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WPROWADZENIE
Niniejsza Strategia została opracowana dla programu rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania SIEDLISKO (LGD), na lata 2009-2015. Zadaniem Strategii jest przestawienie wizji wraz
z określeniem priorytetów, celów strategicznych oraz przewidzianych do realizacji działań. Z uwagi na długookresowy
zasięg Strategii, szczególnie na bieżącym etapie istnienia partnerstwa LGD (10 miesięcy – formalna rejestracja
25.02.2008), wiarygodne będzie przedstawienie w niej zakresu zadań do realizacji w sposób szczegółowy
(z określonym budżetem), z zastrzeżeniem możliwości ich doprecyzowania (uaktualnienia). Założenie to wynika
z faktu, że działalność LGD SIEDLISKO będzie weryfikować i aktualizować planowane przedsięwzięcia poprzez
coroczną konsultację celów, metod i rezultatów z mieszkańcami.
Znaczący wpływ na ostateczny kształt Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla Lokalnej Grupy Działania
SIEDLISKO mieli sami mieszkańcy. W procesie opracowywania Strategii posłużono się metodą konsultacji
społecznych oraz badań ankietowych dla ustalenia jak postrzegają oni, jakość życia oraz jakie mają oczekiwania w
odniesieniu do przyszłych kierunków rozwoju obszaru LGD. Konsultacje przeprowadzono w czasie spotkań
warsztatowych na terenie wszystkich 4 gmin w lipcu i sierpniu 2008 roku. Badanie przeprowadzono na 245-osobowej
grupie mieszkańców, przy pomocy ankiety o wysokim stopniu standaryzacji. Wyniki były cenną przesłanką do
dalszych prac w II etapie konsultacji. W ramach tego etapu przeprowadzono cykl warsztatów z udziałem
przedstawicieli wszystkich gmin wchodzących w skład LGD SIEDLISKO, których celem była praca w grupach
tematycznych nad ustaleniem priorytetowych kierunków rozwoju (wybór tematów wiodących, celów i zadań do
realizacji).
Łącznie w procesie konsultacji społecznych wzięło udział 392 osoby obszaru LGD, w tym 39 przedsiębiorców,
61 bezrobotnych i 145 pracujących.
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Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania LGD, jako jednostki odpowiedzialnej za
realizację Lokalnej Strategii Rozwoju ( LSR)
I.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym
rejestrze.

Nazwa LGD – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania SIEDLISKO
Status prawny LGD – stowarzyszenie, które powstało w oparciu o art. 15 ustawy z 7 marca 2007r. o wsparciu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(Dz. U. Nr 64 poz. 427 ze zmianami)
Data rejestracji w KRS – 25.02.2008 rok.
Nr KSR: 0000300060
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I.2 Opis procesu budowania partnerstwa
Lokalna Grupa Działania (LGD), skupia przedstawicieli wszystkich sektorów: publicznego (samorząd lokalny,
instytucje kultury), gospodarczego (firmy) i społecznego (organizacje pozarządowe). Do tej pory wszelkiego rodzaju
programy rozwoju regionu tworzone były przez samorządy, najczęściej bez porozumienia z innymi sektorami, co
powodowało, że większość działań rozmijała się, nie przynosząc większych efektów dla regionu. Idea rozwoju poprzez
zastosowanie zupełnie nowych rozwiązań technologicznych, edukacyjnych i informacyjnych świetnie sprawdziła się
w innych krajach Unii Europejskiej na obszarach o podobnym potencjale. Dzięki temu wiadomo jest, że stworzenie
partnerstwa na rzecz rozwoju ma szanse na wprowadzenie realnych zmian w środowisku, na poprawę życia
mieszkańców terenów wiejskich. Proces budowania partnerstwa rozpoczął się w roku 2007. Inicjatorem partnerstwa
była Gmina Kolbuszowa, która na przełomie roku 2007/2008 podjęła rozmowy z przedstawicielami Gmin: Dzikowiec,
Raniżów, Majdan Królewski w sprawie utworzenia partnerstwa. Jednocześnie prowadzono cykliczne konsultacje ze
społecznością lokalną Gminy Kolbuszowa a po decyzji o przystąpieniu do komitetu założycielskiego pozostałych
Gmin, również na terenie Dzikowca, Raniżowa, Majdanu Królewskiego. Spotkania miały charakter informacyjny
dotyczący realizacji przyjętych założeń oraz wyłonienia lokalnych LEADERów. W tym samym czasie rozpoczęto
rozmowy z przedstawicielami sektora społecznego i gospodarczego. Kolejnym etapem budowy partnerstwa było
utworzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „SIEDLISKO”, a decyzję podjęto na zebraniu partnerów. Etap
ten został uwieńczony zebraniem założycielskim członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dn. 21 listopada 2007 r.
w Kolbuszowej. Obecnie Stowarzyszenie tworzy 53 osoby prawne i fizyczne.

I.3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD.
Członkami tworzącymi Lokalną Grupę Działania są Gminy: Kolbuszowa, Dzikowiec, Majdan Królewski,
Raniżów. Sektor publiczny reprezentowany jest przez 8 podmiotów na 53 członków, co stanowi 15% składu całego
partnerstwa. Do sektora społecznego należy 41 członków, co stanowi 77% całego składu., do sektora gospodarczego
należy 4 członków, co stanowi 8% całego składu. Sposób rozszerzania składu LGD o kolejnych członków – odbywa
się na podstawie zapisów Statutu Stowarzyszenia – §10, §11, §12, §13 Statutu. Zgodnie z nimi członkami mogą zostać
osoby fizyczne i prawne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Przystąpienie do Stowarzyszenia następuje na
drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, w przypadku osób fizycznych po złożeniu deklaracji o przystąpieniu do
LGD, a w przypadku osób prawnych dodatkowo wymagane jest przedstawienie uchwały organu stanowiącego.
§ 10 Statutu mówi:
1.
Członkiem Stowarzyszenia może być:
1) osoba fizyczna, która posiada rekomendacje: Sołtysa wsi (przewodniczącego Rady Osiedla) właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania lub 2 członków stowarzyszenia lub 10 mieszkańców wsi/miasta właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania
2) osoba prawna,
3) jednostki samorządu terytorialnego
która, złoży deklarację członkowską.
§ 11 Statutu mówi:
Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu
Stowarzyszenia.
§ 12 Statutu mówi:
1.
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
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2) przestrzegać postanowień Statutu,
3) opłacać składki członkowskie,
4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.
Członkowie mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub
szkoleniowym,
4) wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie.

§ 13 Statutu mówi:
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
2) wykluczenia przez Walne Zebranie Członków:
a)
za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz LGD,
b)
za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
3) cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 10
4) śmierci.

I.4 Struktura Rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji,
zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „organem decyzyjnym”.
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia ciałem decyzyjnym, o którym mowa w art. 62 ust. 4 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jest Rada. Rada jest ciałem wybieranym spośród
obecnych członków stowarzyszenia na Walnym Zebraniu członków na czteroletnią kadencję. O strukturze organu
decyzyjnego, Rady LGD, stanowi – § 20 Statutu.
§ 20 statutu mówi:
1. Rada, w co najmniej 50% składa się z podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady
(WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz
innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe,
w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu kultury, środowiska naturalnego, oraz podmiotami
odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet - wybieranych i odwoływanych przez Walne
Zebranie.
2. Do kompetencji Rady należy:
1) wybór operacji, które mają być realizowane i finansowane w ramach strategii rozwoju.
3. Rada składa się z dwudziestu osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków,
4. Walne Zebranie Członków spośród członków Rady wybiera: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
5. Uzupełnienie składu następuje (w przypadku nieodpowiedniej liczby podmiotów) na takich samych zasadach jak
dokonanie wyboru Rady.
6. Posiedzenia Rady odbywać się będą w miarę potrzeb, nie mniej niż dwa razy do roku.
7. Rada opracowuje i działa według regulaminu.
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Zgodnie z § 14 ust.2 Statutu nie można łączyć funkcji w organie decyzyjnym z funkcją w Zarządzie lub organie
kontroli. Zgodnie Regulaminem Rady członkowie Rady są wykluczeni z głosowania, w których nie będą bezstronni ze
względu na pokrewieństwo, podległość służbową z osobami prawnymi bądź fizycznymi występującymi o
dofinansowanie swoich operacji. Uchwałą nr 4/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 21.03.2008 r.
oraz uchwałą 9/2008 Walnego Zebrania Członków z dnia 28.05.2008r. i uchwałą 16/2008 Walnego Zebrania
Członków z dnia 24.10.2008r. do Rady zostało wybranych 20 członków. Żadna z tych osób nie będzie zatrudniona w
biurze LGD.

I.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego
Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą w LGD,
2) Rada,
3) Zarząd Stowarzyszenia, którego zadaniem jest bieżące administrowanie Stowarzyszeniem,
4) Komisja Rewizyjna stanowiąca organ kontroli w Stowarzyszeniu.
Zapisy Statutu przyznają prawo wyboru operacji do sfinansowania, o których mowa w art. 62 ust. 4
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Radzie. Statut wyraźnie
rozdziela kompetencje między poszczególnymi organami władz statutowych Stowarzyszenia i tym samym gwarantują
rozdzielenie funkcji decyzyjnej od zarządczej.
Zasady funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” określają następujące
dokumenty:
1) Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Siedlisko przyjęty Uchwałą 2/07 z dnia 23.11.2007, z późn.
zm.
2) Regulamin Zarządu, przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 11/2008 z dnia 28.05.2008,
3) Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”
Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 11/2008 z dnia 28.05.2008 z późn. zm.
4) Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” Uchwałą Walnego
Zebrania Członków nr 12/2008 z dnia 28.05.2008
5) Regulamin Biura Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” Uchwałą Walnego Zebrania
Członków nr 14/2008 z dnia 28.05.2008
6) Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” w Kolbuszowej przyjęty
Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 17/2008 z dnia 22.12.2008, zmieniony Uchwałą 17/2008 z dnia
22.12.2008, Uchwałą 8/2009 z dnia 26.10.2009 z późn. zm.
7) Procedura naboru pracowników LGD, przyjęta Uchwałą Walnego Zebrania Członków 18/2008
z dnia 22.12.2008, zmieniona Uchwałą 10/2009 z dnia 26.10.2009.
8) Opis stanowisk pracy przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 18/2008 z dnia 22.12.2008
9) Procedury oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Siedlisko” i wyboru operacji oraz odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji
oraz procedury zmiany tych kryteriów przyjęte uchwałą 19/2008 z dnia 22.12.2008, zmienione Uchwałą
9/2009 z dnia 26.10.2009, Uchwałą 14/2009 z dnia 24.11.2009 z późn. zm.
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Regulamin Rady
Celem stosowania Regulaminu Rady jest zapewnienie przejrzystości, demokratyczności, jawności
i bezstronności w procesie podejmowania decyzji. Przejrzystość podejmowania decyzji została zagwarantowana przez
jasny i czytelny podział kompetencji i obowiązków pomiędzy Przewodniczącym Rady, Prezesem Zarządu oraz
Kierownikiem Biura.
Demokratyczność zapewnia Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin Rady. Zgodnie z tymi dokumentami
decyzje w sprawie wyboru operacji zapadają zwykłą większością głosów i każdy z członków Rady ma tylko jeden
głos.
Bezstronność podejmowania decyzji gwarantuje Statut oraz Regulamin Rady. Na jego podstawie osoby, które
nie są bezstronne zostają wykluczone z głosowania. Szczegółowo procedura postępowania w celu sprawdzenia
bezstronności członków Rady oraz wyciagnięcia konsekwencji wobec osób, które dopuszczą się poświadczenia
nieprawdy została opisana w Regulaminie Rady – Rozdział IV, § 15 oraz w Procedurze oceny zgodności operacji z
LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Na podstawie § 15 w sytuacji zaistnienia okoliczności, które
mogą wywołać wątpliwość bezstronności któregokolwiek z członków organu decyzyjnego podczas procedury oceny
zgodności operacji z LSR i wyboru operacji, a w szczególności w przypadku ubiegania się przez członka organu
decyzyjnego o wybór własnej operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” lub gdy operacja
dotyczy podmiotu, którego reprezentuje – członek taki podlega wyłączeniu na podstawie złożonego i rozpatrzonego
wniosku.
Jawność podejmowania decyzji gwarantują zapisy ww. dokumentów, zgodnie z którymi w posiedzeniach Rady
mogą wziąć udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady, eksperci zewnętrzni, którzy
biorą udział w dyskusji na równych prawach z Członkami Rady, oraz osoby trzecie – obserwatorzy. Decyzje
podejmowane są w sposób powszechnie znany i podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD oraz umieszczenie na stronie internetowej LGD – Rozdział III, § 13 Regulamin
Rady. Ponadto protokoły z posiedzeń Rady i Zarządu umieszczane będą na stronie Internetowej Stowarzyszenia.
W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu.
Zgodnie z nim każdy z członków Rady, przed przystąpieniem do oceny, składa oświadczenie o bezstronności,
w którym wymienione są wnioski, wobec których pozostaje bezstronny. W przypadku złożenia fałszywego
oświadczenia Przewodniczący Rady został zobowiązany:
1) Wystąpić do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w celu
odwołania członka Rady, który nie zastosował się do przepisów o zachowaniu bezstronności.
Procedura naboru pracowników
Celem stosowania Procedury naboru pracowników, przyjętej Uchwałą Walnego Zebrania Członków 18/2008
z dnia 22.12.2008 jest zagwarantowanie sprawnego przebiegu procesu rekrutacji na wolne stanowisko, z zachowaniem
zasad jawności i przejrzystości podejmowania decyzji, w wyniku, którego zostanie wyłoniony kandydat spełniający
wymagania stawiane dla danego stanowiska pracy, którego doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności pozwolą
wypełniać powierzone obowiązki i zadania.
Opis stanowisk pracy
Opis stanowisk pracy został wprowadzony Uchwałą Walnego Zebrania Członków Nr 18/2008 z dnia 22.12.2008
i zgodnie ze statutem Stowarzyszenia może zostać zmieniony przez podjęcie Uchwały Walnego Zebrania Członków
Docelowa Struktura zatrudnienia przedstawiać się będzie następująco:
1) Kierownik Biura
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2)
3)
4)

Doradca Lokalny
Koordynator projektów
Specjalista ds. finansowo/księgowych

Zasady funkcjonowania biura.
Stowarzyszenie
Lokalna
Grupa
Działania
Siedlisko
korzysta
z pomieszczeń
biurowych
o łącznej powierzchni 59,20 m2 udostępnioną przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Biuro LGD jest
wyposażone w 3 komputery stacjonarne, 1 laptop, 3 drukarki laserowe (w tym 1 służy za ksero, skaner), aparat
fotograficzny cyfrowy, ekran przenośny, szafy i meble biurowe.

I.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego w formie załącznika
do LSR podlegającego aktualizacji.
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania SIEDLISKO § 20, ust. 2 pkt. 1) organem
decyzyjnym stowarzyszenia jest Rada. Do jej kompetencji należy wybór operacji, które mają być realizowane
i finansowane w ramach strategii rozwoju. W skład Rady wchodzi dwadzieścia osób wybieranych
i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

I.7. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji w formie załącznika
do LSR.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w skład
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania SIEDLISKO wchodzą następujący partnerzy: gminy: Gmina
Kolbuszowa- (uchwała nr XVIII/135/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 16.11.2007),Gmina Majdan
Królewski –( uchwała nr IX/81/07 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 29.11.2007), Gmina Raniżów-(uchwała
nr XV/95/07 Rady Gminy Raniżów z dnia 22.11.2007), Gmina Dzikowiec-(uchwała nr XII/82/07 Rady Gminy
Dzikowiec z dnia 14.11.2007). Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Moja Mała Ojczyzna Komorów-(uchwała
nr.1/2007 Zarządu Stowarzyszenia Moja Mała Ojczyzna Komorów z dnia 08.11.2007r.), Towarzystwo Przyjaciół
Huty Komorowskiej, -( uchwała nr 8/2007 Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Huty Komorowskiej z dnia
08.11.2007r.), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL-( uchwała nr 5/III/2007
Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” z dnia 19.11.2007r.),
Stowarzyszenie „Staniszówka”-(uchwała nr 2/07 Zarządu Stowarzyszenia „Staniszówka” z dnia 22.11.2007r.),
Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara; -(uchwała nr 1/2007 Zarządu Regionalnego Towarzystwa
Kultury im. J. M. Goslara z dnia 13.11.2007r.), Gminny Ośrodek Kultury Majdan Królewski, Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, Muzeum Kultury Ludowej-(uchwała nr XXXIX/447/05 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30.05.2005). Przedsiębiorstwa: ELMAR plus sp. z o. o., Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Kolbuszowa w Świerczowie, Zakład Obróbki i Handlu Drewnem, Zagroda Jeździecka
Mustang.
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Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności
Opis obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju ma na celu przedstawienie potencjału społeczno –
gospodarczego oraz możliwości rozwojowych terenów objętych zasięgiem działania LGD SIEDLISKO.
Opis sporządzony został przy wykorzystaniu danych zawartych w następujących dokumentach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Narodowy Program Rozwoju,
Narodowa Strategia Spójności,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (Podkarpacki
Regionalny Program Operacyjny 2007-2013),
Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
Strategia Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2007-2013,
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa,
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2007-2013,
Zintegrowany Program Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2007-2013,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa.
Strategia Rozwoju Gminy Majdan Królewski 2007-2013
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Raniżów na lata 2006-2015,
Strategia Rozwoju Gminy Dzikowiec na lata 2009-2015
W diagnozie wykorzystane zostały również aktualne dane statystyczne GUS.

II.1. Wykaz Gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej członkami
Lokalizacja obszaru objętego LSR:
Kraj:
Polska
Województwo:
podkarpackie
Powiat:
kolbuszowski
Stowarzyszenie, jako Lokalna Grupa Działania obejmuje swym obszarem granice administracyjne następujących
gmin: Kolbuszowa, Majdan Królewski, Dzikowiec, Raniżów. Wszystkie gminy, których obszar jest objęty LSR nie są
członkami innych LGD oraz nie są partnerami ani członkami LGD, które ubiegają się o wybór do realizacji LSR
w ramach programu. Zgodnie z europejską nomenklaturą jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS)
Gminy tworzące LGD usytuowane są w podregionie rzeszowsko-tarnobrzeskim - NUTS 3. Poniższa tabela
przedstawia listę gmin, będących podmiotami LGD
Tabela 1: Gminy tworzące Lokalną Grupę Działania
Lp.

Nazwa Gminy

1.

Miasto i Gmina Kolbuszowa

2.

Typ gminy

Identyfikator jednostki
podziału terytorialnego kraju

Gmina wiejsko- miejska

180602 4
180602 5

Gmina Majdan Królewski

Gmina wiejska

180603 2

3.

Gmina Raniżów

Gmina wiejska

180605 2

4.

Gmina Dzikowiec

Gmina wiejska

180606 2

Źródło: Urząd Statystyczny
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II.1.1 Gmina Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa położona jest w północnej części województwa podkarpackiego. Powierzchnia gminy
wynosi 171 km2, w jej skład wchodzi miasto Kolbuszowa oraz 14 wsi. Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy.
Dominuje przemysł budowlany, meblarski i metalowy. Kolbuszowa leży nad rzeką Nil, na skrzyżowaniu szlaków
komunikacyjnych, w równej odległości od Rzeszowa, Mielca i Tarnobrzega. Przez teren gminy przebiega droga
krajowa nr 9 Radom - Rzeszów-Barwinek. Najbardziej atrakcyjna krajobrazowo jest zachodnia, południowa
i północno-wschodnia część gminy. Wpływają na to znacząco występujące tam kompleksy lasów ze stawami rybnymi.
Lasy zajmują 3708 ha, co stanowi 22% powierzchni ogólnej gminy. W składzie drzewostanu dominuje sosna
zwyczajna i dąb szypułkowy z domieszką buka. Aktualnie część powierzchni gminy Kolbuszowa została objęta
ochroną w ramach obszarów chronionego krajobrazu Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego oraz SokołowskoWilczowolskiego, obejmujących łącznie 26% powierzchni gminy. Kolbuszowa - osada powstała na przełomie XV
i XVI wieku w dobrach szlacheckich Tarnowskich. Sama jej nazwa wywodzi się od nazwiska osadźcy (sołtysa) Mikołaja Kolbuskiego. Dzięki korzystnemu położeniu na skrzyżowaniu kilku traktów rozwijała się bardzo szybko,
stając się u schyłku XVI wieku jedną z największych osad rolniczo-rzemieślniczych na terenie Puszczy
Sandomierskiej. W 1616 roku przeszła w posiadanie Lubomirskich z Wiśnicza, którzy wznoszą tu pałac, czynią
z Kolbuszowej centrum administracyjne swoich rodowych dóbr sandomierskich. Z ich też inicjatywy w drugiej
połowie XVII wieku powstaje tu ośrodek produkcji słynnych mebli kolbuszowskich: zalicza się je dzisiaj do
największych osiągnięć polskiego rzemiosła artystycznego. W 1690 roku Jan III Sobieski nadaje osadzie prawo
organizowania cotygodniowych targów i 5 dorocznych jarmarków. Ostateczna organizacja prywatnego miasta
następuje w 1700 roku z inicjatywy Józefa Karola Lubomirskiego.
Pod koniec XVIII wieku Kolbuszowa liczy 1163 mieszkańców w dwóch gminach wyznaniowych: rzymskokatolickiej i żydowskiej. Obie gminy posiadały własne pieczęcie, które po złączeniu na początku XIX wieku dały
miastu herb z krzyżem i gwiazdą Dawida. Po pierwszym rozbiorze Polski w roku 1772, Kolbuszowa włączona zostaje
do zaboru austriackiego. Podczas II wojny światowej wojska hitlerowskie spaliły część Kolbuszowej, a zagłada
ludności żydowskiej obniżyła o połowę liczbę mieszkańców. W okolicach miasta wysiedlono znaczną część wsi,
urządzono poligony wojskowe i założono obozy pracy przymusowej. Równocześnie działał tu silny ruch oporu. Po
zakończeniu wojny przystąpiono do odbudowy miasta. Z czasem powstało tu szereg fabryk, szkół, placówek
upowszechniania kultury. W latach 1964-1972 Kolbuszowa otrzymała połączenie kolejowe z Rzeszowem przez
Tarnobrzeg do Warszawy. W chwili obecnej miasto jest siedzibą gminy i powiatu. Atrakcją turystyczną Kolbuszowej
jest niewątpliwie Park Etnograficzny (skansen), Muzeum Kultury Ludowej eksponujący zabytkowe budownictwo
Lasowiaków i Rzeszowiaków - dwóch grup etnograficznych zamieszkujących północne tereny obecnego województwa
podkarpackiego. Cennym zabytkiem wartym obejrzenia jest XVII-wieczna oficyna dworska przy ul. Kościuszki oraz
usytuowana z tyłu za nią platforma, obwiedziona fosą wypełnioną wodą, na której do końca XVII wieku stał słynny
kolbuszowski pałac. Stale rozwijana infrastruktura jak również zasoby gospodarcze, potencjał ludzki i zwykła
gospodarność mieszkańców sprawiają, że warto zastanowić się nad zakładaniem działalności gospodarczej
i inwestowaniem na tym terenie.
II.1.2 Gmina Majdan Królewski
Gmina Majdan Królewski leży w obszernej niecce komorowsko-przyszowskiego wzniesienia Kotliny
Sandomierskiej. Powierzchnia gminy wynosi 155,8 km2, liczy 9 860 mieszkańców. Według zapisów kronikarskich w rejony dawnej Puszczy Sandomierskiej przyjeżdżali na łowy królowie i szlachta. Odpoczywając obozowali na
terenie dzisiejszego Majdanu. Stąd wzięła się nazwa Majdan, czyli obozowisko. W związku z dużym napływem
ludności do Majdanu, na prośbę Jana z Tęczyna Ossolińskiego - wojewody wołyńskiego i starosty sandomierskiego król August III podniósł go do godności miasta, ustanowił targi i wydał dekret na budowę kościoła murowanego
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wydzielając ze swoich dóbr 99 morgów i 33 sążnie na jego utrzymanie. Szczególny rozwój gminy Majdan Królewski
nastąpił po utworzeniu samorządów w 1990r. Rozpoczęto wtedy realizacje wielu inwestycji. Gmina posiada bardzo
dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Gmina jest w całości zgazyfikowana, wybudowano budynek administracyjny Urzędu
Gminy, Szkołę Podstawową w Brzostowej Górze, budynek Remizy OSP w Komorowie, budynek biblioteki, pawilony
usługowo-handlowe, ośrodek Zdrowia i wiele innych obiektów. Wykonano ujęcie wody w Hucie Komorowskiej oraz
grupową biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków w Majdanie Królewskim, wybudowano sieć wodociągową
wraz z przyłączami oraz kanalizację sanitarną, zorganizowano wysypisko odpadów stałych w Krzątce, a w 1997r. całą
gminę stelefonizowano. Gmina Majdan Królewski to gmina o dużych walorach turystycznych z uwagi na swe
malownicze położenie w otoczeniu ogromnych kompleksów leśnych, dogodne położenie komunikacyjne oraz
posiadaną bazę noclegową. Przez gminę przebiega zielony szlak Nowa Dęba-Majdan Królewski-Huta KomorowskaBaranów Sandomierski oraz ścieżka przyrodniczo-turystyczna o dł 5 km. Gmina oferuje do sprzedaży atrakcyjnie
położone uzbrojone działki budowlane w pobliżu drogi krajowej Radom-Rzeszów na osiedlu "Podlasek" w Majdanie
Królewskim. Na terenie Gminy znajduje się Specjalna Strefa Ekonomiczna – WISŁOSAN o pow. 16 ha; 1 kompleks 9
ha w Krzątce, 2 kompleks 7 ha w Brzostowej Górze.
II.1.3 Gmina Raniżów
Gmina Raniżów leży w południowej części Kotliny Sandomierskiej, na północy województwa
podkarpackiego. Powierzchnia liczącej 8 sołectw gminy wynosi 96,8 km2. Zamieszkuje je 7216 ludności. Znaczną
część gminy pokrywają lasy mieszane bogate w runo leśne. Przeważają grunty klasy IV-V. Podstawowym kierunkiem
produkcji roślinnej jest uprawa zbóż i roślin okopowych oraz warzyw i owoców, zaś w hodowli – trzody chlewnej i
bydła. Raniżów jest najstarszą miejscowością w gminie. Pierwsze wzmianki o z końca XIV wieku. Była wsią
królewską. Do dziś zabytkowy charakter zachowała zagroda bartnicza w przysiółku Zembrza, wiele kościołów i kaplic.
Do miana pomników podniesiono wiele osobliwości przyrodniczych, głównie wiekowych drzew. Na terenie gminy
prowadzi działalność około 110 prywatnych podmiotów gospodarczych. Do zakładów zatrudniających najwięcej
pracowników należą: spółka stolarsko-meblowa "Bog-FRan", zakład obróbki drewna "Las-Pol" oraz Gminna
Spółdzielnia "SCh". Duży zbiornik wodny w miejscowości Wilcza Wola - Stece stanowi bazę wypoczynkową dla
mieszkańców pobliskich miast, a równocześnie pełni rolę zbiornika retencyjnego. Malownicze położenie wśród lasów
sprawia, że w okresie letnim cieszy się on dużym powodzeniem. W pobliżu Zalewu zlokalizowane jest pole biwakowe
oraz domki letniskowe obsługiwane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. W planach znajduje się
zagospodarowanie otoczenia akwenu pod kątem agroturystyki. Mile widziani byliby także inwestorzy z, zewnątrz,
którym władze gminy mają do zaproponowania współprace w zakresie produkcji ekologicznej żywności.

II.1.4 Gmina Dzikowiec
Gmina Dzikowiec położona jest w północno zachodniej części województwa podkarpackiego, na terenach
dawnej Puszczy Sandomierskiej. Liczy 6531 mieszkańców i zajmuje 121,6 km2 powierzchni. W jej skład wchodzi
8 sołectw: Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, Mechowiec, Lipnica, Płazówka, Kopcie, Wilcza Wola, Spie. Na terenie
gminy znajduje się kilka interesujących obiektów historycznych. We wsi Dzikowiec znajduje się dobrze zachowany
zespół pałacowo-parkowy z XIX -wiecznym dworem. W miejscowości Wilcza Wola - dworek drewniany i zabytkowy
kościół parafialny z XIX w. Cechą charakterystyczną gminy jest umiejscowienie w jej krajobrazie dużego zbiornika
wodnego pn. Zalew Wilcza Wola "Maziarnia". Zalew oferuje latem możliwość kąpieli, uprawiania żeglarstwa, oraz
windsurfingu, zimą zaś bojerów. Dogodne warunki do uprawiania swojego hobby znajdą również amatorzy
wędkarstwa. Bogactwem Gminy Dzikowiec jest szata roślinna, w tym zasobne w zwierzynę i runo leśne lasy. Gmina
ma stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Na 8 wsi wchodzących w skład gminy wszystkie mają
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sieć wodociągową, 7 uzbrojonych jest w sieć gazową, 4 posiadają automatyczne połączenia telefoniczne,
3 wyposażone są w sieć kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków. Przedsiębiorcom gmina proponuje tereny
i obiekty nadające się do zagospodarowania, m.in.: kompleks nieruchomości Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
w Wilczej Woli - na cele produkcyjne i usługowe, obiekty po byłych Spółdzielniach Kółek Rolniczych
w Dzikowcu, Lipnicy i Wilczej Woli, dwór wraz z zabytkowym parkiem w Dzikowcu, tereny pod czystą ekologicznie
działalność gospodarczą (przetwórstwo rolno spożywcze w oparciu o miejscowe zasoby), tereny pod działalność
turystyczną, gastronomiczną i hotelową nad zalewem - Wilcza Wola "Maziarnia".

II.2. Uwarunkowania przestrzenne ( mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe
II.2.1 Uwarunkowania przestrzenne
Obszar tworzący Lokalną Grupę Działania leży w północno - zachodniej części województwa podkarpackiego
w powiecie Kolbuszowskim. Sąsiaduje z następującymi powiatami: od północy z tarnobrzeskim i stalowowolskim, od
wschodu z niżańskim i rzeszowskim, od południa z rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim a od zachodu
z mieleckim. W skład Lokalnej Grupy Działania wchodzą gminy: Kolbuszowa, Majdan Królewski, Dzikowiec,
Raniżów. Powierzchnia Lokalnej Grupy Działania wynosi 545 km2, co stanowi 3,05% powierzchni województwa
podkarpackiego i 70,41% powiatu kolbuszowskiego. Z kolei ludność LGD Siedlisko stanowi 48,138 tys. osób, której
udział procentowy na tle województwa podkarpackiego i powiatu kolbuszowskiego wynosi odpowiednio 2,29% i
78,69%.
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SIEDLISKO
Mapa 1 Mapa obszaru Powiatu Kolbuszowskiego z zaznaczonym obszarem funkcjonowania LGD tworzonej przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania SIEDLISKO

LEGENDA
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LICZBA MIESZKAŃCÓW - 24 531

LICZBA MIESZKAŃCÓW – 7 216

LICZBA MIESZKAŃCÓW – 6 531

LICZBA MIESZKAŃCÓW – 9 860

Źródło: http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.wymiary?p_kate=3&p_grup=7&p_pgru=1336&p_dane=0
II.2.2 Uwarunkowania geograficzne
Na obszarze objętym granicami LGD można wyróżnić trzy obszary klimatyczne: nizinny, podgórski oraz
górski. Klimat ten charakteryzuje się upalnym latem, niezbyt ostrą zimą i stosunkowo niewielką liczbą opadów.
W okresie od października do stycznia nierzadko wieją wiatry halne. Obszar ten cechuje duże zróżnicowanie pod
względem glebowym, większość zaliczana jest do IV a i IV b klas bonitacyjnych, przy bardzo niskim udziale gleb klas
o najwyższej produkcyjności oraz stosunkowo dużym udziale gleb o najniższej wartości produkcyjnej. Gleby na
terenie „Siedliska” to typowe gleby bielicowe brunatne i lessowe, które są podstawowym zasobem naturalnym,
decydującym o charakterze gospodarczym regionu. Największą powierzchnię zajmują gleby zajęte przede wszystkim
pod łąki i pastwiska. Lepsze gleby występują lokalnie i stanowią niewielki procent terenów rolnych.
Obszar tworzący LGD położony jest w obrębie zlewni następujących rzek: Łęgu-prawobrzeżnego dopływu Wisły.
Źródła Łęgu znajdują się w południowej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego, a górny bieg rzeki nazywany jest
Zyzogą. W wyniku spiętrzenia wód rzeki Łęg w miejscowości Wilcza Wola utworzony został zbiornik wodny. Jest to
zbiornik długości około 3 km i szerokości 400 - 600 m, oraz powierzchni wody ponad 160 ha. W rejonie Lasek rzeka
Łęg opuszcza Płaskowyż Kolbuszowski i wypływa do doliny Wisły i Sanu. Rzeka Przyrwa, która jest lewostronnym
dopływem Łęgu wraz z dopływami zbiera wody z zachodniej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Na odcinku
między Kolbuszową i ujściem Świerczówki nazywana jest Nilem. Rzeka Tuszymka jest prawostronnym dopływem
Wisłoku. Na terenie objętym LSR występują dwa zbiorniki wód podziemnych o powierzchni 1317 km2 oraz 20 km2.
Jakość wód zbiornika zaliczana jest klasy I c.
II.2.3. Uwarunkowania przyrodnicze
Lasy są naturalnym bogactwem obszaru tworzącego LGD i zajmują one ponad 30% całej powierzchni. Tereny
te cechują się cennymi i bogatymi zasobami przyrodniczymi. Dla zachowania tych walorów ochroną prawną objęte jest
około 50% powierzchni tego obszaru. Największe obszarowo formy ochrony przyrody występujące na terenie LGD
Siedlisko oraz LGD Lasovia, którą tworzą pozostałe Gminy powiatu kolbuszowskiego, to obszary chronionego
krajobrazu, które zajmują w granicach powiatu kolbuszowskiego łączną powierzchnię 37 160 ha. Lasy te ze względu
na dużą różnorodność charakteryzują się występowaniem wielu ciekawych gatunków zwierząt. Począwszy od
najpospolitszych, a zakończywszy na bardzo rzadkich i okazałych. W tutejszych lasach spotkać można: z ssaków
kopytnych jelenia szlachetnego, dzika, sarnę i przejściowo łosia. Spośród mniejszych ssaków zaobserwujemy lisa,
borsuka, jenota, kunę domową, tchórza, wydrę, gronostaja, łasicę, jeże, nietoperze i zająca szaraka. W 1996 roku
z inicjatywy leśników i myśliwych do lasów reintrodukowano bobra europejskiego. Aktualnie ilość osobników tego
gatunku wzrasta. Miejsca bytowania bobrów czarują swoją niepowtarzalnością. Zajęły one nieużytkowane tereny
i przez budowę tam na ciekach wodnych stworzyły dogodne warunki dla życia wielu organizmów. Pojawia się tam
bogata roślinność, przybywają różne nowe zwierzęta oraz spotykamy sporo ciekawie podciętych drzew.
Jedną z największych atrakcji terenów LGD jest lazurowo-niebieska kraska. Zamieszkuje ona dziuple chętnie
odnajdywane w drzewach rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Często można ją
zaobserwować siedzącą na liniach napowietrznych i wpatrującą się w swoje ofiary. Ponad 10% populacji polskiej
gniazduje na tym terenie.
W niedostępnych fragmentach lasu w konarach sosny bociany czarne założyły swoje gniazda. W ostatnich
latach zaobserwowano delikatny wzrost ich liczebności. Spośród bardzo dużej gamy gatunków ptaków występujących
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na tej ziemi na uwagę zasługuje jastrząb gołębiarz, kruk, wrona siwa, krogulec, pustułka, myszołów, dzięcioły,
derkacze, dzierzby, sowy i dudki. Lasy te są również miejscem migracji wielu gatunków ptaków. Dzięki temu wiosną
i jesienią można zobaczyć wysoko zawieszone i powoli przesuwające głośne klucze. Gady reprezentowane są przez
jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną, padalca, zaskrońca zwyczajnego i żmiję zygzakowatą. Natomiast spośród
płazów na uwagę zasługuję rzekotka drzewna, kumak nizinny i ropucha szara.
Na terenie objętym granicami LGD występują dwa Obszary Chronionego Krajobrazu:
1.
Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowski – leży na terenie miejscowości Przyłęk, Ostrowy Tuszowskie, Cmolas,
Siedlanka, Niwiska, Trześń (LGD Lasovia) Świerczów, Domatków, Bukowiec, Poręby Kupieńskie. (LGD
Siedlisko). Rzeźba terenu to wytworzone z piasków wydmy tworzące "górki" np. Góra Biesiadna (222 m
n.p.m.), Góra Cygańska (279 m n.p.m.). Dominują lasy sosnowe bogate w cenne runo leśne, a w okolicach
Przyłęku również występuje las bukowy. W cennych ekologicznie biocenozach podmokłych, wodnych i
bagiennych, występuje wiele roślin objętych ochroną, np. rosiczka okrągłolistna, długosz królewski, grzybień
biały, gniadosz rozesłany oraz zwierząt i ptaków, np. łoś, bóbr europejski, wilk, czapla biała oraz bocian czarny.
Fragmenty rodzimej przyrody chronione są tutaj w rezerwatach: "Buczyna", "Jaźwiana Góra", "Zabłocie",
a także, jako pomniki przyrody np. dąb szypułkowy (600 lat).
2.

