane na tworzenie i utrzymaniem miejsc 
pracy. Ponadto zaplanowane przeznaczenie środków finansowych, ujętych w budżecie uwzględnia poziom średnich nakładów 

i wnioskowanych kwot na podobne działania w poprzednim okresie programowania. 

Całkowity budżet dla LGD = 11 827 500 zł  
w tym: 

Realizacja LSR = 9 500 000 zł, 
w tym: 
operacje związane z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy = 4 940 000 zł  
Wdrażanie projektów współpracy = 190 000 zł  
Koszty bieżące i aktywizacja = 2 137 500z1 
w tym: 
Aktywizacja = 

285 150 zł, w jej ramach będzie realizowany Plan komunikacji 
Koszty bieżące = 

1 852 350 zł  

Aby zwiększyć  oddziaływanie LSR iw większym stopniu wykorzystać  przyznaną  pomoc, w ramach kryteriów oceny operacji 

premiowane będą  projekty, w których wkład własny wnioskodawcy będzie przekraczał  intensywność  pomocy okre-

śloną  w LSR jako maksymalna. Kryterium to jest przewidziane w ramach przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie 1.1.2. Zwiększenie 

konkurencyjności firm i 1.2.1. Kreowanie usług i atrakcji turystycznych. 
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LGD przewidziała także w ramach projektów własnych LGD większy udział  środków własnych niż  wynikający z przepi-
sów dotyczących PROW 2014-2020. 

/.2. Powiązanie budżetu z celami LSR 
Budżet przewidziany na realizację  dwóch celów ogólnych i wszystkich celów szczegółowych w ramach wdrażania LSR 

wynosi 
9 975 150 zł. Jego szczegółowy podział  na poszczególne przedsięwzięcia oraz okresy realizacji poszczególnych 

wskaźników znajdują  się  w Planie działania - załączniku nr 3 do LSR. 
Cele szczegółowe, przedsięwzięcia i wskaźniki będą  realizowane w ramach budżetu za pomocą  kwot z poszczególnych 

poddziałań: wdrażania LSR, projektów współpracy, bądź  kosztów na aktywizację. Działania animacyjne będą  prowadzone 
przez Biuro LGD, głównie w ramach Planu Komunikacji, na którego wdrażanie przeznaczono 

285 150 zł. 
Będą  one realizowane w ramach celu szczegółowego 1.2 Promocja obszaru i 2.2 Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkań-

ców. Zdecydowana większość  przedsięwzięć  będzie realizowana w ramach wdrażania LSR. Cel szczegółowy 1.2. Zwiększe-
nie atrakcyjności turystycznej i wykorzystania zasobów przyrodniczo-kulturowych będzie wdrażany również  w ramach projektu 
współpracy. 

Tabela nr 27 Powiązanie budżetu z celami 
Cele Budżet 

(zł) 
Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 500 000 
Przedsięwzięcie 1.12. Zwiększenie konkurencyjności firm 1 965 135 
Przedsięwzięcie 1.1.3. Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej 1 550 000 
Razem cel szczegółowy 11. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 4015135 
Przedsięwzięcie 1.2.1. Kreowanie usługi atrakcji turystycznych 1 823 788,03 
Przedsięwzięcie 1.2.2. Promocja obszaru 408 369 
Przedsięwzięcie 1.2.3. Wsparcie współpracy związanej z turystyką  190 000 

Razem cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystania zasobów 
przyrodniczo- kulturowych 2 422 157,03 
Razem cel ogólny 1 Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc 

pracy, w tym w turystyce 6 437 292,03 
Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyj- 
nej i kulturalnej oraz miejsc spotkań  

2 624 865 

Przedsięwzięcie 2.1.2. Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu 
296 146 

Razem cel szczegółowy 2.1. Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i 
kulturalnej 2 921 011 
Przedsięwzięcie 2.2.1. Akcje edukacyjne i integracyjne, w tym związane z ochroną  środowiska i 
zmianami klimatu 471 371,97 
Przedsięwzięcie 2.2.2. Animacja mieszkańców prowadzona przez LGD 

145 475 
Razem cel szczegółowy 2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców 616 846,97 

Razem cel ogólny 2 
Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców 

3 537 857,97 
Razem cele LSR 

9 975 150 

8. Plan komunikacji 
Głównym celem planu komunikacji jest raportowanie mieszkańcom o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania 

celów i wskaźników), jak i bieżące informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteńach udzielania wsparcia 
z budżetu LSR. Zakłada się, że intensywność  i jakość  przekazywanych informacji przełoży się  na zwiększenie zaangażowania 
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społeczności lokalnej w działalność  LGD, a tym samym pozytywnie wplynie na jakość  zgłaszanych operacji i wniosków. Pla-
nowane działania mają  wzbudzić  zainteresowanie oraz zachęcić  potencjalnych beneficjentów do aplikowania o środki, zwięk-
szając liczbę  zrealizowanych inwestycji. 

Celem działań  komunikacyjnych jest ponadto utrwalenie i pogłębienie akceptacji i przychylności mieszkańców obszaru 
LGD dla realizacji LSR. Plan komunikacji zawiera szereg dotychczas nie stosowanych lub stosowanych w mniejszym zakresie 
środków przekazu. Innowacją  będą  działania skierowane na dotarcie do grup społecznych wymienionych w LSR jako defawo- 
ryzowane na rynku pracy oraz zagrożone wykluczeniem społecznym, 	realizowane w 1 roku funkcjonowania LSR - 
umieszczanie plakatów na tablicach ogłoszeń  powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej oraz centrów po-
mocy rodzinie. Przygotowane zostaną  również  ulotki dla pracowników instytucji mających bezpośredni kontakt z wyżej wymie-
nionymi grupami społecznymi, aby mogli oni w ten sposób przekazywać  informacje zainteresowanym. LGD zaplanowała rów-
nież  udział  w targach pracy obejmujących swoim zasięgiem obszar LGD. Przeprowadzone zostaną  indywidualne konsultacje 
eksperta zewnętrznego dla potencjalnych wnioskodawców z grup defaworyzowanych na rynku pracy. Innymi działaniami in-
formacyjnymi, których dotąd nie stosowano będzie wykorzystanie innowacyjnej usługi marketingu sms-owego, produkcja 
dwóch filmów (szkoleniowy i promocyjny) z przeznaczeniem do dystrybucji w intemecie. Zaplanowano też  szerszy niż  dotąd 
udział  LGD w gminnych i powiatowych spotkaniach organizacji pozarządowych oraz posiedzeniach rad działalności pożytku 
publicznego. 

Szczegółowy wykaz zakładanych efektów dotyczących poszczególnych działań  komunikacyjnych zawiera Plan Ko-
munikacji— załącznik nr 5 do LSR. Podstawowym efektem przewidzianych działań  ma być  przekazanie informacji maksymalnie 
dużej liczbie mieszkańców obszaru objętego LSR, podniesienie ich wiedzy, wzmocnienie dobrego wizerunku LGD, a w kon-
sekwencji wzrost aktywności mieszkańców podczas naborów na projekty oraz innych działań  prowadzonych przez LGD, np. 
szkoleń, spotkań  lub imprez. 

Miernikami efektów działań  komunikacyjnych będą  
liczba odwiedzin strony internetowej i profilu na portalu spolecznościowym LGD, 
ilość  osób uczestniczących w przedsięwzięciach organizowanych przez LGD, 
ilość  osób, które otrzymały publikację, 
wyniki ankiet, 
ilość  osób z grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym uczestniczących w spotkaniach, 

zwiększenie udziału przedstawicieli grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w realizowa- 
nych projektach w stosunku do poprzedniego okresu programowania. 
Łączny budżet Planu komunikacji wynosi 285 150 

zł, przy czym wydatki będą  ponoszone od roku 2016 do roku 2020 włącznie. 

Największy nacisk na działania komunikacyjne będzie położony w okresach poprzedzających nabory wniosków. 

9. Zintegrowanie 
9.1. Zgodność  i komplementarność  z innymi dokumentami planistycznymilstrategicznymi 
Cele główne i szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) są  zgodne i komplementarne z misją  wyzwaniami, celami i 

działaniami ujętymi w Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2020 roku, przyjętej uchwałą  nr XXV/325/2012 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

Wizją  regionu określoną  w Strategii jest stwierdzenie, iż: „Województwo opolskie to wielokulturowy region wykształco-
nych, otwartych i aktywnych mieszkańców, z konkurencyjną  i innowacyjną  gospodarką  oraz z przyjaznym środowiskiem ży-
cia". W ramach dokumentu zdefiniowano: 5 wyzwań, 10 strategicznych celów, 36 celów operacyjnych oraz działania służące 

ich realizacji. 
Do celów strategicznych ujętych w SRWO 2020 zaliczamy: 

Cel strategiczny 1. Konkurencyjny i stabilny rynek pracy, 
Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność  regionalna, 
Cel strategiczny 3. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
Cel strategiczny 4. Dynamiczne przedsiębiorstwa, 
Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna, 
Cel strategiczny 6. Dobra dostępność  rynków pracy, dóbr i usług, 
Cel strategiczny 7. Wysoka jakość  środowiska, 
Cel strategiczny 8. Konkurencyjna aglomeracja opolska, 
Cel strategiczny 9. Ośrodki miejskie biegunami wzrostu, 
Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne obszary wiejskie. 

Zapisy niniejszego LSR znajdują  odzwierciedlenie praktycznie we wszystkim celach, za wyjątkiem celu 8 i 9 ale w najpełniej-

szy sposób wpisują  się  w cel strategiczny 2 poprzez cel szczegółowy 2.1. Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo- 
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rekreacyjnej i kulturalnej i cel 2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców oraz w cel strategiczny 5 poprzez cel szcze-
gółowy 1.2 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystania zasobów przyrodniczo-kulturowych oraz cel strategiczny 3 
i 6 poprzez realizację  celu szczegółowego 1.1 Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Cele przewidziane do realizacji 
w LSR sa zgodne i komplementarne z celami strategicznymi zawartym w Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2020. 

Aby zachować  pełną  komplementarność  działań, które będą  prowadzone w ramach wdrażania LSR, porównano cele 
przewidziane do realizacji dla LGD Stobrawski Zielony Szlak z celami i założeniami innych dokumentów planistycznych 
realizowanych na obszarze gmin: Dobrzeń  Wielki, Domaszowice, Lubsza, Lubniany, Murów, Namysłów, Pokój, Popielów, 
Svvierczów. Sformułowane w LSR cele są  zgodne z następującymi celami dokumentów strategicznych/planistycznych 
poszczególnych gmin: 

Tabela nr 28 Porównanie celów i założeń  dokumentów strategicznych planistycznych gmin leżących na terenie LGD Stob-
rawski Zielony Szlak do celów zawartych w LSR 

Dobrzeń  
Wielki 

Domaszo- 
wice 

Lubsza Lubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świer-
czów 

1.1.1. 
Rozwój 
poten- 
cjalu go- 
spodar- 
czego 
gminy 
1.1.2. 
Rozwój 
prze- 
twór- 
stwa 
rolno- 
spożyw- 
czego 

1.Tworze- 
nie wa- 
runków do 
zwiększa- 
nia za- 
trudnienia 

Two- 
rzenie 
warunków 
do rozwi- 
jania mi- 
cjatyw go- 
spodar- 
czych 

Two- 
rzenie no- 
wych 
miejsc 
pracy 

Cel rozwo- 
jowy 3.1: 
Dbałość  o 
rozwój 
przedsię- 
bierczości 
na terenie 
Gminy 

Co/ główny 
Tworzenie no- 
wych miejsc 
pracy na tere- 
nie gminy 

1. Rozwój 
obiektów i 
obszarów 
usługowych 

1.2. Roz- 
wój 
przedsię- 
biorczo- 
ści, 
szczegól- 
nie 
branży ry- 
backiej, 
rolnictwa i 
sektora 
MSP 

B.1. Roz- 
wój poza- 
rolniczych 
funkcji go- 
spodar- 
czych, na 
terenach 
niezagro- 
żonych 
powodzią  

6.4. Po-
pularyza-
cja i 
wspiera-
nie alter-
natywnej 
wytwór-
czości 
oraz usług 
w gminie 
B.5. Pro-
mocja lo-
kalnych 
produktów 
i usług 

LSR Stobrawski Zielony Szlak 
Cel ogólny 1 Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, w tym w turystyce 
Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 	• 
1.1. Wy- 
korzy- 
stanie 
walorów 
gminy 
dla jej 
rozwoju 
gospo- 
dar- 
czego 

1. Zacho- 
wanie, po- 
pularyza- 
cja i wy- 
korzysta- 
nie wab- 
rów przy- 
rodniczo- 
krajobra- 
zowych 

rozwój 
agrotury- 
styki 
promocja 
gminy, 

Two- 
rzenie 
bazy noc- 
legowej i 
gastrono- 
micznej 
dla tury- 
stów, 
3.Stwo- 
rze-nie 
oferty wy- 
poczynku 
dla 
miesz-
kańców 

Cel rozwo- 
jowy 2.1: 
Wykorzy- 
stanie wa- 
lorów wy- 
poczynko- 
wych 
Gminy 
D.1. Zacho- 
wanie hi- 
storycznej 
struktury 
przestrzen- 
nej i 
ochrona 
obiektów 
kultury ma- 
terialnej, 

1. Tworzenie 
możliwości do- 
datkowego za- 
trudnienia 
mieszkańców 
gminy, np. w tu- 
rystyce, informa. 
cji turystycznej, 
usługach, do- 
radztwie itp. 

1. Zahamo- 
wanie pro- 
cesów de- 
gradacji za- 
bytków i do- 
prowadze- 
nie do po- 
prawy stanu 
ich zacho- 
wania 

1.1. Wy- 
korzysta- 
nie poten- 
cjału 
uzdrowi- 
skowego i 
turystycz- 
nego 

B.2. Bu- 
dowa in- 
frastruk- 
tury tury- 
stycznej i 
rekreacyj- 
nej na ba- 
zie kom- 
pleksów 
leśnych i 
wodnych 

6.3. Po-
moc w 
tworzeniu 
i funkcjo-
nowaniu 
gospo-
darstw: 
agrotury-
stycznych 
i 
ekologicz-
nych 
C.4. Roz-
budowa 
infrastruk-
tury towa-
rzyszącej 
turystyce. 

LSR Stobrawski Zielony Szlak 
Cel ogólny 1 Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu m ejsc pracy, w tym w turystyce 
Cel szczegółowy 1.2 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystania zasobów przyrodniczo- kulturowych 
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, 	11.1. 
Wzrost 
jakości 
życia 
Miesz- 
kańców 
111.1. 
Rozwój 
infra- 
struktury 
społecz- 
nej 

tworzenie 
warunków 
do reali- 
zacji po- 
trzeb 
oświato- 
wych i 
kultural- 
nych spo- 
łeczeń- 
stwa 

1.Po- 
prawa 
warunków 
życia 
miesz- 
kańców, 
2. Moder- 
nizacja i 
tworzenie 
obiektów 
sportowo- 
rekreacyj- 
nych 

Cel rozwo- 
jowy 1.3: 
Rozbudowa 
infrastruk- 
tury tech- 
nicznej na 
terenie 
Gminy 

1.Podno-sze- 
nie atrakcyjno- 
ści gminy dla 
mieszkańców, 
w zakresie in- 
frastruktury 
społecznej 

1.Rozwoju 
placówek 
oświaty, 
opieki zdro- 
wotnej, kul- 
tury, sportu 
i rekreacji 

3.3. Roz- 
budowa 
infrastruk- 
tury rekre- 
acyjnej 

A.6. 	Po- 
prawa do- 
stępności 
i 	jakości 
usług spo- 
lecznych 

 
Wzboga-
cenie i ua-
trakcyjnie-
nie oferty 
kultural-
nej. 

 
Wzboga-
cenie i ua-
trakcyjnie-
nie oferty 
sportowo - 
rekreacyj-
nej. 

LSR Stobrawski Zielony Szlak 
Cel ogólny 2 Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców 
Cel szczegółowy 2.1 Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreac jnej i kulturalnej 
IV.1. 
Rozwój 
społe- 
czeń- 
stwa 
obywa- 
tel- 
skiego 

1.Popra- 
wa Suka- 
cji oraz 
rozwój ka- 
pitału 
ludzkiego 
i spolecz- 
nego wsi 

3.Prze- 
ciwdziała- 
nie zjawi- 
skom pa- 
tologicz- 
nym, 
4. Aktywi- 
zacja 
społeczna 
miesz- 
kańców 
we 
wsiach 

Cel rozwo- 
jowy 2.2: 
Budowa 
więzi spo- 
łecznych 
poprzez 
działalność  
kulturalną  i 
dzielenia 
integra- 
cyjne 

1. Propagowa- 
nie zdrowego i 
sportowego 
stylu 	życia 
wśród 	miesz- 

1.Rozwóju- 
sług kultury, 
sportu i re- 
kreacji 

2.3. Orga- 
nizacja 
d-ilałań  i 
wydarzeń  
kultural- 
nych dla 
mieszkań- 
ców w 
każdym 
wieku 

Kul- 
tywowa- 
nie boga- 
tych tra- 
dycji re- 
gional- 
nych 

C.2. Pod-
noszenie 
świado-
mości 
ekologicz-
nej wśrod 
mieszkań-
cow 

karków gminy 

LSR Stobrawski Zielony Szlak 
Cel ogólny 2 Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców 
Cel szczegółowy 2.2 Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców 

9.2. Sposób integrowania różnych sektorów, partnerów, zasobów i branż  w celu kompleksowej 

realizacji przedsięwzięć  
Planowane w strategii przedsięwzięcia i operacje będą  realizowane przez podmioty z różnych sektorów, uzupełniając 

się  i tworząc tzw. wartość  dodaną  w rozwoju obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak. W ramach przedsięwzięć  realizowane 
będą  operacje wykorzystujące różne zasoby przyrodnicze, kulturowe, historyczne i społeczne. Wszystkie dzielenia przewi-
dziane w ramach LSR są  zintegrowane i mają  na celu wzrost aktywności gospodarczej i społecznej. Wdrażanie strategii jest 
procesem kompleksowym, który odbywa się  na kilku poziomach oddziaływania społecznego, z uwzględnieniem udziału admi-
nistracji publicznej oraz sektora gospodarczego. Zintegrowanie odbywa się  więc już  na poziomie tworzenia lokalnej grupy 
działania, partycypacji społecznej przy opracowywaniu LSR, a następnie podczas wdrażania strategii. 

W ramach celów i planowanych przedsięwzięć, wyraźnie daje się  zauważyć, że każdy z sektorów pozostaje w efekcie 
korelacji z innymi, wzajemnie się  uzupełniając. Występuje łączenie różnych form działalności w przedsięwzięcia zależne i po-

wiązane, uzupełniające się. Podejście zintegrowane do planowanych przedsięwzięć  jest bardzo szerokie. Dotyczy zarówno 
celów, przedsięwzięć, operacji, jak i związków między różnymi podmiotami uczestniczącymi w ich realizacji. Uwzględnia rów-

nież  specyfikę  obszaru objętego LSR. Integrowanie sektorów wspiera działalność  Biura LGD. 
Poniżej przedstawiono cel szczegółowy 1.2. w ramach, którego będą  realizowane przedsięwzięcia w sposób spójny 

i kompleksowy: 

Cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystania zasobów przyrodniczo- kulturowych 
Zidentyfikowany w SWOT problem — Słabo wykorzystane zasoby przyrodniczo-kulturowe, w tym produkty lokalne 
Przedsięwzięcie 1.2.1.  Kreowanie usługi atrakcji turystycznych 
Przedsięwzięcie 1.22.  Promocja obszaru 
Przedsięwzięcie 1.2.3. Wsparcie współpracy związanej z turystyką  
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Sektory i partnerzy realizujący przedsięwzięcia, za pomocą  różnych metod: 
organizacje pozarządowe — realizujące projekty związane z budową/przebudową  infrastruktury turystycznej, 
renowacją  zabytków oraz materiałami i imprezami promocyjnymi, 
jednostki samorządu terytorialnego — realizujące głównie projekty infrastrukturalne, szlaki turystyczne, 
zagospodarowanie kąpielisk oraz duże imprezy promocyjne, a także tworzenie/wyposażanie izb pamięci/tradycji, 
LGD — realizujący projekt współpracy, tworzący centrum produktu turystycznego i kulturalnego oraz organizujący 
imprezy promocyjne, wydający materiały promocyjne, 
właściciele zabytków — renowacja zabytków, tworzenie ekspozycji, wystaw, izb pamięci, 
grupy rekonstrukcyjne — realizacja nowych atrakcyjnych obiektów turystycznych oraz wyposażanie grup, 
przedsiębiorcy związani z branżą  turystyczną  — zagospodarowanie kąpielisk, modernizacja bazy noclegowej i 
gastronomicznej, 
parafie — realizujące projekty związane z renowacją  zabytków. 