Sokołowsko-Wilczowolski - obejmuje Raniżów, Dzikowiec, Lipnicę, Wilczą Wolę. (LGD Siedlisko). Wyróżnia
się on wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, w skład, których wchodzą obszary leśne,
zbiorniki wodne, wydmy śródlądowe, wzgórza morenowe, mokradła, oczka wodne, torfowiska. To świat pełen
roślin chronionych: rosiczka okrągłolistna, długosz królewski, wawrzynek główkowy, grążel żółty oraz ptaków:
bocian czarny, trzmielojad, kobuz, błotniak stawowy. Do szczególnie interesujących należy wiele obiektów
objętych ochroną, jako użytki ekologiczne, pomniki przyrody. Zaliczamy tutaj łąki śródleśne, ostoje bobrów,
torfowiska, źródliska i uroczyska.

Rezerwaty to najcenniejsze obszary przyrody w stanie naturalnym - ochroną rezerwatową na obszarze
tworzącym LGD objętych jest 563,83 ha gruntów. W tym celu utworzonych zostało 3 rezerwaty przyrody są to:
1.

Rezerwat „Buczyna” – o pow. 20,08 ha. Położony w zachodniej części Płaskowyżu Kolbuszowskim na styku
z doliną Wisłoki. Powstał w celu zachowania zbiorowiska leśnego typu przejściowego między ubogą formą
buczyny karpackiej, a lasem dębowo – grabowym. Tworzy wysepkę naturalnego lasu liściastego wśród
sztucznych drzewostanów sosnowych oraz piaszczysk.
2.
Rezerwat „Jaźwiana Góra” – o powierzchni 3,94 ha. Leży w pobliżu Komorowa i Ostrowów Baranowskich. Jest
to enklawa zespołu naturalnego, jakim jest tu fragment lasu jodłowo – bukowego. Występuje tu również dąb,
jodła, buk (pomnikowy buk liczy ponad 300 lat). Nazwę rezerwat przejął od borsuków (inaczej jaźców)
zamieszkujących ten teren.
3.
Rezerwat „Zabłocie” – o powierzchni 539, 81 ha, położony na terenie gminy Kolbuszowa. Ochroną objęte są
stanowiska lęgowe rzadkiej ornitofauny, kompleks stawów rybnych wraz z obrzeżami i pasem lasu w okolicy
Porąb Kupieńskich. Żyją tutaj: bocian czarny, błotniak stawowy, bekas kszyka, brzęczki, orlik krzykliwy,
trzmielojad, kureczka nakrapiana, perkoz rdzawoszyjny, dzierzba, wiele gat. kaczek i in. Obszar ten bogaty jest
również w roślinność wodną, - grzybień biały, pióropusznik biały, mieczyk dachówkowaty.
Również na terenie objętym LGD znajduje się 2205,30 ha użytków ekologicznych oraz pomniki przyrody
w liczbie 45. Ponadto zgodnie z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego
oraz programu ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego na obszarze tworzącym LGD powstanie Park
Krajobrazowy Puszczy Sandomierskiej. Ma on powstać w wyniku połączenia istniejących obszarów chronionego
krajobrazu Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowski oraz Sokołowsko - Wilczowolski .
Na obszarze tworzącym LGD znajdują się obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Sandomierska” –
kod obszaru PLB 180005.
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II.2.4 Uwarunkowania historyczne i kulturowe
O możliwościach rozwoju turystyki na terenach tworzących LGD Siedlisko: decyduje przede wszystkim
atrakcyjność terenów - rzeki, zbiorniki wodne, lasy. Ostatnio brane są pod uwagę także mniej dotychczas doceniane
kryteria, uwzględniające: stanowiska flory i fauny objęte ochroną, pozwalające rozwijać turystykę przyrodoznawczą
o charakterze indywidualnym połączoną z fotografowaniem oraz obszary, w których historycznie ukształtowały się
specyficzne cechy regionu, utrwalone w formie regionalnych tradycji rzemieślniczych - rzeźbiarstwa, wikliniarstwa,
garncarstwa, kowalstwa, bartnictwa. itp. W strategii rozwoju „Krajowego produktu turystycznego", opracowanej
w ramach programu TOURiN I - turystyka wiejska została określona przez zagranicznych ekspertów, jako jeden
z pięciu podstawowych produktów turystycznych Polski, który ma szansę być konkurencyjny na rynkach
międzynarodowych. Konkurencyjność turystyki na tym terenie poza walorami krajobrazowymi, wynika przede
wszystkim z bogactwa kulturowego wsi, zachowanych tradycyjnych form gospodarowania, a także z mniejszego,
zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza. Wykorzystanie tych atutów wymaga jednak znaczącej rozbudowy
infrastruktury i doprowadzenia, jakości świadczonych usług do wymagań obowiązujących w UE. Czynnikiem
korzystnym dla rozwoju usług turystycznych na tym terenie jest systematycznie poprawiający się poziom
infrastruktury technicznej, zapewniający jednocześnie ochronę środowiska, a także podejmowane przez lokalne
społeczności prace, poprawiające ogólną estetykę wsi. Popyt na względnie tani wypoczynek w warunkach naturalnego
środowiska przyrodniczego, ciszy, spokoju i kameralnej atmosfery ma od kilku lat tendencję rosnącą. Rozległe tereny
leśne, zbiorniki wodne oraz niewielkie oddalenie od największych aglomeracji miejskich w regionie sprawiają, coraz
większe zainteresowanie tymi terenami. Istnieją możliwości inwestowania w infrastrukturę techniczną (baza
noclegowa, restauracje, parkingi, itp.) we wszystkich gminach wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania.
Szczególne możliwości dla przyszłych inwestorów istnieją w gminach: Kolbuszowa, Raniżów i Dzikowiec, na terenie,
których znajduje się zbiornik wody (w miejscowości Wilcza Wola) stanowiący bazę wypoczynkową dla mieszkańców
pobliskich miast oraz spełniający rolę zbiornika retencyjnego. W centrum Lokalnej Grupy Działania w Kolbuszowej
turyści mogą się zatrzymać w Hotelu Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej i w coraz większej
ilości gospodarstw agroturystycznych. Sieć dróg umożliwia dotarcie do najbardziej interesujących pod względem
historycznym, kulturowym i krajobrazowym miejscowości. Z centralnie położonej Kolbuszowej można organizować
wycieczki piesze, rowerowe, motorowe i samochodowe wzdłuż 7 głównych tras turystycznych:
1
2
3
4
5
6
7

Kolbuszowa – Cmolas – Hadykówka – Majdan Królewski
Kolbuszowa - Zarębki – Mechowiec – Płazówka – Kopcie – Wilcza Wola
Kolbuszowa – Werynia –Dzikowiec – Raniżów,
Kolbuszowa – Kupno – Widełka
Kolbuszowa – Bukowiec – Przedbórz – Leszcze,
Trześń – Niwiska
Kolbuszowa – Świerczów – Siedlanka- Przyłęk

Przez tereny LGD Siedlisko przebiega oznaczony kolorem zielonym szlak turystyczny nr N – 7 ; Rzeszów –
Staromieście – dolina Wisłoki – Trzebownisko- Zaczernie – Cygańskie Góry – Przewrotne – Selwy- dolina potoku
Zyzoga – Zembrza – Werynia – Kolbuszowa, zielony szlak Nowa Dęba-Majdan Królewski-Huta KomorowskaBaranów Sandomierski. Również na tym terenie zlokalizowane są ścieżki edukacyjno wypoczynkowe: „Maziarnia”,
„Białkówka”, „ Dymarka” oraz ścieżka przyrodniczo-turystyczna o dł. 5 km zlokalizowana w Gminie Majdan
Królewski. Można na nich przeprowadzać lekcje na podstawie teorii poznanej w szkole, artystom dają natchnienie,
sportowcy wykorzystują ścieżki do treningów lub odpoczynku, turyści znajdują tu miejsce do wędrówek. Przebywanie
na ścieżkach pomaga w zdobyciu wiedzy przyrodniczej, geograficznej, biologicznej i historycznej. Przez Powiat
Kolbuszowski przechodzi szlak architektury drewnianej. Na terenie zewidencjonowano 133 stanowiska
archeologiczne; najwięcej z epoki kamiennej (47) i nowożytnej (57). O tożsamości historycznej miasta świadczy
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zachowane zabudowy z przełomu XIX i XX w. (rynek), zespół pałacowo-parkowy w Weryni. Teren LGD położony
jest na obszarze jednej krainy geograficznej, zamieszkiwanej przez jedną grupę etnograficzną – Lasowiaków, co
zaowocowało stworzeniem jednorodnego krajobrazu kulturowego o odrębnym charakterze różnym od sąsiadów.
Obecnie jest to doskonale widoczne jedynie na terenie skansenu. Tradycyjna zabudowa wsi z elementami
charakterystycznymi dla grup etnograficznych Lasowiaków i Rzeszowiaków została odtworzona w parku
etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Na terenie parku etnograficznego zgromadzono
56 obiektów zabytkowych architektury drewnianej.
Tereny LGD to również wspaniała historia związana z produkcją Mebli znanych w świecie, jako „Meble
kolbuszowskie”, które zbliżone były wyglądem do mebli wiedeńskich, pochodzących z okresu panowania Marii
Teresy i cesarza Józefa. Cechą odróżniającą meble kolbuszowskie od wiedeńskich są szczegóły ornamentów intarsji
i wycięcia w deskach, zbliżone do stosowanych w meblach ludowych. Były cięższe i mniej dokładnie wykonywane.
Do ich wyrobu stosowano zazwyczaj drewno iglaste – świerk, jodłę, sosnę i rzadziej modrzew i dąb. Meble
kolbuszowskie zdobiono intarsją. Motywami dekoracyjnymi w stylu roślinnym były liście, kwiaty i gwiazdy
z kwiatów. Częstym motywem zdobniczym były też herby. Intarsję wykonywano z drewna krajowego – orzecha,
śliwy, czarnego dębu, gruszy, jaworu i topoli, które wzbogacano rytowaniem i wypalaniem. Kolbuszowa i okoliczne
miejscowości słynęły od schyłku XVII w. do poł. XIX w. z warsztatów meblarskich. Wyrabiano tam głównie meble
skrzyniowe o stosunkowo prostych formach późnobarokowych, później klasycystycznych: komody (tzw. praski),
szafy, biurka, kredensy, sekretery, szkatuły oraz stoliki. Stosowano miękkie drewno z okładziną z gatunków
szlachetnych, jak cis, jesion, czeczotka, później też mahoń. Charakterystycznym elementem mebli kolbuszowskich
było intarsjowanie jaworem, wiśnią, czarnym dębem itp., komponowane symetrycznie i w sposób podkreślający kształt
mebla. W intarsji stosowano pasy, gwiazdy, szachownice, herby, kwiat tulipana. Okresem rozkwitu warsztatów
kolbuszowskich był schyłek XVIII w. Po 1840 r. nastąpił upadek produkcji. Po okresie prosperity w końcu wieku
XVIII, nastąpił zalew rynku meblami kolbuszowskimi, przeciw któremu zaprotestowała konkurencja z innych
ośrodków rzemieślniczych. Rzemieślnicy z Warszawy i Krakowa wydatkowali pokaźne sumy na walkę o niezależny
rynek, a po pierwszym rozbiorze Polski domagali się konfiskaty mebli kolbuszowskich nielegalnie sprowadzanych
i żądali nakładania na nie wysokich ceł. Przyczyną upadku przemysłu kolbuszowskiego były utrudnienia w przesyłaniu
mebli na tereny innych zaborów (Kolbuszowa znalazła się bowiem w granicach Galicji pod zaborem austriackim)
a także postęp technologiczny (moda na meble gładkie, bez ozdób). Towarzystwo im Juliana Macieja Goslara członek Lokalnej Grupy Działania Siedlisko na przestrzeni kilku ostatnich lat powzięło szereg przedsięwzięć mających
na celu odtworzenia ośrodka meblarstwa artystycznego w oparciu o Meble Kolbuszowskie. W tym celu nawiązano
współpracę ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, dzięki czemu udało się odtworzyć „Komodę
Kolbuszowską”, wydano szereg publikacji na ten temat. Podjęte zostały również działania mające na celu utworzenie
w Zespole Szkół Technicznych klasy o profilu meblarstwo artystyczne. Jednakże, obok wielu przesłanek
przemawiających za rozwojem turystyki na naszym terenie istnieje szereg przeciwności wynikających z ogólnej
sytuacji gospodarczej. Stwierdzono, że dominacja rolnictwa, jako głównego motoru działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich musi iść w parze ze zróżnicowaną gospodarką wiejską. Turystka wiejska ma duży potencjał
ekonomiczny. Jest to rosnący sektor najszybciej rozwijającego się przemysłu na świecie – turystyki. Podobnie jak kilka
innych społeczności województwa podkarpackiego dotknął go kryzys wsi; kurcząca się gospodarka, ograniczone
dochody gospodarstw, wysoka emigracja prowadząca do zmniejszenia populacji, czego następstwem było
zmniejszenie oferty usług podstawowych tj. handlowych, pocztowych, edukacyjnych, a zamiast tego rosnący poziom
zaniedbania. Problemy na tym obszarze obejmują brak zróżnicowania gospodarki rolnej, a większość ludności
uzależniona jest od rolnictwa. Ponadto czynnikiem utrudniającym rozwój turystyki jest stan infrastruktury. Brakuje
dostatecznej sieci i jakości dróg oraz kanalizacji. Jest utrudniony dostęp do banków, urzędów pocztowych, placówek
służby zdrowia. Brakuje ośrodków rekreacji, sportu, kultury. Barierą jest także brak znajomości języków obcych, co
uniemożliwia zaproponowanie oferty cudzoziemcom. Wszystko to powoduje że na tym etapie propozycja turystyczna
nie jest zbyt wyszukana . Kolbuszowa posiada niewiele atrakcji w postaci infrastruktury (brak basenu, niedostateczna
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baza rekreacyjno – sportowa) brak doświadczenia w dziedzinie usług turystycznych jak również brak tradycji
turystycznych. Ze względu na fakt, iż celem społeczności Kolbuszowej jest turystyka jako środek zróżnicowania
miejscowej gospodarki należy przekształcać dotychczasowe działania w konkurencyjny przemysł. Głównym motorem
działalności gospodarczej w dziedzinie turystki musi być zróżnicowana gospodarka wiejska, co zapewni impet do
tworzenia i dostarczania asortymentu nowych produktów i usług na obszarach wiejskich, od agroturystyki po
gospodarstwa organiczne, specjalistyczne produkty żywnościowe, wyroby rzemieślnicze i wiele innych. Jednakże
rozwój turystyki „na własną rękę” nie ożywi w sposób oczekiwany tego regionu. Niezbędne jest wsparcie rozwoju
turystyki podstawowymi inwestycjami w infrastrukturę turystyki komercyjnej. Dotychczasowe doświadczenia
sugerują, że produkt musi być ukierunkowany rynkowo i skoncentrowany na jakości . Unikalność, oryginalność
i konkurencyjne ceny są głównymi atrybutami. Produkt musi być dobrze opakowany i profesjonalnie sprzedawany.
Skoordynowany rozwój i marketing wymagał będzie współpracy na poziomie lokalnym i krajowym pomiędzy
partnerami prywatnymi i państwowymi. Takie całościowe podejście mające na celu osiągnięcie zrównoważonej
ekonomicznej dywersyfikacji jest możliwe poprzez realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Intencją projektodawców
jest, aby jej realizacja stała się swoistym „kołem zamachowych” dla rozwoju turystyki na tym terenie. Wzrost
przyjazdów indywidualnych jak również grupowych zwiększy obroty firm z branży usług turystycznych oraz poszerzy
ofertę turystyczną. Unikalna kultura miejscowa czyste środowisko naturalne, bogactwo zasobów kultury materialnej,
bogate tradycje regionalne, atrakcyjne kompleksy leśne i tereny o walorach rekreacyjno - wypoczynkowych, zasoby
naturalne z unikalnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, gościnność, kreatywność mieszkańców wsparta
inwestycją z zakresu turystyki, rekreacji oraz odnowy wsi stanowić będzie szansę dla rozwoju turystyki aktywnej
realizowanej w krótkim przedziale czasowym (turystyka sobotnio – niedzielna, tranzytowa, biznesowa, rekreacyjna,
rehabilitacyjna), pozwoli również na wydłużenie sezonu turystycznego dostarczając turystom wiele wrażeń o każdej
porze roku.

II.3 Ocena społeczno - gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego oraz
poziomu aktywności społecznej
II.3.1. Charakterystyka ludności zamieszkującej obszar objęty LSR
Lokalną Grupę Działania Siedlisko tworzą cztery gminy: Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów
i Dzikowiec. Poniższa tabela przedstawia zestawienie powierzchni i ludności poszczególnych gmin wchodzących w jej
skład :
Tabela 2: Powierzchnia i liczba ludności poszczególnych gmin obszaru LGD
Wyszczególnienie
Powierzchnia (w km²)
Liczba ludności tyś.
Gmina Kolbuszowa
171
24,531
Gmina Majdan Królewski
155
9,860
Gmina Raniżów
97
7,216
Gmina Dzikowiec
122
6, 531
Razem
545
48,138
Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2007-2015, Strategia Rozwoju Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2020.
Wykres 1: Struktura powierzchni Lokalnej Grupy Działania
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Struktura powierzchni gmin Lokalnej Grupy Działania

Gmina Kolbuszowa
Gmina Majdan Królewski
Gmina Raniżów
Gmina Dzikowiec
22,39%

31,19%

17,80%
28,62%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
W tabeli poniżej przedstawiono strukturę powierzchni i ludności Lokalnej Grupy Działania Siedlisko na tle
województwa podkarpackiego i powiatu kolbuszowskiego.
Tabela. 3: Powierzchnia i liczba ludności LGD na tle województwa podkarpackiego i powiatu kolbuszowskiego.
Ludność
Powierzchnia (w Liczba ludności
Powierzchnia LGD tle
LGD na tle
Wyszczególnienie
km²)
(w tys.)
województwa i powiatu (%)
województwa
i powiatu (%)
Województwo
3,05
2,29
17 844
2 098,0
podkarpackie
Powiat kolbuszowski
774
61,0
70,41
78,69
Obszar Lokalnej Grupy
100,0
100,0
545
48,0
Działania
Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2007-2015, Strategia Rozwoju Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2020.
Powierzchnia Lokalnej Grupy Działania wynosi 545 km2, co stanowi 3, 05% powierzchni województwa
podkarpackiego i 70, 41% powiatu kolbuszowskiego. Z kolei ludność LGD Siedlisko stanowi 48tys. osób, której udział
procentowy na tle województwa podkarpackiego i powiatu kolbuszowskiego wynosi odpowiednio 2, 29% i 78,69%.
Na terenie LGD znajduje się miasto Kolbuszowa oraz 37 miejscowości.
W Gminie Kolbuszowa: Bukowiec, Domatków, Huta Przedborska, Kłapówka, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa
Górna, Kupno, Nowa Wieś, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Świerczów, Werynia, Widełka, Zarębki. W Gminie
Majdan Królewski: Majdan Królewski, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, Wola Rusinowska, Rusinów,
Krzątka. W Gminie Raniżów: Korczowiska, Mazury, Poręby Wolskie, Posuchy, Raniżów, Staniszewskie, Wola
Raniżowska, Zielonka. W Gminie Dzikowiec: Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, Mechowiec, Lipnica, Płazówka, Kopcie,
Wilcza Wola, Spie.
W tym największe to: miasto Kolbuszowa (9 tys.), Majdan Królewski (2,6 tys.), Raniżów (ok. 2,2 tys.), Dzikowiec
(1,4 tys.).
Poniższy wykres przedstawia gęstość zaludnienia w poszczególnych gminach Lokalnej Grupy Działania.
Wykres 2: Gęstość zaludnienia na terenie działania LGD Siedlisko
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Gęstość zaludnienia w poszczególnych gminach
Loklanej Grupy Działania
93
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Źródło:www.stat.gov.pl
Najgęściej zaludnioną gminą jest Gmina Kolbuszowa, gdzie na 1 km2 przypada 93 mieszkańców. Miasto
i Gmina Kolbuszowa jest młode, liczba osób w wieku przedprodukcyjnym przekracza 25% ogólnej ludności gminy.
W strukturze wiekowej ludności Gminy Majdan Królewski dominuje ludność w wieku produkcyjnym
(43,16%). W gminie Raniżów przeważa liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym - 58 % i przedprodukcyjnym 26 % nad liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym 16 %.
W strukturze wiekowej ludności Gminy Dzikowiec dominuje ludność w wieku produkcyjnym (40,88%).
Średnia gęstość zaludnienia na terenie działania LGD Siedlisko wynosi 71, 5 mieszkańców na 1 km2
II.3.2. Demografia
Na terenie działania Lokalnej Grupy Działania Siedlisko zameldowanych jest 48138, 00 mieszkańców, z czego
77% mieszka na wsi a 23% w mieście Kolbuszowa
Tabela 4: Liczba mieszkańców zamieszkujących teren Lokalnej Grupy Działania Siedlisko na dzień 2006.12.31
Lp.
JST tworzące obszar LGD Siedlisko
Liczba mieszkańców
1.
2.
3.
4.
Razem:

Gmina Kolbuszowa

24531,00

Gmina Majdan Królewski
Gmina Dzikowiec
Gmina Raniżów

9860,00
6531,00
7216,00
48138,00
Źródło: www.Stat.gov.pl

Przyrost naturalny liczony, jako różnica pomiędzy urodzeniami i zgonami za ostanie 3 lata jest dodatni i
wynosi 1,13%

Lata
2004
2005
2006

Tabela 5: Przyrost naturalny w gminach tworzących LGD
Urodzenia
Zgony
Przyrost naturalny
Przyrost naturalny w %
460
397
63
1,3
424
384
40
0,8
436
373
63
1,3
Źródło: www.Stat.gov.pl
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Założenia: liczba urodzeń i zgonów jest równa sumie urodzeń i zgonów w gminach tworzących LGD; Gminie
Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów, Dzikowiec
Pomimo dodatniego przyrostu naturalnego obszar ten odnotowuje zmniejszającą się liczbę mieszkańców, co
jest wynikiem zarówno ujemnego bilansu migracji wewnętrznej jak i emigracji.

Lata
2004
2005
2006

Tabela 6: Migracje wewnętrzne w gminach tworzących LGD
Odpływ
Napływy ludności
Saldo migracji wewnętrznej
Saldo migracji wewnętrznej w %
ludności
361
384
- 23
-0,5%
337
403
-66
-1,4%
366
458
-92
-1,9%
Źródło: www.Stat.gov.pl Źródło obliczenia własne

Założenia; napływ ludności i odpływ ludności jest równy sumie napływów i odpływów ludności w gminach
tworzących LGD; Gminie Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów, Dzikowiec
Brak jest danych na temat emigracji. Jednakże z rozmów przeprowadzonych w poszczególnych gminach
z proboszczami, pracownikami socjalnymi oraz wydziałem ewidencji ludności wynika, że zjawisko to może dotyczyć od
15 do 20 % ludności i ma tendencję wzrastająca, co bardzo negatywnie wpływa na ten obszar szczególnie, że osoby
wyjeżdżające to przede wszystkim osoby młode, wykształcone. Główne przyczyny emigracji to brak pracy, niska płaca
w regionie, brak środków na założenie działalności gospodarczej. Sytuacja ta bezpośrednio przekłada się na zatrudnienie
oraz wysokość bezrobocia. Wysoką emigrację na tym terenie może potwierdzić zestawienie ilości osób pracujących
i bezrobotnych na przestrzeni 3 lat, z którego wynika, że pomimo zmniejszenia się bezrobocia o 2750 osób wzrost osób
pracujących wyniósł tylko 359 świadczyć to może również o wzroście nielegalnego zatrudnienia. Jednakże ze względu
na fakt, iż w rolnictwie zatrudnionych jest 57% ludności trudno jednoznacznie zinterpretować te dane.

Lata
2005
2006
2007

Pracujący
5364
5408
5723

Tabela 7: Pracujący i bezrobotni w gminach tworzących LGD
Bezrobotni
Przyrost pracujących
Przyrost bezrobotnych
3841
3407
359
-2750
2973
Źródło: www.Stat.gov.pl, obliczenia własne

Założenia; ilość osób pracujących i bezrobotnych jest równy sumie ilość osób pracujących
i bezrobotnych w gminach tworzących LGD; Gminie Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów, Dzikowiec
Na wyżej wymienione problemy nakłada się niski poziom wykształcenia. Aż 36,0% mieszkańców posiada
jedynie wykształcenie podstawowe a 26,6% zasadnicze zawodowe-najczęściej w kierunkach rolniczych, co powoduje,
że są to osoby o nikłych szansach na pracę na lokalnym rynku pracy.
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Tabela 8: Ludność zamieszkała w gminach tworzących LGD w wieku 13 lat i więcej według poziomu
wykształcenia roku 2004
LP Ilość osób w wieku
Poziom wykształcenia
1
13 lat i więcej z
Zasadnicze
Brak
terenu w gminach Wyższe Policealne Średnie
Podstawowe
zawodowe
wykształcenia
tworzących LGD
1
38575
2181
1147
9100
10258
13954
148
Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu kolbuszowskiego na lata 2007-2013 str. 23
Podsumowując należy stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich lat na terenie obszaru wchodzącego w skład LGD
odnotowuje się niekorzystne zjawiska demograficzne; ujemne saldo migracji wewnętrznej, wysoka emigrację,
niewielki wzrost osób pracujących pomimo znacznego spadku bezrobocia, co jest konsekwencją niskiego
wykształcenia, problemy ze znalezieniem pracy, małą ilością dostępnych miejsc pracy jak również zapóźnieniami
w rozwoju infrastruktury.
II.3.3. Rynek pracy i bezrobocie
Analiza zróżnicowania stanu liczby bezrobotnych na terenie Lokalnej Grupy Działania Siedlisko, została
opracowana na podstawie informacji o stanie rynku pracy w latach 2005-2007 zamieszczonych na stronie PUP
Kolbuszowa.
Rok 2005
Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych na terenie obszaru LGD w 2005 roku zamieszkiwało gminę
Kolbuszowa – 1918, gminę Majdan Królewski – 934, gminę Dzikowiec – 504, a najmniej gminę Raniżów – 458.
Największy udział bezrobotnych na obszarze Lokalnej Grupy Działania Siedlisko w ogólnej liczbie, występuje w
gminie Kolbuszowa – 50,3%, w gminie Majdan Królewski – 24,5 % i gminie Raniżów – 12,0 %, a w gminie
Dzikowiec – 13,2%. Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2005 roku było na terenie gminy
Kolbuszowa - 1918 osób, najmniej natomiast na terenie gminy Raniżów tj. 458 osób.
Rok 2006
Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych w roku 2006 było na terenie gminy Kolbuszowa-1699 osób i
Majdan Królewski – 852 osoby, gminy Dzikowiec – 414, gminy Raniżów – 442. Największy udział procentowy
poszczególnych gmin w ogólnej liczbie bezrobotnych na obszarze Lokalnej Grupy Działania ma gmina Kolbuszowa –
49, 9% i gmina Majdan Królewski – 25,0 %, natomiast najmniejszy udział mają gmina Dzikowiec i Raniżów – 12,2% i
12,9%. W porównaniu do roku poprzedniego 2005, największa zmiana nastąpiła w gminie Dzikowiec, gdzie
bezrobocie zmniejszyło się o 1%, w gminie Raniżów wzrosło o 0,9%, w gminie Majdan Królewski o 0,5%, a
najmniejsze zmiany zaszły w gminie Kolbuszowa, gdzie zanotowano spadek bezrobocia o 0,4%.
Rok 2007
Największy udział bezrobotnych w 2007 roku w ogólnej liczbie występuje w mieście i gminie Kolbuszowa –
49,5% oraz w gminie Majdan Królewski –26,2%, najmniejszy zaś w gminie Dzikowiec – 11,9 % oraz gminie Raniżów
– 12,4%. W porównaniu do roku poprzedniego 2006 największa zmiana nastąpiła w gminie Majdan Królewski gdzie
o 1,2% wzrosła liczba bezrobotnych, w gminie Raniżów liczba bezrobotnych wzrosła o 0,5%, w gminie Kolbuszowa
zmniejszyła się o 0,4%. W gminie Dzikowiec nastąpił nieznaczny spadek o 0,3%.
Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych w 2007 roku zamieszkiwało teren gminy Kolbuszowa – 1473 osoby
i gminy Majdan Królewski – 778 osób, najmniej natomiast na terenie gminy Dzikowiec – 353, gminy Raniżów – 369
os.
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Tabela 9: Zróżnicowanie terytorialne liczby osób bezrobotnych na terenie Lokalnej Grupy Działania Siedlisko
(%).
Gmin wchodzące w skład
LGD
Kolbuszowa
Majdan Królewski
Dzikowiec
Raniżów

Rok 2005
50,3
24,5
13,2
12,0

Udział procentowy bezrobotnych na terenie LGD
Rok 2006
49,9
25,0
12,2
12,9

Rok 2007
49,5
26,2
11,9
12,4

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy Kolbuszowa – Statystyki na lata 2005-2007.
Na przestrzeni 2005-2007 w poszczególnych gminach należących do Lokalnej Grupy Działania Siedlisko
spadek udziału bezrobotnych w ogólnej liczbie, widoczny jest w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec. Spadek
udziału procentowego bezrobotnych w gminie Kolbuszowa zanotowano w 2007 roku w stosunku do 2005 o 0,8%, a w
gminie Dzikowiec 1,3%. Z kolei w gminie Majdan Królewski zauważalny jest wzrost badanego wskaźnika w 2007
roku o 1,7% w stosunku do roku 2005. Udział osób bezrobotnych gminie Raniżów w ogólnej liczbie bezrobotnych
obszaru LGD, miał charakter zmienny i w 2007 roku osiągnął spadek bezrobocia o 0,5% w stosunku do roku
poprzedniego.
Tabela 10: Liczba bezrobotnych na terenie LGD Siedlisko na lata 2005-2007
Gmina
Rok 2005
1918
934
504
458

Kolbuszowa
Majdan Królewski
Dzikowiec
Raniżów

Liczba bezrobotnych na terenie LGD
Rok 2006
1699
852
414
442

Rok 2007
1473
778
353
369

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy Kolbuszowa – Statystyki na lata 2005-2007.
Wykres 3: Udział procentowy bezrobotnych z poszczególnych Gmin tworzących Lokalną Grupę Działania
Udział proce ntowy be robotnych na te re nie Lokalne j Ggrupy
Działania Sie dlisko (%)
60