Także w ramach Celu szczegółowego 1.2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystania zasobów przyrodniczo-
kulturowych LSR integruje kilka branż  działalności gospodarczej: 

kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek - wypożyczalnie rowerów, organizacja spływów kajakowych, wypożyczal-
nie sprzętu pływającego na zbiornikach wodnych, usługi gastronomiczne i noclegowe, 
rolnictwo — wytwarzanie produktów lokalnych przetwórstwa rolnego, 
leśnictwo — oferta polowań  dla myśliwych, zbieranie runa leśnego (grzybów, ziół), 
handel - sprzedaż  lokalnych produktów, sprzedaż  oferty turystycznej, stworzenie sieci dystrybucji, sprzedaż  oferty w 
Internecie, 
oświata i wychowanie — prowadzenie zajęć  edukacyjnych opartych o lokalne zasoby turystyczne (przyrodnicze i 
kulturowe), 
kultura i sztuka - tworzenie ekspozycji i wystaw, muzeów, izb tradycji, renowacja zabytków, 
usługi inne — fotografia promocyjna dokumentująca zasoby, przygotowanie publikacji promocyjnych, 
ITI — przygotowanie oferty turystycznej i jej rozpowszechnienie z wykorzystaniem nowych technologii informatycz-
nych. 

10. Monitoring i ewaluacja 
Celem monitoringu jest zweryfikowanie, czy wdrażanie LSR postępuje zgodnie z planem, natomiast celem ewaluacji: 

oszacowanie rzeczywistych efektów wdrażania LSR. Dlatego też  monitoring jest narzędziem pomocnym przy bieżącym zarzą-
dzaniu wdrażaniem, a ewaluacja pozwala na ocenę  wdrażania w całości oraz planowanie interwencji i wskazywanie na ko-
nieczność  ich zastosowania. Pozwala ona na określenie, czy LSR jest wdrażana prawidłowo, a jej realizacja przebiega zgodnie 
z założeniami i czy sposób funkcjonowania stowarzyszenia przebiega w sposób gwarantujący wypełnienie wszystkich nałożo-
nych na nie zadań. Procedura monitoringu i ewaluacji stanowi załącznik nr 2 do LSR. 

Organem odpowiedzialnym za prowadzenie monitoringu jest Kierownik Biura LGD. Wyjątkowo Zarząd może zlecić  wyko-
nanie niektórych zadań  związanych z monitoringiem ekspertom zewnętrznym. Za gromadzenie danych odpowiada biuro LGD. 
Monitorowanie wskaźników będzie prowadzone przez pracowników Biura z wykorzystaniem elektronicznego formularza da- i  
nych. 

Główne elementy podlegające badaniom w ramach monitoringu to: 
- działalność  biura i pracowników LGD oraz Zarządu, 
- wskaźniki realizacji LSR, 
- eksperci prowadzący szkolenia i udzielający doradztwo, 
- budżet, 
- harmonogram ogłaszanych konkursów 
- zainteresowanie stroną  internetową  LGD. 
Sposób pozyskania danych, czas oraz sposób i okres pomiaru szczegółowo opisano w Procedurze monitoringu i ewaluacji 

— zalączniku nr 2 do LSR. 

Za przeprowadzenie ewaluacji wdrażania LSR i funkcjonowania LGD odpowiada Prezes Zarządu. Wyniki badania 
ewaluacyjnego przedstawiane są  w formie Raportu z wnioskami w formie uwag i rekomendacji zmian w sposobie funkcjono-
wania LGD, które zapewnią  wyższą  efektywność  działania LGD i lepsze osiągnięcie zakładanych celów. Wyniki ewaluacji 
Zarząd przekazuje Komisji Rewizyjnej oraz prezentuje na najbliższym Walnym Zebraniu Członków LGD. Planowane do za-
stosowania kryteria ewaluacyjne to: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność  i trwałość. Główne elementy podlega-
jące badaniom ewaluacyjnym to: 

- działalność  biura i pracowników LGD, 
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- działalność  organów LGD, 
- realizacja Planu Komunikacji i aktywizacja społeczności lokalnej, 
- cele i wskaźniki określone w LSR, 
- procedury związane z wyborem operacji, 
- kryteria wyboru operacji, 
- budżet, 
- plan działania. 
Sposób pozyskania danych, czas oraz sposób i okres pomiaru szczegółowo opisano w Procedurze monitoringu i ewaluacji 

— załączniku nr 2 do LSR. 
Wyniki pozyskane w ewaluacji zostaną  wykorzystane przede wszystkim do: 

aktualizowania harmonogramu naborów jako reakcja na potrzeby w tym zakresie, 
zwiększenie działań  informacyjnych i doradczych jako reakcja na niekorzystne wyniki badania mieszkańców w tym 
zakresie, 
operacja własna w reakcji na słabo zrealizowany wskaźnik, 
aktualizacja LSR, procedur jako reakcja na zauważone nieprawidłowości, 
rozmowa z pracownikami i wspólne rozwiązanie problemu, działania przewidziane kodeksem pracy jako reakcja na 
nieprawidłowości w pracy Biura LGD, 
rozmowa z członkami Zarządu i wspólne rozwiązanie problemu, działania przewidziane statutem jako reakcja na 
nieprawidłową  pracę  Zarządu. 

Praca nad założeniami procedury monitoringu i ewaluacji przebiegała z zastosowaniem metod partycypacyjnych, w tym 
przede wszystkim na warsztatach grupy roboczej, w ramach dyskusji nad elementami podlegającymi monitoringowi i ewaluacji 
dotychczas i koniecznymi zmianami. Także w ramach konsultacji społecznych, w tym Dni Otwartych (11 grudnia 2015) w 
biurze LGD, podczas których wyłożony był  projekt LSR. 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
Zarząd LGD przeprowadził  analizę  dokumentu pod względem spełnienia kryteriów kwalifikujących do strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Ocenie podlegał: stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć  
w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć, powiązania z działaniami przewidzianymi w innych doku-
mentach; przydatność  w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego roz-

woju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska; powiązania z problemami dotyczącymi 

ochrony środowiska; prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość  i odwracalność  oddziaływań; 
prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań  skumulowanych lub transgranicznych; prawdopodobieństwo wystąpienia ry-

zyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska; obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające 
znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska 
lub intensywne wykorzystanie terenu. Odnosząc te uwarunkowania do celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz przedsię-
wzięć  stwierdzono, że realizacja postanowień  Strategii nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć  mogących 

znacząco oddziaływać  na środowisko, a realizacja jego postanowień  nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 

W związku z powyższym zwrócono się  do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Opolu z prośbą  o uzgodnienie 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność  (LSR) dla Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska 
pismem nr WOOS.411.2.98.2015.ER z dnia 27.11.2015r. stwierdził  brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu LSR. 

Wykaz wykorzystanej literatury 
Analiza społeczno-gospodarcza LGD Stobrawski Zielony Szlak, 2013 
Analiza zasobów obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak, 2011 
Baza gastronomiczna i noclegowa, Odpocznij na Stobrawskim Zielonym Szlaku, 2010 
Poradnik dla LGD w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, III wydanie 2015 
Raport zbadania ewaluacyjnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stobrawski Zielony Szlak, 2013 
Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 2015 
Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń  Wielki na lata 2014-2020, 2014 
Strategia Rozwoju Gminy Lubniany na lata 2011 — 2020, 2011 
Strategia Rozwoju Gminy Pokój na lata 2014-2020, 2014 
Strategia Rozwoju Gminy Popielów 
Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2012-2020, 2012 
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Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, 2012 
Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice, aktualizacja 2015 
Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murów, aktualizacja 2014 
Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namyslów,2009 
Ustawy i rozporządzenia związane z wdrażaniem EFRROW w ramach PROW 2014-2020 
Waloryzacja zasobów krajobrazu kulturowego Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, 2015 

Załączniki do LSR 
Załącznik nr 1 Procedura aktualizacji LSR 
Niniejsza procedura reguluje zasady aktualizacji LSR przeprowadzanej przez LGD oraz kompetencje poszczególnych orga- 
nów i komórek LGD. Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają: 

LGD — oznacza Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak; 
LSR — oznacza Lokalną  Strategię  Rozwoju Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak: 
Rada — oznacza organ decyzyjny Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak; 
Zarząd — oznacza Zarząd Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak; 
Prezes zarządu —oznacza Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak, 
Biuro — oznacza Biuro Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak; 
Kierownik Biura — oznacza Kierownika Biura Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak;. 

1. Konieczność  wprowadzenia zmian do LSR może wynikać  w szczególności z następujących przyczyn: zmiany 
obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR; zmiany dokumentów programowych lub rozporządzeń  
dotyczących zagadnień  objętych LSR; uwag zgłoszonych przez Instytucję  Wdrażającą  uwag zgłoszonych przez kontrolę; 
organy LGD lub beneficjentów, wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR i przeprowadzonej ewaluacji 
LSR. 

2. Za propozycje zmian w LSR odpowiada Kierownik Biura, który zbiera wszystkie wnioski i uwagi dotyczące 
proponowanych zmian, a ich zestawienie przedstawia na koniec każdego roku Zarządowi Stowarzyszenia. W razie 
konieczności Kierownik Biura przekazuje niezwłocznie propozycję  zmian Zarządowi Stowarzyszenia. 

3. Zarząd: 
na podstawie przedstawionego zestawienia; 
w odniesieniu do obowiązujących przepisów programowych 

podejmuje decyzję  w formie uchwały o aktualizacji LSR i publikuje ją  na stronie internetowej LGD. 
W przypadku podjęcia uchwały o aktualizowaniu LSR, Zarząd rozpoczyna proces, podczas którego przeprowa- 
dza działania wybierając z poniższych: 
aktualizacja treści; 
przeprowadzenie badań; 
organizacja spotkań, 

— inne konieczne działania. 
W razie potrzeb Zarząd może powierzyć  przeprowadzenie działania lub działań  podmiotowi zewnętrznemu. 

	

4. 	Biuro informuje społeczność  lokalną  o przystąpieniu do procesu aktualizacji strategii poprzez wywieszenie na stronie 
internetowej LGD uchwały Zarządu o przystąpieniu do aktualizacji LSR i jej zakresie. Każdy z mieszkańców obszaru 
objętego działalnością  LGD ma prawo do wniesienia uwag w terminie 14 dni. 

	

5. 	Zarząd podejmuje decyzję  o przyjęciu bądź  nie uwag i podejmuje uchwałę  w sprawie zmian w LSR lub o zwołaniu Wal- 
nego Zebrania Członków w razie gdy zmiany LSR obejmują  treści, które pozostają  w kompetencji Walnego Zebrania 
Członków. 