50,3 49,9 49,5

50
40

Rok 2005
24,5 25 26,2

30
20

Rok 2006
13,2 12,2 11,9

12 12,9 12,4

Gmina Dzikowiec

Gmina Raniżów

Rok 2007

10
0
Gmina Kolbuszowa

Gmina Majdan
Królewski

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy Kolbuszowa – Statystyki na lata 2005-2007.
Podsumowując należy stwierdzić, że w ostatnich dwóch latach nastąpił znaczny spadek bezrobocia na całym
obszarze, LGD co jest wynikiem dobrej koniunktury w gospodarce oraz większej dynamice tworzenia firm. Zauważa
się również zmniejszenie procentowego udziału osób bezrobotnych z terenu Gminy Kolbuszowa, co można tłumaczyć
większą aktywnością ekonomiczną osób zamieszkałych na terenie miasta oraz większą ilością nowopowstających
miejsc pracy, co z kolei wiąże się z lepszą infrastrukturą do prowadzenia działalności gospodarczej oraz większym
popytem wewnętrznym powodującym lokowanie się nowych firm w okolicach Kolbuszowej.
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II.3.4 Gospodarka
Przedsiębiorczość i aktywność gospodarcza to jeden z podstawowych czynników rozwoju regionalnego
opartego na bazie MŚP, które nabierają dodatkowego znaczenia na terenach o słabej dynamice wzrostu gospodarczego,
słabo rozwiniętej infrastrukturze technicznej, do których zalicza się obszar działania Lokalnej Grupy Siedlisko. Na
dzień 2007.12.31 na obszarze tym zarejestrowanych było 2433 firmy, z czego 95% to osoby fizyczne prowadzące
mikroprzedsiębiorstwa. Głównym ośrodkiem przemysłowym na obszarze LGD jest Kolbuszowa, która pełni funkcję
centrum administracyjnego, gospodarczego, oświatowego, kulturalnego i handlowego dla okolicznych miejscowości.
Przemysł koncentruje się w Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej, Kolbuszowej Dolnej, Kupnie, Świerczowie i Widełce.
Lokalną bazę przemysłową stanowi przede wszystkim 12 dużych zakładów produkcyjnych: WIENERBERGER
Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Kupno (kapitał zagraniczny), „Volteon” – Energia sp. z o. o.,
Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „Solbet”, Firma Handlowo-Usługowa „PETRO-TANK”, FIN S.A., FIN sp. z o.o.
WALOR s.c., „KFM-Furnitura”sp z o.o., ORZECH, KOLTEX, PAKFOL, DREWKOL, Bog-Fran oraz Zakład
Przetwórstwa Drzewnego – Jan Dudziński. Zdominowanie przemysłu i usług przez mikroprzedsiebiorstwa,
charakteryzujące się niewielkimi możliwościami rozwojowymi, to główne bariery mające wpływ na rozwój
przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej na tym terenie.
Szansą na rozwój przedsiębiorczości na tych terenach jest tworzony Park Przemysłowo-Naukowy
o powierzchni 58 hektarów. Prawidłowe funkcjonowanie strefy przemysłowej zlokalizowanej na terenie LGD
uzależnione będzie od profesjonalnego przeprowadzenia prac planistycznych. Stworzenie dobrego klimatu wokół tej
inwestycji w szczególności dobra współpraca samorządów, wykorzystywanie istniejących i przyszłych możliwości
tkwiących w rencie lokalizacyjnej to szansa na zaistnienie tego parku w powiązaniu ze Strefą Ekonomiczną Euro-Park
Mielec oraz Rzeszowskim Parkiem Naukowo-Technologiczym, jako klastra. Dużą szansą na rozwój przedsiębiorczości
na tym terenie stanowi możliwość współpracy z doliną lotniczą w zakresie kooperacji. W województwie podkarpackim
innowacyjność kojarzy się z kilkoma branżami w tym najczęściej wymieniane są kierunki: lotniczy, maszynowy,
elektroniczny. Generalnie większość zakładów przemysłowych regionu prowadzi produkcję o niskim poziomie
nowoczesności. W tych warunkach firmy produkujące w oparciu o wysokie technologie będą mieć kluczową rolę.
Lotnictwo to branża z dziedziny najnowocześniejszej techniki, tzw. high-tech, i niewiele jest firm, które produkują na
potrzeby tego przemysłu. Jest to również branża "wysokiej odpowiedzialności" za to, co się robi. Dlatego też produkcja
na rzecz tej branży wymaga posiadania nowoczesnego parku maszynowego, doświadczonej i wykwalifikowanej kadry,
oraz ciągłego inwestowania zarówno w park maszynowy jak również w kwalifikację kadry. Wśród krajowych firm
lotniczych tylko nieliczne produkują dobra finalne i są to firmy duże. MŚP działające w tym sektorze to głównie
kooperanci i poddostawcy produkujący niektóre elementy konstrukcji i wyposażenia oraz części lotnicze. Certyfikat
Zdolności do produkcji lotniczej wg wymagań przepisów JAR 21 w województwie podkarpackim posiada tylko
12 firm. Niewielki udział krajowych firm w tego typu przedsięwzięciach to efekt problemu technologii. Szansą dla
tego obszaru może być projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej pn. „Regionalne
Centrum transferu nowoczesnych technologii wytwarzania”, w ramach którego utworzony zostanie min. nowy
kierunek kształcenia operator obsługi maszyn CNC. Dla uczniów będzie to możliwość praktycznej nauki zawodu oraz
dostępu do najnowszych technologii a w niedalekiej przyszłości również działalność gospodarcza w tej branży.
Również bardzo duży potencjał tkwi w agroturystyce. Bardzo dobra lokalizacja pomiędzy: Rzeszowem Mielcem,
Stalowa Wola, Tarnobrzegiem w połączeniu z unikalną przyrodą i bogactwem zasobów kultury materialnej, bogatymi
tradycjami stanowią szansę dla rozwoju turystyki aktywnej realizowanej w krótkim przedziale czasowym (turystyka
sobotnio – niedzielna, tranzytowa, biznesowa, rekreacyjna, rehabilitacyjna), o każdej porze roku. Jednakże niski
poziom wiedzy z zakresu prowadzenia własnej firmy, brak środków na zakup podstawowych maszyn i urządzeń
niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ograniczony dostęp do wiedzy i informacji na temat
prowadzenia firmy, nowoczesnych technologii, źródeł finansowania działalności inwestycyjnej, niedostateczny dostęp
do zewnętrznych źródeł finansowania i trudności z pozyskaniem kapitału na rozwój nowych firm to problemy,
z którymi na co dzień borykają się zarówno przedsiębiorcy jak również osoby planujące otworzyć własną działalność.
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Szansą na poprawę tej sytuacji jest wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju, szczególnie działań mających na celu
różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, odnowy i rozwoju wsi.
Ważnym będą również projekty szkoleniowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozyskiwania
środków na jej prowadzenie.
II.3.5. Rolnictwo
75% terenów Lokalnej Grupy Działania Siedlisko zajmują użytki rolne. Gospodarstwa rolne cechuje
rozdrobnienie i niska dochodowość prowadzonej produkcji. Uprawy polowe opierają się na roślinach zbożowych
(61%) i okopowych (25%). W zakresie produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej i bydła. Bazą
ekonomiczną terenów Lokalnej Grupy Działania Siedlisko jest rozdrobnione rolnictwo, w którym pracuje 56,5% ogółu
zatrudnionych. Nieadekwatnie wysoki wskaźnik zatrudnienia w rolnictwie świadczy oraz o znacznym przeludnieniu
agrarnym i bezrobociu ukrytym. Wzrost wymogów związanych z bezpieczeństwem i jakością żywności oraz
warunkami produkcji, wymusiły procesy restrukturyzacyjne, którym nie sprostali tutejsi rolnicy. Świadczą o tym dane
gminnych ośrodków pomocy społecznej, z których wynika, że aż 30% z 7931 gospodarstw zlokalizowanych na terenie
tworzącym LGD korzysta z pomocy społecznej. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 2,33 ha. Tylko około 7-8%
gospodarstw prowadzi działalność pozarolniczą. Powoduje to sytuację, w której gospodarstwa zamieszkiwane są
najczęściej przez rodziny wielopokoleniowe żyjące na granicy ubóstwa korzystające z pomocy socjalnej,
charakteryzujące się „wyuczoną bezradnością” i niskim wykształceniem, co z kolei stanowi dużą barierę w rozwoju
przedsiębiorczości, agroturystyki opartej o lokalne zasoby.
II.3.6. Edukacja i kultura
Na terenie działania Lokalnej Grupy Działania Siedlisko występują wszystkie poziomy nauczania począwszy
od szkół podstawowych do szkół wyższych. Sieć szkół podstawowych i gimnazjalnych przedstawia tabela poniżej:
Tabela 11: Wykaz szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół na terenie LGD Siedlisko
Gmina wchodząca w skład
LGD

Kolbuszowa

Dzikowiec
Raniżów
Majdan Królewski
Razem

Sieć szkół
Szkoły Podstawowe
Gimnazja
Kolbuszowa nr 1
Bukowiec, Domatków, Huta Przedborska,
Kolbuszowa nr 2
Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna Kolbuszowa
Widełka
Górna, Kupno, Przedbórz, Werynia, Widełka,
Kupno
Zarębki
Specjalne –
Kolbuszowa Dolna

Dzikowiec, Wilcza
Wola
Raniżów, Wola
Raniżowska

Mechowiec, Lipnica, Kopcie Śpię
Korczowiska, Mazury, Posuchy, Staniszewskie,
Zielonka, Poręby Wolskie
Brzostowa Góra, Huta Komorowska, Klatki,
Komorów, Krzątka, Majdan Królewski, Wola
Rusinowska
30

Zespoły Szkół

Raniżów
Majdan Królewski
5

4

Źródło: strategia Rozwoju Powiatu kolbuszowskiego na lata 2007-2013 str. 54
Szkoły średnie:
Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara
Zespół Szkół Technicznych im Bohaterów Września 1939 w Kolbuszowej
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Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji narodowej w Weryni
Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej
Szkoły wyższe:
Uniwersytet Rzeszowski, zamiejscowy Wydział Biotechnologii z siedzibą w Weryni. Uzupełnieniem systemu
edukacji są jednostki biblioteczne w liczbie: 4 biblioteki, 14 fili i 6 punktów bibliotecznych, które dysponują
księgozbiorem liczącym ponad 300 tys. tytułów. Na terenie LGD znajduje się również filia w Kolbuszowej
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Oprócz wymienionych bibliotek, w każdej szkole działa szkolna biblioteka
posiadająca mniejsze lub większe zbiory.
W zakresie kultury działa jeden miejski i trzy wiejskie Domy Kultury, które prowadzą wszechstronną
działalność merytoryczną w obrębie szeroko pojętej kultury artystycznej na rzecz wszystkich środowisk: dzieci,
młodzieży, osób dorosłych. Działalność ta spełnia zarówno cele o charakterze tradycyjnym (upowszechnianie,
edukacja, zabezpieczenie czasu wolnego, rekreacja) jak również animuje nowoczesne formy kultury w sztuce, muzyce,
teatrze, tańcu i śpiewie. Prowadzi również działalność promocyjną miasta poprzez imprezy kulturalno-edukacyjne.
II.3.7 Infrastruktura komunalna
Teren działania LGD Siedlisko jest dobrze wyposażony w poszczególne rodzaje sieci, tj. siec wodociągową,
gazową, elektroenergetyczną oraz telefoniczna. Wyjątek stanowi sieć kanalizacyjna gdzie stopień skanalizowania
wynosi 44, 4% co powoduje szereg problemów natury sanitarnej.
Sieć elektroenergetyczna pokrywająca cały obszar LGD jest w dyspozycji Zakładu Energetycznego, który dystrybuuje
energię elektryczną przy pomocy sieci rozdzielczej wysokiego, średniego i niskiego napięcia.
Sieć telefoniczna ulega ciągłej rozbudowie i obsługiwana jest obecnie przez TP S.A., oraz Telefonię Wiejską. Ponadto
obszar LGD znajduje się w zasięgu operatorów komórkowych: Plus GSM, ERA GSM, ORANGE
II.3.7.1 Gospodarka wodno-ściekowa
Na terenie Teren działania LGD Siedlisko funkcjonuje 5 oczyszczalni ścieków komunalnych. Są to
oczyszczalnie biologiczne.

II.3.7.2. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Istniejące na terenie działania LGD Siedlisko ujęcie wody podziemnej pozwoliło na zwodociągowanie całego
terenu. W tabeli poniżej przedstawiono stopień zwodociągowania – rozumiany jako liczba mieszkańców
zamieszkałych na danym terenie i podłączonych do sieci wodociągowej w stosunku do ogółu mieszkańców
zamieszkałych na danym terenie który wynosi od 85% w przypadku gminy Dzikowiec do 96,2% w gminie Raniżów.
Stopień opomiarowania odbiorców wody jest stuprocentowy za wyjątkiem gminy Kolbuszowa gdzie wynosi 98,2%.
Mieszkańcy nie podłączeni do sieci wodociągowej czerpią wodę z ujęć własnych.
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Tabela 12: Stopień zwodociągowania i opomiarowania na obszarze działania LGD Siedlisko
Stopień
Ilość mieszkańców
Stopień opomiarowania
zwodociągowania
Gmina
Ilość mieszkańców
korzystających z
wodociągu
[%]
[%]
Dzikowiec
6 531
85,0
5 647
100
Kolbuszowa
24 531
86,7
21 520
98,2
Majdan Królewski
9 860
90,0
9 000
100
Raniżów
7 216
96,2
7 000
100
Źródł:o materiały przekazane przez gminy

Dużo gorzej przedstawia się sytuacja z odprowadzaniem ścieków. Stopień skanalizowania – rozumiany jako
liczba mieszkańców zamieszkałych na danym terenie i podłączonych do sieci kanalizacyjnej w stosunku do ogółu
mieszkańców zamieszkałych na danym terenie wynosi od 39,8% w przypadku gminy Raniżów do 54, 5 % w gminie
Majdan Królewski . Przydomowe oczyszczalnie ścieków funkcjonują jedynie na terenie gminy Majdan Królewski.
W przypadku pozostałych gmin brak danych na temat prowadzenia gospodarki ściekowej w oparciu o przydomowe
oczyszczalnie ścieków. Niski stopień skanalizowania terenów działania LGD rodzi szereg problemów sanitarnych oraz
ma duży wpływ na spowolnienie rozwoju tych terenów.
Tabela 13. Stopień skanalizowania na obszarze działania LGD Siedlisko
Gmina

Ilość
mieszkańców

Dzikowiec
Kolbuszowa
Majdan Królewski
Raniżów

Stopień
skanalizowania
[%]

Ilość mieszkańców
korzystających z sieci
kanalizacyjnej

6 531
42,6
24 531
40,7
9 860
54,5
7 216
39,8
Źródło: ·Materiały przekazane przez gminy

Ilość mieszkańców
korzystających z
przydomowych
oczyszczalni ścieków

2 833
10 110
5 450
2 896

0
0
90
0

Sytuacje pogarsza fakt że część kanalizacji o długości 11,1 km wybudowana została czterdziestu lat temu i
musi być wymieniona

Gmina

Dzikowiec
Kolbuszowa
Majdan Królewski
Raniżów

Tabela 14. Struktura sieci kanalizacyjnych na obszarze działania LGD Siedlisko
Długość
Sieci
Sieci sanitarnej
Przyłączy
Razem
ogólnospławnej
[km]
[km]
[km]
[km]
0,0
44,5
10,5
55,0
11,1
30,4
9,8
51,3
0,0
105,8
21,4
127,2
0,0
50,0
11,7
61,7
Źródło: Materiały przekazane przez gminy

Ilość przyłączy
[sztuk]
570
1 236
b.d.
720

II.3.7.3 Gospodarka Odpadami
Na terenie działania, LGD stosuje się kombinowany system zbiórki odpadów;
w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki indywidualne i worki
w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki zbiorcze
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Wytwarzane na terenie LGD odpady wywożone są na składowiska w Kozodrzy, Leżajsku, Dynowie. Na
terenie działania LGD nie ma też instalacji do odzysku odpadów z selektywnej zbiórki komunalnej, brak jest instalacji
w zakresie zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych oraz biodegradowalnych.
Niedostatecznie funkcjonuje również system segregacji surowców wtórnych. Wszystko to powoduje, że na terenie
LGD tworzą się dzikie wysypiska, które odstraszają zarówno inwestorów jak i turystów.
II.3.8. Infrastruktura drogowa i komunikacyjna
Układ drogowy obszaru objętego granicami LGD wynika z jego położenia, pomiędzy Rzeszowem (siedzibą
władz wojewódzkich) a Mielcem, Tarnobrzegiem i Stalową Wolą (dużymi ośrodkami przemysłowo – gospodarczymi).
Przez teren tworzący LGD przebiegają ważne szlaki komunikacyjne:
1)
2)
3)
4)

Droga krajowa Nr 9 - Radom - Barwinek,
Droga wojewódzka Nr 875 - Mielec - Leżajsk,
Droga wojewódzka Nr 872 - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski – Krzątka - Nisko,
Droga wojewódzka Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski

Łączna długość dróg powiatowych na obszarze objętym granicami LGD wynosi 215,599 km, z tego drogi
o nawierzchni twardej-ulepszonej mają długość 166,61 km, o nawierzchni twardej, nieulepszonej – 36,755 km, zaś
o nawierzchni gruntowej 10,942 km. Tylko część dróg ma dostosowane parametry techniczne do normatywu
szerokości i korony drogi. Zasadniczym problemem części dróg jest ich niedostateczna nośność oraz zły stan
nawierzchni wymagający ciągłej modernizacji. Powoduje to szereg utrudnień natury społecznej i ekonomicznej.
Odległości między miejscowościami są duże, podobnie jak czas przejazdu między nimi. Dlatego mieszkańcy
napotykają wiele niedogodności jak np utrudniony dostęp do usług medycznych, edukacji czy urzędów. W związku
z powyższym rośnie rola systemu komunikacyjnego, jako czynnika nie tylko rozwoju lokalnego, ale również rozwoju
cywilizacyjnego. Drogi te mimo, ze niezaliczane do ciągów komunikacyjnych o wysokiej kategorii ruchu, spełniają
wyjątkową rolę nie tylko dla mieszkańców, ale i turystów stanowiąc uzupełnienie dróg krajowych i wojewódzkich.
Przez wiele lat nieremontowane posiadają najczęściej b. zniszczoną nawierzchnię. Przez teren objętego granicami LGD
przebiega droga krajowa nr 9. Kolbuszowa- Centrum Lokalnej Grupy Działania, połączona jest drogą wojewódzką nr
987 z Sędziszowem Małopolskim. Przez nią też przechodzi droga wojewódzka nr 875, wyprowadzająca ruch na
wschód w stronę Sokołowa Małopolskiego i Leżajska, na zachód w stronę Mielca. Już poza granicą LGD przebiega
droga wojewódzka łącząca Nisko, Nową Dębę, Baranów Sandomierski. Taki układ dróg – krajowych i wojewódzkich
– zapewnia dobry układ komunikacyjny o powiązaniu średnio-dalekosiężnym. Brakuje natomiast dobrego układu
komunikacyjnego obsługującego obszar LGD w ruchu dalekosiężnym. Zaradzić temu mają budowa autostrady A4, jak
również możliwość budowy mostu na Wiśle w okolicach Mielca, co pozwoliłoby na szersze gospodarcze kontakty:
A4 – kraje Unii Europejskiej
Most koło Mielca-powiązanie powiatu z centrum Polski( Kielce, Łódź).
Po wybudowaniu autostrady Gminy tworzące obszar LGD uzyskają połączenie z nią poprzez trzy węzły autostradowe,
leżące niemal w tej samej odległości; Sędziszów Małopolski, Rzeszów Zachodni, Rzeszów Centralny. Jednocześnie po
wykonaniu przeprawy mostowej w okolicy Mielca jest szansa na znalezienie się w kluczowym położeniu
podstawowego układu komunikacyjnego łączącego Centrum regionu z Centralną Polską. Jednakże, aby w pełni
wykorzystać korzystne położenie komunikacyjne, które mieć będzie decydujący wpływ na dynamikę rozwoju
społeczno - gospodarczego obszaru LGD należy w pierwszej kolejności przeprowadzić kompleksową modernizacje
dróg łączących sieci dróg gminnych i powiatowych z siecią dróg regionalnych i krajowych.
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II.3.8.1. Infrastruktura Kolejowa
Przez obszar objęty granicami LGD przebiega linia Kolejowa Rzeszów – Tarnobrzeg- Ocice- Warszawa).
Obecnie wykorzystywana jest do ruchu pasażerskiego tylko na odcinku Rzeszów Kolbuszowa. Obsługa pasażerów na
tym odcinku została wznowiona w 2006 r. linia kolejowa w przyszłości ma łączyć Rzeszów z Warszawą. W chwili
obecnej jest modernizowana w taki sposób, aby pociągi po nowym torze mogły jeździć z prędkością maksymalną 100
km na godzinę. Po jej całkowitej modernizacji mieszkańcy uzyskają ekspresowe połączenie ze stolicą państwa, jak
również z terenami południowej części regionu. Oprócz obsługi pasażerskiej linia ta będzie mogła być
wykorzystywana do przewozów towarowych. Zaistnieje również możliwość połączenia z linią LHS. Aktywność
komunikacyjna na tej linii w przyszłości wzmocni powiązania gospodarcze z centralną częścią kraju.
II.3.9 Poziom aktywności społecznej
Na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, według danych Stowarzyszenia Klon/Jawor,
zarejestrowanych jest 55 organizacji, co daje prawie 11 organizacji na 10 tys. mieszkańców. Należy przy tym
podkreślić, że zdecydowana większość działających NGO to jednostki OSP w poszczególnych sołectwach. Jeżeli
chodzi o zakres prowadzonej działalności można powiedzieć, że jest on dość szeroki i wypełnia wszelkie dziedziny
życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego na wsi. Działają tu lokalne organizacje, wokół których
niejednokrotnie skupia się życie kulturalne. Są też organizacje, które poprzez swą działalność kultywują lokalną
tradycję. Nie brak również podmiotów, działających w sferze ochrony zdrowia czy kultury fizycznej i sportu.
Większość organizacji działa w obszarze integracji i aktywizacji społecznej. Nie bez znaczenia dla aktywności
społecznej są również grupy nieformalne w szczególności koła gospodyń wiejskich, które działają m.in. w we
wszystkich gminach.

II.4. Specyfika obszaru
Dane przedstawione w poprzednich rozdziałach wyraźnie wskazują że Lokalna Grupa Działania Siedlisko
w dużej mierze osadzona jest na specyficznych uwarunkowaniach przyrodniczych. Położenie gmin w tym samym
regionie fizycznogeograficznym, terenach byłej Puszczy Sandomierskiej warunkuje występowanie podobnych cech
środowiska naturalnego, takich jak: ukształtowanie terenu, szata roślinna, świat zwierzęcy, warunki klimatyczne
i glebowe, etc. Wyrazem spójności obszaru jest występowanie na terenie wszystkich gmin obszaru chronionego
w postaci Parku Krajobrazowego Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego oraz Sokołowsko-Wilczowolskiego, oraz
Rezerwaty „Buczyna” „Jaźwiana Góra” „Zabłocie”. Lokalną Grupę Działania Siedlisko tworzą cztery z sześciu gmin
Powiatu Kolbuszowskiego: Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów i Dzikowiec. Pozostałe dwie gminy: Cmolas i
Niwiska wespół z Gminą Ostrów tworzą Lokalną Grupę Działania „Lasovia”. W okresie średniowiecza tereny
obecnego powiatu były położone na terenie Puszczy Sandomierskiej a administracyjnie należały do województwa
sandomierskiego i pilzneńskiego. Rozciągały się tu dobra królewszczyzny ze stolicą w Raniżowie i dobra prywatne
Tarnowskich, Mieleckich. Dobra ziemskie na tym terenie mieli Lubomirscy, Sanguszkowie, Tyszkiewiczowie, rodzina
Hubków, Błotnickich itp. Taki podział utrzymał się do 1722r. Po pierwszym rozbiorze Polski region ten poszedł pod
panowanie austriackie. Zaborca na całym uzyskanym terenie utworzył nową prowincję pod nazwą Królestwo Galicji i
Lodomerii. W tym nowym układzie politycznym w Kolbuszowej utworzono jeden z 59-u dystryktów, który wchodził
w skład cyrkułu pilzneńskiego. Oprócz dominim kolbuszowskiego należała do niego część dóbr kameralnych byłego
powiatu sandomierskiego (Dzikowiec, Majdan, Raniżów).Ta krótka historia tego terenu jasno wskazuje spójność
historyczną terenów Kolbuszowej Dzikowca, Majdanu i Raniżowa. Pomimo wielu reform administracyjnych,
likwidacji dystryktów, tworzenia cyrkułów, tworzenia powiatów, likwidacji powiatów, teren, który tworzą gminy
Kolbuszowa, Dzikowiec, Majdan królewski i Raniżów niezależnie od przynależności pod względem zarządzania
zawsze tj od średniowiecza miały jedną wspólną historię widoczną dzisiaj we wspólnej tradycji przyciągającej coraz
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więcej turystów na te tereny. Specyfika obszaru tworzonego przez gminy tworzące LGD wynika także z uwarunkowań
gospodarczych, zachodzących na tym terenie. Przede wszystkim obszar ten wyróżnia się występowaniem określonych
branży działalności gospodarczej, takich jak produkcja meblarska, wyrobów rękodzieła, produktów spożywczych
o charakterze regionalnym (kiełbasa swojska, miód, przetwory masarskie, etc.) oraz produkcji drobnej galanterii
drewnianej (tradycyjne artykuły gospodarstwa domowego z drzewa, etc.) . Szczególnie ta ostatnia branża jest szeroko
rozpowszechniona we wszystkich gminach LGD. Do branż charakterystycznych dla tego obszaru należy również
zaliczyć rozwijającą się agroturystykę. Inną cechą gospodarczą tego obszaru, lecz niestety niekorzystną, jest
stosunkowo niska przedsiębiorczość społeczności lokalnej. Wskaźniki liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych na tych
terenach w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, są niższe niż średnia dla Podkarpacia oraz dla innych subregionów
województwa.
Z drugiej strony istnieje ogromny potencjał oparty na lokalnych zasobach, który predysponuje ten obszar do rozwoju
przedsiębiorczości turystycznej i usługowej. Dlatego też należy realizować działania z zakresu wspierania małych i
średnich przedsiębiorstw, uświadamiania mieszkańców odnośnie korzyści płynących z samozatrudnienia oraz tworzyć
warunki dla inwestycji turystycznych, tworząc w ten sposób silny rynek zbytu. Wśród innych tendencji gospodarczych,
odnoszących się przede wszystkim do sytuacji na lokalnym rynku warto zwrócić uwagę, iż: we wszystkich gminach
zaznacza się wysoki odsetek kobiet w gronie osób pracujących, zdecydowanie korzystniejszy zwłaszcza w kontekście
średniej powiatowej; zdecydowana większość pracujących mieszkańców gmin jest zatrudniona w usługach
nierynkowych (m.in. administracja, ubezpieczenia społeczne, edukacja, ochrona zdrowia); we wszystkich gminach
nastąpiło w latach 2004-2007 zmniejszenie liczby osób bezrobotnych; w większości gmin wśród osób bezrobotnych
dominują kobiety; we wszystkich gminach wśród osób bezrobotnych dominują ludzie młodzi, do 24 roku życia; we
wszystkich gminach wśród osób bezrobotnych dominują ludzie z wykształceniem zasadniczym zawodowym; we
wszystkich gminach wśród osób bezrobotnych dominują długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy); wśród działań
aktywizujących osoby bezrobotne dominuje praca subsydiowana i staże zawodowe. Cały obszar objęty wdrażaniem
Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich zamieszkały jest przez grupę etnograficzną, zwaną Lasowiacy którzy
wytworzyli specyficzną kulturę o bogatych tradycjach. Obecnie jest to doskonale widoczne jedynie na terenie
skansenu. Tradycyjna zabudowa wsi z elementami charakterystycznymi dla grup etnograficznych Lasowiaków
i Rzeszowiaków została odtworzona w parku etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Natomiast na
całym obszarze można napotkać charakterystyczny dla Lasowiaków układ urbanistyczny, architekturę oraz
zagospodarowania zagród. Na terenie gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju etnografowie zidentyfikowali szereg
specyficznych dóbr kultury materialnej, związanej z codzienną pracą. Jednym z podstawowych źródeł dochodu
mieszkańców na tym obszarze przez wiele lat było (i do dzisiaj jest) rolnictwo i ono w dużej mierze ukształtowało
zwyczaje i obyczaje jego mieszkańców. Warto tu wspomnieć chociażby o hucznie obchodzonych dożynkach, które są
nagrodą dla rolników za włożony trud w wykonaną pracę. Po dzień dzisiejszy obchody święta plonów należą do
najważniejszych wydarzeń we wszystkich czterech gminach. Potwierdzają to badania społeczne przeprowadzone
w ramach przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju; 39% ankietowanych mieszkańców stwierdziło, że dożynki są
wydarzeniem, które może ściągnąć turystów na obszar wdrażania LSR. Istotnym surowcem wykorzystywanym na
analizowanym obszarze było i w dalszym ciągu pozostaje drewno. Do dziś przetrwały bardzo bogate tradycje związane
z produkcją drewnianych wyrobów użytkowych, które wykonywane są przez rzemieślników zamieszkujących
analizowany obszar. Inne charakterystyczne produkty lokalne, które łączą się z terenem wdrażania to wikliniarstwo,
wyroby garncarskie, wyroby wędliniarskie. Charakterystyczną cechą mieszkańców tego obszaru jest ich głęboka
religijność, a także szereg zwyczajów i obrzędów związanych ze świętami kościelnymi.
Zarówno wyżej wymienione i szereg innych zwyczajów, obrzędów, dóbr kultury, czy produktów kultury
powodują, iż obszar objęty wdrażaniem LSR jest silnie wewnętrznie zintegrowany wokół tradycji. Po analizie
zagadnień społecznych w gminach tworzących LGD uwidacznia się specyfikę tego terenu, bazująca na kilku
zasadniczych tendencjach, co prawda nie charakterystycznych dla wszystkich gmin, ale dominujących w większości
z nich. Wśród tych tendencji należy wymienić przede wszystkim; gęstość zaludnienia w na terenie działania LGD jest
niższa od średniej powiatu (za wyjątkiem gminy Kolbuszowa), następuje wzrost liczby mieszkańców aczkolwiek
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w tempie niższym niż w przypadku powiatu; gminy posiadają relatywnie duży udział ludności w wieku
przedprodukcyjnym i niski udział ludności w wieku poprodukcyjnym, gminy cechuje dodatni przyrost naturalny;
wszystkie gminy charakteryzuje ujemne saldo migracji stałych, najważniejszymi powodami udzielania pomocy
społecznej w większości gmin jest ubóstwo (za wyjątkiem gminy Kolbuszowa, gdzie głównym powodem udzielania
pomocy społecznej jest bezrobocie), wśród rodzajów przestępstw kryminalnych stwierdzonych na badanym terenie
dominuje kradzież mienia oraz kradzież z włamaniem, wszystkie gmin posiadają dobrze rozwiniętą sieć szkolnictwa
podstawowego
i gimnazjalnego, oraz dobrą dostępność do wielu rodzajów szkół ponadgimnazjalnych (licea ogólnokształcące,
technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne), jak również różnorodności profili nauczania co stwarza
dość szeroką możliwość wyboru kształcenia, wykształcenie mieszkańców gmin jest na poziomie niższym, niż
w przypadku średniej powiatu, wśród mieszkańców gmin dominują osoby z wykształceniem podstawowym, na
terenach wiejskich infrastruktura sportowo-rekreacyjna nie zaspokaja w stopniu wystarczającym potrzeb mieszkańców,
we wszystkich gminach funkcjonuje od trzech do czterech bibliotek, we wszystkich gminach instytucjami
w największej mierze animującymi życie kulturowe gmin są domy kultury, zdecydowana większość organizacji
pozarządowych to jednostki Ochotniczych Straże Pożarnych i kluby sportowe.
Reasumując: Mieszkańcy tworzący LGD to grupa ludzi o silnym poczuciu tożsamości regionalnej, mocno
identyfikująca się z miejscem swojego zamieszkania. Poczucie odrębności istnieje tu poprzez kultywowaną tradycję
oraz obszar – Teren byłej Puszczy Sandomierskiej, który dzięki swoim odrębnym cechom jest identyfikowalny
geograficznie i daje poczucie łączności grupie społecznej. Mieszkańcy potrafią zidentyfikować problemy, które istnieją
w ich społeczności, a które hamują rozwój. Mają również świadomość bogactwa otaczającej ich przyrody, która może
stać się ich wielką szansą na rozwój osobisty i rozwój obszaru LGD .
Zważywszy na specyfikę opisywanego obszaru operacje finansowane i podejmowane w ramach
przewidzianych w LSR powinny służyć zachowaniu oraz udostępnieniu jego walorów przyrodniczych, kulturowych i
historycznych. Jak również podnoszeniu jego atrakcyjności m.in. przez budowę elementów infrastruktury turystycznej,
zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w tym należących do gospodarstw agroturystycznych,
organizowanie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych, podejmowanie innych działań o charakterze promocyjnym w tym:
wydawanie publikacji, tworzenie i utrzymanie serwisów internetowych itp. Zważywszy, że tematem wiodącym dla
LSR jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu nie bez znaczenia dla osiągnięcia zamierzonych celów będzie
przyjmowanie do finansowania operacji firm działających w szeroko rozumianym sektorze turystycznym.
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Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR wnioski wynikające z przeprowadzonej
analizy
Ważnym elementem, stanowiącym punkt wyjścia do opracowania i sformułowania strategii jest diagnoza
prospektywna, która pozwala ocenić stan obecny oraz wskazać główne kierunki rozwoju i istotne problemy.
Diagnoza prospektywna to próba zrelacjonowania przyszłości, która swoje źródło posiadania ma w stanie
obecnym. W diagnozie bierze się pod uwagę przede wszystkim te czynniki, które determinują rozwój i podjęte
działania. Najbardziej stabilne „podłoże”, które w głównej mierze decyduje o przyszłości to środowisko przyrodnicze
i zagospodarowanie materialne sieci osadniczej.
Gminy, które tworzą obszar działania Lokalnej Grupy Działania osiągnęły już pewien znaczący stopień rozwoju, jako
gminy przyjazne mieszkańcom, inwestorom oraz turystom.
To, czy istniejący w niej potencjał będzie wykorzystany dla dalszego rozwoju, zależy od wielu różnych czynników,
które będą stanowić szanse bądź zagrożenia dla rozwoju. Aby określić mocne i słabe strony obszaru, zastosowano
analizę SWOT, która jest metodą kompleksową służącą do badania otoczenia LGD oraz jej wnętrza.
Analiza SWOT to najpopularniejsza heurystyczna technika analityczna, która służy do porządkowania
informacji. Jest stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego, jako uniwersalne narzędzie
pierwszego etapu analizy strategicznej.
Pozwala ona zidentyfikować problemy, potencjał rozwojowy, ewentualne zagrożenia oraz szanse. Technika
analityczna SWOT pozwala na posegregowanie posiadanych informacji na cztery kategorie strategiczne - mocne
strony (Strenghts), słabe strony (Weaknesses), szanse (Opportunities) i zagrożenia (Threats).
Poprzez powyższe pojęcia należy rozumieć:
Atut – uwarunkowanie występujące w LGD oceniane pozytywnie ze względu na możliwość realizacji celów
rozwojowych i strategicznych, wewnętrzny potencjał.
Słabość –uwarunkowanie wewnętrzne oceniane negatywnie, niewykorzystane z uwagi na realizacje celów,
Szansa – korzystne zjawisko zewnętrzne (obecne) lub proces (prognozowany) sprzyjający realizacji celów rozwoju
LGD.
Zagrożenie – zjawisko lub proces (obecny lub prognozowany) stanowiący przeszkodę w realizacji konkretnych celów
strategicznych.
Mocne strony i słabości są to pozytywne i niekorzystne zjawiska wewnątrz LGD i w jej najbliższym otoczeniu, które
mają charakter endogeniczny. Natomiast szanse i zagrożenia obejmują swoim zasięgiem wszelkie zewnętrzne
uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju LGD.
Analiza mocnych i słabych stron przeprowadzona została w siedmiu obszarach:
I. Środowisko naturalne, dostępność komunikacyjna
II. Warunki demograficzne, opieka społeczna i zdrowie
III. Warunki socjalno – bytowe
IV. Główne sektory gospodarki
V. Rolnictwo
VI. Infrastruktura techniczna i drogowa
VII. Warunki dla wspierania rozwoju gospodarczego
VIII. Turystyka i kultura
Analiza szans i zagrożeń obejmuje czynniki związane z:
I. Ochroną środowiska i infrastrukturą techniczną,
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II. Poziomem zaspokojenia warunków socjalno – bytowych
III. Rolnictwo i główne sektory gospodarki
IV. Turystyką i kulturą
I. ŚRODOWISKO NATURALNE, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
MOCNE STRONY
1. Niezagrożone środowisko przyrodnicze
przy braku większych zakładów
przemysłowych
2. Bogactwo zasobów kultury materialnej
3. Bogate tradycje regionalne, aktywna
działalność kulturalna
4. Atrakcyjne kompleksy leśne i tereny
o walorach rekreacyjnowypoczynkowych w tym o charakterze
ochronnym
5. Zadowalający stan zdrowotny
i sanitarny lasów
6. Bogactwo flory i fauny
7. Korzystne warunki przyrodnicze dla
rozwoju rolnictwa ekologicznego
8. Zasoby naturalne z unikalnymi walorami
przyrodniczymi
i krajobrazowymi
9. Zasoby wodne – istniejące i możliwe do
zagospodarowania
w
oparciu
o małą i średnią retencję
10. Walory środowiska naturalnego
sprzyjające rozwojowi funkcji
rekreacyjno-wypoczynkowej
11. Zabytki architektury sakralnej oraz
parkowo-pałacowej
12. Zasoby naturalne z unikalnymi walorami
przyrodniczymi
i krajobrazowymi
13. Gościnność,
życzliwość,
honor,
kreatywność mieszkańców
14. Atrakcyjne położenie geograficzne, jako
obszar tranzytowy wschód – zachód

SŁABE STRONY
1. Obciążenie środowiska naturalnego
komunikacją drogową – emisja spalin i
nadmierny hałas
2. Brak kompleksowej gospodarki
odpadami, problemy z zaśmiecaniem
terenów przydrożnych i lasów
3. Niska świadomość mieszkańców gminy
nt. gospodarki odpadami
4. Zagrożenie powodziowe na terenach
położonych bezpośrednio przy rzekach i
potokach
5. Ograniczenia dla lokalizacji obiektów
mogących wpływać na czystość wód
podziemnych
6. Niedostateczna edukacja ekologiczna
7. Istnienie dzikich wysypisk śmieci
8. Słabo
rozwinięta
infrastruktura
komunikacyjna
9. Niski stopień skanalizowania terenu LGD
10. Niewielkie
pozyskiwanie
i wykorzystanie środków pomocy
z UE na środowisko
11. Słabe
wykorzystanie
środowiska
naturalnego na potrzeby agroturystyki,
rekreacji, sportu.