6. Wprowadzenie zmian LSR w zakresie kryteriów wyboru operacji wymaga każdorazowo zatwierdzenia przez samorząd 
województwa. 

	

7. 	W terminie do 14 dni od dnia następującego po dniu podjęcia uchwały Kierownik Biura publikuje nową  wersję  LSR na 
stronie internetowej LGD. 

	

8. 	W razie zmian mających wpływ na przebieg procesu naboru i wyboru operacji przyjęta i ogłoszona wersja zaktualizowa- 
nego LSR obowiązuje od następnego ogłoszonego naboru wniosków. 

Załącznik nr 2 Procedura monitoringu i ewaluacji 

Niniejsza procedura reguluje zasady monitoringu i ewaluacji przeprowadzanej przez LGD oraz kompetencje poszczególnych 
organów i komórek LGD. 
Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają: 
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LGD — oznacza Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak; 
LSR — oznacza Lokalną  Strategię  Rozwoju Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak: 
Rada — oznacza organ decyzyjny Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak; 
Zarząd — oznacza Zarząd Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak; 
Prezes zarządu — oznacza Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak, 
Biuro — oznacza Biuro Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak; 
Kierownik Biura — oznacza Kierownika Biura Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak;. 

L 	Monitoring 
Monitoring służy bieżącemu zarządzaniu wdrażaniem i oceną  czy wdrażanie LSR postępuje zgodnie z planem. 
Za prowadzenie bieżącej oceny wdrażania LSR i funkcjonowania LGD odpowiada kierownik Biura. Zadania związane 
z monitoringiem wykonuje Biuro w ramach pracy własnej zgodnie z zestawieniem zakresu monitoringu — tabelą  nr 1. 
Wyniki monitoringu w formie krótkiego sprawozdania, w tym w szczególności informacja dotycząca realizacji wskaź-
ników za rok ubiegły oraz % realizacji narastając° każdego wskaźnika produktu Kierownik Biura przekazuje Zarzą-
dowi Stowarzyszenia - w miesiącu lutym każdego roku poczynając od roku 2017. 

resu monitorincu. 

Zakres badania Wykonawca 
Sposób wykonania bada- 

nia 
Czas badania Ocena 

Elementy podlegające monitorowaniu 

Działalność  biura i pra- 
cowników LGD oraz 

Zarządu 

Zarząd LGD 
(ocena wła- 

sna); 

Badanie poziomu satysfak- 
cji, badanie dokumentów 
związanych z pracą  biura, 
podsumowanie ankiet do- 

tyczących doradztwa 

- Czas pomiaru: 
Na bieżąco 

- Okres objęty 
sprawozdaniem 

- 
r popzedni rok 

Ocena pracy pracowników, 
sposobu przekazywania 

istotnych informacji, jakości 
świadczonego doradztwa 

Wskaźniki realizacji 
LSR 

Biuro LGD 
wła- 

sna) 

Sprawozdania z realizacji 
operacji, rejestr danych 

LGD 

Stopień  realizacji wskaźni- 
ków  określonych w LSR 

Eksperci prowadzący 
szkolenia i udzielający 

doradztwo; 

Biuro LGD 
(ocena wła- 

sna) 

Ankiety monitorujące otrzy- 
mane od osób uczestni- 

czących w szkoleniu i ko- 
rzystających z doradztwa 

	

. 	• 	• 

	

Ocena jakości 	świadczo- 
nych usług szkoleniowo-do- 

radczych 

Budżet 
Biuro LGD 
(ocena wła- 

sna) 
Rejestr danych LGD 

Stopień  wykorzystania bu- 
dżetu 

Harmonogram ogla- 
szanych konkursów 

Biuro LGD 
(ocena wła- 

sna) 

Rejestr ogłoszonych kon- 
kursów 

Zgodność  ogłaszania kon- 
kursów z harmonogramem 

konkursów LSR, ocena zain- 
tarasowania konkursami 

Zainteresowanie 
stroną  internetową  

LGD 

Biuro LGD 
(ocena wła- 

sna) 

Liczba osób odwiedzają- 
cych stronę  — dane od ad- 

ministratora www 

Skuteczność  przekazywa- 
nia/ uzyskiwania informacji 
na temat działalności LGD 

II. 	Ewaluacja 
Ewaluacja ma na celu oszacowanie rzeczywistych efektów wdrażania LSR i służy poprawie jakości, efektywności i 
spójności pomocy udzielanej w ramach wdrażania LSR. 

Za przeprowadzenie ewaluacji wdrażania LSR i funkcjonowania LGD odpowiada Zarząd Stowarzyszenia. Zadania 
związane z ewaluacją  wykonuje podmiot zewnętrzny zgodnie z zestawieniem zakresów badania — tabelą  nr 2. Wyniki 
badania ewaluacyjnego przedstawiane są  w formie Raportu z wnioskami w formie uwag i rekomendacji zmian w 
sposobie funkcjonowania LGD, które zapewnią  wyższą  efektywność  działania LGD i lepsze osiągnięcie zakładanych 

celów. 

Wyniki ewaluacji Zarząd przekazuje Komisji Rewizyjnej oraz prezentuje na najbliższym Walnym Zebraniu Członków 

LGD. 
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4. 	W styczniu każdego roku kalendarzowego poczynając od roku 2018 organizowane będą  warsztaty refleksyjne, aby 
wypracowane wnioski mogły zasilić  o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok poprzedni 

Tabela nr 2 Zestawienie zakresu ewaluacji 

Zakres badania 
Wyko- 
nawca 

Sposób wykonania badania Czas bada- 
nia Ocena 

Ewaluacja funkcjonowania LGD 

Działalność  biura i 
pracowników LGD; 

Ze- 
wnętrzni 
eksperci 
(ocena 

ze- 
wnętrzna 

); 

- wywiad z kierownikiem biura; 
- Ankiety monitorujące otrzymane 

od osób uczestniczących w szkole- 
niu i korzystających z doradztwa; 
- ankiety otrzymane w ramach ba- 

dania poziomu satysfakcji 

- Czas pro- 
wadzenia 
ewaluacji:  
I półrocze 
roku 2019, 

2022 
- Okres ob- 
Jęty pomia- 

rem: 
lata 2016- 

2018, 
lata 2019- 

2021 . 

Ocena pracy pracowników, 
sposobu przekazywania 

istotnych informacji, jakości 
świadczonego doradztwa 

Działalność  orga- 
nów LGD 

- opinia Zarządu , 
- ankiety otrzymane w ramach ba- 

dania poziomu satysfakcji, 
- badanie dokumentów związanych 

z pracą  biura 

szkole
Ocena funkcjonowania 
(uczestnictwo w 	- 
niach i posiedzeniach or- 

ganu, przestrzeganie rogu- 
lamino'w, stosowanie proce- 

dur) 

Realizacja Planu 
Komunikacyjnego i 
animacja spolecz- 

ności lokalnej 

Ankiety otrzymane w ramach bada- 
nia poziomu satysfakcji 

Ocena skuteczności prowa- 
dzonych działań  komunika- 

cyjnych i animacyjnych 

Ewaluacja wdrażania LSR 

Cele i wskaźniki 
określone w LSR 

- Ze- 
wnętrzni 
eksperci 
(ocena 

ze- 
wnętrzna 

); 

- rejestr danych LGD; 
- sprawozdania z realizacji operacji; 
- ankiety otrzymane w ramach ba- 

dania poziomu satysfakcji 

- Czas pro- 
wadzenia 
ewaluacji: 
I półrocze 
roku 2019, 

2022 
- Okres ob- 
jęty pomia- 

rem: 
lata 2016- 

2018, 
lata 2019- 

2021 

Ocena celowości i trafności  
założeń  realizowanych w
ramach LSR. Określenie 

stopnia realizacji paszcze- 
gólnych celów 

Procedury związane 
z wyborem operacji 

Ze- 
wnętrzni 
eksperci 
(ocena 

ze- 
wnętrzna 

)i 

Ankiety otrzymane w ramach bada- 
nia poziomu satysfakcji, 

wywiad z członkami Rady i Zarządu 

, Ocena jakości stosowanych 
procedur 

Lokalne Kryteria 
Wyboru 

Ze- 
wnętrzni 
eksperci 
(ocena 

Ankiety otrzymane w ramach bada- 
nia poziomu satysfakcji, wywiad z 

członkami Rady 

Ocena jakości stosowanych 
Lokalnych Kryteriów Wy- 

boru, ocena procedury wy- 
boru 
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ze- 
wnętrzna 

); 
Ze- 

wnętrzni 
eksperci 

Ocena zgodności i wysoko- 
ści wydatkowania środków 

Budżet (ocena 
ze- 

wnętrzna 

Rejestr danych LGD finansowych z budżetu na 
poszczególne działania 

); 
Ze- 

wnętrzni 
eksperci 

Ocena zgodności ogłasza- 
nych i realizowanych pro- 

Pian działania (ocena 
ze- 

wnętrzna 

Rejestr danych LGD jektów z Planem działania i 
umową  na wdrażanie LSR 

); 
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Załącznik nr 3 Plan działania 

Cel ogólny1 Rozwój przedsiębiorczości sprzyjaiacy tworzeniu i u 

C
el

  o
g

ól
ny

  1
 

Lata 2016-2018 
„ 

2019-2021 
_ 

2022-2023 Razem 2016-2023 -o 
3 to 

co -o 
3 o 
3o. 

-. w 
Er n 

ni w 
Fi t w  

-0 
'T? 

Nazwa wskaż- wskaż- 
nika 

Wartość  
z jedno- 

stką  
miary 

% realizacji 
wskaźnika 
narasta- 

jąco 

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

War- 
tość  z 
jedno- 
stką  
miary 

% reali- 
zacji 

wska- 
znika na- 

rasta- 
jąco 

Plano- 
wane 

wsparcie w 
PLN 

War- 
tość  z 
jedno- 
stką  
miary 

% reali- 
zacji 

wska- 
znika na- 

rasta- 
jąco 

Plano- 
wane 
wspar- 
cie w 
PLN 

Razem 
wartość  
wskazni- 

ków 

Razem pla- 
nowane 
wsparcie 

Cel szczegółowy 1.1 PROW 

1 Pr
ze

ds
ię

w
zi
ęc

ie
  

1.
1.

1  

Liczba 	centrów 
przetwórstwa lokal- 
nago 

1 
sztuk 
a 

100 500 000 O 100 O o loo o 1 sztuka 500 000 PROW Realiza-
cja LSR 

Pr
ze

ds
ię

w
zi
ęc

ie
  

1.
1.

2 	
 

Liczba 	wspartych 
podmiotów 	gospo- 
darczych 

12 
sztuk 

75 
1 257 715 

4 sztuk 100 
707 419 

O 100 O 16 sztuk 
1 965 135 

PROW Realiza-
cja LSR 

I

Pr
ze

d
si ęw

zi
ęc

ie
  

J
.1

.3
  

Liczba nowych pod- 
miotów 	gospodar- 
°zych 

13 
sztuk 

46 
650 000 

15 
sztuk 

100 
900 000 

o loo o 28 sztuk 
1 550 000 

PROW Realiza-
cja LSR 

Razem cel szczegółowy 
1.1 2 407 716 1 607 419 

O 
4 015 135 

Cel szczegółowy 1.2 PROW • 



Pr
ze

ds
ięw

zi
ęc

ie
  1

.2
.1

 
Liczba 	zabytków 
poddanych pracom 
konserwatorskim 
lub restauratorskim 
w wyniku wsparcia 
otrzymanego w ra-
mach realizacji stra-
tegii 

4 sztuk 67 299 265,36 2 sztuki 100 200 000 0 100 0 6 sztuk 499 265,36 PROW Realiza-
cja LSR 

Liczba nowych lub 
zmodemizowanych 
niekomercyjnych 
obiektów infrastruk-
tury turystycznej 

4 sztuk 67 
328 431,67 

2 sztuki 100 
400 000 

O 100 O 6 sztuk 
728 431,67 

PROW Realiza-
cja LSR 

Liczba 	nowych/ 
zmodernizowanych 
komercyjnych usług 
lub 	obiektów infra- 
struktury 	turystycz- 
nej 

1 sztuka 
50 

96 091 
1 
sztuka 

100 200 000 O 100 O 2 sztuki 296 091 PROW Realiza- 	- 
cja LSR 

O O O 3 
sztuki 

100 300 000 O 100 0 3 sztuki 300 000 PROW Realiza-
cja LSR 

Liczba nowych 
miejsc noclegowych 

Pr
ze

ds
ięw

zi
ęc

ie
  

1.
2.

2  

Liczba 	wspartych 
imprez 	promocyj- 
nych specyficznych 
dla LGD 

4 sztuki 100 
88 638 

O 100 O O 100 O 4 sztuki 
88 638 

PROW Realiza-
cja LSR 

Liczba 	flarze- 
dzi/materialów/ka- 
nałów promocyjnych 

52 
sztuki 

84 
180 056 

10 
sztuk 

100 
139 675 

O 100 0 62sztuki 

319 731 

PROW Realiza-
cja LSR 
Aktywiza-
cja 

Pr
ze

ds
i ęw

zi
ęc

ie
  

I
  9
 R

 

Liczba 	zrealizowa- 
nych 	projektów 
współpracy, w tym 
projektów 	współ- 
pracy międzynaro-
dowej 

1 sztuka 50 
166 820 

1sztuka 100 
23 180 

O 100 O 2 sztuki 190 000 PROW Wspól-
praca 
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Liczba LGD uczest- 
niczących w projek- 
tach współpracy 

4 sztuk 67 2 sztuki 100 O O 100 0 6 PROW Współ-
pra-ca 

Razem cel szczegółowy 
1.2 1 159 302,03 

1 262 855 0 
2 422 157,03 

Razem cel ogólny 1 

. 3 567 018,03 . 	. ... 	.. 	__ _... __ 2 870 274 
O 

6 437 292,03 
— ooligatoryjne ws azni i dla PROW 2014- 

Cel ogólny2 Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców 

C
e l

 o
gó

ln
y  

2 

Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 Razem 2016-2023 -a 
3 

CO 

3 

-o o 
CL 
O. 

03 
Er = 
ri 
CO 

3 w 
-0 
E to 

i 

Nazwa wskaźnika Wartość  
z jedno- 

stką  
miary 

% re- 
aliza- 

cji 
wskaz 
ni-ka 
nara- 
sta- 
Ac° 

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

War- 
tość  z 
jedno 
-stką  
miary 

% reali- 
zacji 

wskaz- 
nika 
nara- 

sta-jąco 

Planowa-ne 
wsparcie w 

PLN 

War- 
tość  z 
jedno 
-stką  
miary 

% re- 
aliza- 

cji 
wska- 
źnika 
nara- 
sta- 
iąco 

Plano 
- 

wane 
wspa 
-rcie 

w 
PLN 

Ra- 
zem 
war- 
tość  

wskaz 
ników 

Razem plano- 
wane wspar- 

cle 

Cel szczegółowy 2.1 PROW 

— - o o 0. 
17.1 
4 
-g ,_ 
o - 
,t4 
CL r4 

Liczba zbudowa- 
nych/przebudowa- 
nych obiektów inka-
struktury sportowo-
rekreacyjnej oraz 
kulturalnej 

15 
Sztuk 

62 
1 275 654,08 

9 
sztuk 

100 
1 349 210,92 

O 100 O 24 
sztuk 2 624 865 

PROW Realizacja 
LSR 

ał  t i 

.wcf? 
-o 
w Cl 
, 

a. c.i 

Liczba operacji ukie- 
runkowanych na in- 
nowacje 

10 sztuk 100 98 842 O 100 O O 100 O 10 
sztuk 

98 842 PROW Realizacja 
LSR 

Liczba ofert spędza- 
m• a wolnego czasu 

21 sztuk 100 197 304 O 100 O O 100 O 21 
sztuk 

197 304 PROW Realizacja 
LSR 



Razem cel szczegółowy 
2.1 1 571 800,08 1 349 210,92 O 2 921 011 
Cel szczegółowy 2.2 PROW 

P
rz

ed
si
ęw

zi
ęc

ie
  

2.
2.

1
 

Liczba operacji ukie- 
runkowanych na in- 
nowacje 

0 O 0 10 
sztuk 

100 85 696 O 100 O 10 
sztuk 

85 696 PROW Realizacja 
LSR 

Liczba działań  edu- 
kacyjnych lub inte- 
gracyjnych 

22 
sztuk 

52 
214 281 

20 
sztuk 

100 
171 394,97 

O 100 O 42 
sztuk 

385 675,97 PROW Realizacja 
LSR 

P
rz

ed
si
ęw

zi
ęc

ie
  

2.
2.

2 

Liczba spotkań  in- 
formacyjno-konsul- 
tacyjnych 	LGD 	z 
mieszkańcami 

50sztuk 60 21650 38 
sztuk 

100 31450 O 100 O 88 
sztuk 

53 100 PROW Aktywiza-
cja 

Liczba innych dzia- 
łań  animacyjnych 

10 
sztuk 

50 
51 725 

10 
sztuk 

100 40 650 O 100 O 20 
sztuk 92 375 

PROW Aktywiza-
cja 

Razem cel szczegółowy 
2.2 287 656 329 190,97 O 616 846,97 

Razem cel ogólny 2 
1 859 456,08 1 678 401,89 O 

3 537 857,97 
rcz a operacji ukierunkowanych na innowacje — obligatoryjne wskaźniki dla PROW 2014-2020 
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Załącznik nr 4 Budżet 

Budżet LSR 
Zakres wsparcia Wsparcie finansowe (PLN) 

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

9 500 000 9 500 000 

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

190 000 190 000 

Koszty bieżące 
(art. 35 ust 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013) 1 852 350 

1 852 
350 

Aktywizacja 
(art. 35 ust 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013) 285 150 285 150 

Razem 11 827 500 11 827 500 

Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 
Wkład 
EFRROW 

Budżet pań- 
stwa 

Wkład własny 
będący wkładem 
krajowych środ-
ków publicznych 

Razem 

Beneficjenci inni niż  jednostki sektora finansów 
publicznych 

3 929 152,5 2 245 847,5 6 175 000 

Beneficjenci będący jednostkami sektora finan- 
sów publicznych 

2 115 697,5 1 209 302,5 3 325 000 

Razem 6 044 850 2 245 847,5 1 209 302,5 9 500 000 
Załącznik nr 5 Plan komunikacji Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak w okresie wdraża- 
nia lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020 
I. Główne cele działań  komunikacyjnych 

1.1. Wyniki analizy potrzeb komunikacyjnych 
W celu zidentyfikowania potrzeb i ewentualnych problemów w zakresie komunikacji zewnętrznej wśród mieszkańców ob-

szaru objętego LSR przeprowadzono badanie ankietowe. W badaniu uczestniczyły 267 osób z różnych grup wiekowych (do 24 lat 
— 7%, 25-34 lata — 27%, 35-49 lat — 39%, powyżej 50 lat — 27%), w tym 145 kobiet i 122 mężczyzn. Ponad 60% ankietowanych od 
dawna zna LGD. Zdecydowanie największa liczba ankietowanych zetknęła się  z działalnością  LGD dzięki informacjom publikowa-
nym na stronach internetowych LGD oraz gmin (47%). Kolejnymi kanałami informacji, dzięki którym respondenci otrzymali informa-
cję  o działalności LGD byly na równi: publikacje i artykuły w prasie (po około 25%). Mieszkańcy dowiadywali się  również  o działal-
ności LGD poprzez udział  w organizowanych przez LGD spotkaniach informacyjnych (23%) i imprezach (22%). 
Aż  64% ankietowanych uważa, że LGD informuje wystarczająco społeczność  o swoich działaniach (11% - uważa, że informacje 
nie są  wystarczające, a 25% nie ma zdania na ten temat). 
Respondenci uważają  że najbardziej potrzeba informacji przesyłanych pocztą  elektroniczną  (30%), informacji na stronach 
internetowych (27%), spotkań  w gminach (24%) oraz informacji w prasie (23%). Pozostałe wymienione w ankiecie sposoby 
przekazywania informacji uzyskały mniej niż  20% głosów, z czego za najmniej istotne uznano publikacje (foldery, mapy) oraz ulotki 
i gadżety promocyjne. 

1.2. Najważniejsze cele realizacji planu komunikacji 
Głównym celem planu komunikacji jest bieżące informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach 

udzielania wsparcia z budżetu LSR, a także raportowanie mieszkańcom o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów 
i wskaźników). Zakłada się, że intensywność  i jakość  przekazywanych informacji przełoży się  na zwiększenie zaangażowania spo-
łeczności lokalnej w działalność  LGD, a tym samym pozytywnie wpłynie na jakość  zgłaszanych operacji i wniosków. Planowane 
działania takie jak informacje podawane w intemecie, radio i prasie mają  wzbudzić  zainteresowanie oraz zachęcić  potencjalnych 
beneficjentów do aplikowania o środki, zwiększając liczbę  zrealizowanych inwestycji. 