15. Korzystny układ komunikacyjny obszaru
LGD w stosunku do głównych arterii
regionu.
16. Dobre położenie geopolityczne
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II.WARUNKI DEMOGRAFICZNE, OPIEKA SPOŁECZNA I ZDROWIE
MOCNE STRONY
1. Duży potencjał osób w wieku produkcyjnym

SŁABE STRONY
Stałe ubożenie społeczeństwa

2. Stosunkowo niski koszt zatrudnienia
Wysoka stopa bezrobocia szczególnie wśród
mieszkańców obszaru LGD, (konkurencyjny),
ludzi młodych
dla inwestorów zewnętrznych
Niski poziom przyrostu naturalnego
3. Dobrze wykształcona i mobilna kadra
Migracja ludzi młodych do miast
pracowników (szpital, pogotowie,
Starzenie się populacji
przychodnie, żłobek, OPS, usługi opiekuńcze,
Niski odsetek osób z wyższym wykształceniem
Caritas)
Niewielkie możliwości znalezienia zatrudnienia
4. Dostępność usług medycznych
5. Dobra organizacja i funkcjonowanie
podstawowej opieki zdrowotnej i pomocy
społecznej

Trudności w dotarciu do środowisk
patologicznych (uzależnienia, sytuacje
losowe)
Ograniczony dostęp do specjalistycznej opieki
medycznej
Bariery architektoniczne w miejscach
użyteczności publicznej
Deficyt mieszkań socjalnych dla ludzi starszych i
ubogich
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III. WARUNKI SOCJALNO – BYTOWE
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Aktywnie działające Gminne Ośrodki
1. Ograniczona ilość środków finansowych na
Kultury, Kluby sportowe, Biblioteki
remonty i budownictwo
publiczne, koła gospodyń wiejskich – miejsca 2. Ograniczone możliwości spędzenia wolnego
spędzania wolnego czasu
czasu poza stolicami gmin
2. Dobrze funkcjonująca sieć Domów
3. Niedostateczne, do tej pory, środki na
Ludowych i Domów Strażaka
utrzymanie, wyposażenie i inwestowanie w
3. Działające kluby sportowe
4. Dobrze wykształcona kadra pedagogiczna
5. Duże zaangażowanie placówek oświatowych
w życie społeczności lokalnej
6. Wysoka sprawność kształcenia
7. Duża aktywność Kół Gospodyń Wiejskich
8. Szeroka działalność organizacji
pozarządowych

szkolnictwo
4. Wzrost kosztów kształcenia spowodowany
ubożeniem społeczeństwa
5. Brak form kształcenia dzieci
niepełnosprawnych
6. Niedostateczna baza informatyczna
7. Niski stopień wykorzystania istniejącej bazy
kulturalnej
8. Słabo rozwinięta sieć placówek handlowych
9. Nierównomiernie „obłożona” sieć szkół
podstawowych
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IV. GŁÓWNE SEKTORY GOSPODARKI
MOCNE STRONY
1. Dobre przygotowanie zawodowe
mieszkańców, wysoka podaż kwalifikowanej
siły roboczej

SŁABE STRONY
1. Niewystarczająca infrastruktura
instytucjonalna wspierająca rozwój
przedsiębiorczości

2. Brak kompleksowej strategii promocji
2. Możliwość selekcji kadry oraz duży
potencjalny zasób siły roboczej ze względu na 3. Brak pełnego uzbrojenia na terenach
istniejące w regionie bezrobocie
inwestycyjnych
3. Wysoka siła nabywcza mieszkańców
4. Brak nowych zakładów pracy
4. Rozwijający się sektor małych i średnich
przedsiębiorstw o zasięgu ponadlokalnym,
głównie w zakresie handlu oraz usług
5. Lokalizacja urzędów i instytucji finansowo –
ubezpieczeniowych na terenie gmin.
6. Jasne mechanizmy otrzymywania pozwoleń
na lokalizację inwestycji
7. Dobre przygotowanie pracowników UG
w zakresie przedsiębiorczości oraz
priorytetowe traktowanie kwestii
przedsiębiorczości przez władze

5. Rosnąca stopa bezrobocia
6. Brak miejscowego kapitału na inwestycje
rozwojowe w firmach
7. Słabo rozwinięta drobna wytwórczość
8. Słabo rozwinięta baza hotelowa
i gastronomiczna
9. Niedostateczna edukacja ekonomiczna
społeczeństwa
10. Brak rozwiniętego przemysłu
11. Niewielkie możliwości wynajmu lokali lub
kupna gruntów pod działalność gospodarczą
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V. ROLNICTWO
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Wysoki
udział
w powierzchni gmin

terenów

zielonych 1. Niska jakość gleb

2. Produkcja
skażenia

o

2. Rozdrobniona struktura gospodarstw rolnych
poziomie 3. Słabe zorganizowanie producentów rolnych

rolnicza

niskim

3. Ukierunkowanie
gospodarstw
jednorodność produkcji
4. Możliwość
specjalizacji
ogrodnictwa,
i warzywnictwa,

na

5. Brak zorganizowanego lokalnego rynku zbytu
w
zakresie
6. Tradycyjny system produkcji
sadownictwa
7. Niezadawalający poziom wiedzy rolniczej
8. Niezadawalający poziom specjalizacji rolnej

5. Możliwość rozwoju agroturystyki
6. Baza do rozwoju
spożywczego

4. Brak bazy surowcowej dla przetwórstwa
rolno-spożywczego

przetwórstwa

rolno- 9. Słaba mechanizacja produkcji rolnej
10. Niskie rezerwy kapitałowe rolnictwa
11. Wysokie koszty produkcji rolnej
12. Zbyt duże zatrudnienie w rolnictwie
13. Brak preferencyjnych kredytów
14. Słabo rozwinięte rolnictwo ekologiczne

VI. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I DROGOWA
MOCNA STRONA
1. Dobre
położenie
i komunikacyjne gminy
2. dobre uzbrojenie w sieci:
- elektroenergetyczną
- telekomunikacyjną

SŁABA STRONA
logistyczne 1. Słaba jakość dróg lokalnych, krajowych
i wojewódzkich brak obwodnic gmin
2. Dekapitalizacja zasobów
(szczególnie w mieście)

3. Słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna

- wodociągową

4.

3. Własne oczyszczalnie ścieków
4. poprawny
układ
i funkcjonalny gmin/powiatu

mieszkaniowych

urbanistyczny

Niedostateczne oświetlenie ulic

5. Brak w wystarczającej ilości chodników
i poboczy
6. Niedostatecznie
gastronomiczna
7. Zły stan melioracji
urządzeń wodnych)

rozwinięta
(brak

baza
konserwacji

8. Brak koncepcji rozwoju budownictwa
mieszkalnego wielorodzinnego
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VII. WARUNKI DLA WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Dynamiczne podejście władz lokalnych do
lokalnego rozwoju gospodarczego

1. Brak banku informacji o instytucjach
wspierających rozwój gospodarczy

2. Działające Banki Spółdzielcze

2. Niedostateczna ilość lokalnego kapitału
prywatnego

3. Działający Ośrodek Doradztwa Rolniczego
4. Współpraca Zarządu Powiatu, Rady Powiatu
oraz Zarządów Gmin i Rad Gmin ze
społecznością lokalną

3. Niedostateczna ilość i poziom
wykwalifikowanej kadry
4. Słabo rozwinięte komórki w Urzędach Gmin
zajmujące się promocją gospodarczą i
turystyczną gminy
5. Mentalność części mieszkańców blokująca
przedsiębiorczość i innowacyjność

VIII. TURYSTYKA I KULTURA
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Cykliczne imprezy kulturalne i sportowe
zasięgu regionalnym i ogólnopolskim
2. Duża liczba amatorskich grup artystycznych i
animatorów kultury
3. Poczucie tożsamości regionalnej
i zdolności do mobilizacji społecznej
4. Sprzyjające rozwojowi turystyki warunki
klimatyczne
5. Doskonałe warunki do uprawiania turystyki
aktywnej i specjalistycznej – rozległe tereny
do wytyczenia szlaków turystycznych
(pieszych, rowerowych)
6. Potencjał dla rozwoju agroturystyki i
produkcji zdrowej żywności
7. Zaangażowanie społeczności lokalnej
w rozwój obszaru
8. Silne tradycje pożarnicze
9. Funkcjonowanie Muzeum Kultury Ludowej
10. Działające wydawnictwo regionalne
i prasa regionalna
11. Organizacja regionalnych przedsięwzięć
kulturalnych

1. brak promocji walorów przyrodniczokrajobrazowych, turystyki i sportu
2. Niewystarczająco rozwinięta ogólnodostępna
infrastruktura około turystyczna
(nieoznakowane szlaki turystyczne, mała
ilość obiektów sportowo–rekreacyjnych,
obiektów noclegowych o wysokim
standardzie, wypożyczalni sprzętu
sportowego itp.)
3. Brak nowocześnie wyposażonego zaplecza
sportowo – rekreacyjnego
4. Mała liczba gospodarstw agroturystycznych
5. Brak oferty turystycznej w formie pakietów
sprzedawanych zarówno na miejscu, jak i
poza granicami obszaru, brak markowych
produktów turystycznych
6. Niewystarczające kwalifikacje kadr
turystycznych (w tym przygotowanych do
obsługi turystów zagranicznych)
7. Ograniczony kapitał własny na rozwój
i poprawę infrastruktury oraz na ochronę
środowiska
8. Migracja ludzi młodych
9. Brak integracji działań branży turystycznej
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Analiza szans i zagrożeń
I. OCHRONA ŚRODOWISKA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
SZANSE
1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
2. Rozwój świadomości ekologicznej
3. Uruchomienie oczyszczalni ścieków
4. Pozyskanie środków z funduszy
strukturalnych na realizację programów
z zakresu ochrony środowiska
5. Pozyskanie środków z funduszy
strukturalnych na rozbudowę infrastruktury
technicznej
6. Rozwój nowych technologii
telekomunikacyjnych

ZAGROŻENIA
1. Istnienie wewnątrz systemu lokalnego wielu
jednostek niezależnych od zarządów Gmin, i
Powiatu
2. Długi czas oczekiwania na skutki podjętych
działań operacyjnych
3. Brak środków na rozbudowę infrastruktury
technicznej
4. Dominacja celów ekonomiczno-społecznych
nad ekologicznymi
5. Niska świadomość ekologiczna mieszkańców
gminy

II. POZIOM ZASPOKOJENIA WARUNKÓW SOCJALNO – BYTOWYCH
SZANSE

ZAGROŻENIA

1. Polepszenie się sytuacji ekonomicznej
mieszkańców

1. Dalsza migracja młodych ludzi do miast

2. Spadek stopy bezrobocia

3. Niewystarczające środki budżetowe na
dofinansowanie placówek oświatowych

3. Przekazanie większych środków na
utrzymanie i inwestowanie w szkolnictwo
4. Pozyskanie środków na doposażenie szkół w
pomoce dydaktyczno – naukowe

2. Wzrastające bezrobocie wśród mieszkańców

4. Problemy we wdrażaniu reformy służby
zdrowia

5. Pozyskanie środków finansowych na
uzupełnienie księgozbiorów w bibliotekach
6. Uruchomienie na terenie LDG prywatnych
gabinetów specjalistycznych
7. Pozyskanie środków na rozwój bazy kultury
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III. ROLNICTWO I GŁÓWNE SEKTORY GOSPODARKI
SZANSE

ZAGROŻENIA

1. Pozyskanie zewnętrznych inwestorów

1. Wzrost poziomu inflacji

2. Dostęp do preferencyjnych kredytów na
rozwój przedsiębiorczości

2. Niestabilna i skomplikowana polityka
podatkowa

3. Rozwój turystyki wiejskiej

3. Wysokie poziomy podatków i opłat ZUS

4. Kredyty preferencyjne na restrukturyzację i
modernizację sektora rolnego

4. Małe zainteresowanie kapitału zewnętrznego

5. Tworzenie się zorganizowanych,
profesjonalnych rynków hurtowych

5. Duża konkurencyjność zagranicznych
wyrobów
6. Brak stabilnej polityki rolnej państwa

6. Możliwości tworzenia grup producenckich i
marketingowych

7. Brak instrumentów obrony rynku rodzimego niekontrolowany wpływ towarów

7. Rosnące zainteresowanie żywnością
wyprodukowaną w gospodarstwach
ekologicznych

8. Brak aktywnej polityki państwa wspierającej
eksport produktów rolnych

8. Możliwość pozyskania środków UE na
rozwój rolnictwa
9. Przyjęcie Ustawy "O grupach producentów
rolnych i ich związkach"
10. Duże możliwości zatrudnienia w branży
pozarolniczej - tuystyce

9. Niekorzystne relacje cen produktów rolnych
do środków produkcji - niska opłacalność
produkcji
10. Brak niektórych uregulowań prawnych np.
Ustawa o gospodarstwie rodzinnym, ustawa o
grupach producentów rolnych,
o doradztwie rolniczym i innych dotyczących
obszarów wiejskich

IV. TURYSTUKA I KULTURA
SZANSE

ZAGROŻENIA

1. Tendencje w turystyce – rosnąca aktywność
turystyczna, zainteresowanie turystyka
aktywną, wzmożony popyt na wyjazdy
weekendowe, rozwój turystyki rodzinnej
2. „Otwarcie granic”, możliwość wykorzystania
środków z funduszy strukturalnych
3. Samoorganizacja podmiotów gospodarczych
związanych z turystyka (zwłaszcza właścicieli
gospodarstw agroturystycznych)
4. Wzrost znaczenia regionalizmu
i odrębności kulturalnej (powrót do tradycji)
5. Rosnące zapotrzebowanie na zdrową żywność
6. Tendencje do podnoszenia kwalifikacji kadr
turystycznych
7. Konieczność przestrzegania przez
przedsiębiorstwa unijnych norm ochrony
środowiska – poprawa stanu środowiska

1. Utrzymanie tendencji do degradacji obiektów
zabytkowych (brak dostatecznych środków
finansowych)
2. Pogorszenie sytuacji materialnej przeciętnej
polskiej rodziny w pierwszych latach
członkostwa
w UE – spadek aktywności turystycznej,
3. Brak współpracy i współdziałania w
rozwijaniu i promocji turystyki
4. Niekorzystne tendencje w turystyce
przyjazdowej związane z procedurami
w ruchu granicznym
5. Niedostateczne środki własne i brak
zewnętrznych źródeł wspierania rozwoju
turystyki
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naturalnego
8. Funkcjonowanie sieci bibliotek publicznych
9. Prężnie działające Muzeum Kultury Ludowej
10. Prowadzone badania nad dziedzictwem
kulturowym

Jak wskazuje analiza SWOT obszaru objętego LSR jego mocne strony oraz szanse związane są przede
wszystkim z atrakcyjnością turystyczną regionu wynikającą z położenia geograficznego, bogatego dziedzictwa
przyrodniczego, kulturowego i historycznego. Słabe strony zaś wynikają z pewnych opóźnień inwestycyjnych,
niskiego poziomu wykształcenia, świadomości i zamożności mieszkańców oraz przedsiębiorstw, która ostatecznie
przekłada się również na niski poziom dochodów samorządu lokalnego. Ten zaś powoduje niższy od oczekiwanego
przez mieszkańców i niewystarczający w stosunku do potrzeb poziom inwestycji w infrastrukturę edukacyjną,
drogową, wodociągową i kanalizacyjną. Występujące na badanym obszarze opóźnienia powodują, że w pierwszej
kolejności realizowane są inwestycje przekładające się na podniesienie standardu życia (budowa dróg, wodociągów,
kanalizacji itp.) kosztem przedsięwzięć mogących przełożyć się na rozwój gospodarczy i społeczny. Ich zbyt niski
poziom sprawia, że nie poprawia się sytuacja materialna mieszkańców. Niskie dochody mieszkańców determinuje
z kolei m.in. konieczność ponoszenia z budżetu gminy znacznych nakładów na pomoc społeczną. Niski poziom
dochodów mieszkańców obszaru, to również niskie nakłady na konsumpcję, a co za tym idzie również małe przychody
lokalnych przedsiębiorców. Te zaś determinują niski poziom zatrudnienia oraz nieatrakcyjność wynagrodzenia. Nikła
atrakcyjność płac powoduje, że młode, przedsiębiorcze i uzdolnione osoby wyjeżdżają stąd za lepszą pracą. W efekcie
pozostające tu osoby są znacznie gorzej przygotowane do pracy niż ich rówieśnicy, którzy opuścili rodzinne strony.
Tym samym przedsiębiorcy sami skazują się na konieczność zatrudniania osób, które nie spełniają ich oczekiwań,
pracują mniej wydajnie. Dla rozwiązania problemu niskiej jakości życia na obszarze objętym LSR zachodzi zatem
konieczność wzmocnienia działań gmin i podmiotów prywatnych mających na celu podniesienie: atrakcyjności
turystycznej, świadomości społecznej, przedsiębiorczości oraz podniesienia poziomu wydajności pracy.
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Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych
przedsięwzięć służących osiągnięciu celów szczegółowych, w ramach których będą
realizowane operacje
Lokalna Grupa Działania określiła dwa ogólne (główne) cele, do których będzie dążyć, wynikające z wizji
i specyfiki obszaru.
Cel ogólny nr I:

Cel ogólny nr II:

Podniesienie jakości życia przy jednoczesnym wykorzystaniu walorów kulturowych,
przyrodniczych i historycznych regionu.
Podniesienie aktywności społeczno – gospodarczej na terenie LGD

Są to cele o charakterze strategicznym, długim horyzoncie realizacji. Korespondują z celami Osi 4 Leader,
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 takimi jak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

poprawa jakości życia;
różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy;
aktywizacja mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego;
zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi;
polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja;
poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym.

W oparciu o analizę SWOT określono trzy cele szczegółowe:
Cel szczegółowy nr I: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu
Cel szczegółowy nr II: Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców
Cel szczegółowy nr III: Podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców

oraz trzy przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie nr I:
Przedsięwzięcie nr II:
Przedsięwzięcie nr III:

Krajobraz i zabytki Kolbuszowszczyzny
Wieś tętniąca życiem społeczno-kulturalnym
Wieś aktywna gospodarczo.
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Cele ogólne zostaną osiągnięte poprzez realizację celów szczegółowych, które zostały przyporządkowane
następująco:

Cel Ogólny nr I:
Podniesieni jakości życia przy jednoczesnym wykorzystaniu walorów kulturowych,
przyrodniczych i historycznych regionu.
Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

I. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, I Krajobraz i zabytki Kolbuszowszczyzny
podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu

Cel Ogólny nr II:
Podniesienie aktywności społeczno – gospodarczej na terenie LGD
Cele szczegółowe
II.
Podniesienie
mieszkańców
III. Podniesienie
mieszkańców.

aktywności
aktywności

Przedsięwzięcia
społecznej II Wieś tętniąca życiem społeczno-kulturalnym
gospodarczej III Wieś aktywna gospodarczo
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„Siedlisko - regionalne centrum całorocznej turystyki
aktywnej z rozwiniętą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną
opartą na atrakcyjności przyrodniczej
Płaskowyżu
Kolbuszowskiego oraz kulturowej opartej na dziedzictwie
Lasowiaków z uwzględnieniem ekologicznego i tradycyjnego
rolnictwa, jak również lokalnej wytwórczości oraz rzemiosła
artystycznego zapewniającego mieszkańcom miejsca pracy,
a młodym ludziom szanse rozwoju "

Przedsięwzięcie I
Krajobraz i zabytki
Kolbuszowszczyzny.

Przedsięwzięcie II
Wieś tętniąca
życiem społeczno kulturalnym.

Cel szczegółowy III
Podniesienie aktywności
gospodarczej mieszkańców

Cel ogólny II: PODNIESIENIE
AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOGOSPODARCZEJ NA TERENIE LGD.

Cel szczegółowy II
Podniesienie aktywności
społecznej mieszkańców

Cel szczegółowy I: Poprawa
estetyki przestrzeni publicznej,
podniesienie atrakcyjności
turystycznej regionu.

Cel ogólny I: PODNIESIENIE
JAKOŚCI ŻYCIA PRZY
JEDNOCZESNYM
WYKORZYSTANIU WALORÓW
KULTUROWYCH,
PRZYRODNICZYCH I
HISTORYCZNYCH REGIONU.

Przedsięwzięcie III
Wieś aktywna
gospodarczo.

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Walnego Zebrania Członków w dniu 23.01.2015r.

46

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”

W ramach przedstawionych powyżej przedsięwzięć nie będą mogły być finansowane operacje przyczyniające się do
degradacji środowiska przyrodniczego, w szczególności zagrażające dziedzictwu przyrodniczemu
i kulturowemu obszaru objętego LSR.
Przyjęte cele zostały wypracowane metodami warsztatowymi z udziałem przedstawicieli społeczności obszaru.
W rozdziale poniżej opisano dokładnie proces opracowania strategii wskazując na ilość przeprowadzonych spotkań
i warsztatów oraz ilość ich uczestników. W warsztatach podczas których zapadały decyzje o wyborze konkretnych
zapisów zawartych w LSR brali udział przedstawiciele społeczności wytypowani podczas spotkań informacyjnych.
Sposób, w jaki opracowano strategię zapewnia, że jej zapisy są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców obszaru.
Wybrane cele i przedsięwzięcia są zgodne z wnioskami, jakie można wyciągać z wykonanej diagnozy obszaru,
a przede wszystkim, z będącej jej podsumowaniem przeprowadzonej analizy SWOT.

CEL OGÓLNY NR I : PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA PRZY JEDNOCZESNYM WYKORZYSTANIU
WALORÓW KULTUROWYCH, PRZYRODNICZYCH I HISTORYCZNYCH
REGIONU.
Cel szczegółowy I. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.
Uzasadnienie:
Jednym z ważnych atutów obszaru LGD są spore zasoby i potencjały dla rozwoju turystyki i rekreacji. Wybór tego
tematu wynika z dokonanej analizy SWOT i rozmów podczas warsztatów z mieszkańcami. Różnorodność zasobów
przyrodniczych, a także kulturowych skłaniają do podejmowania działań zachęcających turystów do spędzania
wolnego czasu na Ziemi Kolbuszowskiej. Dotychczasowe starania skupiały się głównie na jednorazowych akcjach
promocyjnych, co powodowało, że turyści przyjeżdżali tylko kilka razy w roku. Innowacyjne podejście będzie
polegało na zsynchronizowaniu inicjatyw podejmowanych w infrastrukturze, organizacji imprez i wydarzeń
kulturalnych, wykorzystania posiadanych zasobów dla rozwoju przedsiębiorczości, szkoleniach i promocji obszaru,
tak, by teren LGD był atrakcyjny w ciągu całego roku.
Wybór tego celu wynika praktycznie ze wszystkich mocnych stron obszaru, popartych większością szans, zwłaszcza,
jeżeli weźmie się pod uwagę nie tylko walory krajobrazowo-przyrodnicze, występowanie terenów cennych pod
względem przyrodniczym, zabytki architektury sakralnej, parkowo-pałacowej, występowanie dużych i zwartych
obszarów leśnych, w tym także o charakterze ochronnym, ale również zapisy związane z turystyką biorąc pod uwagę,
że w większości obszarów, gdzie realizowany będzie Program Leader przedmiotowy temat wiąże się z działaniami na
rzecz jej rozwoju. Proturystyczne zapisy widoczne są szczególnie w szansach rozwoju turystyki w regionie. Dzięki
odpowiedniemu wykorzystaniu potencjału własnego terenów, obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju może stać się
atrakcyjnym miejscem nie tylko do codziennego życia i pracy, ale także produktem turystycznym o wysokiej jakości
usług przyciągającym na teren Podkarpacia coraz liczniejsze rzesze turystów krajowych i zagranicznych. Jednakże
odbywający obecnie się tu ruch turystyczny cechuje krótkoterminowość. Turysta odwiedzający ten zakątek nie
zabawia tutaj dłużej niż dwa dni i na dodatek celem jego przyjazdu nie jest rekreacja czy turystyka, tylko odwiedziny
rodziny. Dla rozwoju turystyki niezbędne staje się zatem podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, co jest
nierozerwalnie związane ze stworzeniem produktu zintegrowanego, który tworzą naturalne i kulturowe walory
turystyczne, dobra materialne i usługi świadczone turystom (transport, baza noclegowa, gastronomiczna etc.) usługi
umożliwiające dojazd do miejsca pobytu, pobyt i powrót do miejsca zamieszkania, usługi świadczone w powiązaniu
z walorami turystycznymi (pilotaż, przewodnictwo, imprezy, wypożyczalnie sprzętu etc.). Stymulowanie inwestycji
w szeroko rozumianą infrastrukturę turystyczną jest elementem kluczowym dla powstania zintegrowanego produktu
turystycznego.
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Przedstawienie turystyki i rekreacji jako kierunku rozwoju powinno zmobilizować mieszkańców do poszukiwania
różnych form działań gospodarczych w tym obszarze.
Istnieją niewykorzystane zdolności do rozwoju rzemiosła, agroturystyki i sprzedaży bezpośredniej produktów
rolniczych czy leśnych. Niewykorzystana jest również strefa usług dla osób przyjeżdżających na tereny rekreacyjne.
W efekcie długofalowym przedsięwzięciem powinno przyczynić się do ożywienia gospodarczego, do utworzenia
nowych miejsc pracy, a także do zatrzymania młodych ludzi na wsi. Innowacyjne działania będą polegały na
wykorzystaniu nowych metod promocji i kształtowaniu wizerunku dla lokalnych produktów.
W ramach powyższego celu realizowane będzie Przedsięwzięcie nr I Krajobraz i zabytki Kolbuszowszczyzny.
Wdrażając powyższe przedsięwzięcie, finansowane będą inwestycje, operacje dotyczące m.in.: bazy noclegowej
i gastronomicznej; szlaków turystycznych, obiektów rekreacyjnych, kulturowych, sakralnych oraz punktów
widokowych, wypożyczalni sprzętu turystycznego; organizowania wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych
i promocyjnych, poprawy infrastruktury rzutującej na estetykę przestrzeni publicznej, budowy chodników czy
oświetlenia ulicznego, sportowego, odnawiania obiektów zabytkowych czy obiektów tzw. małej infrastruktury, itp.

CEL OGÓLNY NR II: PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ NA TERENIE
LGD.
Cel szczegółowy II. Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców.
Uzasadnienie:
Wybór tego celu został sformułowany na podstawie analizy obszaru, przeprowadzonej analizy SWOT oraz rozmów,
konsultacji i warsztatów z mieszkańcami gmin objętych LGD Siedlisko. O decyzji wyboru tego celu zadecydowało
przekonanie mieszkańców o konieczności stworzenia warunków do życia na wyższym niż dotychczas poziomie
z dostępną infrastrukturą społeczną i zmodernizowaną infrastrukturą techniczną. Szczególny nacisk położony zostanie
na stworzenie takich warunków, by teren LGD stał się atrakcyjny szczególnie dla młodych mieszkańców obszaru
z lepszą infrastrukturą społeczną i zaangażowanymi ludźmi, otwartymi na zmiany.
Gminy z obszaru objętego LSR cechuje brak infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej
w poszczególnych sołectwach. Prowadzenie tych inwestycji jest dla władz samorządowych priorytetem. Przez co nie
starcza im środków na działalność kulturalną, społeczną, wyposażenie świetlic wiejskich itp., która może być ofertą
uzupełniającą dla sektora turystycznego, podnoszącą atrakcyjność turystyczną całego regionu. Luka ta z powodzeniem
może być wypełniona przez organizacje społeczne. Dlatego zachodzi konieczność podniesienia aktywności społecznej
mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Siedlisko. Stąd w ramach powyższego celu
szczegółowego realizowane będzie Przedsięwzięcie nr III Wieś tętniąca życiem społeczno-kulturalnym.