Celem działań  komunikacyjnych jest ponadto utrwalenie i pogłębienie akceptacji i przychylności mieszkańców obszaru 
LGD dla realizacji LSR. Podjęte założenia wynikają  bezpośrednio z doświadczeń  związanych z realizacją  poprzedniej strategii, a 
także propozycji i uwag zgłaszanych przez uczestników dotychczasowych spotkań  informacyjno-konsultacyjnych. 

Oprócz informowania, raportowania, edukowania i promowania zaplanowano działania komunikacyjne mające dostar-
czyć  informacji zwrotnej od mieszkańców obszaru objętego LSR w zakresie zadowolenia ze sposobu realizacji LSR, jakości prze-
kazywanych informacji i oferowanej pomocy, a także w zakresie ewentualnych wniosków dotyczących konieczności zmian w LSR, 
w tym w planie komunikacji. 



Działania komunikacyjne oraz odpowiadające im środki przekazu, główni adresaci, w tym grupy wykluczone i defa-
woryzowane 

Niniejszy plan komunikacji zawiera szereg dotychczas nie stosowanych lub stosowanych w mniejszym zakresie środków 
przekazu. Innowacją  będą  w szczególności dzialania skierowane na dotarcie do grup społecznych wymienionych w LSR jako de-
faworyzowane na rynku pracy oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Do działań  tych należało będzie umieszczanie plakatów 
na tablicach ogłoszeń  powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej oraz centrów pomocy rodzinie. Przygotowane 
zostaną  również  ulotki dla pracowników instytucji mających bezpośredni kontakt z wyżej wymienionymi grupami społecznymi, aby 
mogli oni w ten sposób przekazywać  informacje zainteresowanym. LGD zaplanowała również  udział  w targach pracy obejmujących 
swoim zasięgiem obszar LGD. Przeprowadzone zostaną  indywidualne konsultacje eksperta zewnętrznego dla potencjalnych wnio-
skodawców z grup defaworyzowanych na rynku pracy. 

Innymi działaniami informacyjnymi, których dotąd nie stosowano będzie wykorzystanie innowacyjnej usługi- produkcja 
filmu (promującego założenia i realizacje LSR) z przeznaczeniem do dystrybucji w internecie. 

Według badań  przeprowadzonych w ramach diagnozy obszaru objętego LSR do grup najbardziej defaworyzowanych na 
rynku pracy należą  osoby 50+ oraz młodzi niezatrudnieni do 25 lat... 

Poza innowacyjnymi i specyficznymi metodami docierania do grup społecznych defaworyzowanych na rynku pracy plan 
komunikacji przewiduje wykorzystanie kanałów komunikacji uznanych przez społeczność  za najbardziej właściwe. Będą  nimi infor-
macje na stronach intemetowych LGD oraz gmin — członków LGD, aktywność  na portalu społecznościowym„ a także informacje 
w prasie lokalnej. Powyższe środki przekazu mają  zapewnić  sprawne przekazanie informacji wszystkim mieszkańcom obszaru 
objętego LSR. 

Do utrzymania wysokiej mobilizacji społecznej w całym okresie realizacji LSR oprócz wyspecyfikowanych działań  komu-
iikacyjnych rozłożonych odpowiednio wczasie ma przyczynić  się  aktywne uczestnictwo LGD we wszelkiego typu imprezach lokal-
nych, festynach, targach itp. Organizowane będą  również  szkolenia, warsztaty, konferencje i festiwale, które będą  spełniały ważną  
rolę  w procesie komunikacji LGD z otoczeniem zewnętrznym. 

Zakładane wskaźniki działań  komunikacyjnych 
Szczegółowy wykaz wskaźników dotyczących poszczególnych środków przekazu wraz z budżetem przeznaczonym na 

ten cel zawiera zalączona do Planu Komunikacji tabela. Na każde zdziałań  informacyjnych założono co najmniej po jednym wpisie 
na stronach internetowych LGD oraz gmin — członków LGD. Dodatkowo niektóre zdziałań  przewidują  publikację  1 artykulu w prasie. 
.. W działaniach informacyjnych, których jednym z kanałów przekazywania informacji będą  ulotki przewidziano dystrybucję  1000 
sztuk ulotek na całym obszarze objętym LSR. Co rok przewidziano też  publikacje promujące walory obszaru LGD w ilości co naj-
mniej 500 szt. 

Planowane efekty działań  komunikacyjnych 
Szczegółowy wykaz zakładanych efektów dotyczących poszczególnych działań  komunikacyjnych zawiera załączona do 

Planu Komunikacji tabela. Podstawowym efektem przewidzianych działań  ma być  przekazanie informacji maksymalnie dużej liczbie 
mieszkańców obszaru objętego LSR, podniesienie ich wiedzy, świadomości, wzmocnienie dobrego wizerunku LGD, a w konse-
kwencji zaktywizowanie mieszkańców podczas naborów na projekty oraz innych działań  prowadzonych przez LGD, np. szkoleń, 
spotkań  lub imprez integracyjnych. 

Miernikami efektów działań  komunikacyjnych będą: 
wzrost liczby odwiedzin strony internetowej i profilu na portalu społecznościowym LGD 
ilość  osób uczestniczących w przedsięwzięciach organizowanych przez LGD 
ilość  osób, które otrzymały publikację  
wyniki ankiet 
ilość  osób z grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym uczestniczących w spotkaniach 
zwiększenie udziału przedstawicieli grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w realizowanych 
projektach w stosunku do poprzedniego okresu programowania 
Efektem działań  nastawionych na pozyskanie informacji zwrotnej będzie pozyskanie określonej liczby głosów w formie 

ankiet, telefonów, złożonych pism lub osobistych rozmów z pracownikami i członkami organów LGD. 
5. 	Analiza efektywności zastosowanych działań  komunikacyjnych i środków przekazu 

Zastosowane w planie komunikacji działania oraz wykorzystane środki przekazu podlegać  będą  cyklicznym (corocznym) ba-
daniom przynoszonych efektów oraz — związanej z nimi —racjonalności budżetowej. Dodatkowo cześć  zaplanowanych narzędzi 
komunikacji przewiduje otrzymanie informacji zwrotnej lub aktywny udział  mieszkańców. Regularnie (co pól roku) na stronie inter-
netowej LGD umieszczane będzie zestawienie rzeczowo-finansowe z wykorzystanych środków w ramach poddzialanie 19.4 Wspar-
cie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. W przypadku stwierdzenia, że któreś  z działań  komunikacyjnych nie przynosi pożą-
danych efektów, przewiduje się  zastosowanie planu naprawczego. Polegać  on będzie na modyfikacji dotychczasowych praktyk 
komunikacyjnych lub zastąpieniu ich nowymi, które w ocenie LGD będą  bardziej odpowiednie dla osiągnięcia wyznaczonych celów. 
Przed wprowadzeniem każdej modyfikacji w ramach planu naprawczego przewiduje się  zarówno poinformowanie odbiorców planu 
komunikacyjnego (poprzez strony intemetowe, portal spolecznościowy), jak przyjmowanie propozycji mieszkańców w biurze LGD 
oraz podczas różnego rodzaju spotkań  
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Sposób wykorzystania zebranych opinii w procesie realizacji LSR, sposoby upubliczniania wyników działań  w ra. 
mach planu komunikacji 

Plan komunikacji przewiduje działania dotyczące zbieranie informacji o funkcjonowaniu LGD oraz poziomu zadowolenia z rea-
lizacji LSR. W przypadku stwierdzenia niezadowolenia z metod wdrażania LSR oraz nieprzychylności wobec braku działań  podej-
mowanych przez LGD konieczne będzie wdrożenie środków zaradczych. Przewiduje się  wśród nich przede wszystkim: organizację  
spotkań  przedstawicieli LGD z mieszkańcami i beneficjentami oraz przeprowadzenie badań  ankietowych, a także przyjmowanie 
uwag bezpośrednio w Biurze LGD. Po zebraniu opinii i wysłuchaniu uwag LGD będzie zobowiązana do odniesienia się  do otrzy-
manych informacji zwrotnych, przygotowanie propozycji zmian zawartych w aktualizacji LSR oraz ponowne skonsultowanie ich 
(tymi samymi metodami) ze społecznością  lokalną. 

Do analizy zebranych opinii oraz podjęcia na ich podstawie odpowiednich decyzji organami upoważnionymi będą  w zależności 
od wagi i zakresu przekazanych uwag, Rada i Zarząd LGD. Zarówno zebrane informacje, proces konsultacji, jak i podjęte decyzje 
upubliczniane będą  podstawowymi kanałami informacji tj. na stronach internetowych, portalu spolecznościowym 	i poprzez 
pocztę  elektroniczną. 

Budżet 

Łaczny budżet Planu Komunikac i wynosi 285 150 zł. 
rok budżet na działania komunikacyjne 

2016 46.750 zł  
2017 41 000 zł  
2018 65.800z1 
2019 65.800zI 
2020 65.800zi 

razem 285.150 zł  

Budżet poszczególnych działań  komunikacyjnych w pbdziale na środki przekazu zawiera poniższa tabela. Środki finan-
sowe, ujęte w budżecie w następujących po sobie latach, uwzględniają  wzrost nakładów na przewidywane do realizacji zadania 
wynikający z porównania dynamiki wzrostu kosztów w poprzednich latach. 
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Zał. nr 2 do uchwały nr 15/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 28.03.2018 r. 

Rok Cel komunikacji Adresaci Nazwa działania 
komunikacyjnego Środki przekazu wskaż- 

fliki 
Budżet w 
złotych Efekty Sposób pomiaru efektu 

ro
k 

20
16

 

Przekazanie infor- 
macji o przyjęciu 
LSR, jej celach 
oraz możliwo- 
ściach dofinanso- 
wania projektów 

Członkowie sto- 
warzyszenia, 
mieszkańcy ob- 
szaru LGD 

Kampania informa- 
cyjna dotycząca 
założeń  LSR na 
lata 2014-2020. 

Artykuł  na stronie internetowej 
stowarzyszenia (domena) 

1 szt. 725,00 

1.Dotarcie do co najmniej 
1000 osób. 

Weryfikacja ilości wejść  na 
stronę  

Artykuł  na facebook, 
1 szt. 0,00 

Weryfikacja ilości wyświe-
tleń  

Artykuł  na stronach gmin 

1 szt. 0,00 

Weryfikacja średniego na-
kładu gazet. 