Cel szczegółowy III. Podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców.
Uzasadnienie:
Wybór tego celu został określony na podstawie analizy przeprowadzonej analizy SWOT obszaru oraz rozmów,
konsultacji i warsztatów z mieszkańcami gmin objętych LGD Siedlisko.
Gminy objęte Lokalną Strategią Rozwoju i ich mieszkańcy nie czerpią dochodów z turystyki tak jak kurorty, czy
ośrodki górskie, nadmorskie. Nie są też obszarem, w którym ruch turystyczny w sezonie letnim, jak nad morzem czy
zimowym, jak w górach jest na tyle duży, by osiągane w tym czasie zyski pozwalały utrzymać się przez cały rok.
Oznacza to, że restauracje, kawiarnie itp. lokalne muszą się nastawiać nie tylko na turystę zewnętrznego, ale również
na mieszkańców tego obszaru, którzy w dni wolne od pracy swój wolny czas mogą poświęcić na rodzinne wyjścia na
obiad, deser itp. Wspólne wyjścia całą rodziną wiążą się z wydatkami, które nie należą do grupy pierwszej potrzeby
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związanych z życiem. Dlatego z nich jest najłatwiej zrezygnować, gdy dochód w rodzinie nie jest zbyt wysoki. Gdy
zatem mieszkańców obszaru objętego LSR nie będzie stać na korzystanie z oferty bazy turystycznej, to ośrodki te nie
będą miały racji bytu poza sezonem, zaś zyski osiągane w trakcie sezonu mogą się okazać nie na tyle wysokie, aby
działalność taka mogła utrzymać się przez cały rok. Większe dochody mieszkańców niejednokrotnie pozwalają
przeznaczyć ich część na poprawę wyglądu własnego obejścia np. poprzez remonty elewacji budynków, sadzenie
ozdobnych krzewów i roślin przed domem, czy wybrukowanie podwórka. Tym samym na poprawę walorów
estetycznych, które są ważne dla turysty i mogą wpłynąć na decyzję o jego ponownym przyjeździe. Większa
zamożność mieszkańców przyczynia się również do zwiększenia przychodów gmin z podatków czy nawet
zmniejszenia wydatków na pomoc społeczną, a zatem możliwość zwiększenia nakładów na poprawę infrastruktury
turystycznej, społecznej, promocję, kulturę itp. Z tych powodów w ramach LSR dofinansowywane będą nie tylko
przedsięwzięcia biznesowe związane z turystyką, ale również takie, które przyczynią się do ogólnej poprawy sytuacji
materialnej mieszkańców obszarów, a w szczególności do tworzenia nowych miejsc pracy. Wybór powyższego celu to
również konsekwencja aktywnej odpowiedzi na słabe strony podane w analizie SWOT. Bezrobocie spowodowane
restrukturyzacją przemysłu, brak atrakcyjnych ofert pracy oraz innych zapisów w słabych stronach - niewystarczający
przyrost miejsc pracy tworzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, niezadowalająca ilość nowopowstających
firm, jak również zapis na pierwszym miejscu zagrożeń; wysokie bezrobocie w powiecie, ucieczka młodych
i wykształconych ludzi za granicę, rosnące rozwarstwienie społeczne. Cel ten ma także swoje bezpośrednie odbicie
w wizji obszaru, gdzie mówi się o lokalnej wytwórczości, jako tym elemencie, który przyczyni się do tworzenia
nowych miejsc pracy. Dlatego w ramach powyższego Celu szczegółowego realizowane będzie Przedsięwzięcie nr III
Wieś aktywna gospodarczo. Inwestycje finansowane z niego dotyczyć będą tworzenia stabilnych miejsc pracy, co
w sposób pośredni przełoży się na podniesienie zamożności zarówno mieszkańców obszaru LGD, jak również gmin.
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Planowane do realizacji przedsięwzięcia
Tabela 15: Opis Przedsięwzięcia I Krajobraz i zabytki Kolbuszowszczyzny
Krajobraz i zabytki Kolbuszowszczyzny
Realizacja tego przedsięwzięcia odpowiada na:
Cel ogólny nr I: Podniesienie jakości życia przy jednoczesnym wykorzystaniu walorów kulturowych,
przyrodniczych i historycznych regionu,
Cel szczegółowy nr I: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.
W Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wyraźnie
wskazuje na zły stan infrastruktury turystycznej, na którą składają się następujące
elementy: szlaki i obiekty turystyczne. Ich zły stan, czy też niedostateczne
wyeksponowanie walorów krajobrazowych sprawiają, że to co najcenniejsze w regionie nie
jest do końca wykorzystane. Dofinansowania wymaga również infrastruktura około
turystyczna tj. gastronomiczna, noclegowa, itp., jak również organizacja wydarzeń
kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych.
Region objęty LSR cechuje duże bogactwo zabytków, świadczących o bogactwie
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Są to obiekty na bazie których może zostać
stworzony produkt turystyczny skierowany np. do wycieczek szkolnych, bądź turysty,
który wolne dni przeznacza na rodzinny odpoczynek. Sfinansowanie inwestycji związanych
z zachowaniem, eksponowaniem obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego
przyczyni się do trwałego rozwoju branży turystycznej w regionie.
Grupy
docelowe Zgodnie z definicją beneficjentów dla poszczególnych działań Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
beneficjentów
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Finansowane będą operacje dotyczące:
tworzenia i rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym zakładanie
gospodarstw agroturystycznych, małej gastronomi, usług turystycznych, sprzedaży
produktów rolniczych, rzemiosła i rękodzielnictwa wykorzystującego walory kulturowe,
przyrodnicze i historyczne regionu.
Uzasadnienie

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lista
rekomendowanych
operacji

Finansowane będą operacje dotyczące:
tworzenia i rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym bazy hotelowej,
barów i restauracji, usług dla turystów, rzemiosła i rękodzielnictwa wykorzystującego
walory kulturowe, przyrodnicze i historyczne regionu.
Odnowa i rozwój wsi
Finansowane będą operacje dotyczące:
remontów, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społecznokulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych. Remontów, przebudowy
i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu
i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury; kształtowania
przestrzeni publicznej. Budowy, remontów, lub przebudowy publicznej infrastruktury
związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych.
Odnawianie, eksponowanie lub konserwacji lokalnych pomników historii, obiektów
architektury sakralnej i miejsc pamięci.
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Małe Projekty
Finansowane będą operacje dotyczące:
podnoszenia świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego
LSR; podnoszenie jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez
udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego,
w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu szerokopasmowego;
organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym
działalnością LGD; rozwoju aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez: promocję
lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego
dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; kultywowanie miejscowych
tradycji, obrzędów i zwyczajów; kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; rozwój
agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez: utworzenie lub
zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowanie
i wydawanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego lokalną
strategią rozwoju; budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności
punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras rowerowych, ścieżek
spacerowych, dydaktycznych; zachowania lub odtworzenia, zabezpieczenia i oznakowania
cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, ze szczególnym wskazaniem na
obszary chronione, w tym obszary objęte siecią Natura 2000; zachowania dziedzictwa
kulturowego i historycznego, w tym poprzez: prowadzenie badań, gromadzenie danych,
odbudowę lub renowację, zabezpieczenie, uporządkowanie i oznakowanie niewielkich
obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej
miejscowości; odnawiania, uporządkowania i oznakowania prywatnych budynków
i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu; remontu
świetlic wiejskich, instytucji kultury i zakup ich wyposażenia; rozwój lokalnej aktywności
gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, oraz wprowadzanie na rynek produktów
i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach
rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki.
Projekty współpracy
Finansowane będą operacje dotyczące:
Renowacji, zabezpieczenia i oznakowania pomników przyrody, odkrywek geologicznych
i innych cennych obiektów i miejsc, budowy i odbudowy małej infrastruktury turystycznej
w szczególności szlaków turystycznych łączących atrakcje regionu i prowadzących
w sposób umożliwiający wyeksponowanie jego walorów krajobrazowych, wykorzystania
i odnawiania cennego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, organizacji wizyt
studyjnych do regionów o podobnym charakterze, w których turystyka stanowi główne
źródło dochodu, budowy lub odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności
punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa
biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych
i dydaktycznych, publikowania i wydawania materiałów promujących walory krajobrazowe
regionu tj. foldery, strony internetowe, zachowania lub odtwarzania, zabezpieczenia i
oznakowania cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, w szczególności
obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura
2000.
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Nabywanie umiejętności i aktywizacja
Finansowane zostaną koszty działań związanych z informowaniem i doradztwem
w zakresie przygotowania wniosku, a następnie prawidłowego zrealizowania przewidzianej
w nim operacji; badań i analiz dotyczących obszaru objętego LSR;
studiów i planów wykonalności inwestycji wykorzystujących lokalne zasoby historyczne,
kulturowe i przyrodnicze; prac związanych ze stworzeniem i aktualizacją strony
internetowej z informowaniem o: obszarze objętym LSR, realizacją LSR oraz działalności
LGD; opracowania, druku i dystrybucji materiałów informujących o realizacji LSR oraz
działalności LGD; szkoleń pracowników i członków LGD; organizacji i udziału
w wydarzeniach promujących: obszar objęty LSR, realizację LSR oraz działalność LGD;
aktywizacji lokalnej społeczności.
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Przedsięwzięcie I Krajobraz i zabytki Kolbuszowszczyzny
z podziałem na działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Cele

Opis

Operacje w zakresie tworzenia i rozwoju
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym
zakładanie gospodarstw agroturystycznych, małej
gastronomi, usług turystycznych, sprzedaży
produktów
rolniczych,
rzemiosła
i rękodzielnictwa wykorzystującego walory
kulturowe, przyrodnicze i historyczne regionu
Operacje w zakresie tworzenia i rozwoju
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym
bazy hotelowej, barów i restauracji, usług dla
turystów,
rzemiosła
i
rękodzielnictwa
wykorzystującego
walory
kulturowe,
przyrodnicze i historyczne regionu
Odnowa i rozwój wsi Operacje w zakresie remontów, przebudowy
i wyposażenia obiektów pełniących funkcje
publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne
i sportowe, w tym obiektów zabytkowych.
Remontów, przebudowy i wyposażenia obiektów
służących promocji obszarów wiejskich, w tym
propagowaniu i
zachowaniu
dziedzictwa
kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury;
kształtowania przestrzeni publicznej. Budowy,
remontów,
lub
przebudowy
publicznej
infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
turystycznych,
sportowych
i
społecznokulturalnych. Odnawianie, eksponowanie lub
konserwacji lokalnych pomników historii,
obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci.
Operacja w zakresie: podnoszenia świadomości
Małe projekty
mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację
szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze
edukacyjnym i warsztatowym dla ludności
z obszaru objętego LSR; podnoszenie jakości
życia ludności na obszarze działania LGD, w tym
Różnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej

Wskaźniki produktu

Źródła weryfikacji

Minimum jedna
zrealizowana operacja

Dokumentacja
w siedzibie LGD
i beneficjenta

Minimum jedna
zrealizowana operacja

Dokumentacja
w siedzibie LGD
i beneficjenta

Minimum cztery
zrealizowane operacji

Dokumentacja
w siedzibie LGD i
beneficjenta

Minimum trzy operacje

Dokumentacja
w siedzibie LGD
i beneficjenta
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Zagrożenia
- brak
zainteresowania
pozyskaniem
środków
finansowych na
realizację zadania,
- brak
w odpowiednim
czasie
(w momencie
ogłoszonego
naboru wniosków)
wymaganej
dokumentacji
technicznej
i pozwoleń,
- brak środków
finansowych
przeznaczonych na
wkład własny
w projekcie
- brak
odpowiedniego
zaplecza
kadrowego do
zrealizowania
i rozliczenia dotacji
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poprzez udostępnianie na potrzeby społeczności
wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego,
w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp
do Internetu szerokopasmowego; organizację
imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych
na obszarze objętym działalnością LGD; rozwoju
aktywności społeczności lokalnej, w tym
poprzez: promocję lokalnej twórczości ludowej,
kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem
lokalnego
dziedzictwa
kulturowego,
historycznego
oraz
przyrodniczego;
kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów
i zwyczajów;
kultywowanie
tradycyjnych
zawodów i rzemiosła; rozwój agroturystyki
i turystyki na obszarach wiejskich, w tym
poprzez: utworzenie lub zmodernizowanie bazy
informacji turystycznej oraz stron www,
przygotowanie i wydawanie folderów i innych
publikacji informacyjnych dla obszaru objętego
lokalną strategią rozwoju; budowy/odbudowy
małej
infrastruktury
turystycznej,
w szczególności punktów widokowych, miejsc
wypoczynkowych
i
biwakowych,
tras
rowerowych,
ścieżek
spacerowych,
dydaktycznych; zachowania lub odtworzenia,
zabezpieczenia
i oznakowania
cennego
dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, ze
szczególnym wskazaniem na obszary chronione,
w tym obszary objęte siecią Natura 2000;
zachowania
dziedzictwa
kulturowego
i historycznego, w tym poprzez prowadzenie
badań, gromadzenie danych, odbudowę lub
renowację, zabezpieczenie, uporządkowanie
i oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych
i historycznych ważnych lub charakterystycznych
dla
danej
miejscowości;
odnawiania,
uporządkowania i oznakowania prywatnych
budynków i obiektów charakterystycznych dla
budownictwa i krajobrazu danego regionu;
remontu świetlic wiejskich, instytucji kultury
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Projekty współpracy

Nabywanie
umiejętności i
aktywizacja

i zakup ich wyposażenia; rozwój lokalnej
aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie
powstawania, oraz wprowadzanie na rynek
produktów i usług bazujących na lokalnych
zasobach, w tym naturalnych surowcach lub
produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych
sektorach gospodarki.
Operacja w zakresie: renowacji, zabezpieczenia Jedna operacja
i oznakowania pomników przyrody, odkrywek
geologicznych i innych cennych obiektów
i miejsc, budowy i odbudowy małej
infrastruktury turystycznej w szczególności
szlaków turystycznych łączących atrakcje regionu
i prowadzących w sposób umożliwiający
wyeksponowanie jego walorów krajobrazowych,
wykorzystania i odnawiania cennego dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego, organizacji wizyt
studyjnych do regionów o podobnym charakterze,
w których turystyka stanowi główne źródło
dochodu, budowy lub odbudowy małej
infrastruktury turystycznej, w szczególności
punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych
i biwakowych, tras narciarstwa biegowego
i zjazdowego,
tras rowerowych,
szlaków
konnych, ścieżek spacerowych i dydaktycznych,
publikowania
i
wydawania
materiałów
promujących walory krajobrazowe regionu
tj. foldery, strony internetowe, zachowania lub
odtwarzania, zabezpieczenia i oznakowania
cennego
dziedzictwa
przyrodniczego
i krajobrazowego, w szczególności obszarów
objętych poszczególnymi formami ochrony
przyrody, w tym obszarów Natura 2000.
Operacje w zakresie działań związanych Minimum dwie operacje
z informowaniem i doradztwem
w zakresie
przygotowania
wniosku,
a
następnie
prawidłowego
zrealizowania
przewidzianej
w nim operacji; badań i analiz dotyczących

Dokumentacja
w siedzibie LGD

- brak
odpowiedniej
dokumentacji
- brak
zainteresowania ze
strony innych LGD

Dokumentacja
w siedzibie LGD

- brak
zainteresowania
potencjalnych
beneficjentów
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obszaru objętego LSR;
studiów i planów
wykonalności
inwestycji
wykorzystujących
lokalne
zasoby
historyczne,
kulturowe
i przyrodnicze; prac związanych ze stworzeniem
i aktualizacją
strony
internetowej
z informowaniem o: obszarze objętym LSR,
realizacją LSR oraz działalności LGD;
opracowania, druku i dystrybucji materiałów
informujących o realizacji LSR oraz działalności
LGD; szkoleń pracowników i członków LGD;
organizacji i udziału
w wydarzeniach
promujących: obszar objęty LSR, realizację LSR
oraz działalność LGD; aktywizacji lokalnej
społeczności.
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Tabela 16: Opis Przedsięwzięcia II Wieś tętniąca życiem społeczno-kulturalnym
Wieś tętniąca życiem społeczno-kulturalnym
Realizacja tego przedsięwzięcia odpowiada na:
Cel ogólny II Podniesienie aktywności społeczno-gospodarczej na terenie LGD,
Cel szczegółowy II .Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców.
Region atrakcyjny turystycznie to region, w którym nie tylko dba się bezpośrednio
Uzasadnienie
o infrastrukturę i atrakcje turystyczne, ale również taki, w którym dba się o życie społeczne
i kulturalne. Podniesienie świadomości społecznej mieszkańców wsi przyczynia się do
zwiększenia poziomu zaangażowania ich w rozwiązywanie lokalnych problemów, dbałość
o zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Można zatem powiedzieć, że aktywni
mieszkańcy są wartością, której nie zastąpią pieniądze. Przez swe zaangażowanie mogą
wpływać na rozwój gospodarczy regionu czy też na podniesienie atrakcyjności
turystycznej swoich miejscowości.
Zgodnie z definicją beneficjentów dla poszczególnych działań Programu Rozwoju
Grupy docelowe
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
beneficjentów
Odnowa i rozwój wsi
Finansowane będą operacje dotyczące: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia
budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic
i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków, zakupu towarów służących
przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub
tradycyjnych zawodów.
Małe Projekty
Finansowane będą operacje dotyczące:
organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych służące podniesieniu aktywności
społecznej mieszkańców; organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych
na obszarze realizacji LSR; rozwoju aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:
promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem
lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego, kultywowanie
miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, kultywowanie tradycyjnych zawodów
i rzemiosła; zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remontu
Lista
rekomendowanych
Projekty współpracy
operacji
Finansowane będą operacje wykorzystujące lokalne zasoby kulturowe, historyczne
i przyrodnicze, dotyczące promocji obszaru Lokalnej Grupy Działania, służące
wzmocnieniu rozwoju turystyki, w tym wytyczania i oznaczania szlaków turystycznych,
ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych, itp. wykraczających poza obszar LSR.
Nabywanie umiejętności i aktywizacja
Finansowane zostaną koszty działań związanych z informowaniem i doradztwem
w zakresie przygotowania wniosku, a następnie prawidłowego zrealizowania przewidzianej
w nim operacji; badań i analiz dotyczących obszaru objętego LSR;
studiów i planów wykonalności inwestycji wykorzystujących lokalne zasoby historyczne,
kulturowe i przyrodnicze; prac związanych ze stworzeniem i aktualizacją strony
internetowej z informowaniem o: obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności
LGD; opracowania, druku i dystrybucji materiałów informujących o realizacji LSR oraz
działalności LGD; szkoleń pracowników i członków LGD; organizacji i udziału w
wydarzeniach promujących: obszar objęty LSR, realizację LSR oraz działalność LGD;
aktywizacji lokalnej społeczności.
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Przedsięwzięcie II Wieś tętniąca życiem społeczno – kulturalnym
z podziałem na działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Cele
Odnowa i rozwój
wsi

Małe projekty

Projekty
współpracy

Opis

Wskaźniki produktu

Operacje w zakresie budowy, przebudowy, remontu
lub wyposażenia budynków pełniących funkcje
rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym
świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół,
przedszkoli i żłobków, zakupu towarów służących
przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem
tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych
zawodów
Operacje w zakresie organizacji szkoleń i innych
przedsięwzięć edukacyjnych służące podniesieniu
aktywności społecznej mieszkańców; organizacji
imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych na
obszarze realizacji LSR; rozwoju aktywności
społeczności lokalnej, w tym poprzez: promocję
lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej
z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa
kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego,
kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów
i zwyczajów, kultywowanie tradycyjnych zawodów
i rzemiosła; zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i
ich remontu

Minimum trzy zrealizowane
operacji

Operacje w zakresie wykorzystywania lokalnych
zasobów kulturowych, historycznych
i przyrodniczych, dotyczących promocji obszaru
Lokalnej Grupy Działania, służące wzmocnieniu
rozwoju turystyki, w tym wytyczania i oznaczania
szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych,
przyrodniczych, itp. wykraczających poza obszar LSR

Jedna operacja

Minimum cztery operacje

Źródła
weryfikacji

Zagrożenia

Dokumentacja
- brak
w siedzibie LGD i zainteresowania
beneficjenta
pozyskaniem
środków
finansowych na
realizację zadania,
- brak w
odpowiednim czasie
(w momencie
Dokumentacja
w siedzibie LGD i ogłoszonego naboru
wniosków)
beneficjenta
wymaganej
dokumentacji
technicznej
i pozwoleń,
- brak środków
finansowych
przeznaczonych na
wkład własny w
projekcie
- brak
odpowiedniego
zaplecza kadrowego
do zrealizowania
i rozliczenia dotacji
Dokumentacja
w siedzibie LGD
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Nabywanie
umiejętności i
aktywizacja

Operacje dotyczące informowania i doradztwa
w zakresie przygotowania wniosku, a następnie
prawidłowego zrealizowania przewidzianej w nim
operacji; badań i analiz dotyczących obszaru objętego
LSR; studiów i planów wykonalności inwestycji
wykorzystujących lokalne zasoby historyczne,
kulturowe i przyrodnicze; prac związanych ze
stworzeniem i aktualizacją strony internetowej z
informowaniem o: obszarze objętym LSR, realizacji
LSR oraz działalności LGD; opracowania, druku i
dystrybucji materiałów informujących o realizacji
LSR oraz działalności LGD; szkoleń pracowników
i członków LGD; organizacji i udziału w
wydarzeniach promujących: obszar objęty LSR,
realizację LSR oraz działalność LGD; aktywizacji
lokalnej społeczności.

Minimum jedna operacja

Dokumentacja
w siedzibie LGD
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Tabela nr 17: Opis Przedsięwzięcia III Wieś aktywna gospodarczo.
Wieś aktywna gospodarczo
Realizacja tego przedsięwzięcia odpowiada na:
Cel ogólny nr II: Podniesienie aktywności społeczno-gospodarczej na terenie LGD,
Cel szczegółowy nr III: Podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców.
O atrakcyjności turystycznej decyduje nie tylko bogactwo atrakcji turystycznych,
ale również porządek i wygląd przestrzeni publicznej tj. centrów wsi, placów
zabaw, parków, czy nawet prywatnych posesji. Ład, porządek, estetyczny wygląd
obiektów bądź terenów, niezależnie od tego, do kogo należą, może zostać
zapewniony, jeżeli ich właściciel ma wystarczający dochód, który pozwala
zaspokoić nie tylko najpilniejsze potrzeby, ale również zadbać o wygląd własnego
obejścia itp. Nie można się spodziewać po rodzinie żyjącej z miesiąca na miesiąc,
aby ich domostwo było schludne i wyremontowane. Nie można się również
spodziewać, aby w gminie były równe drogi, chodnik, zadbana zieleń, jeżeli
dochód jest bardzo niski, a jej mieszkańcy na tyle biedni, że znaczna część budżetu
gminy przeznaczana musi być na pomoc społeczną. Podobnie jest w przypadku
obiektów takich jak restauracje, bary, sklepy, apteki itp., z których korzystają
turyści. Ich oferta, poziom obsługi nigdy nie będzie na wysokim poziomie, jeżeli
poza sezonem działalność ta nie będzie dochodowa, a obiekty te w tym czasie będą
świeciły pustkami bądź obsługiwały lokalnych pijaczków. Jak widać zamożność
społeczności w dużej mierze decyduje o wyglądzie, estetyce obszaru przez nią
zamieszkiwanego. Realizacja przedsięwzięcia II ma zatem przyczynić się do
wzrostu zamożności mieszkańców obszaru objętego LSR i w pośredni sposób do
poprawy atrakcyjności regionu. Przygotowanie samej infrastruktury turystycznej
ramach Celu Ogólnego I nie wystarczy, aby obszar ten był wystarczająco
atrakcyjny. Niezbędne jest dofinansowywanie prywatnych inwestycji będących ich
uzupełnieniem
Grupy docelowe Zgodnie z definicją beneficjentów dla poszczególnych działań Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
beneficjentów
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Finansowane będą operacje osób fizycznych i podmiotów gospodarczych,
Lista
w wyniku, których tworzone będą nowe miejsca pracy. Priorytetowo traktowane
rekomendowanych będą operacje służące wdrożeniu technologii informatycznych przez ww. podmioty.
operacji
W przypadku operacji dotyczących remontu, budowy, modernizacji, przebudowy
obiektów handlowych, noclegowych, gastronomicznych dofinansowane będą tylko
i wyłącznie takie, których po realizacji operacji wystrój zewnętrzny i wewnętrzny
wykorzystywać lub nawiązywać będzie do lokalnych zasobów kulturowych lub
historycznych lub przyrodniczych. Pomoc udzielana będzie również na podjęcie lub
rozwój działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług
dla ludności; sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa;
robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz
związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług
komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów
Uzasadnienie
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energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Finansowane będą operacje osób fizycznych i podmiotów gospodarczych,
w wyniku których tworzone będą nowe miejsca pracy. Priorytetowo traktowane
będą operacje służące wdrożeniu technologii informatycznych przez ww. podmioty.
W przypadku operacji dotyczących remontu, budowy, modernizacji, przebudowy
obiektów handlowych, noclegowych, gastronomicznych dofinansowane będą tylko
i wyłącznie takie, których po realizacji operacji wystrój zewnętrzny i wewnętrzny
wykorzystywać lub nawiązywać będzie do lokalnych zasobów kulturowych lub
historycznych lub przyrodniczych. Pomoc udzielana będzie również na podjęcie lub
rozwój działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług
dla ludności; sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa;
robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz
związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług
komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów
energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Nabywanie umiejętności i aktywizacja
Finansowane zostaną koszty działań związanych z informowaniem
i doradztwem w zakresie przygotowania wniosku, a następnie prawidłowego
zrealizowania przewidzianej w nim operacji; badań i analiz dotyczących obszaru
objętego LSR;
studiów i planów wykonalności inwestycji wykorzystujących lokalne zasoby
historyczne, kulturowe i przyrodnicze; prac związanych ze stworzeniem
i aktualizacją strony internetowej z informowaniem o: obszarze objętym LSR,
realizacji LSR oraz działalności LGD; opracowania, druku i dystrybucji materiałów
informujących o realizacji LSR oraz działalności LGD; szkoleń pracowników
i członków LGD; organizacji i udziału w wydarzeniach promujących: obszar objęty
LSR, realizację LSR oraz działalność LGD; aktywizacji lokalnej społeczności.
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Przedsięwzięcie III Wieś aktywna gospodarczo
z podziałem na działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Cele
Różnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Opis
Operacje służące wdrożeniu technologii
informatycznych przez ww. podmioty.
W przypadku operacji dotyczących remontu,
budowy, modernizacji, przebudowy obiektów
handlowych, noclegowych, gastronomicznych
dofinansowane będą tylko i wyłącznie takie,
których po realizacji operacji wystrój
zewnętrzny i wewnętrzny wykorzystywać lub
nawiązywać będzie do lokalnych zasobów
kulturowych lub historycznych lub
przyrodniczych. Pomoc udzielana będzie
również na podjęcie lub rozwój działalności w
zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub
leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży
hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub
rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych
oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz
związanych ze sportem, rekreacją i
wypoczynkiem; usług transportowych; usług
komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych
lub jadalnych produktów leśnych;
magazynowania lub przechowywania towarów;
wytwarzania produktów energetycznych z
biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług
informatycznych
Operacje służące wdrożeniu technologii
informatycznych przez ww. podmioty. W
przypadku operacji dotyczących remontu,
budowy, modernizacji, przebudowy obiektów
handlowych, noclegowych, gastronomicznych

Wskaźniki produktu

Źródła
weryfikacji

Minimum jedna zrealizowana
operacja

Dokumentacja
w siedzibie LGD
i beneficjenta

Minimum jedna zrealizowana
operacja

Dokumentacja
w siedzibie
LGD
i beneficjenta
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Zagrożenia
- brak
zainteresowania
pozyskaniem
środków
finansowych na
realizację zadania,
- brak
w odpowiednim
czasie (w
momencie
ogłoszonego
naboru wniosków)
wymaganej
dokumentacji
technicznej
i pozwoleń,
- brak środków
finansowych
przeznaczonych na
wkład własny
w projekcie
- brak
odpowiedniego
zaplecza
kadrowego do
zrealizowania
i rozliczenia
dotacji
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Nabywanie
umiejętności i
aktywizacja

dofinansowane będą tylko i wyłącznie takie,
których po realizacji operacji wystrój
zewnętrzny i wewnętrzny wykorzystywać lub
nawiązywać będzie do lokalnych zasobów
kulturowych lub historycznych lub
przyrodniczych. Pomoc udzielana będzie
również na podjęcie lub rozwój działalności w
zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub
leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży
hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub
rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych
oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz
związanych ze sportem, rekreacją i
wypoczynkiem; usług transportowych; usług
komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych
lub jadalnych produktów leśnych;
magazynowania lub przechowywania towarów;
wytwarzania produktów energetycznych z
biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług
informatycznych.
Operacje dotyczące działań związanych z
Minimum dwie operacja
informowaniem i doradztwem w zakresie
przygotowania wniosku, a następnie
prawidłowego zrealizowania przewidzianej w
nim operacji; badań i analiz dotyczących
obszaru objętego LSR; studiów i planów
wykonalności inwestycji wykorzystujących
lokalne zasoby historyczne, kulturowe i
przyrodnicze; prac związanych ze stworzeniem
i aktualizacją strony internetowej z
informowaniem o: obszarze objętym LSR,
realizacji LSR oraz działalności LGD;
opracowania, druku i dystrybucji materiałów
informujących o realizacji LSR oraz
działalności LGD; szkoleń pracowników

Dokumentacja
w siedzibie LGD
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i członków LGD; organizacji i udziału w
wydarzeniach promujących: obszar objęty LSR,
realizację LSR oraz działalność LGD;
aktywizacji lokalnej społeczności.
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Tabela 18: Matryca logiczna LSR Stowarzyszenia LGD „Siedlisko”

Matryca logiczna LSR Stowarzyszenia LGD „Siedlisko”
Lp. LOGIKA INTERWENCJI:
• cele ogólne
• cele szczegółowe
• przedsięwzięcia
Cel ogólny I:

•
•
•
•

PODNIESIENIE JAKOŚCI
ŻYCIA PRZY
JEDNOCZESNYM
WYKORZYSTANIU
WALORÓW
KULTUROWYCH,
PRZYRODNICZYCH
I HISTORYCZNYCH
REGIONU.
Cel szczegółowy I:

•

Poprawa estetyki przestrzeni

•

•

publicznej, podniesienie
atrakcyjności turystycznej
regionu
•

Wskaźniki
oddziaływania
rezultatu
produktu

Źródła informacji

Do 2015r. wzrost liczby turystów
odwiedzających teren LGD mierzony
wzrostem liczby osób korzystających
z bazy noclegowej o 2% w stosunku do
roku 2010.
Do 2015r. wzrost liczby osób
deklarujących zadowolenie z jakości
życia na obszarze LGD o 5% w stosunku
do roku 2010.

•

Dane z gospodarstw
agroturystycznych lub dane
GUS

•

Badania ankietowe
przeprowadzone przez LGD.

Liczba nowych lub udoskonalonych
produktów / usług turystycznych – 2 szt.
Do 2015r. zwiększenie liczby osób
korzystających z atrakcji Parku
Etnograficznego Muzeum Kultury
Ludowej w Kolbuszowej – wzrost
średniorocznie o 50 osób w stosunku do
roku 2010
DO 2015r. wzrost liczby osób

•
•

•

Ankieta monitorująca
beneficjentów operacji
Dane z Parku Etnograficznego
Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej
Ankieta monitorująca
beneficjentów operacji lub
dane własne LGD
w odniesieniu do zadań
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Uwagi
•

utrzymanie
korzystnej polityki
UE i Polski
w zakresie
wsparcia rozwoju
obszarów
wiejskich

•

dobra koniunktura
gospodarcza

• dostępność źródeł
finansowania
wkładu własnego
oraz realizacji
operacji do czasu
otrzymania zwrotu
kosztów,
• zainteresowanie
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•

•

realizowanych przez lub na
zlecenie LGD

korzystających z nowej lub ulepszonej
publicznej infrastruktury turystycznej
o 16 109 osób, w wyniku zrealizowania
zadań LSR.
Liczba uczestników imprez związanych
z pielęgnowaniem lokalnych tradycji na
obszarze realizacji LSR – 3870 osób.
Liczba odbiorców publikacji, analiz lub
innych wydarzeń promujących lub
wspierających rozwój turystyczny
obszaru – 25 911 osób.

beneficjentów
realizacją
przedsięwzięć
• brak barier
finansowych,
• brak barier
prawnych
w realizacji
inwestycji
w zakresie
odnowy zabytków
• zaangażowanie
organizacji
pozarządowych
z terenu LGD,
• dostępność
środków
finansowych
umożliwiających
realizację operacji

PRZEDSIĘWZIĘCIE
I

Krajobraz i zabytki
Kolbuszowszczyzny

•

Liczba zrealizowanych zadań
inwestycyjnych w zakresie tworzenia

•

Ankieta monitorująca
beneficjentów operacji lub
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•

•

•
•

Cel ogólny II:
PODNIESIENIE
AKTYWNOŚCI
SPOŁECZNOGOSPODARCZEJ
NA TERENIE LGD

dane własne LGD w
odniesieniu do zadań
realizowanych przez lub na
zlecenie LGD

i rozwoju infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej przez rolników lub
przedsiębiorców – 2 szt.
Liczba przebudowanych,
wyremontowanych lub wyposażonych
obiektów pełniących funkcje publiczne,
w tym obiektów zabytkowych – 6 szt.
Liczba przebudowanych,
wyremontowanych lub wyposażonych
obiektów publicznej infrastruktury
turystycznej – 14 szt.
Liczba zrealizowanych imprez związanych
z pielęgnowaniem lokalnych tradycji na
obszarze realizacji LSR - 6 szt.
Liczba publikacji, analiz lub innych
wydarzeń promujących lub wspierających
rozwój turystyczny obszaru – 7 szt.

•

Do 2015r. wzrost liczby różnych form
aktywności społecznej w gminach LGD
o 5 % w stosunku do roku 2010.

•

Dane z gmin LGD i ich
jednostek podległych

•

Do 2015r. spadek liczby
zarejestrowanych bezrobotnych
w gminach LGD o 1% w stosunku do
roku 2008.

•

Dane z ARiMR
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•

utrzymanie
korzystnej polityki
UE i Polski
w zakresie
wsparcia rozwoju
obszarów
wiejskich

•

dobra koniunktura
gospodarcza
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Cel szczegółowy II:
Podniesienie aktywności
społecznej mieszkańców

•

•

•
•

Cel szczegółowy III:
Podniesienie aktywności
gospodarczej mieszkańców

•
•

•

•

Do 2015r. wzrost liczby osób
korzystających z nowej lub ulepszonej
infrastruktury społecznej o 53 167 osób,
w wyniku zrealizowania zadań LSR.
Liczba osób, które podniosły swoją wiedzę
dzięki uczestnictwu w szkoleniach lub
innych przedsięwzięciach edukacyjnych
– 136 osób.
Liczba uczestników imprez kulturalnych,
rekreacyjnych lub sportowych na obszarze
realizacji LSR – 20 000 osób.
Liczba odbiorców publikacji, analiz lub
innych wydarzeń promujących lub
wspierających aktywność społeczną
– 2588 osób.

•

Liczba utworzonych miejsc pracy
- 5 etatów.
Liczba utworzonych lub modernizowanych
podmiotów gospodarczych - 10 szt.
Liczba osób, które podniosły swoją wiedzę
dzięki uczestnictwu w szkoleniach lub
innych przedsięwzięciach edukacyjnych
służących podniesieniu aktywności
gospodarczej mieszkańców, rozwoju
lokalnej aktywności i współpracy
gospodarczej – 300 osób .
Liczba odbiorców publikacji, analiz lub
innych wydarzeń promujących lub
wspierających aktywność gospodarczą
- 130 osób.

•

Ankieta monitorująca
beneficjentów operacji lub
dane własne LGD w
odniesieniu do zadań
realizowanych przez lub na
zlecenie LGD

•

dostępność źródeł
finansowania
wkładu własnego
oraz realizacji
operacji do czasu
otrzymania zwrotu
kosztów,

• zainteresowanie
beneficjentów
realizacją
przedsięwzięć
• brak barier
finansowych,
Ankieta monitorująca
beneficjentów operacji lub
dane własne LGD w
odniesieniu do zadań
realizowanych przez lub na
zlecenie LGD
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• brak barier
prawnych
w realizacji
inwestycji
w zakresie
odnowy zabytków
• zaangażowanie
organizacji
pozarządowych
z terenu LGD,
• dostępność
środków
finansowych
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umożliwiających
realizację operacji

PRZEDSIĘWZIĘCIE
II

Wieś tętniąca życiem
społeczno-kulturalnym

•

•

•
•

III

Wieś aktywna gospodarczo.

•

•

Liczba wybudowanych, przebudowanych,
•
wyremontowanych lub wyposażonych
obiektów pełniących funkcje rekreacyjne,
sportowe lub społeczno-kulturalne, w tym:
świetlic wiejskich i domów kultury - 32 szt.
Liczba szkoleń i innych przedsięwzięć
edukacyjnych służących podniesieniu
aktywności społecznej mieszkańców
– 4 szt.
Liczba zrealizowanych imprez
kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych
na obszarze realizacji LSR – 67 szt.
Liczba publikacji, analiz lub innych
wydarzeń promujących lub wspierających
aktywność społeczną – 14 szt.

Ankieta monitorująca
beneficjentów operacji lub
dane własne LGD
w odniesieniu do zadań
realizowanych przez lub na
zlecenie LGD

•

Ankieta monitorująca
beneficjentów operacji lub
dane własne LGD
w odniesieniu do zadań
realizowanych przez lub na
zlecenie LGD

Liczba zrealizowanych zadań
inwestycyjnych przez istniejące lub
nowoutworzone podmioty gospodarcze
– 10 szt.
Liczba szkoleń i innych przedsięwzięć
edukacyjnych służących podniesieniu
aktywności gospodarczej mieszkańców,
rozwoju lokalnej aktywności
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•

i współpracy gospodarczej – 50 szt.
Liczba publikacji, analiz lub innych
wydarzeń promujących lub wspierających
aktywność gospodarczą – 4 szt.
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Określenie Misji LGD
Wizja obszaru to spojrzenie w przyszłość na okres kilkunastu lat i określenie oczekiwanego obrazu, wyglądu,
stanu obszaru, który jest przedmiotem strategii. W wyniku analizy ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców i
przeprowadzonych warsztatów określono długofalową wizję obszaru na lata 2013-2020 jako:

„Siedlisko - regionalne centrum całorocznej turystyki aktywnej z rozwiniętą infrastrukturą
turystyczno-rekreacyjną opartą na atrakcyjności przyrodniczej - Płaskowyżu Kolbuszowskiego oraz
kulturowej opartej na dziedzictwie Lasowiaków z uwzględnieniem ekologicznego i tradycyjnego
rolnictwa, jak również lokalnej wytwórczości oraz rzemiosła artystycznego zapewniającej
mieszkańcom miejsca pracy, a młodym ludziom szanse rozwoju "
Misja określa system wartości łączący partnerów LGD dążących do osiągnięcia wizji i celów strategicznych.
Misja ma określić deklarowany sposób działania oraz filozofię grupy.

Misja Lokalnej Grupy Działania SIEDLISKO

Pamiętając o swoich wielokulturowych korzeniach oraz bazując na walorach nieskażonej przyrody,
dziedzictwie kulturowym Lasowiaków i aktywności mieszkańców regionu oraz wykorzystując naszą
wiedzę, doświadczenie i zapał koordynujemy działania wielu partnerów na rzecz uczynienia z naszego
regionu jednego z najlepiej rozwiniętych obszarów agroturystycznych wschodniej Polski.
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Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR
VI.1. Spójność geograficzna i środowiskowa
Wartości przyrodniczo – krajobrazowe oraz kulturowe: rezerwat przyrody, uroczyska, siedliska ptaków,
zbiorniki wodne oraz obiekty zabytkowe są kluczową cechą, która definiuje obszar objęty działalnością LGD,
koncentrując na sobie cele LSR.
Obszar działania Lokalnej Grupy Działania ma istotne znaczenie na szczeblu regionalnym, co zawdzięcza unikalnym
walorom krajobrazu. Z uwagi na zlokalizowane obiekty zabytkowe ma również predyspozycje do pełnienia funkcji
turystyczno-rekreacyjnych. W gospodarce obszaru LGD przeważa sektor rolniczy przy niewielkim udziale, w stosunku
do potencjału sektora turystycznego. Poważne zagrożenie na terenie LGD stanowi marginalizacja społeczna; wysokie
bezrobocie oraz niski dochód na jednego mieszkańca. Niewielkie są także, możliwości edukacyjne i szkoleniowe dla
mieszkańców. Sporządzona diagnoza potwierdziła niewystarczający poziom wykształcenia, a co za tym idzie
kwalifikacji zawodowych społeczności lokalnych. Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna nie zaspokaja potrzeb
ludności lokalnej w dostatecznym zakresie.
Dlatego w ramach Przedsięwzięcia I i III przewidziano możliwość finansowania operacji dotyczących m.in.:
1. Kształtowania przestrzeni publicznej;
2. Budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych;
kulturalnych, społecznych
3. Odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących
zabytkami;
4. Renowacji, zabezpieczenia i oznakowania pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych cennych
obiektów i miejsc,
5. Budowy i odbudowy małej infrastruktury turystycznej w szczególności szlaków turystycznych łączących
atrakcje regionu i eksponującej jego walory krajobrazowe,
6. Budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej.
Na rozwój turystyki wpływa nie tylko dostępność atrakcji, czy też sposób ich wyeksponowania, ale również,
jakość obsługi ruchu turystycznego przez podmioty zaliczane do bazy noclegowej, gastronomicznej i społecznej.
Dlatego w LSR przewidziano działania, które pozwolą z jednej strony zabezpieczyć, udostępnić, wyeksponować
walory turystyczne regionu, z drugiej zaś strony wesprą sektor turystyczny zarówno przez inwestycje, jak i szkolenia.
Stąd w ramach Przedsięwzięcia II przewidziano refundację kosztów związanych z realizacją operacji dotyczących
m.in.:
1.
2.
3.
4.

Organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych służących podniesieniu aktywności gospodarczej
mieszkańców;
Rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarze realizacji LSR poprzez tworzenie lub modernizowanie bazy
informacji turystycznej;
Inwestycji podmiotów gospodarczych, które przyczynią się do podniesienia, jakości świadczonych usług,
zwiększenia wydajności i efektywności pracy.
Dopuszczono również finansowanie przedsięwzięć rekreacyjnych, kulturalnych czy też sportowych, które
stanowić mogą ofertę uzupełniającą. Organizacja ich w atrakcyjnej formie, jako element promocyjny, może
w znaczący sposób przyczynić się do zwiększenia ruchu turystycznego, a tym samym do rozwoju
społeczno-gospodarczego regionu.
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Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR.
Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Siedlisko jest
możliwe poprzez realizację idei podejścia zintegrowanego dla wszystkich planowanych działań oraz istniejących na
jego obszarze zasobów. Zintegrowane podejście przejawia się przede wszystkim w partnerskiej metodzie opracowania
Strategii, co pozwoliło zachować spójność dokumentu i jego celów ze specyfiką obszaru. W proces szerokich
konsultacji społecznych ze wszystkimi aktorami życia społecznego i gospodarczego zasięgu działania Stowarzyszenia
zaangażowano wiele podmiotów i instytucji lokalnych, co doprowadziło do pełnej ich integracji, w efekcie tworząc
skuteczną podstawę do wdrożenia Strategii. Tak więc, zastosowanie podejścia zintegrowanego gwarantuje
współdziałanie ze sobą różnych elementów, co przełoży się na trwały efekt podejmowanych działań. Zintegrowany
charakter Lokalnej Strategii Rozwoju, oznacza unikalne podejście do rozwiązywania problemów poprzez
wielosektorowe łączenie istniejących zasobów i działań w trzech sferach: instytucjonalnej, społeczno-gospodarczej
oraz przyrodniczo-kulturowej. Dlatego należy stwierdzić, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Siedlisko ma
charakter zintegrowany na poziomie:
Instytucjonalnym,
Finansowym,
Społecznym,
Wykorzystania zasobów lokalnych.
Poziom instytucjonalny Podejście zintegrowanie na poziomie instytucjonalnym dotyczy zaangażowania wszystkich
instytucji życia publicznego w proces wdrażania LSR na etapie realizacji każdego z celów ogólnych, szczegółowych
oraz konkretnych przedsięwzięć, w tym w szczególności:
Organów lokalnej administracji samorządowej: władze gmin i ich jednostki organizacyjne,
Ośrodków życia społecznego i kulturalnego: domy kultury, domy pomocy społecznej,
Organizacji pozarządowych: stowarzyszenia
Podmiotów prywatnych: sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, sektor instytucji finansowych.
Poziom finansowy Zintegrowany charakter LSR dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Siedlisko
przejawia się poprzez alokowanie dla poszczególnych działań PROW 2007-2013 co najmniej 10% budżetu strategii.
Poziom społeczny Poziom społeczny związany jest z integracją oraz szerokim udziałem wszystkich mieszkańców
czterech gmin na rzecz realizacji LSR. Społeczność lokalna jest najważniejszym elementem powodzenia wdrażania
wszystkich celów oraz przedsięwzięć niniejszej Strategii. Dlatego zaangażowanie mieszkańców stanowi kluczowy
czynnik w procesie zmiany istniejącej sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LSR. Aktywne współuczestnictwo
osób zamieszkujących obszar działania Stowarzyszenia wpisuje się w realizację idei podejścia zintegrowanego.
Zasoby lokalne Podejście zintegrowane dotyczy wykorzystania zasobów lokalnych, których istnienie pozwala na
skupienie podmiotów życia społeczno-gospodarczego wokół nich i realizacji celów Strategii. Zasoby lokalne to przede
wszystkim:
1. Przyroda,
2. Dziedzictwo kulturowe i historyczne, w tym: zabytki, miejsca pamięci,
Najwyraźniejsza integracja wykorzystania zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych widoczna
jest w realizacji przedsięwzięć zapisanych w ramach celu ogólnego: podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu.
Określone w Strategii cele i działania tworzą wspólny, ściśle ze sobą powiązany system. Każdy z przedstawicieli
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sektorów wchodzących w skład LGD ma możliwość realizacji przedsięwzięć, co zapewnia integrację na każdym z
poziomów. Wszystkie poziomy pozostają w efekcie synergii z innymi, wzajemnie się uzupełniają, co sprzyja
tworzeniu wartości dodanej w postaci tworzenia nowych relacji nie tylko podczas wdrażania konkretnych działań, ale
poczucia wspólnoty i możliwości wzajemnej pomocy i wsparcia zarówno obecnie, jak również w przyszłości oraz
powstawania nowych nieformalnych powiązań. Ponadto dla wzmocnienia efektu synergii na etapie wyboru operacji do
realizacji będą promowane – dodatkowo punktowane – wnioski, które będą uzupełniać inne już realizowana, bądź
zrealizowane, w szczególności te, które współfinansowane są ze środków LSR. Podsumowując, należy stwierdzić, że
podejście zintegrowane do planowanych przedsięwzięć przedstawia spójny i logiczny system wdrażania wszystkich
celów, przedsięwzięć jak i związków między różnymi podmiotami uczestniczącymi w ich realizacji.
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Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR
Innowacyjność LSR- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Siedlisko jest związana z położeniem w niej
nacisku na komplementarność, współpracę i zaangażowanie lokalnych partnerów oraz wykorzystanie lokalnych
zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym. Przejawia
się ona poprzez premiowanie w trakcie wyboru takich operacji, które będą:
1. Komplementarne z innymi operacjami realizowanymi bądź już zrealizowanymi, ze szczególnym
uwzględnieniem spójności z projektami dofinansowanymi w ramach wdrażania LSR,
2. Pozytywnie wpływały na obszar szerszy niż jednego sołectwa, czy gminy,
3. Wykorzystywać lokalne zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze,
4. Wdrażane przy współpracy z innymi podmiotami.
Dotychczas gminy wdrażając swoje inwestycje, projekty myślały kategoriami rozwoju sołectwa, na terenie,
którego były realizowane lub na terenie całej gminy. Nie zastanawiano się, czy będzie miał on wpływ na sąsiednie
gminy. W czasach nowych technologii, Internetu, kiedy świat stał się globalną wioską, myśląc o rozwoju należy
zwracać uwagę, jaki wpływ będą miały podejmowane przedsięwzięcia na rozwój otaczającego nas świata, nie tylko
w miejscowości, w której żyjemy. Stąd w lokalnych kryteriach wyboru operacji przyjęto zasadę uzależnienia liczby
przyznawanych punktów od wielkości obszaru, na który będzie miała wpływ realizowana operacja. Poprzez położenie
nacisku w trakcie wyboru operacji na takie, które komplementarne będą z innymi zrealizowanymi albo realizowanymi,
szczególnie przez podmioty inne niż wnioskodawca, ma zostać wywołany efekt synergii. Tym samym wdrażanie LSR
ma mieć wzmocniony wpływ na zrównoważony rozwój objętego obszaru. W przedsięwzięciach realizowanych przez
podmioty prywatne sporadycznie nawiązuje się do lokalnych zasobów kulturowych, historycznych czy
przyrodniczych. O ile dbają o to Gminy, czy organizacje pozarządowe, to już prywatni przedsiębiorcy często o tym
zapominają. Innowacyjnością w LSR jest zatem, kierowanie się przy wyborze operacji z działań: „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, stopniem wykorzystania lokalnych
zasobów kulturowych, przyrodniczych czy historycznych. Większość projektów wdrażanych na obszarze LGD
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Siedlisko realizowanych jest bez udziału lokalnych partnerów, stąd w wśród
lokalnych kryteriów wyboru operacji uwzględniono poziom zaangażowania lokalnych partnerów. Innowacyjność LSR
przejawia się również w jednoczesnym położeniu nacisku na wybór operacji, które będą:
1. Komplementarne z innymi,
2. O szerokim zasięgu,
3. W znacznym stopniu wykorzystywać lokalne zasoby,
4. Wdrażane w partnerstwie.
Realizowane dotychczas przedsięwzięcia na obszarze gmin stanowiących LGD nie uwzględniały wszystkich
powyżej wymienionych aspektów. Stąd rozwiązanie zastosowane przez Siedlisko jest innowacyjne w znaczeniu
lokalnym. Rozwiązania zastosowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Siedlisko z powodzeniem mogą
być wykorzystane zarówno przez inne LGD, jak również przez samorządy lokalne, które swoją działalność opierają na
planowaniu strategicznym
Strategia zakłada, że efektem działań innowacyjnych będą następujące zmiany:
1. Rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejących (innowacyjność
ukierunkowana na proces);
2. Aktualizowanie celów, identyfikacja nowych i obiecujących podejść, otwarcie nowych dróg do zatrudnienia
(innowacyjność ukierunkowana na cel).
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Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji
przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie
wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z
dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na
podstawie, których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru
operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów.
Tryb i zasady wyboru operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju został określony
w następujących dokumentach wewnętrznych Stowarzyszenia:
Regulamin Rady przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków nr. 17/2008 z dnia 22.12.2008r. z późn. zm.
Procedurze wyboru operacji przez LGD, przyjętej Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 19/2008 z dnia
22.12.2008r. z późn. zm. - załącznik nr 1.
Procedurze oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, przyjętej Uchwałą
Walnego Zebrania Członków nr 19/2008 z dnia 22.12.2008r. z późn. zm. - załącznik nr 1.
Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji, przyjęta Uchwałą Rady
przyjęta Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 19/2008 z dnia 22.12.2008r. z późn. zm. - załącznik nr 1.

IX.1 Kryteria oceny zgodności operacji z LSR
Kryteria oceny zgodności operacji LSR zostały określone w Procedurze oceny zgodności operacji
z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, przyjętej Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 19/2008
z dnia 22.12.2008r. z późn. zm.. Zmiana kryteriów może nastąpić zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia na drodze
Uchwały Rady - załącznik nr 1.

IX.2. Kryteria wyboru operacji
Kryteria oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zostały określone w Procedurze wyboru operacji
przez LGD, przyjętej Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 19/2008 z dnia 22.12.2008r. z późn. zm.. Zmiana
kryteriów może nastąpić zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia na drodze Uchwały – załącznik nr 1.
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Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju może odbywać się nie tylko w ramach osi 4 PROW, ale także
z użyciem instrumentów finansowych przewidzianych dla realizacji polityki spójności. Zasoby finansowe na to
przeznaczone ujęte są w funduszach strukturalnych (Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskim
Funduszu Społecznym) oraz Funduszu Spójności. W okresie 2007-2013 w Polsce dostępne będą następujące programy
operacyjne:
1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna
6. Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej
7. 16 regionalnych programów operacyjnych (współfinansowanych ze środków EFRR).
Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Siedlisko uwzględnia środki w ramach osi 4 Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, co nie oznacza, iż Grupa ta nie będzie korzystała z pozostałych instrumentów
finansowych.

X.1.Ustalenie liczby mieszkańców Lokalnej Grupy Działania Siedlisko
Liczbę mieszkańców zamieszkujących teren Lokalnej Grupy Działania Siedlisko ustalono zgodnie z instrukcją
wypełniania wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
w ramach PROW 2007-2013 korzystając ze strony internetowej: www.stat.gov.pl. Poniższe dane przedstawiają liczbę
mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Lokalnej Grupy Działania Siedlisko z podziałem na Gminy
tworzące Grupę Działania na dzień 31.12.2006.
Tabela 19: Liczbę mieszkańców zamieszkujących teren Lokalnej grupy działania Siedlisko na dzień 2006.12.31
Lp.

JST tworzące obszar LGD Siedlisko

Liczba mieszkańców

1.

Gmina Kolbuszowa

24 531,00

2.

Gmina Majdan Królewski

9 860,00

3.

Gmina Dzikowiec

6 531,00

4.
Gmina Raniżów
7 216,00
Razem:
48 138,00
Źródło: http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.wymiary?p_kate=3&p_grup=7&p_pgru=1336&p_dane=0

X.2. Określenie budżetu LSR lata 2009-2015
Zgodnie rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.05.2008 roku w sprawie
szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
w ramach PROW na lata 2007-2013 wysokość środków przewidzianych dla każdej z lokalnych grup wyniesie:
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1. na wdrażanie LSR nie więcej niż iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze
objętym LSR i kwoty 116 zł
2. na wdrażanie projektów współpracy nie więcej niż iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
na obszarze objętym LSR i kwoty 3 zł;
3. na funkcjonowanie lokalnej grupy działania nie więcej niż iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych na
pobyt stały na obszarze objętym LSR i kwoty 29 zł
Tabela 20: Określenie dofinansowania dla Lokalnej Grupy Działania przy realizacji LSR z programu LEADER
lata 2009-2015
Kwota na
mieszkańca w
PLN1

Nazwa Działania

Wdrażanie Lokalnej strategii Rozwoju
Wdrażanie projektów współpracy
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania

116
3
29

Ilość mieszkańców
zamieszkujących
obszar grupy
działania Siedlisko
48 138
48 138
48 138

Razem

łączna kwota
na liczbę
mieszkańców
w PLN
5 584 008,00
144 414,00
1 396 002,00
7 124 424,00

Źródło: obliczenia własne

X.3. Określenie budżetu działań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Siedlisko na lata 2009-2015
X.3.1 Określenie dofinansowania w ramach programu LEADER do działań LSR lata 2009-2015
W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju do Lokalnych Grup Działania będą mogły być składane
wnioski o pomoc finansową w zakresie następujących działań: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, odnowa i rozwój wsi oraz na tzw. małe projekty, które będą musiały być
zgodne z lokalną strategią rozwoju.
Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.05.2008 roku w sprawie
szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
w ramach PROW na lata 2007-2013 Lokalna Grupa Działania Siedlisko podjęła decyzję o następującym podziale
środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju:

1

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.05.2008 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do
realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW na lata 2007-2013
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Tabela 21: Podział środków na zadania w ramach strategii Stowarzyszenia LGD „Siedlisko”
LP
Działania w ramach strategii LGD Siedlisko
Nakłady na działanie
1
2
3
4

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty

5 Razem

205 750,00
588 378,00
4 116 435,43
590 481,35
5 501 044,78

Założenia:
Podział środków finansowych został dokonany na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych,
badań ankietowych oraz po analizie dokumentów strategicznych. Zgodnie z decyzją Lokalnej Grupy Działania
Siedlisko środki na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju podzielono w sposób następujący:
1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 3,74%
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 10,69%
3. Małe projekty – 10,73%
4. Odnowa i rozwój wsi – 74,83%
ze środków przeznaczonych na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

X.3.2 Określenie całkowitych nakładów na działania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania Siedlisko
W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju do Lokalnej Grupy Działania będą mogły być składane
wnioski o pomoc finansową w zakresie następujących działań: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
tworzenie i rozwój i mikroprzedsiębiorstw, odnowa i rozwój wsi oraz na tzw. małe projekty, które będą musiały być
zgodne z lokalną strategią rozwoju.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.05.2008 roku w sprawie szczegółowych
kryteriów i sposobu wyboru Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na
lata 2007-2013 intensywność pomocy na realizację działań w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju będzie
następująca:
Dla działania ;
1)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolnicze - maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych
operacji. Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym w okresie
realizacji programu nie może przekroczyć 100 tys. zł.
2)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu, nie może
przekroczyć 300 tys. zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych
maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu, wynosi 100
tys. zł.
3)
Odnowa i rozwój wsi - maksymalnie 80 proc. tych kosztów, z tym, że dla jednej miejscowości - nie więcej niż
500 tys. zł w okresie realizacji programu.
4)
Małe projekty - maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowanych operacji, nie więcej jednak niż 50 tys. zł
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LP

1
2
3
4
5

Tabela 22: Całkowite nakłady na działania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siedlisko”
Dofinansowanie z
programu LEADER
Wkład własny
Wkład własny
Razem nakłady
Działania w ramach wdrażania
na działanie w
Intensywność
beneficjentów w beneficjentów w
na działania
Strategii LGD Siedlisko
ramach wdrażania
pomocy w %
PLN
%
w PLN
Strategii LGD w
PLN
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
205 750,00
50%
205 750,00
50%
411 500,00
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
588 378,00
50%
588 378,00
50%
1 176 756,00
Odnowa i rozwój wsi
4 116 435,43
80%
1 029 108,86
20%
5 145 544,29
Małe projekty
590 481,35
80%
147 620,34
20%
738 101,69
Razem
5 501 044,78
1 970 857,20
7 471 901,98
Źródło: Obliczenia własne
Założenia:
Założono maksymalną intensywność pomocy dla działań; różnicowanie w kierunku
i mikroprzedsiębiorstw, odnowa i rozwój wsi oraz na tzw. małe projekty, będzie maksymalna
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X.3.3.Określenie całkowitych kosztów projektu z podziałem na środki w ramach programu LEADER oraz środki własne
Tabela 23: Całkowite nakłady na działania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siedlisko”
Dofinansowanie
z programu
LEADER na
Wkład
Wkład własny
Razem nakłady
Działania w ramach wdrażania
działanie w
Intensywność
własny
LP
beneficjentów
na działania w
Strategii LGD Siedlisko
ramach
pomocy w %
beneficjentów
w%
PLN
wdrażania
w PLN
Strategii LGD w
PLN
Różnicowanie w kierunku działalności
1 nierolniczej
205 750,00
50%
205 750,00
50%
411 500,00
2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
588 378,00
50%
588 378,00
50% 1 176 756,00
3 Odnowa i rozwój wsi
4 116 435,43
80% 1 029 108,86
20%
5 145 544,29
4 Małe projekty
590 481,35
80%
147 620,34
20%
738 101,69
5 Wdrażanie projektów współpracy
142 607,57
100%
0,00
0%
142 607,57
6 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania
1 396 002,00
100%
0,00
0%
1 396 002,00
7 Razem
7 039 654,35
- 1 970 857,20
9 010 511,55
Źródło: Obliczenia własne
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X.3.4. Harmonogram Rzeczowo-finansowy z podziałem na zadania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Działania „Siedlisko”
W okresie programowania 2007-2013 w ramach osi 4 PROW - LEADER realizowane będą trzy działania: Działanie 413: „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju",
W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju do Lokalnej Grupy Działania będą mogły być składane wnioski o pomoc finansową w zakresie
następujących działań:
1.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
1.3 Odnowa i Rozwój Wsi
1.4 Małe projekty
Działanie 421: „Wdrażanie projektów współpracy",
Działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".
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Tabela 24. Całkowite nakłady na działania w ramach lokalnej strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siedlisko”
z podziałem na lata oraz rodzaje wsparcia w PLN
Kategoria

Działanie osi 4 Leader

/ wydatku

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2009-2015

4.21 Wdrażanie projektów współpracy

4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania

Różnicowanie
w kierunku
działalności
nierolniczej

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Odnowa
i rozwój wsi

Całkowite

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 530,44

74 609,66

132 140,10

132 140,10

kwalifikowane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 530,44

74 609,66

132 140,10

132 140,10

do refundacji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 530,44

74 609,66

132 140,10

132 140,10

Całkowite

178 500,00

91 188,00

2 576 691,25

285 173,70

3 131 552,95

0,00

0,00

0,00

146 981,10

92 633,70

239 614,80

3 371 167,75

kwalifikowane

178 500,00

91 188,00

2 576 691,25

285 173,70

3 131 552,95

0,00

0,00

0,00

146 981,10

92 633,70

239 614,80

3 371 167,75

do refundacji

89 250,00

45 594,00

2 061 353,00

228 138,96

2 424 335,96

0,00

0,00

0,00

146 981,10

92 633,70

239 614,80

2 663 950,76

Całkowite

233 000,00

0,00

0,00

329 421,30

562 421,30

0,00

0,00

0,00

101 294,08

62 169,77

163 463,85

730 359,98

kwalifikowane

233 000,00

0,00

0,00

329 421,30

562 421,30

0,00,

0,00

0,00

101 294,08

62 169,77

163 463,85

730 359,98

do refundacji

116 500,00

0,00

0,00

230 594,91

347 094,91

0,00

0,00

0,00

101 294,08

62 169,77

163 463,85

510 558,76

Całkowite

0,00

393 142,00

1 060 488,75

164 684,35

1 868 074,10

0,00

142 607,57

142 607,57

146 771,09

52 860,41

199 631,50

2 210 313,17

kwalifikowane

0,00

393 142,00

1 060 488,75

164 684,35

1 618 315,10

0,00

142 607,57

142 607,57

146 771,09

52 860,41

199 631,50

2 210 313,17

do refundacji

0,00

196 571,00

848 391,00

131 747,48

1 176 709,48

0,00

142 607,57

142 607,57

146 771,09

52 860,41

199 631,50

1 518 948,55

Całkowite

0,00

692 426,00

716 875,00

0,00

1 409 301,00

0,00

0,00

0,00

169 296,64

86 190,96

255 487,60

1 664 788,60

kwalifikowane

0,00

692 426,00

716 875,00

0,00

1 409 301,00

0,00

0,00

0,00

169 296,64

86 190,96

255 487,60

1 664 788,60

do refundacji

0,00

346 213,00

573 500,00

0,00

919 713,00

0,00

0,00

0,00

169 296,64

86 190,96

255 487,60

1 175 200,60

Całkowite

0,00

0,00

791 489,29

0,00

791 489,29

0,00

0,00,

0,00

168 212,24

63 510,02

231 722,26

1 023 211,55

kwalifikowane

0,00

0,00

791 489,29

0,00

791 489,29

0,00

0,00

0,00

168 212,24

63 510,02

231 722,26

1 023 211,55

do refundacji

0,00

0,00

633 191,43

0,00

633 191,43

0,00

0,00

0,00

168 212,24

63 510,02

231 722,26

8 64 913,69

Całkowite

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 429,49

47 512,40

173 941,89

173 941,89

kwalifikowane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 429,49

47 512,40

173 941,89

173 941,89

do refundacji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 429,49

47 512,40

173 941,89

173 941,89

Całkowite

411 500,00

1 176 756,00

5 145 544,29

843 544,79

7 593 345,08

0,00

142 607,57

142 607,57

916 515,08

479 486,92

1 396 002,00

8 971 389,63

kwalifikowane

411 500,00

1 176 756,00

5 145 544,29

843 544,79

7 593 345,08

0,00

142 607,57

142 607,57

916 515,08

479 486,92

1 396 002,00

8 971 389,63

do refundacji

205 750,00

588 378,00

4 116 435,43

590 481,35

5 501 044,78

0,00

142 607,57

142 607,57

916 515,08

479 486,92

1 396 002,00

7 039 654,35

Rok

2008/2009

4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Małe
projekty

Przygotowanie
projektów
współpracy

Razem
4.1/413
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Realizacja
projektów
współpracy

Razem 4.21

Funkcjonowanie
Nabywanie
LGD (koszty
umiejętności i
bieżące)
aktywizacja

Razem 4.31

Razem oś 4
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Tabela 25: Harmonogram realizacji przedsięwzięć w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wyszczególnienie
LP

Rodzaj
wsparcia

Działania

2009
I

II III IV I

Lata realizacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
2010
2011
2012
2013
2014
II III IV

Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej
zgodnie

1

Wdrażanie
LSR

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw.

Odnowa i rozwój wsi

Małe projekty
2

Projekty współpracy

3

Funkcjonowanie LGD
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I

II

I

II

I

II

I

2015
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I
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Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR.
Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD SIEDLISKO powstawała etapami. Udział społeczności lokalnej,
podmiotów publicznych oraz społeczno-gospodarczych poszczególnych gmin w budowę dokumentu, jakim jest LSR
można sprowadzić do partnerstwa, które zawiera się w koncepcji aktywizacji społeczności lokalnej. Tworząc LSR
posłużono się założeniami właściwymi dla tego podejścia. W oparciu o stworzoną diagnozę regionu zaangażowano
społeczności poszczególnych gmin w tworzenie LSR. Poszukiwanie alternatywnych sposobów zmiany, poprawy
zdiagnozowanej sytuacji i sformułowanych problemów, które wysiłkiem tworzących LGD, powinny zostać
rozwiązane, było kolejnym krokiem prowadzącym do podjęcia konkretnych działań strategicznych. Konsultacje
aktywizujące i angażujące lokalne społeczności z prowadzoną na szeroką skalę legitymizacją programu Leader + oraz
realna szansa na zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców doprowadziły do podjęcia wspólnych,
publicznych decyzji o potrzebie realizacji wytyczonych działań.

XI.1. Konsultacje społeczne w czasie tworzenia LSR
Przed rozpoczęciem tworzenia LSR zaplanowano przeprowadzenie cyklicznych konsultacji ze społecznością
lokalną poszczególnych gmin tworzących LGD SIEDLISKO. Spotkania miały charakter informacyjno-sprawozdawczy
dotyczący realizacji przyjętych celów strategicznych, a tym samym wdrażania poszczególnych działań strategicznych
prowadzących do osiągnięcia postawionego celu. Dzięki tym spotkaniom społeczność lokalna poszczególnych gmin
biorąca udział w programowaniu będzie odczuwała silny związek z projektem i jego przyszłymi rezultatami.
Spotkania przewidywały zgłaszanie propozycji działań, które mogły wpłynąć na pełniejsze wykonanie zaplanowanego
przedsięwzięcia oraz dawały gwarancje efektywniejszego wykorzystania potencjału prowadzące do osiągnięcia
obranego celu strategicznego. W związku z tym, nowopowstałe projekty będą mogły wpływać na niewielkie zmiany w
skonstruowanym budżecie LSR. Budżet będzie „reagował” na wprowadzane aktualizacje, mieszczące się w granicach
przyjętych kosztów.
Harmonogram spotkań uwzględniał:
Formułowanie priorytetów (wskazanie standardowych priorytetów, z których uczestnicy warsztatów wybiorą
najbardziej reprezentatywne dla swojego środowiska). Przygotowanie analizy mocnych i słabych stron, szans
i zagrożeń środowiska lokalnego (analiza SWOT)
Wskazanie celów głównych i operacyjnych (określenie celów głównych i szczegółowych, których realizacja
poprzez rozpisanie na konkretne działania pozwoli zrealizować założenia Strategii i przyczyni się do zakończonego
sukcesem długofalowego rozwoju LGD)
Wypracowanie/wskazanie produktu regionalnego/marki charakterystycznego dla LGD
Prezentację Lokalnej Strategii Rozwoju (zgłaszanie uwag)
Pierwsze spotkanie informacyjno – konsultacyjne (28.03.2008)
Spotkania z mieszkańcami poszczególnych gmin miały charakter informacyjny. Tematyka spotkań
koncentrowała się na przekazaniu uczestnikom możliwie jak najbardziej wyczerpujących informacji dotyczących LSR
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oraz uświadamianiu potrzeby oddolnego programowania zmian w regionie. Omawiano istotę strategii, jej rolę, jako
dokumentu, który będzie warunkował i gwarantował realizację zadań wyznaczonych przez LGD. Biorący udział
w spotkaniach zapoznali się ze strukturą strategii, dzięki czemu późniejsze uczestnictwo w warsztatach w ramach
spotkań konsultacyjnych nie nastręczało problemów. Uczestnikami spotkań byli: radni, przedsiębiorcy, nauczyciele,
przedstawiciele organizacji pozarządowych i kółek zainteresowań, zwykli mieszkańcy zainteresowani sprawami
rozwoju gmin tworzących LGD SIEDLISKO.

Drugie spotkanie informacyjno – konsultacyjne (06. 06.2008)
Drugie spotkanie informacyjno - konsultacyjne miało charakter warsztatowy. Uczestnicy biorący udział
w spotkaniu zdiagnozowali sytuację gmin, które reprezentowali, zastanawiali się nad możliwościami ich rozwoju,
kierunkami, jakie powinien przybrać, formułowali problemy, podjęli decyzje o priorytetowych tematach wiodących.
Efektem ich pracy stał się kanon zadań, które powinny zostać zrealizowane w ramach LGD.
Trzecie spotkanie informacyjno – konsultacyjne (17.10.2008)
Trzecie spotkanie informacyjno - konsultacyjne miało charakter warsztatowy. Celem spotkania było
identyfikacja produktów lokalnych, z którymi utożsamiają się mieszkańcy Lokalnej Grupy Działania, produkowane
w sposób nierasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. W procesie inwentaryzacji
produktów wyłonionych zostało siedem podstawowych grup produktów lokalnych: żywność, rękodzieło, obróbka
drewna, kapele ludowe, twórcy ludowi, wydarzenia kulturalne, atrakcje turystyczne. Pierwsza z podanych kategorii
obejmuje m.in. miód i jego pochodne, „Kasiok”- ciasto drożdżowe o zawiniętych brzegach wypełnione farszem z
kaszy jaglanej, „ Ryżak” – placek wypiekany przez miejscowe gospodynie domowe wg receptury przekazywanej
z pokolenia na pokolenie, „ kiełbasa swojska” wytwarzana w gospodarstwach domowych od dziesięcioleci, „ Pamułę
Waryńską” – zupę owocowa. Do rękodzieła zaliczono rzeźba, płaskorzeźba, wyroby ceramiczne, wikliniarstwo,
wyroby kowalskie, metaloplastyka, malarstwo, haft krzyżykowy, szydełkarstwo. Do obróbki drewna zaliczono:
komodę kolbuszowska, meble artystyczne. Jedna z najbardziej eksponowanych przez przedstawicieli LGD grup
produktów to kapele ludowe: Władysława Pogody, Dzikowianie, Górniacy, Mazurzenie, oraz wydarzenia kulturalne,
atrakcje turystyczne; Dni Kolbuszowej, Festiwal piosenki Młodzieżowo-Turystycznej, Dożynki, Dni Huty
Komorowskiej. Do atrakcji turystycznych zaliczono; Zalew Maziarnia w Wilczej Wili, Zespoły dworsko – parkowe
w Weryni i Dzikowcu, ścieżki edukacyjno-przyrodnicze. Ogółem zinwentaryzowano około 60 produktów lokalnych
producentów, a ich liczba nadal rośnie, gdyż zgłaszają się do nas producenci, do których dotarła różnymi drogami
informacja o naszym projekcie i możliwości wspólnej promocji. W zamierzeniach członków LGD produkt lokalny ma
być wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie
mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej.
Czwarte spotkanie informacyjno – konsultacyjne (24.10.2008)
Czwarte spotkanie miało charakter informacyjno - konsultacyjny. Celem spotkania było Przedstawienie Lokalnej
Strategii Rozwoju (LSR), debata nad ewentualnymi korektami oraz przekazanie strategii do konsultacji społecznej.

XI.2. Etapy pracy nad LSR:
Etap I
Diagnoza stanu istniejącego obszaru LGD: zgromadzenie danych i informacji: przeprowadzenie badań ankietowych,
analiza dokumentów strategicznych
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Etap II
Analiza możliwości rozwoju LGD: przeprowadzenie otwartych konsultacji z reprezentantami lokalnej społeczności w
trakcie warsztatów strategicznych, w celu wskazania priorytetów, przygotowania analizy mocnych i słabych stron,
szans i zagrożeń środowiska lokalnego (analiza SWOT), złożenia propozycji konkretnych zadań/działań.