Artykuł  w lokalnej prasie 
1 szt. 0,00 

Promocja i budo- 
wanie pozytyw- 
nego wizerunku 
LGD i LSR. Akty- 
wizowanie lokalnej 
społeczności do 
włączenia się  w 
realizację  LSR po-
przez aktywne 
uczestnictwo w re- 
alizowanych 
przedsięwzię- 
ciach. 

Członkowie LGD, 
mieszkańcy ob- 
szaru LGD, 	tu- 
ryści, potencjalni 
beneficjenci, 
grupy defawory- 
zowane 

Promocja obszaru, 
animacja/ aktywi- 
zacja lokalnej spo- 
łeczności. 

artykuły na stronie intemeto- 
wej stowarzyszenia 

10 
szt. 0,00 

1. Dotarcie do co najmniej 
1000 osób z publikacjami, 
materiałami informacjami 
promującymi obszar LGD 
oraz działaniami animacii lo- 

weryfikacja ilości wejść  na 
stronę  

pubfikacje promujące walory 
kulturowe, przyrodnicze i histo- 
ryczne oraz wskazujące atrak-
cje turystyczne obszaru 

250 szt. 6000,00 

kalnei i współpracy. ilosc osób, które otrzymały 
publikację  (lista potwierdza-
jąca odbiór publikacji)  Podniesienie atrakcyjności 

turystycznej obszaru LGD. 
Zwiększenie świadomości 
członków LGD, mieszkań- 
ców obszaru LGD, 	tury- 
stów, potencjalnych benefi-
cjentów w tym osób z grup 
defaworyzowanych. 

Ryta CD ( piosenki autorskie 
promujące walory kulturowe, 
przyrodnicze i historyczne) Jej 
nagranie udostępnione będzie 
na stronie internetowej do po-
brania. 1 szt. 2600,00 

ilość  pobrań  ze strony inter-
netowej LGD 



Budowanie pozy- 
tywnego wize- 
runku LGD i LSR. 
Poinformowanie 
potencjalnych be- 
neficjentów o LSR, 
jej głównych ce- 
lach, zasadach 
przyznawania doli- 
nansowania, kry- 
teriach oceny pro- 
jektów oraz typach 
operacji. 

Mieszkańcy ob- 
szaru LGD, 	po- 
tencjalni benefi- 
cjenci, grupy de- 
faworyzowanych 

Kampania informa- 
cyjna nt. możliwo- 
ści pozyskiwania 
dofinansowania, 

udział  w imprezach lokalnych 
( m.in. dożynki, festyny) Co naj- 

mniej 4 1600,00 

lAnimac a co najmniej 100 Ilość  osób, które skorzystały 
z konsultacji, weryfikacja na 
podstawie ilości kart konsul-
tacyjnych bądź  listy obecno-
ści 

osób do podejmowania 
przedsięwzięć  w ramach 
LSR oraz aplikowania wnio- 
sków do LGD. 

2.Animac'a co najmniej 50 

organizacja spotkań 	in- 
formacyjno- promocyjnych- in- 
tegracyjnych Co naj- 

mniej 2 675,00 
Film promujący założenia i re- 
alizację  LSR 

1 szt. 8000,00 

osób podczas organizowa- 
nych spotkań  informacyjno- 
Promocyjnych. 

weryfikacja poprzez ilość  
wyświetleń  na stronie LGD 
oraz Facebooku. 

zakup rollup informacyjno-pro-
mocyjnego 

1szt. 1000,00 
Przekazanie infor- 
macji o naborze 
wniosków oraz 
wsparcie poten- 
cjalnych benefi- 
cjentów w zakre- 
sie pozyskiwania 
środków z budżetu 
LSR. 

Mieszkańcy ob- 
szara LGD, 	po- 
tencjalni benefi- 
cjenci, grupy de- 
faworyzowanych, 
młodzież  wkra- 
czająca na rynek 
pracy, nauczy- 
ciele członkowie 
organizacji poza- 
rządowych, 
członkowie Rad 
Działalności Po- 
żytku Publicz- 
nego. 

Spotkania informa- 
cyjno-szkoleniowe 
dot. zasad opraco- 
wania wniosków na 
poszczególne 
przedsięwzięcia. 
Kampania informa- 
cyjna o naborach 
wniosków 

Szkolenia/warsztaty 
4 szt. 7500,00 

1. Animac a co najmniej 50 ilość  osób (w szczególności 
z grup defaworyzowanych), 
która wzięła udział  w szkole-
niach, weryfikacja na pod-
stawie listy obecności 

osób podczas organizowa- 
nych szkoleń/warsztatów w 
tym również  osób z grup de- 
faworyzowanych. 

2.Udzielenie doradztwa indy-
widualnego dla co najmniej 
30 osób z grupy defaworyzo-
wanych. 

3.Animacia co najmniej 80 

Indywidualne konsultacje pro- 
wadzone przez eksperta ze- 
wnętrznego dla potencjalnych 
wnioskodawców z grupy osób 
defaworyzowanych 

10 szt. 8000,00 
Raport kierownika biura z indy- 
widualnych konsultacji prowa- 
dzonych mailowo, telefonicz-
nie i osobiście przez pracowni- 
ków biura LGD 

1 szt. 0,00 
osób w celu zdobycia umie-
jętności z przygotowywania 
wniosków aplikacyjnych w 
tym również  osób z grup de-
faworyzowanych 

ogłoszenie w prasie lokalnej 
1 szt. 2500,00 

ogłoszenie na stronie inteme- 
towej stowarzyszenia 1 szt. 0,00 
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75 

1000 

500 szt. 

500.00 

500,00 

7000,00 

ilość  osób, które otrzymały 
publikację  (lista potwierdza-
jąca odbiór publikacji) 

1 szt. 	0,00 

4.Animacja co najmniej 100 
osób którym pracownicy 
biura udzielili konsultacji w 
tym również  z grup defawo-
ryzowanych. 

ogłoszenie na stronach inter-
netowych gmin 

Plakaty na tablice informa-
cyjne gmin, ośrodków kultury, 
Powiatowych Urzędów Pracy, 
Ośrodków Pomocy Społecznej 
oraz Centrów Pomocy Rodzi-
nie 

40 szt. 
Ulotki dla: 
1.pośredników pracy, 2.dorad-
ców zawodowych w PUP, 

pracowników socjalnych 
MOPS, GOPS i PCPR 

asystentów rodziny w 
MOPS, GOPS 

Udział  w gminnych i powiato-
wych spotkaniach organizacji 
pozarządowych oraz na posie-
dzeniach Rad Działalności Po-
żytku Publicznego 

Publikacja "Samouczek LSR 
dla beneficjenta " zawierający 
kompedium wiedzy zapisów 
LSR m.in. cele, wskaźniki, kry-
teria wyboru i oceny wnio-
sków. 

150,00 



Udział  w targach, 
Co naj-
mnie 1 

Organizacja festiwali 

2 
Ulotki 

1000 szt. 
artykuły na stronie interneto-
wej stowarzyszenia 

laszt. 

Uzyskanie informacji zwrot-
nej w formie ankiet od co 
najmniej 50 osób. 

Uzyskanie infor-
macji zwrotnej nt. 
oceny jakości po-
mocy świadczonej 
przez LGD pod 
kątem konieczno-
ści przeprowadze-
nia ewentualnych 
korekt 

Mieszkańcy ob-
szaru LGD, po-
tencjalni benefi-
cjenci, grupy de-
faworyzowanych 

Badania jakości i 
skuteczności na-
rzędzi jakimi posłu-
guje się  LGD w 
celu informowania i 
aktywizacji miesz-
kańców. 

Ankieta przesłana pocztą  elek-
troniczną  na adresy dostępne 
w bazie LGD 

Ankieta audytoryjna 

Ankieta do pobrania ze strony 
internetowej LGD 

Raport ewaluacyjny  

100 szt. 

wyniki z przeprowadzonych 
ankiet- raport 

1 szt. 

Członkowie LGD, 
mieszkańcy ob-
szaru LGD, tu-
ryści, potencjalni 
beneficjenci, 
grupy defawory-
zowane 

Promocja obszaru, 
animacja/ aktywi-
zacja lokalnej spo-
łeczności. 

0,00 

CNI 

O 

1000 szt. 

Promocja i budo-
wanie pozytyw-
nego wizerunku 
LGD i LSR. Akty-
wizowanie lokalnej 
społeczności do 
włączenia się  w 
realizcję  LSR po-
przez aktywne 
uczestnictwo w re-
alizowanych 
przedsięwzię-
ciach. 

publikacje promujące walory 
kulturowe, przyrodnicze i histo-
ryczne oraz wskazujące atrak-
cje turystyczne obszaru 

Dotarcie co najmniej 100 
osób uczestniczących w fe-
stiwalach w tym osób z grup 
defaworyzowanych, 

Dotarcie do co najmniej 
1000 osób z publikacjami, 
materiałami i informacjami 
promującymi obszar LGD 
oraz działaniami animacji lo-
kalnej i współpracy.  

Podniesienie atrakcyjności 
turystycznej obszaru LGD. 
Zwiększenie świadomości 
członków LGD, mieszkań-
ców obszaru LGD, tury- 

Wyniki ankiet przeprowa-
dzonych podczas targów 

formularze zgłoszeniowe do 
udziału w festiwalu 
ilość  osób uczestniczących 
w przedsięwzięciach organi-
zowanych przez LGD 

weryfikacja ilości wejść  na 
stronę  

ilość  osób, które otrzymały 
publikację  (lista potwierdza-
jąca odbiór publikacji) 

16900,00 

1200,00 

0,00 

8320,00 
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stów, potencjalnych benefi-
cjentów w tym osób z grup 
defaworyzowanych. 

Budowanie pozy- 
tywnego wize- 
runku LGD i LSR. 
Poinformowanie 
potencjalnych be- 
neficjentów o LSR, 
jej głównych ce- 
lach, zasadach 
przyznawania doli- 
nansowania, kry- 
teriach oceny pro-
jektów oraz typach 
operacji 

Mieszkańcy ob- 
szaru LGD, 	po- 
tencjalni benefi- 
cjenci, grupy de- 
faworyzowane 

Kampania informa- 
cyjna nt. możliwo- 
ści pozyskiwania 
dofinansowania, 

udział  w imprezach lokalnych 
( m.in. Dożynki, festyny) Co naj- 

mniej 3 550,00 

lAnimaća co najmniej 50 Ilość  osób, które skorzystały 
z konsultacji, weryfikacja na 
podstawie ilości kart konsul-
tacyjnych bądź  listy obecno-
ści 

osób do podejmowania 
przedsięwzięć  w ramach 
LSR oraz aplikowania wnio- 
sków do LGD. 