Etap III
Określenie misji i celów strategicznych rozwoju LGD: wypracowanie głównych kierunków rozwoju społeczności
lokalnych, sformułowanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych, ich struktury oraz współzależności.
Etap IV
Formułowanie programów realizacyjnych: określenie listy zadań strategicznych z uwzględnieniem jednostek
odpowiedzialnych za ich wdrożenie, określenie schematu działań związanych z monitoringiem i ewaluacją wdrażania
strategii.
Przygotowana Lokalna Strategia Rozwoju mobilizuje efektywne wykorzystanie wszystkich miejscowych
potencjałów oraz opisuje niezbędne kroki prowadzące do realizacji głównych celów w krótkim, średnim i długim
czasie, także przewiduje możliwe działania alternatywne a w szczególności pozwala na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Określenie perspektywicznego kierunku rozwoju LGD,
Koncentrację działań na zidentyfikowanych problemach strategicznych (priorytetach),
Wykorzystanie zidentyfikowanych szans i uniknięcie zagrożeń pojawiających się w jego otoczeniu,
Ciągłość planowania i obserwację swojego makro i mikro otoczenia,
Optymalne wykorzystanie posiadanych środków i zasobów,
Podporządkowanie szczegółowych celom ogólnym,
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Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR
Za wdrażanie i aktualizację LSR odpowiada Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”. Wdrażanie
LSR będzie odbywać się z jak najszerszym udziałem członków i partnerów LGD oraz społeczności obszaru objętego
LSR, zgodnie z ideą przewodnią podejścia Leader, która mówi o aktywizowaniu lokalnej społeczności i zachęcaniu jej
do angażowania się na rzecz rozwoju lokalnego. W ramach wdrażania LSR przewiduje się podjęcie szeregu działań
promocyjno – informacyjnych prowadzonych przez LGD, mających na celu jak najlepsze dotarcie do możliwie
największej grupy mieszkańców obszaru LSR.
W celu zaangażowania do procesu wdrożeniowego szerokiego spektrum partnerów społecznych
i gospodarczych, jak również zachowania jawności funkcjonowania, a przede wszystkim podejmowania decyzji
Lokalnej Grupy Działania realizowane będą działania związane ze:
1.
Stworzeniem i systematycznym aktualizowaniem strony Internetowej, na której przedstawiane będą
informacje o: obszarze objętym LSR, realizacji i wdrażaniu LSR oraz działalności LGD;
2.
Prowadzeniem współpracy z lokalnymi i regionalnymi mediami w celu informowania o realizacji
i wdrażaniu LSR oraz bieżącej działalności LGD;
3.
Organizowaniem w każdej z gmin wchodzących w skład LGD, spotkań z mieszkańcami w celu
przedstawienia informacji nt. realizacji i wdrażania LSR oraz bieżącej działalności LGD, przy
organizowanych w gminach członkowskich spotkaniach informacyjnych / szkoleniach lokalnych liderów.
Dla zapewnienia w nich wysokiej frekwencji zaproszenia na spotkania będą: publikowane w Internecie, na
tablicach ogłoszeń w gminach, poprzez kontakt telefoniczny z osobami zainteresowanymi, na podstawie
kart udzielonego doradztwa, prowadzonych przez biuro LGD.
4.
Udziałem przedstawicieli LGD w festynach gminnych, na których promowana będzie LSR.
5.
Zamieszczaniem ogłoszeń i innych materiałów promocyjnych na tablicach informacyjnych: w Biurze LGD,
urzędach gmin wchodzących w skład LGD.
Za cały proces informowania o wdrażaniu LSR odpowiadało będzie Biuro LGD, które w godzinach pracy
będzie stanowiło dodatkowo punkt informacyjno – konsultacyjny, dostępny dla wszystkich mieszkańców obszaru LSR.
Biuro LGD będzie odpowiedzialne za dbałość o aktualność i systematyczność przekazywanych informacji. Pracownicy
Biura LGD będą udzielać bezpłatnych porad beneficjentom, związanych z projektowaniem operacji lub
przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy.
W procesie wdrażania LSR uwzględniono również działania mające na celu aktywizowanie i motywowanie
mieszkańców obszaru do wzięcia udziału w procesie wdrażania LSR, dlatego zaplanowano organizację cyklicznych
imprez, spotkań, warsztatów, które oprócz walorów integracyjnych i szkoleniowych, przyczynią się do usprawnieniu
całego procesu informowania o wdrażaniu LSR.
W celu zapewnienia szerokiego, powszechnego i systematycznego udziału społeczności lokalnej w procesie
aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w każdej z gmin tworzących LGD, prowadzone będą konsultacje poprzez
spotkania informacyjne.
Dla zapewnienia adekwatności konsultacji do zakresu aktualizacji, uczestnicy spotkań mogą być dobierani
w zależności od jego tematu, posiadanych kompetencji, kwalifikacji i wiedzy. I tak w celu oceny skuteczności
realizowanych przedsięwzięć, konsultacje prowadzone będą zarówno z członkami poszczególnych ciał statutowych
Stowarzyszenia, jak i mieszkańcami obszaru LGD. W przypadku oceny prawidłowości funkcjonowania LGD
spotkania prowadzone będą przede wszystkim z członkami Zarządu Stowarzyszenia oraz właściwego ciała
statutowego. W szczególnych wypadkach w proces ten mogą zostać włączeni eksperci zewnętrzni.
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Bardzo ważnym elementem przy wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju jest jak najszersze włączenie
mieszkańców LGD do aktywnego uczestniczenia w jej realizacji. Do promocji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz
poinformowania mieszkańców i organizacji, działających na jej obszarze oraz o możliwościach przedstawiania
projektów dla realizacji wykorzystane zostaną następujące środki oraz nośniki promocji i informacji:
1.
Plakaty, wkładki; ulotki
2.
Gazety lokalne: Przegląd Kolbuszowski, Ziemia Kolbuszowska, Korso Kolbuszowskie, media
elektroniczne: strony internetowe Gmin, strona internetowa Stowarzyszenia;
3.
Telewizja lokalna, radio
4.
Dzienniki: Nowiny, Super Nowości, gazety codzienne o zasięgu regionalnym;
5.
System jednakowych tablic tzw. WITACZY informujących o obszarze LSR.
Okazją do tzw. newsów będą spotkania Zarządu i Rady Lokalnej Grupy Działania, decyzje o zakwalifikowaniu do
realizacji projektów, sprawozdania z realizacji przedsięwzięć.
Ze względu na niezwykle istotną pozycję zarówno organów LGD jak i biura w procesie wdrażania LSR, przez cały
okres realizacji projektu wzmacniane będą struktury organizacyjne LGD poprzez:
1.
Właściwe wyposażenie infrastrukturalne Biura LGD,
2.

Szkolenie personelu biura i organów LGD,

3.

Wzmacnianie sieci przepływu informacji pomiędzy lokalnymi podmiotami.

Realizacja działań informacyjno-promocyjnych podlegać będzie rocznemu sprawozdaniu i zatwierdzeniu przez Zarząd
LGD.
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Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej.
Monitoring i ewaluacja.
Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” określa kierunki rozwoju
obszaru objętego działaniem w długoterminowym horyzoncie czasowym. Osiągnięcie założonych w Strategii celów,
stanowi podstawowy warunek pełnej jej realizacji, dlatego ważnym i niezbędnym procesem towarzyszącym jej
wdrażaniu jest systematyczna ewaluacja. Uzyskanie danych na temat przebiegu i efektów wdrażania LSR będzie
możliwe dzięki bieżącemu (corocznemu) monitorowaniu przez Radę oraz Zarząd LGD (w sprawozdaniach rocznych).
Monitoring prowadzony będzie w następujących obszarach projektu: harmonogram działań, budżet oraz zaplanowane
rezultaty, na podstawie zdefiniowanych wskaźników finansowych, wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania
dla poszczególnych działań założonych do realizacji w ramach LSR.
Informacje gromadzone będą w biurze Stowarzyszenia LGD „Siedlisko” w oparciu o wnioski złożone przez
beneficjantów, dokumenty własne, dane grupy, dostępne informacje z Instytucji Wdrażającej oraz Instytucji Płatniczej,
ankiety monitorujące składane przez Beneficjentów. Na ich podstawie Rada / Zarząd składać będzie raz w roku
sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
Założono, że w ramach realizacji LSR obowiązywać będą sprawozdania z realizacji LSR, służące bieżącemu
monitorowaniu procesu wdrażania strategii. Sprawozdania te, obejmujące zakres rzeczowo-finansowy wdrażania LSR
w danym roku kalendarzowym, będą przedstawiane na Walnym Zebraniu Członków.
W ramach monitorowania wdrażania LSR stworzony system ma zapewnić dostęp do następujących informacji:
1.
Wartości wskaźników monitoringowych, umożliwiających ocenę zaawansowania realizacji LSR;
2.
Dane finansowe dotyczące wydatkowanych środków, w tym stanu puli środków w różnych działaniach;
3.
Dane dotyczące nieprawidłowości przy realizacji operacji;
4.
Dane o przeprowadzeniu oceny przed rozpoczęciem wdrażania LSR;
5.
Oceny bieżącej i po zakończeniu realizacji;
6.
Dane dotyczące liczby operacji zatwierdzonych, realizowanych, zamkniętych oraz wielkości otrzymanej
pomocy finansowej.
Wykorzystanie wyników monitorowa LSR we wdrażaniu LSR będzie polegało na podejmowaniu działań
związanych z aktualizacją strategii, zgodnie z wnioskami i rekomendacjami wynikającymi z procesu monitorowania,
w szczególności przed ogłoszeniem kolejnego naboru wniosków w ramach realizacji LSR i poprawnego wyliczenia
limitu środków do ogłoszenia. Aktualizacja będzie mogła być dokonana w każdym czasie, stosowanie do wyników
monitorowania. Pracami nad aktualizacją będzie kierował Prezes Zarządu. Aktualizacja strategii będzie podejmowana
we współpracy z Walnym Zebraniem Członków. Wynikające z tego procesu zmiany w strategii będą przyjmowane
uchwałą przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Niezależnie od aktualizacji LSR przeprowadzanej w celu jej dostosowania do wniosków i rekomendacji
wynikających z procesu monitorowania, konieczne będzie bieżące dostosowywane LSR do zmieniających się
przepisów programowych oraz do wytycznych Instytucji Zarządzającej. Zmiany takie dokonywane będą poprzez
Walne Zebranie Członków w formie uchwały.
Głównym celem ewaluacji jest sprawdzenie skuteczności prowadzonych działań, zapobieganie
niepowodzeniom przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz promowanie osiągniętych sukcesów. Ewaluacja
realizacji Strategii będzie więc polegać na okresowej ocenie następujących wskaźników:
1. Stopnia realizacji celów głównych i celów szczegółowych LSR,

90

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”

2. Osiągnięcia poziomu efektów rzeczowych poszczególnych przedsięwzięć,
3. Poziomu wkładu finansowego i organizacyjnego poszczególnych partnerów w stosunku do wkładu założonego
w Strategii,
4. Oceny barier finansowych i poza-finansowych,
5. Oceny pomocy zewnętrznej (wysokość, terminowość, trudności z pozyskiwaniem środków finansowych),
6. Prawidłowości przyjętych na wstępie założeń,
7. Uwarunkowań zewnętrznych oraz ich zmiany.
Najważniejszym zadaniem prowadzonej ewaluacji jest mierzenie stopnia realizacji celów ogólnych
i szczegółowych LSR. Jako narzędzie służy Ankieta monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”. Jest to dokument składany do Biura Stowarzyszenia przez
beneficjentów działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach PROW 2007-2013 po zakończeniu
realizacji operacji i otrzymaniu płatności ostatecznej od jednostki płatniczej (ARiMR). Pozwoli on monitorować
poziom założonych celów LSR dając odpowiedź na pytanie, który cel został osiągnięty w wyniku realizacji operacji
i w jakim stopniu oraz czy powstała wartość dodana projektu, która wynika z przebiegu i realizacji operacji. Dla
mierzenia poziomu realizacji pozostałych celów określonych w matrycy logicznej LSR zakłada się inne źródła
weryfikacji danych (ankiety wśród mieszkańców, badania ewaluacyjne, dane z PUP etc.).
Dodatkowo wprowadzenie procesu ewaluacji Strategii zapewnia rozwiązanie problemu dezaktualizacji założeń
dokumentu wynikających ze zmieniających się warunków funkcjonowania otoczenia LGD, prawodawstwa i innych
czynników mogących deformować zasadność podejmowanych działań w ramach dokumentu. Ocena Strategii będzie
jednak wymagać wprowadzenia działań monitoringowych, które stanowią podstawowe źródło informacji wyjściowych
dla procesu ewaluacji. Tak więc, monitoring będzie stanowić bieżące badanie procesu wdrażania planowanych do
realizacji przedsięwzięć przypisanych celom, natomiast ewaluacja obejmie ocenę wykonania sformułowanego celu
ogólnego i celów szczegółowych oraz stopnia realizacji całej Strategii.
Realizacja LSR poddawana będzie ewaluacji bieżącej i okresowej : ex- ante oraz ex - post.
Ewaluacja ex-ante. – czyli ocena zadań do przyszłej realizacji (ocena wstępna). Przed rozpoczęciem
jakichkolwiek działań niezbędne będzie przeprowadzenie ewaluacji ex-ante każdego z celów ogólnych
i szczegółowych Strategii. Przeprowadzona ocena wstępna stanowi punkt wyjścia dla późniejszej całościowej oceny
skuteczności realizowanego dokumentu, wg schematu stan obecny – sposoby realizacji/działania – stan przyszły docelowy.
Ewaluacja ex ante zostanie przeprowadzona w ramach procesu oceny wniosku o dofinansowanie
przedsięwzięcia przez każdego z obecnych na posiedzeniu członków organu decyzyjnego – Rady Stowarzyszenia,
zajmujących się oceną projektów w danych obszarach: Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie działalności nierolniczej,
Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Małe projekty.
Ewaluacja będzie ściśle wiązała się także z procesem aktualizacji LSR. Planowane przez LGD propozycje
aktualizacji LSR muszą wynikać z prowadzonej oceny.
Ewaluacja ex-post. Ocena na tym etapie odbywać się będzie w oparciu o ewaluację ex-ante przeprowadzoną
na początku realizacji dokumentu. Ocena ex–post będzie dotyczyć zadań już zrealizowanych. Planuje się dokonywanie
tej oceny na podstawie złożonych przez beneficjentów LGD Ankiet monitorujących postęp realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” i przedstawianie jej wyników Walnemu Zebraniu
Członków. W analizie tej zostanie przedstawiony stan realizacji Strategii w nim ponadto: liczba osób i podmiotów
korzystających z doradztwa, prowadzonych szkoleń i warsztatów. Ocenie będzie podlegała liczba zgłoszonych do
realizacji wniosków i operacji, ich ocena dokonana przez Radę, oraz liczba umów podpisanych przez Departament
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich i zrealizowanych przez beneficjentów wraz z otrzymaniem płatności
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ostatecznej. Przeanalizowane zostaną również wnioski, które nie zostały wybrane do realizacji oraz przyczyny nie
uzyskania dofinansowania. Ocenie zostanie poddane funkcjonowanie praca biura – realizacja założonych zadań.
Stanowi ocenę końcową Strategii, dotyczy oceny stopnia wykonania założonego celu ogólnego i celów
szczegółowych po zakończeniu wdrażania Strategii.
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XIV. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi
z obszarem objętym LSR.
W Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Siedlisko na lata 2009 - 2015 przyjęto
dwa cele ogólne: CEL OGÓLNY I - Podniesienie jakości życia przy jednoczesnym wykorzystaniu walorów
kulturowych, przyrodniczych i historycznych regionu. CEL OGÓLNY II - Podniesienie jakości życia poprzez wzrost
aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców. Tak sformułowane cele ogólne określają przyszły wizerunek
społeczno-gospodarczy obszaru działania Lokalnej Grupy Działania, jaki powinien zostać osiągnięty w wyniku
realizacji niniejszej Strategii. Podstawą określenia celów ogólnych są rzeczywiste czynniki egzo i endogeniczne
określone w diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizie SWOT. Realizacja Strategii przyniesie efekt
w postaci rozwoju lokalnej gospodarki, bazującej na wiedzy i nowych umiejętnościach, otwartej na innowacje,
generującej nowe miejsca pracy. Rozwojowi lokalnej gospodarki sprzyjać będzie poprawa warunków we wszystkich
sferach: infrastrukturalnej, gospodarczej i społecznej. Zrealizowanie celów ogólnych Strategii nastąpi poprzez
realizację trzech celów szczegółowych:
Cel szczegółowy nr I:
Cel szczegółowy nr II:
Cel szczegółowy nr III:

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu
Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców
Podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców

Przedsięwzięcia i projekty realizowane w ramach celów szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Siedlisko są zgodne z obowiązującymi strategiami gmin wchodzących
w skład LGD. Ponadto jest ona uzupełnieniem w stosunku do innych dokumentów planistycznych, a szczególnie do:
3 celu strategicznego „Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki poprzez rozwijanie
przedsiębiorczości, zwiększanie jej innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”, 7 celu
strategicznego „Wszechstronny rozwój kapitału społecznego, umożliwiający pełne wykorzystanie potencjału
i możliwości rozwoju osobistego mieszkańców regionu”, 8 celu strategicznego „Wspieranie rozwoju gospodarczego
regionu, wykorzystywanie potencjału turystycznego i dziedzictwa kulturowego oraz ochrona wartości przyrodniczo –
krajobrazowych” Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego do roku 2020, z głównym celem Strategii rozwoju
turystyki w województwie podkarpackim na lata 2007-2013 „Podniesienie krajowej i międzynarodowej
konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy
warunki do zrównoważenia rynku pracy, oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności”, a także z Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, z celem strategicznym 1. „Podniesienie
poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo”,
2. „Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego”, 4. „Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie
kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszemu powiązaniu z potrzebami
gospodarki opartej na wiedzy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z celami strategicznymi Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Komplementarność działań Strategii stanowiąc uzupełnienie powyższych
Programów przyczyni się do zharmonizowanego, kompleksowego i zrównoważonego rozwoju obszaru działania LGD.
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Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD
w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR
Partnerzy tworzący Lokalną Grupę Działania Siedlisko mają doświadczenie w pozyskiwaniu środków z Unii
Europejskiej i zarządzaniu projektami z udziałem tych środków. W załączniku nr 2-Doświadczenie LGD i członków
LGD albo jej partnerów w realizacji operacji podano projekty realizowane na obszarze objętym działaniem
Stowarzyszenia LGD „Siedlisko ze środków samorządów lokalnych, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
i innych źródeł finansowania.
Obszar LGD wymaga wielu działań mających na celu podniesienie, jakości życia poprzez wzrost aktywności
społeczno-gospodarczej mieszkańców. Środki dostępne w ramach osi 4 PROW 2007-2013 stanowią ważny element
współfinansowania, który przyczyni się do rozwoju regionalnego, jednak nie w pełni zaspokajają potrzeby lokalnej
społeczności. Dlatego też Stowarzyszenie planuje realizację operacji w ramach innych programów, programów
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (PO KL).
W celu zabezpieczenia przed nakładaniem się pomocy związanej z realizacją przez LGD Siedlisko operacji w
ramach PROW i innych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej będą
stosowane następujące rozwiązania:
Osoby zatrudniane w treści umowy o pracę będą miały wskazany:
1.
zakres obowiązków i zadań, ze wskazaniem programu oraz projektu na rzecz którego będą je wykonywały,
2.
wymiar czasu pracy przeznaczony na wykonywanie obowiązków i zadań w ramach poszczególnych
programów i projektów,
3.
podaną kwotę wynagrodzenia ze wskazaniem programu, z którego pochodzi.
Stowarzyszenie utworzy odrębne rachunki bankowe do obsługi każdego programu. Na każdym dokumencie
księgowym stanowiącym dowód poniesienia kosztów będą w sposób trwały umieszczone informacje o tym, ze
środków jakiego programu te koszty zostały pokryte. W przypadku kosztów współfinansowanych z dwóch lub więcej
programów będzie podana informacja o tym, jaką część tego kosztu finansują poszczególne programy.
Każdy projekt będzie miał wyznaczonego Koordynatora odpowiedzialnego za realizację i prawidłowe
wydatkowanie środków programu.
Osobą odpowiedzialną za wdrażanie projektów współpracy oraz funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania
będzie Prezes Stowarzyszenia LGD „Siedlisko”/ Kierownik Biura LGD.
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Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich
Sformułowana w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego do roku 2020 wizja odnosi się
bezpośrednio do operacji wyznaczonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia, co wskazuje na
komplementarność działań i przyczynia się do synergicznego rozwoju regionu Podkarpackiego. Strategia rozwoju
Województwa Podkarpackiego określa również kierunki przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej
Województwa, które odnoszą się do celów szczegółowych LSR zwłaszcza w kontekście Celu szczegółowego I.1
Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i operacji przewidzianych w ramach realizacji celów związanych
z odnową i rozwojem wsi, tworzeniem i rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w sektorze turystycznym,
rekreacyjnym tzw. leisure time tj.: restauracje, bary, kawiarnie, zajazdy, motele, hotele i inne oraz różnicowaniem
w kierunku działalności nierolniczej. Analizując zapisy poszczególnych celów i priorytetów Strategii Rozwoju
Województwa Podkarpackiego do roku 2020 należy podkreślić, iż realizacja LSR odnosi się bezpośrednio do 6 z 8
celów strategii regionalnej oraz do wszystkich 5 obszarów priorytetowych przyjętych w strategii rozwoju turystyki.
Tak szeroki zakres oddziaływania operacji określonych w LSR przyczyni się do rozwoju całego Województwa
Podkarpackiego.
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Informacja o załącznikach
Lista załączników:
Załącznik 1:
Procedura oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Siedlisko” i wyboru operacji oraz odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji oraz
procedura zmiany tych kryteriów.
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Spis Tabel
Tabela 1: Gminy tworzące Lokalną Grupę Działania
Tabela 2: Powierzchnia i liczba ludności poszczególnych gmin obszaru LGD
Tabela 3: Powierzchnia i liczba ludności LGD na tle województwa podkarpackiego i powiatu kolbuszowskiego.
Tabela 4: Liczbę mieszkańców zamieszkujących teren Lokalnej Grupy Działania Siedlisko na dzień 2006.12.31
Tabela 5: Przyrost naturalny w gminach tworzących LGD
Tabela 6: Migracje wewnętrzne w gminach tworzących LGD
Tabela 7: Pracujący i bezrobotni w gminach tworzących LGD
Tabela 8.Ludność zamieszkała w gminach tworzących LGD w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia n
roku 2004
Tabela 9: Zróżnicowanie terytorialne liczby osób bezrobotnych na terenie Lokalnej Grupy Działania Siedlisko (%).
Tabela 10: Liczba bezrobotnych na terenie LGD siedlisko na lata 2005-2007
Tabela 11: Wykaz szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół na terenie LGD
Tabela 12: Stopień zwodociągowania i opomiarowania na obszarze działania LGD
Tabela 13: Stopień skanalizowania na obszarze działania LGD
Tabela 14: Struktura sieci kanalizacyjnych na obszarze działania LGD
Tabela 15: Opis Przedsięwzięcia I Krajobraz i zabytki Kolbuszowszczyzny
Tabela 16: Opis Przedsięwzięcia Wieś aktywna gospodarczo.
Tabela 17: Opis Przedsięwzięcia III Wieś tętniąca życiem
Tabela 18: Matryca logiczna LSR Stowarzyszenia LGD „Siedlisko”
Tabela 19: Liczbę mieszkańców zamieszkujących teren Lokalnej grupy działania Siedlisko na dzień 2006.12.31
Tabela 20:.Określenie dofinansowania dla lokalnej Grupy Działania przy realizacji LSR z programu LEADER lata
2008-2013
Tabela 21: Podział środków na zadania w ramach strategii LGD Siedlisko
Tabela 22: Całkowite nakłady na działania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Siedlisko
Tabela 23: Całkowite nakłady na działania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Siedlisko
Tabela 24: Całkowite nakłady na działania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej nr Grupy Działania
Siedlisko z podziałem na lata oraz rodzaje wsparcia w PLN
Tabela 25: Harmonogram realizacji przedsięwzięć w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

97

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”

Spis Wykresów
Wykres 1:. Struktura powierzchni Lokalnej Grupy Działania
Wykres 2: Gęstość zaludnienia na terenie działania LGD Siedlisko
Wykres 3: Udział procentowy bezrobotnych z poszczególnych Gmin tworzących Lokalną Grupę Działania
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Spis Map
Mapa nr.1:Mapa obszaru Powiatu Kolbuszowskiego z zaznaczonym obszarem funkcjonowania Lokalnej Grupy
Działania Siedlisko tworzonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania SIEDLISKO
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Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju /tekst jednolity z dn. 23.01.2015r.

PROCEDURA
oceny zgodności operacji
z Lokalną Strategią Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”
i wyboru operacji
oraz odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego
w sprawie wyboru operacji
oraz procedura zmiany tych kryteriów.
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Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejsza procedura określa: zasady ogłaszania konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, sposób i
formę składania wniosków, sposób oceny wniosku, zasady podejmowania decyzji o rekomendowaniu do
dofinansowania oraz procedurę odwoławczą.
2. Beneficjent przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie może skorzystać z nieodpłatnej pomocy
zatrudnionych pracowników biura LGD.
3. Ilekroć w procedurze jest mowa na temat:
1) Procedur – należy przez to rozumieć PROCEDURĘ oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” i wyboru operacji oraz odwołania od rozstrzygnięć
organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji oraz procedury zmiany tych kryteriów.
2) LGD – należy przez to rozumieć Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”.
3) Walne Zebranie Członków – należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”.
4) Stowarzyszenie - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”.
5) Zarząd – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” .
6) Prezes Zarządu – należy przez to rozumieć Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Siedlisko”.
7) Komisja Rewizyjna należy przez to rozumieć Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Siedlisko”.
8) Rada – należy przez to rozumieć organ decyzyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” .
9) Biuro – należy przez to rozumieć Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”.
10) Kierownik Biura – należy przez to rozumieć Kierownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Siedlisko”.
11) Pracownik – należy przez to rozumieć pracownik Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Siedlisko”.
12) IW – należy przez to rozumieć Instytucja Wdrażająca, której funkcję pełni Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie (dla działania 311 i 312) lub Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego (dla działania 413 i 322).
13) IP II – należy przez to rozumieć Instytucja Pośrednicząca II stopnia, której funkcję pełni Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”.
14) ARiMR – należy przez to rozumieć Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie,
15) SW- należy przez to rozumieć Samorząd Województwa.
16) LSR – należy przez to rozumieć Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Siedlisko”.
17) PROW – należy przez to rozumieć Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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§2
1. Stowarzyszenie LGD „Siedlisko” w procedurze odpowiedzialne jest za:
1) wsparcie doradcze dla potencjalnych beneficjentów;
2) informowanie mieszkańców o możliwości składania wniosków o pomoc na realizację przedsięwzięć z
zakresu działań osi 4 LEADER;
3) upowszechnianie informacji o zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych
przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobu naboru wniosków o pomoc;
4) informowanie na stronie internetowej, ogłoszenie w prasie lokalnej o możliwości wystąpienia do LGD
w sprawie wyboru projektów do realizacji LSR;
5) sprawdzanie zgodności przedkładanych projektów z założeniami LSR i lokalnymi kryteriami wyboru
oraz opiniowanie i wybór LGD operacji do finansowania z puli środków przyznawanych LGD na
realizację LSR (organ decyzyjny).

Rozdział 2
PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR
§3
1. Ocena zgodności zgłoszonych projektów z LSR (przez Członków Rady), odbywa się poprzez wypełnienie
formularza oceny zgodności, w którym oceniający odpowiadają na pytania:
1) Czy operacja jest zgodna z działaniem, na które ogłoszono nabór?
2) Czy operacja jest zgodna w zakresie innych elementów, w szczególności zakresu tematycznego
operacji, wskazanego w Informacji o naborze?
3) Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? (Czy wniosek jest zgodny
przynajmniej z jednym celem ogólnym LSR?)
4) Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? (Czy wniosek jest
zgodny przynajmniej z jednym celem szczegółowym LSR?)
5) Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR? (Czy wniosek jest zgodny
przynajmniej z jednym przedsięwzięciem założonym w LSR?)
2. Członek Rady może głosować za zgodnością operacji z LSR, w ramach przeprowadzonego naboru, tylko
wtedy, gdy w jego opinii odpowiedź na wszystkie 5 pytań (zawarte w § 3 ust. 1) jest pozytywna.
3. Operacje uznane za niezgodne z LSR i / lub niezgodne w zakresie innych elementów, w szczególności
zakresu tematycznego operacji, wskazanego w Informacji o naborze, nie podlegają dalszej ocenie.
4. Ustalając stanowisko całego organu decyzyjnego obowiązuje zasada, że wniosek uznaje się za zgodny z LSR,
gdy większość bezwzględna składu organu decyzyjnego (ponad 50% jego składu) uznaje operację za
zgodną z LSR (którego dotyczy nabór).
5. Lokalne kryteria wyboru operacji przez LGD, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie
realizacji operacji w ramach LSR zostały przedstawione w poszczególnych kartach oceny operacji. Kryteria
te, uzasadniając realizację operacji w ramach LSR, mają na celu określenie w jakim stopniu operacja
przyczyni się do osiągnięcia celów LSR. W wyniku oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
wniosek musi otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w „Karcie oceny operacji
według lokalnych kryteriów wyboru” dla każdego działania, w tym punkty za kryterium uzasadniające
realizacje operacji w ramach LSR, aby mogła być przyznana pomoc.
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Rozdział 3
PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ
STOWARZYSZENIE LGD „SIEDLISKO”
§4
1. Procedura wyboru operacji przez LGD „Siedlisko” podzielona jest na 4 etapy.
1) Etap I Ustalenie terminu naboru wniosków;
2) Etap II Ogłoszenie naboru;
3) Etap III Przyjmowanie wniosków przez LGD;
4) Etap IV Posiedzenie Rady, ocena i wybór wniosków.
§5
Etap I Ustalenie terminu naboru wniosków.
1. Stowarzyszenie LGD „Siedlisko” ustala z samorządem województwa harmonogram ogłaszania
konkursów oraz terminy składania wniosków w ramach Osi priorytetowej 4.
2. Zarząd na posiedzeniu podejmuje uchwałą decyzje w sprawie ogłoszenia/rozpoczęcia naboru wniosków
o przyznanie pomocy w ramach środków przewidzianych na realizację LSR (Oś 4 LEADER).
3. Instytucja Wdrażająca właściwa ze względu na siedzibę LGD, na jej wniosek, podaje do publicznej
wiadomości, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Marszałkowskiego oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSR, informację o możliwości
składania, za pośrednictwem LGD, wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Osi 4 LEADER.
4. LGD w terminie 44 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o
przyznanie pomocy w działaniu Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju występuje do SW z wnioskiem o
podanie do publicznej wiadomości Informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem
Stowarzyszenia LGD „Siedlisko”. Wraz z wnioskiem LGD przekazuje projekt informacji o naborze
zawierający w szczególności:
1) planowany termin składnia wniosków o przyznanie pomocy:
a) nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni
b) który jednocześnie może się rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości Informacji o naborze;
2) miejsce składnia wniosków o przyznanie pomocy wraz z informacją o konieczności bezpośredniego
złożenia wniosku;
3) miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy;
4) miejsce zamieszczenia kryteriów wyboru operacji przez LGD, które zostały określone w LSR, w tym
kryteriów, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR;
5) miejsce zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów
wyboru operacji, które zostały określone w LSR;
6) limit dostępnych środków;
7) minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD.
5. Informacja, o której mowa w ust. 4 może zawierać również elementy inne, niż określone
w ust. 4 pkt. 1-7, w szczególności wskazanie określonego, tematycznego zakresu operacji.
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6. LGD w terminie 24 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o
przyznanie pomocy przekazuje do SW ostateczną Informację o naborze, zawierającą elementy, o
których mowa w ust. 4 pkt. 1-7 i w ust. 5 o ile dotyczy, w formie uzgodnionej z SW, w ramach działania
„Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie:
1) Operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi”;
2) Operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”;
3) Operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w
kierunku działalności nierolniczej”;
4) Operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”.
7. Nabór wniosków może dotyczyć jednego lub kilku zakresów określonych w ust. 5, pkt. 1,2,3,4.
8. Konkurs przeprowadzany jest z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego
przeprowadzania oraz do listy projektów wybranych do finansowania.
§6
Etap II Ogłoszenie naboru (podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy).

1. Stowarzyszenie LGD „Siedlisko” ogłasza konkurs w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie
internetowej oraz tablicy ogłoszeń biura Stowarzyszenia. Ponadto LGD może informować o naborze na
stronach internetowych Gmin wchodzących w skład LGD oraz na ich tablicach ogłoszeniowych.
2. Przygotowanie treści ogłoszenia:
1) Odniesienie treści ogłoszenia do dokumentów (rozporządzenie o wdrażaniu LSR w ramach PROW 20072013, Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Siedlisko”, Zasady wymiany informacji
pomiędzy Lokalną Grupą Działania (LGD), Samorządem Województwa (SW) i Agencją Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) określone przez Instytucję Wdrażającą PROW na lata 2007 - 2013).

3. Zawartość informacji o naborze:
1) planowany termin składnia wniosków o przyznanie pomocy:
a) nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni
b) który jednocześnie może się rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości Informacji o naborze;
2) miejsce składnia wniosków o przyznanie pomocy wraz z informacją o konieczności bezpośredniego
złożenia wniosku;
3) miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy;
4) miejsce zamieszczenia kryteriów wyboru operacji przez LGD, które zostały określone w LSR, w tym
kryteriów, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR;
5) miejsce zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów
wyboru operacji, które zostały określone w LSR;
6) limit dostępnych środków;
7) minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD.
8) inne elementy, w szczególności wskazanie określonego, tematycznego zakresu operacji.
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4. LGD informuje o tym, że wnioski z chwilą przyjęcia przez LGD podlegają procedurze ochrony danych
osobowych i informacji handlowych. Dane osobowe i handlowe są poufne.
5. LGD udostępnia: ogłoszenie, wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji,
wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz wymagania minimalne, określone w
LSR:
1) w siedzibie LGD;
2) na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Siedlisko”.

6. Wraz z rozpoczęciem naboru wniosków na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Siedlisko”
zamieszczone zostaną:
1) zasady ubiegania się o pomoc (informacje dotyczące kryteriów wyboru projektów, w tym lokalne
kryteria przyznania pomocy, rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu, typ beneficjentów,
kwotę środków przeznaczonych na wsparcie finansowe projektów i poziom dofinansowania);
2) informacje o naborze – zgodne z ust. 3 pkt. 1-8;
3) dokumentacja konkursowa: rozporządzenia w ramach działania „Wdrażania Lokalnych Strategii
Rozwoju”, PROW 2007-2013, LSR, (dokumenty do pobrania lub odpowiednie linki).