2.Animac'a co najmniej 50 

organizacja spotkań 	in- 
formacyjno- promocyjnych- in- 
tegracyjnych 

Co naj- 
mniej 2 

. 
180,00 

osób podczas organizowa-
nych spotkań  inforrnacyjno-
promocyjnych. 

Przekazanie infor- 
macji o naborze 
wniosków oraz 
wsparcie poten- 
cjalnych benefi- 
cjentów w zakre- 
sie pozyskiwania 
środków z budżetu 
LSR. 

Mieszkańcy ob- 
szaru LGD, 	po- 
tencjalni benefi- 
cjenci, grupy de- 
faworyzowanych, 
młodzież  wkra- 
czająca na rynek 
pracy, członka- 
wie organizacji 
pozarządowych 

Spotkania informa- 
cyjno-szkoleniowe 
dot. zasad opraco- 
wania wniosków na 
poszczególne 
przedsięwzięcia. 
Kampania informa- 
cyjna o naborach 
wniosków 

Szkolenia/warsztaty 
Co naj- 
mniej 4 

szt. 1600,00 

1. Animac'a co najmniej 50 ilość  osób, która wzięła 
udział  w szkoleniach, weryfi-
kacja na podstawie listy 
obecności 

osób podczas organizowa- 
nych szkoleń/warsztatów w 
tym również  osób z grup de- 
faworyzowanych. 

2.Udzielenie doradztwa indy-
widualnego dla co najmniej 
10 osób z grupy defaworyzo-
wanych. 
3.Animac a co najmniej 50 

Indywidualne konsultacje pro-
wadzone przez eksperta ze- 
wnętrznego dla potencjalnych 
wnioskodawców z grupy osób 
defaworyzowanych 

10 szt. 
. 8000,00 osób w celu zdobycia umie-

jętności z przygotowywania 
wniosków aplikacyjnych w 
tym również  osób z grup de-
faworyzowanych 
4.Animacja co najmniej 
70osób którym pracownicy 
biura udzielili konsultacji w 

ogłoszenie na stronie inteme- 
towej stowarzyszenia 

1 szt. 0,00 
ogłoszenie na stronach inter- 
netowych gmin 

1 szt. 0,00 
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publikacje 

500 szt. 4250,00 

tym również  z grup defawo- 
ryzowanych. 

ilość  osób, które otrzymały 
publikację  (lista potwierdza-
jąca odbiór publikacji) 

Uzyskanie infor- 
macji zwrotnej nt. 
oceny jakości po- 
mocy świadczonej 
przez LGD pod 
kątem konieczno- 
ści przeprowadze- 
nia ewentualnych 
korekt w tym za- 
kresie. 

Mieszkańcy ob- 
szaru LGD, 	po- 
tencjalni band- 
cjenci, grupy de- 
faworyzowane 

Badania jakości i 
skuteczności na- 
rzędzi jakimi posłu- 
guje się  LGD w 
celu informowania i 
aktywizacji miesz-
kańców. 

Ankieta przesłana pocztą  elek- 
troniczną  na adresy dostępne 
w bazie LGD 

100szt. 0,00 

1.Uzyskanie informacji 
zwrotnej w formie ankiet od 
co najmniej 30 osób. 

wyniki przeprowadzonych 
ankiet- raport 

Ankieta audytoryjna 

50 szt. 0,00 
Ankieta do pobrania ze strony 
internetowej LGD 

50 szt. 0,00 
Raport ewaluacyjny 

1 szt. 

37
20

0,
00

 z
ł  

Promocja i budowa- 
nie pozytywnego wi- 
zerunku LGD i LSR. 
Aktywi

społeczności do 
zowanie lokal- 

ne j  
Mączenia się  w reali- 
zację  LSR poprzez 
aktywne uczestnic- 
two w realizowanych 

przedsięwzięciach. 

Członkowie LGD, 
mieszkańcy ob- 
szant LGD, 	tu- 
ryści, potencjalni 
beneficjenci, 
grupy defawory- 
zowane 

Promocja ob- 
szaru, 	anima- 
cja/ aktywizacja 
lokalnej spolacz- 
ności. 

Udział  w targach, 

Organizacja festiwali 

Co naj- 
mniej 1 

2 

Dotarcie co najmniej 100 
osób uczestniczących w fe- 
stiwalach w tym osób z grup 
defaworyzowanych, 

Dotarcie do co najmniej 
1000 osób z publikacjami, 
materiałami i informacjami 
promującymi obszar LGD 
oraz działaniami animacji ło- 

Wyniki ankiet przeprowa-
dzonych podczas targów 
formularze zgłoszeniowe do 
udziału w festiwalu 

ilość  osób uczestniczących 
w przedsięwzięciach organi-
zowanych przez LGD Ulotki 

1000 szt. kalnei i współpracy. 
artykuły na stronie intemeto- 
wej stowarzyszenia min - 10 
sztuk 

500 szt. 

Podniesienie atrakcyjności 
turystycznej obszaru LGD. 

weryfikacja ilości wejść  na 
stronę  
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Publikacje promujące walory 
kulturowe historyczne ‚przy-
rodnicze obszaru tj. produkty 
turystyczne m.in. 
śpiewnik, płyta, kolorowanka 
lub też  publikacja dotycząca 
festiwalu tortów) 

Zwiększenie świadomości 
członków LGD, mieszkań-
ców obszaru LGD, tury-
stów, potencjalnych benefi-
cjentów w tym osób z grup 
defaworyzowanych. 

1 Animac'a co najmniej 50 
osób do podejmowania 
przedsięwzięć  w ramach 
LSR oraz aplikowania wnio-
sków do LGD. 

2.Animacia co najmniej 50 
osób podczas organizowa-
nych spotkań  informacyjno-
promocyjnych. 

1. Animacja co najmniej 50 
osób podczas organizowa-
nych szkoleń/warsztatów w 
tym również  osób z grup de-
faworyzowanych. 

2.Udzielenie doradztwa in-
dywidualnego dla potencjal-
nych wnioskodawców w tym 

udział  w imprezach lokalnych 
( m.in. dożynki, festyny) 

organizacja spotkań 	in- 
formacyjno- promocyjnych- in-
tegracyjnych 

Szkolenia/warsztaty 

Budowanie pozytyw-
nego wizerunku LGD 
I LSR. Poinformowa-
nie potencjalnych 
beneficjentów o LSR, 
jej głównych celach, 
zasadach przyznawa-
nia dofinansowania, 
kryteriach oceny pro-
jektów oraz typach 
operacji. 

Mieszkańcy ob-
szaru LGD, po-
tencjalni benefi-
cjenci, grupy de-
faworyzowane 

Mieszkańcy ob-
szaru LGD, po-
tencjalni benefi-
cjenci, grupy de-
faworyzowane, 
młodzież  wkra-
czająca na rynek 
pracy, członko-
wie organizacji 
pozarządowych 

Kampania infor-
macyjna nt. moż-
liwości pozyski-
wania dofinanso-
wania. 

Spotkania informa-
cyjno-szkoleniowe 
dot. zasad opraco-
wania wniosków na 
poszczególne 
przedsięwzięcia. 
Kampania informa-
cyjna o naborach 
wniosków 

Co naj- 
mnie' 3 

Co naj- 
mnie 2 

Co naj- 
mniej 4 

szt. 

ilość  osób, które otrzymały 
publikację  (lista potwierdza-
jąca odbiór publikacji) 

Ilość  osób, które skorzystały , 
z konsultacji, weryfikacja na 
podstawie ilości kart konsul-
tacyjnych bądź  listy obecno-
ści 

Przekazanie in-
formacji o nabo-
rze wniosków 
oraz wsparcie 

Indywidualne konsultacje pro-
wadzone przez eksperta ze-
wnętrznego dla potencjalnych 
wnioskodawców w tym osób z 
grup defaworyzowanych od 5 do 

14 dni 

ilość  osób, która wzięła 
udział  w szkoleniach, weryfi-
kacja na podstawie listy 
obecności. 
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**poprawki po konsultacjach — 21.01.2019 r. 

Wicemarszal k 	wództwa 

Zbigniew Kuba )\ c3  

Mieszkańcy ob-
szaru LGD, po-
tencjalni benefi-
cjenci, grupy de-
faworyzowane 

Badania jakości 
i skuteczności na-
rzędzi jakimi po-
sługuje się  LGD w 
celu informowa-
nia 
i aktywizacji 
mieszkańców. 

500 szt. 

100szt. 

50 szt. 

50 szt. 

1 szt. 

1 szt. 

1 szt. 0,00 

potencjalnych 
beneficjentów w 
zakresie pozyski-
wania środków z 
budżetu LSR. 

Uzyskanie infor-
macji zwrotnej 
nt. oceny jakości 
pomocy świad-
czonej przez LGD 
pod kątem ko-
nieczności prze-
prowadzenia 
ewentualnych 
korekt w tym za-
kresie. 

publikacje 

Ankieta przesłana pocztą  elek-
troniczną  na adresy dostępne 
w bazie LGD 

Ankieta audytoryjna 

Ankieta do pobrania ze strony 
internetowej LGD 

Raport ewaluacyjny 

co najmniej 5 osobom z 
grupy defaworyzowanych. • 

3.Animac'a co najmniej 50 
osób w celu zdobycia umie-
jętności z przygotowywania 
wniosków aplikacyjnych lub 
wniosków rozliczeniowych w 
tym również  osób z grup de 
faworyzowanych 

4.Animacja co najmniej 70 
osób którym pracownicy 
biura udzielili konsultacji w 
tym również  z grup defawo-
ryzowanych.  
1.Uzyskahie informacji 
zwrotnej w formie ankiet od 
co najmniej 30 osób. 

ogłoszenie na stronie interne-
towej stowarzyszenia 

ogłoszenie na stronach inter-
netowych gmin??  

ilość  osób, które otrzymały 
publikację  (lista potwierdza-
jąca odbiór publikacji) 

wyniki przeprowadzonych 
ankiet- raport 

65 800,00 

*LGO nie wyklucza wykorzystywanie innych narzędzi dostępnych na rynku nie wpisanych w tabeli powyżej.  
STO  W ARZY S ZENIE 

Lokalna Grupa Działania 
Stobrawski Zielony Szlak 

46-034 Pokój „ul. Sienkiewicza 8 
N1P7521410218 REGON 160104422 
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Lokalna Grupa Dzia łania 

Stobrawski Zielony Sziak 
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