7. LGD wywiesza widoczną informację na tablicy ogłoszeniowej biura oraz na stronie internetowej
Stowarzyszenia o przyjmowaniu wniosków: godziny otwarcia, dyżury pracowników;
1) Informacja może być też umieszczona np. w urzędach gmin (mapka dojazdu do biura);
2) Wykaz doradców pomagających przy wypełnianiu wniosków (dyżury, miejsca przyjęć, np.
Urzędy Gmin).
§7
Etap III Przyjmowanie wniosków przez LGD
1. Wypełniony wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub
przez upoważnioną osobę bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia LGD. Do wniosku o przyznanie
pomocy dołącza się także ten wniosek w formie dokumentu elektronicznego, zapisanego na
informatycznym nośniku danych.
2. LGD zapewnia ochronę danych wnioskodawców poprzez zapisy we właściwym dokumencie chroniące
wnioski ze względu na ochronę danych osobowych i informacji objętych tajemnicą handlową.
3. Przyjmowanie wniosków odbywa się w terminie określonym w § 6 ust. 3, pkt. 1a.
4. LGD wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku zawierające: pieczątkę LGD, datę złożenia wniosku, nr
wniosku, podpis osoby przyjmującej wniosek.
5. Oficjalne zamknięcie listy następuje w dniu zakończenia terminu składania wniosków: podkreślenie listy
i podpisanie przez upoważnione osoby w tym samym dniu, w którym jest koniec terminu ich
przyjmowania (kierownik biura i członek zarządu przeliczają wnioski, sprawdzają rejestr).
6. Wnioski, które nie zostały złożone w terminie Stowarzyszenie LGD „Siedlisko” pozostawia bez
rozpatrzenia. Umieszczając na liście wniosków o przyznanie pomocy nie wybranych do finansowania,
przekazuje się do SW / ARiMR.
7. Po zamknięciu listy wniosków Prezes Zarządu przekazuje wnioski wraz z rejestrem Radzie;
Przewodniczący Rady potwierdza własnoręcznym podpisem otrzymanie wniosków w rejestrze
przekazanych wniosków.
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§8
Etap IV Posiedzenie Rady, ocena i wybór wniosków
1. LGD dokonuje wyboru projektów w ramach wdrażania LSR zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr
1698/2005:
1) do wysokości limitu dostępnych środków wskazanego w informacji, o której mowa w § 6 ust. 3,
pkt. 6) tzw. limit z ogłoszenia;
2) W przypadku gdy informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na
projekty w ramach wdrażania LSR jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni, LGD
wybiera projekty do wysokości 120% limitu dostępnych środków, wskazanego w tej informacji.
2. Biuro udostępnia członkom organu decyzyjnego zapoznanie się z wnioskami podlegającymi ocenie,
materiałami i dokumentami.
3. Zwołanie posiedzenia Rady:
1) Posiedzenia są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naborów wniosków
prowadzonych przez LGD, lecz nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku;
2) Uzgodnienie: miejsca, terminu, porządku obrad;
3) Poinformowanie członków Rady o terminie, miejscu posiedzenia i porządku obrad na 7 dni przed
posiedzeniem (zgodnie z Regulaminem Rady);
4) Podanie do publicznej wiadomości informacji o posiedzeniu Rady (strona internetowa LGD).
4. Uczestnicy posiedzenia Rady:
1) Członkowie organu decyzyjnego;
2) Prezes Zarządu lub inny upoważniony członek Zarządu LGD;
3) Zaproszeni goście.
5. Przebieg Posiedzenia:
1) Zebranie podpisów członków Rady (lista obecności);
2) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum oraz obecności 50 % partnerów społecznych i
gospodarczych. W razie braku quorum lub gdy partnerzy społeczni i gospodarczy nie dysponują 50 %
głosów Przewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając nowy termin posiedzenia. w protokole
odnotowuje przyczyny z powodu których, posiedzenie nie odbyło się.
3) Przeprowadzenie wyboru sekretarzy posiedzenia (komisja skrutacyjna);
4) Zadania komisji skrutacyjnej:
a) obliczanie wyników głosowań;
b) kontrola quorum;
c) sporządzanie protokołów;
d) inne czynności o podobnym charakterze.
5) Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie Rady;
6) Prezes Zarządu lub inny upoważniony członek Zarządu LGD informuje zebranych o przyznaniu
pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych
posiedzeń Rady;
7) Zastrzeżenie o możliwości wprowadzenia przez Stowarzyszenie zmian lub dodatkowych limitów
wsparcia w ramach poszczególnych konkursów;
8) Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD;
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9) Członkowie Rady przystępując do procedury dodatkowo zobowiązani są złożyć na ręce
Przewodniczącego, Deklarację poufności i bezstronności w podejmowaniu decyzji, której wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
10) Przewodniczący składa na ręce Prezesa lub innego członka Zarządu LGD Deklarację poufności i
bezstronności;
11) Prezes lub inny upoważniony członek Zarządu LGD pod nadzorem komisji skrutacyjnej opracowuje
na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności listy członków Rady biorących udział w
głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji;
12) Przy nazwisku członka Rady, który nie pozostaje bezstronny w podjęciu decyzji, na liście, o której
mowa w § 8 ust. 5 pkt. 11 wpisuje się: wykluczony z głosowania;
13) Członkowie Rady , którzy pozostają bezstronni, podpisują się na liście, o której jest mowa w § 8 ust. 5
pkt. 11, następnie dokonują wyboru projektów;
14) Ocena:
a) Ocena zgodności projektów z LSR (karta oceny zgodności operacji z LSR wraz z instrukcją);
b) Ocena punktowa według lokalnych kryteriów wyboru (karta oceny wg lokalnych kryteriów
wraz z instrukcją).
15) Wolne głosy, wnioski i zapytania.
6. Procedura wyłączenia członka Rady z udziału w wyborze i ocenie operacji przedstawia się następująco:
1) Każdy z członków Rady podpisuje przygotowaną przez Biuro LGD Deklarację poufności i
bezstronności w procesie oceny / wyboru operacji.
2)

3)
4)

5)

Członkowie Rady podlegają wyłączeniu z udziału w ocenie / wyborze operacji oraz odwołaniach
od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w przypadku, gdy członek organu decyzyjnego sam jest
wnioskodawcą, a także gdy operacja dotyczy spokrewnionych z nim osób, gdy reprezentuje
wnioskodawcę lub sam przygotowywał wniosek o przyznanie pomocy
Informację o wyłączeniu się z oceny / wyboru operacji, członek Rady składa na ręce
Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady ma także prawo odsunąć Członka Rady od oceny / wyboru operacji, w
razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości, co do bezstronności tegoż
Członka Rady w procesie oceny / wyboru operacji.
Głosowanie w sprawie odbywa się bez udziału wyłączonego członka.

§9
I część posiedzenia – część organizacyjna oceny i wyboru wniosków
1. Referowanie wniosków.
2. Osoba referująca: Przewodniczący Rady lub wyznaczona przez niego osoba.
3. Prezentacja wniosku (streszczenie): nr wniosku, beneficjent, tytuł projektu, data wpływu wniosku do
LGD, w ramach jakiego działania jest realizowany projekt (oś 4 LEADER), zakres projektu (czego
dotyczy), wysokość wnioskowanej kwoty pomocy.
4. Ocena zgodności operacji (projektu) z LSR – głosowanie za pomocą kart do oceny zgodności, zgodnie z
rozdziałem 2 niniejszej Procedury.
5. Komisja skrutacyjna sprawdza poprawność wypełnienia „Karty oceny zgodności operacji z LSR”,
przelicza oddane głosy, w przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty

107

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”

oceny zgodności operacji z LSR komisja skrutacyjna wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do
złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków.
6. Projekty zgodne z LSR podlegają dalszej ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.
7. Zasady oceny wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru:
1) Każdy wniosek jest oceniany przez wszystkich dopuszczonych do głosowania członków Rady.
2) Zabezpieczenie danych poufnych zawartych we wniosku (złożenie oświadczeń członków Rady, że
zobowiązują się do zachowania tajemnicy ze względu na ochronę danych osobowych i informacji
objętych tajemnicą handlową oraz że zobowiązują się do bezstronnej oceny, oświadczenie że
oceniającego nie łączą interesy z wnioskodawcą), zgodnie z Deklaracją poufności i bezstronności.
8. Sporządzenie protokołu z I części posiedzenia Rady z listą potwierdzającą odbiór/zwrot wniosków.
9. Każda karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów zawiera ocenę punktową według lokalnych
kryteriów oraz uzasadnienie oceny sporządzone przez członka Rady oceniającego dany wniosek.
10. Oceniający członkowie Rady mogą korzystać z pomocy ekspertów w dziedzinie, której dotyczy projekt
(o zatrudnieniu eksperta spoza organu decyzyjnego decyduje Zarząd na wniosek członka oceniającego
wniosek).
§ 10
II część posiedzenia - zatwierdzenie listy operacji wybranych do finansowania

1. Osoba referująca: Przewodniczący Rady lub wyznaczona przez niego osoba.
2. Prezentacja wniosku (streszczenie): nr wniosku, beneficjent, tytuł projektu, data wpływu wniosku do

3.

4.
5.
6.
7.

LGD, w ramach jakiego działania jest realizowany (oś 4 LEADER), zakres projektu (czego dotyczy),
wysokość wnioskowanej kwoty pomocy, zgodność z celami LSR, liczba przyznanych pkt. w ramach
oceny wg kryteriów lokalnych, średnia liczba przyznanych pkt., uzasadnienie oceny członków
oceniających dany wniosek.
Komisja skrutacyjna sprawdza poprawność wypełnienia „Kart oceny operacji według lokalnych
kryteriów”
zgodnie
z
instrukcją,
czy
łączna
ocena
punktowa
operacji
zawarta
w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została obliczona poprawnie, w przypadku stwierdzenia błędów i braków
w sposobie wypełnienia karty oceny komisja skrutacyjna wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę
do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków.
Możliwość zabrania głosu w sprawie określonego wniosku (dyskusja).
Prezes Zarządu lub inny upoważniony członek Zarządu LGD informuje zebranych o przyznaniu pomocy
przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
Sporządzenie listy rankingowej operacji wybranych / nie wybranych do finansowania w ramach naboru.
Głosowanie w sprawie przyjęcia listy rankingowej / listy operacji wybranych / nie wybranych do
finansowania:
1) Przy podejmowaniu uchwały przez Radę Stowarzyszenia w sprawie wyboru wniosków do
finansowania partnerzy gospodarczy i społeczni, jak również inni przedstawiciele społeczeństwa
obywatelskiego, muszą dysponować co najmniej 50 % głosów.
2) W przypadku, gdy partnerzy gospodarczy i społeczni nie dysponują 50 % głosów wybór wniosków
jest nieważny.
3) Przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru projektów przestrzega się odpowiednich zasad
gwarantujących przejrzystość i umożliwiających uniknięcie sytuacji wystąpienia konfliktu interesów.

108

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”

4) Ustalając stanowisko całego organu decyzyjnego w tej sprawie obowiązuje zasada, że decyzja
odnośnie przyjęcia listy rankingowej operacji rekomendowanych do finansowania jest pozytywna,
gdy większość bezwzględna składu organu decyzyjnego ją przyjmie;
5) Sporządzenie listy operacji niewybranych do finansowania wraz z uzasadnieniem;
6) Sporządzenie listy operacji niezgodnych z LSR.

8. Podjęcie decyzji:
1) W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana jest przez Radę
decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania.
9. Treść uchwały uwzględnia:
1) Wyniki głosowania w sprawie uznania operacji za zgodne z LSR;
2) Wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD i sporządzoną na tej
podstawie listę rankingową wniosków;
3) Dostępność środków LGD na poszczególne typy operacji;
4) Informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub miejsce
działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON, NIP);
5) Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku;
6) Kwotę pomocy, o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku;
7) Informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji z LSR;
8) Informację o finansowaniu lub nie finansowaniu realizacji operacji.
10. Przewodniczący Rady odczytuje uchwały dotyczące poszczególnych projektów rozpatrywanych w
trakcie posiedzenia.
11. Dokumentacja z posiedzeń Rady:
1) W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, w którym odnotowuje się wyniki głosowań;
2) Z każdego głosowania dokonywanego przez wypełnienie kart do oceny operacji komisja skrutacyjna
sporządza protokół, w którym zawarte są informacje o przebiegu i wynikach głosowania;
3) Karty oceny operacji, złożone w trakcie danego głosowania stanowią załącznik do protokołu komisji
skrutacyjnej z tego głosowania.
12. Protokół komisji skrutacyjnej zawiera w szczególności:
1) Skład osobowy komisji skrutacyjnej;
2) Określenie przedmiotu głosowania;
3) Określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w głosowaniu, ilości oddanych
głosów ważnych i nieważnych;
4) Wyniki głosowania;
5) Podpisy członków komisji skrutacyjnej.
13. Protokół z posiedzenia zatwierdzającego listę rekomendowanych wniosków Rady sporządza się w dniu
posiedzenia.
14. Wniesioną poprawkę, rozpatruje Przewodniczący Rady. Jeżeli Przewodniczący nie uwzględni poprawki,
poprawkę poddaje się pod głosowanie na posiedzeniu Rady, która decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu
poprawek.
15. Po zakończeniu procedury dotyczącej możliwości naniesienia poprawek do protokołu przewodniczący
obrad podpisuje protokół.
16. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGD.
17. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które
odnotowuje się w protokole posiedzenia.
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18. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry rzymskie oznaczające numer
kolejny posiedzenia od początku realizacji osi 4. Leader, łamane przez numer kolejny uchwały od
początku realizacji osi 4. Leader zapisany cyframi arabskimi, łamane przez dwie ostatnie cyfry roku.
19. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady po jej podjęciu.
20. Uchwały podjęte przez Radę, nie później niż 7 dni od ich uchwalenia, Przewodniczący Rady przekazuje
Zarządowi.
21. Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji pod względem zgodności z LSR oraz spełniania kryteriów
wyboru, lecz nie później niż 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie
pomocy, LGD sporządza i publikuje listę ocenionych operacji zawierającą:
1) Operacje zgodne z LSR oraz zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w informacji, o której
mowa w § 6 ust.3 pkt. 8, o ile w tej informacji został wskazany tematyczny zakres operacji.
2) Operacje niezgodne z LSR lub niezgodne z zakresem tematycznym wskazanym
w informacji, o której mowa w § 6 ust.3 pkt. 8, o ile w tej informacji został wskazany tematyczny
zakres operacji.
22. Operacje, o których mowa w ust.21 pkt. 1 uwzględnione są na liście rankingowej operacji / liście
operacji wybranych do finansowania w kolejności ustalonej według liczby uzyskanych punktów w
ramach oceny operacji pod względem zgodności z LSR oraz spełniania kryteriów wyboru.
23. LGD publikuje listę wniosków wybranych i niewybranych uwzględniając wyniki ewentualnych odwołań
od oceny zgodności z LSR i spełnienia kryteriów wyboru na swojej stronie internetowej nie później niż
w dniu jej przekazania do właściwego organu samorządu województwa lub ARiMR.
§ 11
Dokumentacja z wyboru operacji
1. Po zakończeniu procedury oceny wniosków Rada podjęte uchwały przekazuje Zarządowi.
2. LGD przekazuje Wnioskodawcom listę ocenionych operacji, informując ich na piśmie o:
1) Wybraniu wniosku albo jego niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania;
2) Zgodności operacji z LSR, albo jej niezgodności z LSR – wskazując przyczyny niezgodności; zgodności
/ niezgodności z zakresem tematycznym operacji, wskazanym w informacji, o której mowa w § 6 ust.
3 pkt. 8, o ile w tej informacji został wskazany tematyczny zakres operacji.
3) Liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR;
4) Wskazuje się również, czy projekt ten mieści się w ramach limitu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt. 6
(limit z ogłoszenia);
5) Możliwości złożenia odwołania (zgodnie z procedurą odwołania w rozdziale 4 niniejszej procedury).
3. W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy LGD
przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu (ARiMR- wnioski na działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” / SW - wnioski na
działania Małe projekty i Odnowa i rozwój wsi,):
1) Wnioski o przyznanie pomocy, które nie wpłynęły w terminie wraz z ich listą;
2) Wnioski o przyznanie pomocy, w których nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie ma możności
ustalenia tego adresu wraz z ich listą;
3) Wnioski o przyznanie pomocy, które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wraz z
uchwałami w sprawie wyboru;
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4) Listę operacji wybranych do finansowania w ramach LSR (wraz z uchwałą), na której wnioski
zostały zamieszczone w kolejności wg liczby uzyskanych punktów; zawiera wnioskowaną kwotę
pomocy oraz wskazanie projektów, które mieszczą się w ramach limitu, o którym mowa § 6 ust. 3 pkt.
6 (limit z ogłoszenia) oraz wnioski wybrane, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 2 (do 120 % limitu z ogłoszenia),
ale nie mieszczące się w limicie z ogłoszenia.
5) Wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały wybrane do dofinansowania w ramach LSR wraz z
uchwałami w sprawie nie dokonania wyboru;
6) Listę operacji nie wybranych do finansowania w ramach LSR (wraz z uchwałą); zawiera
wnioskowaną kwotę pomocy oraz wskazanie projektów, które:
a) w wyniku oceny zgodności pod względem zgodności z LSR zostały uznane za:
− zgodne z LSR, ale nie spełniające wymagań minimalnych (minimalna liczba punktów) i nie zostały
wybrane albo niezgodne z zakresem tematycznym wskazanym w informacji, o której mowa w § 6
ust.3 pkt. 8, o ile w tej informacji został wskazany tematyczny zakres operacji
− niezgodne z LSR
b) nie mieszczące się w ramach limitu o którym mowa w § 6 ust.3 pkt. 6 (limit z ogłoszenia) a w
przypadku ostatniego naboru – w ramach limitu o którym mowa w § 8 ust.1 pkt. 2
c) nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w Informacji o naborze lub nie wskazano
adresu Wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu.
4. W przypadku gdy nabór dotyczy operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”, listy których mowa w § 11, ust 3 pkt. 4,6 LGD przekazuje dodatkowo do wiadomości
Samorządu Województwa.
5. Dalsze postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi odpowiednia Instytucja wdrażająca
(ARiMR lub SW).
6. Przekazując do podmiotu wdrażającego wnioski o przyznanie pomocy wraz z dokumentacją dotyczącą
wyboru LGD sporządza szczegółowe zestawienie przekazywanych dokumentów, określonych przez
Instytucję Wdrażającą PROW na lata 2007 - 2013.
Rozdział 4
PROCEDURA ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE OPERACJI W
RAMACH DZIAŁANIA O KTÓRYM MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 21 USTAWY Z DNIA 7 MARCA 2007R. O
WSPIERANIU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.
§ 12
1. Od decyzji Rady wnioskodawcy przysługuje w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji prawo do odwołania
się od niej do Rady Stowarzyszenia, która kieruje projekt do ponownej oceny zgodności z LSR, lub
ponownej oceny wg kryteriów wyboru. Ponowna decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
2. Odwołanie należy wnieść bezpośrednio do Rady Stowarzyszenia za pośrednictwem Biura
Stowarzyszenia.
3. Odwołanie uznaje się za prawidłowe pod względem formalnym, które:
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a) wpłynie do Biura Stowarzyszenia w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji
o wyborze operacji;
b) zawierać będzie: nr wniosku nadany na etapie rejestracji, dane wnioskodawcy oraz pisemne uzasadnienie
odwołania;
c) zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie operacji w ramach LSR
bądź przez osobę posiadającą pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
wnioskodawcy.
4. Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer, który używany jest w trakcie jego
rozpatrywania.
5. Kierownik Biura LGD sprawdza zgodność odwołań pod względem formalnym.
6. Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie Posiedzenia w celu
przeprowadzenia Procedury.
7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6 dołącza się prawidłowe pod względem formalnym odwołania od
podjętej przez Radę decyzji.
8. Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady w terminie nie dłuższym niż 4 dni licząc od dnia upływu
terminu składania odwołań.
9. Biuro informuje pisemnie odwołującego, w ciągu 3 dni licząc od dnia upływu terminu składania
odwołań, o przyjęciu jego odwołania do rozpatrzenia, bądź o odrzuceniu z powodu braków formalnych.
10. Pismo o przyjęciu odwołania do rozpatrzenia winno zawierać następujące informacje:
a) numer pod jakim odwołanie zostało zarejestrowane;
b) miejsce, termin i godzinę Posiedzenia przeprowadzanego w ramach procedury.
11. Pismo o odrzuceniu odwołania z powodów formalnych winno zawierać następujące informacje:
a) numer pod jakim odwołanie zostało zarejestrowane;
b) podstawę odrzucenia odwołania.
12. Od decyzji podjętej w ramach Procedury nie ma odwołania.
13. Przewodniczący pisemnie za pośrednictwem Biura, w ciągu 3 dni od posiedzenia informuje
wnioskodawców o podjętej decyzji przekazując informacje wymagane rozporządzeniem o wdrażaniu
LSR i o braku prawa do kolejnego odwołania.
14. Na stronie Internetowej publikowane są listy odwołań rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie i
odrzuconych z powodów formalnych.
15. Na podstawie Listy odwołań rozpatrzonych pozytywnie tworzona jest ostateczna lista rankingowa, o
której mowa w Procedurze wyboru.
16. Dalsze postępowanie jest zgodne z Procedurą wyboru.
Rozdział 5
KRYTERIA CENTRALNE WYBORU PROJEKTÓW
§ 13
Projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach działań osi priorytetowej 4 muszą spełniać: kryteria wyboru
określone w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących działań: „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, tj. operacje,
które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do
osiągnięcia celów tej osi.
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§ 14
Projekty zgodne z LSR i kryteriami centralnymi podlegają dalszej ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.
Rozdział 6
KRYTERIA LOKALNE WYBORU OPERACJI
§ 15
Dopuszczeni do głosowania członkowie Rady głosują za pomocą kart oceny stanowiących załącznik nr 2 i 3 do
niniejszych procedur odpowiadając na pytania:
1. Dla działania PROW: „Odnowa i rozwój wsi”:
a. Spójność projektu z operacjami realizowanymi bądź już zrealizowanymi na terenie LGD.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku;
b. Obszar oddziaływania operacji, Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku;
c. Inwestycje związane z budową, przebudową, remontem infrastruktury związanej
z rozwojem funkcji turystycznych lub społeczno-kulturalnych lub rekreacyjno-sportowych;
zakup wyposażenia budynków pełniących powyższe funkcje. Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku;
d. Wysokość wnioskowanej dotacji. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie budżetów
projektów;
e. Wysokość wkładu własnego. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku.
2. Dla działania PROW: „Małe projekty”:
a. Przedsięwzięcia związane z renowacją, zabezpieczeniem cennych obiektów i miejsc. Kryterium
będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku;
b. Przedsięwzięcia związane z promocją: lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej
i artystycznej z wykorzystaniem, lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz
przyrodniczego, kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, kultywowanie
tradycyjnych zawodów i rzemiosła, aktywnego spędzania wolnego czasu. Kryterium będzie
weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku;
c. Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki. Kryterium będzie
weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku;
d. Wdrożenie operacji przyczyni się do rozszerzenia kierowanej do mieszkańców oferty z zakresu:
kultury, sportu, rekreacji i turystyki. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku;
e. Wkład własny wyższy od minimalnego. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie budżetu
wniosku;
f. Obszar oddziaływania operacji. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku;
g. Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem innych podmiotów/partnerów.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku;
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h. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów. Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku.
3. Dla działania PROW: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:
a. Nakłady na utworzenie miejsca pracy. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie nakładów
inwestycyjnych finansowanych z dotacji na nowopowstałe miejsce pracy;
b. Spójności projektu z operacjami realizowanymi bądź już zrealizowanymi na terenie LGD.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku;
c. Finansowane operacji dotyczących wdrażania technologii informatycznych lub finansowanie
operacji, które będą wykorzystywać lub nawiązywać do lokalnych zasobów społecznokulturalnych lub historycznych lub przyrodniczo.-rekreacyjnych. Kryterium będzie
weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
budżetu wniosku;
d. Wkład własny wyższy od minimalnego. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku;
e. Operacja dotyczy utworzenia nowego mikroprzedsiębiorstwa. Kryterium będzie weryfikowane
na podstawie zapisów we wniosku;
f. Operacja ma charakter innowacyjny na obszarze realizacji projektu. Kryterium będzie
weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku.
4. Dla działania PROW: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
a. Liczba utworzonych miejsc pracy. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku: nakłady inwestycyjne oraz ilość nowopowstałych miejsc pracy;
b. Spójności projektu z operacjami realizowanymi bądź już zrealizowanymi. Kryterium będzie
weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku;
c. Wysokość wkładu własnego. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie budżetu7 wniosku;
d. Finansowane operacji dotyczących wdrażania technologii informatycznych lub finansowanie
operacji, które będą wykorzystywać lub nawiązywać do lokalnych zasobów kulturowych lub
historycznych lub przyrodniczych. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku;
e. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków UE Kryterium będzie
weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku.
§ 16
1. Zaproponowane kryteria lokalne są adekwatne do przeprowadzonej analizy SWOT i wniosków z niej
wynikających. Tak określone kryteria lokalne mają za zadanie wspierać rozwój silnych stron obszaru, a
niwelować słabe. Projekty spełniające kryteria lokalne będą wykorzystywały szanse obszaru, a
zapobiegały zagrożeniom.
2. Mierzalność kryteriów również jest wysoka. Przyjęto, bowiem system 0 – 1, czyli projekt spełnia
kryterium bądź nie spełnia. Dzięki tak przyjętej filozofii analizując zapisy składanych wniosków można
precyzyjnie określić i zmierzyć ilość kryteriów lokalnych, które dany wniosek spełnia.
Rozdział 7
PROCEDURA ZMIANY KRYTERIÓW
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§ 17
1. Organ Decyzyjny Stowarzyszenia (Rada) ma prawo do zmiany kryteriów lokalnych wyboru projektów.
Może się to stać w sytuacji, gdy istnieje obawa niewykorzystania środków ze względu na zbyt duże
ograniczenia w dostępie do nich lub gdy nie do przekroczenia jest bariera zbyt wysokiego wkładu
własnego.
2. Każda zmiana wymaga kontrasygnaty Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Siedlisko”,
któremu jest przedstawiany wniosek takiej zmiany wraz z uzasadnieniem i nową propozycją kryteriów.
3. Kontrasygnata zmiany odbywa się poprzez uzyskanie zwykłej większości głosów.
§ 18
1. Do niniejszej Procedury dołącza się załączniki:
1) Deklaracja poufności i bezstronności;
2) Karta oceny zgodności operacji z LSR;
3) Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
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Załącznik Nr 1 do Procedury oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Siedlisko” i wyboru operacji , odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji oraz procedury zmiany
tych kryteriów.

Nr konkursu………………………
………………………….
Miejsce i data
DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a …………………………………………………….…………………………….
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym seria ……..…..... numer………………………….......
wydanym przez ………………………………………………………………………………..
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu Karnego przewidującego karę
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że:
1. zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, Siedlisko”
2. nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z
podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby
prawnej ubiegającej się o udzielenie dofinansowania. W przypadku stwierdzenia takiej zależności
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się
z oceny danej operacji,
3. nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku
stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji,
4. nie reprezentuje wnioskodawcy, nie przygotowywałem/am wniosku o przyznanie pomocy, sam nie
jestem wnioskodawcą.
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym
fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji,
5. zobowiązuję się, do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z
posiadaną wiedzą,
6. zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych
informacji,
7. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako
rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie
mogą zostać ujawnione stronom trzecim.
116

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”

8. w przypadku wniosków o dofinansowanie operacji podanych na liście poniżej moja ocena zostanie
podjęta zgodnie z obowiązującą zasadą bezstronności:

Lista wniosków przeznaczonych do rozpatrzenia w ramach konkursu (nr konkursu)
a) (numer wniosku) złożonego przez (pełna nazwa wnioskodawcy),1
b) (numer wniosku) złożonego przez (pełna nazwa wnioskodawcy).1

…………………………………..
podpis składającego oświadczenie

1

Należy wykreślić pozycję, w przypadku gdy zachodzi choć jedna okoliczność wymieniona w punktach
2,3,4.
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Załącznik Nr 2 do Procedury oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Siedlisko” i wyboru operacji , odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji oraz procedury zmiany
tych kryteriów.

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR
Wniosek nr...................................... złożony przez ...............................................................................
Nazwa operacji: .....................................................................................................................................
Złożony w ramach działania: .................................................................................................................
CZĘŚĆ I
Działanie PROW:
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
- Odnowa i rozwój wsi
- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty
1. Czy operacja jest zgodna z działaniem, na które ogłoszono nabór?
- TAK
- NIE przejdź do CZĘŚĆ II
2. Czy operacja jest zgodna w zakresie innych elementów, w szczególności zakresu tematycznego
operacji, wskazanego w Informacji o naborze?
- TAK
- NIE przejdź do CZĘŚĆ II
- NIE DOTYCZY

3. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?

Cel
Cel I

Cel II

Nazwa celu ogólnego

Tak

Nie

Podniesienie jakości życia przy jednoczesnym wykorzystaniu
walorów
kulturowych,
przyrodniczych
i historycznych regionu
Podniesienie aktywności społeczno gospodarczej na terenie
LGD

4. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?
Cel
Cel I
Cel II

Nazwa celu szczegółowego

Tak

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, podniesienie
atrakcyjności turystycznej regionu
Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców
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Cel III

Podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców

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

Przedsięwzięcie

Nazwa przedsięwzięcia

Tak

Nie

Przedsięwzięcie I. Krajobraz i zabytki Kolbuszowszczyzny
Przedsięwzięcie II Wieś tętniąca życiem społeczno - kulturalnym
Przedsięwzięcie III Wieś aktywna gospodarczo
CZĘŚĆ II
Głosowanie:

Uznaję operację za zgodną z LSR i / lub zgodną w zakresie
innych elementów, w szczególności zakresu tematycznego operacji,
wskazanego w Informacji o naborze.
Uznaję operację za niezgodną z LSR i / lub niezgodna
w zakresie innych elementów, w szczególności zakresu tematycznego
operacji, wskazanego w Informacji o naborze.
CZĘŚĆ III
Uzasadnienie zgodności / niezgodności operacji z LSR i / lub zgodności / niezgodności operacji
w zakresie innych elementów, w szczególności zakresu tematycznego operacji, wskazanego
w Informacji o naborze (w uzasadnieniu należy m.in. wykazać, że ocenianą operację można uznać za
operację rekomendowaną w ramach LSR):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Wypełniający kartę
(drukowanymi literami)
…………………………..………

Podpis członka Rady
………………….………………
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Instrukcja wypełniania karty.
W części działanie PROW należy postawić znak X w polu przy odpowiednim działaniu, którego założenia
realizuje projekt, kwalifikujący się do wsparcia. Oceny należy dokonać przy pomocy kryteriów centralnych,
zawartych w stosownych rozporządzeniach (reguluje rozdział 5 Procedur oceny zgodności operacji z
Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” i wyboru operacji ,
odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji oraz procedury zmiany tych
kryteriów).
Pytanie 1
Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK należy przejść do dalszych pytań.
Jeżeli zaznaczono odpowiedź NIE należy przejść do części II i uznać operację za niezgodną z LSR
Pytania 2,3,4,5
W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 2, 3, 4, 5 należy wybrać i
zaznaczyć odpowiedź „tak” lub odpowiedź „nie” przez postawienie znaku X
w odpowiednim polu.
Część II
Operację można uznać za zgodna z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na zawarte pytania wynika, że jest
spełniony:
1. co najmniej jeden cel ogólny LSR,
2. co najmniej jeden cel szczegółowy LSR
3. jest ona zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR.
Głosowanie za zgodnością lub niezgodnością operacji z LSR następuje poprzez postawienie znaku X w
odpowiednim polu.
CZĘŚĆ III
Uzasadnienie należy podać w przypadkach zgodności / niezgodności operacji z LSR.
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Załącznik Nr 3 do Procedury oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” i wyboru operacji,
odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji oraz procedury zmiany tych kryteriów.
KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Wniosek nr .............................................................. złożony przez ............................................................................................................................
Nazwa operacji: ...........................................................................................................................................................................................................
Działanie PROW: Odnowa i rozwój wsi

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Punktacja

Uwagi

Odnowa i rozwój wsi
1.

Spójność projektu z operacjami
realizowanymi
bądź
już
zrealizowanymi na terenie LGD.

3

1-0

2.

Obszar oddziaływania operacji.

3

1-3

3.

Inwestycje związane z budową,
przebudową,
remontem,
infrastruktury związanej z rozwojem
funkcji turystycznych lub społecznokulturalnych
lub
rekreacyjnosportowych; zakup wyposażenia
budynków pełniących powyższe
funkcje.

3

1-0

4.

Wysokość wnioskowanej dotacji.

2

1-3

5.

Wysokość wkładu własnego.

2

1-3

1 pkt. – dotyczy
0 pkt. – nie dotyczy
1 pkt. – miejscowość
2 pkt. – gmina
3 pkt. – obszar LGD

1 pkt. – dotyczy
0 pkt. – nie dotyczy

1 pkt. – powyżej 300 000 PLN
2 pkt. – od 100 000 do 300 000 PLN
3 pkt. – mniej niż 100 000 PLN
1 pkt. – 20 % wkładu własnego
2 pkt. – powyżej 20-50% wkładu własnego
3 pkt. – powyżej 50% wkładu własnego
Suma punktów:

Minimalna liczba punktów – 10 pkt. Maksymalna liczba punktów – 27 pkt.
Kryterium nr: 3 uzasadnia realizację operacji w ramach LSR.
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Data

………………………………….

Wypełniający kartę (drukowanymi literami).

……………………………………………….………………

Podpis członka Rady

…………………………………………………..….

Instrukcja wypełniania karty.
W odniesieniu do każdego kryterium w kolumnie „Liczba punktów” należy wpisać liczbę punktów stanowiącą iloczyn wagi oraz uzyskanej punktacji.
Otrzymane punkty w poszczególnych kryteriach należy zsumować i wynik wpisać w wierszu „Suma punktów” .
Warunkiem ważności karty jest uzupełnienie wszystkich pól karty.
W kryterium „Wysokość wkładu własnego”
Wartości procentowe liczone są w odniesieniu do całości projektu, tzn.:
3 pkt. – przy wkładzie własnym powyżej 50% kosztów kwalifikowanych projektu,
2 pkt. – przy wkładzie własnym powyżej 20% do 50% kosztów kwalifikowanych projektu,
1 pkt. – przy wkładzie własnym w wysokości 20 % kosztów kwalifikowanych projektu.
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KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Wniosek nr .............................................................. złożony przez ............................................................................................................................
Nazwa operacji: ...........................................................................................................................................................................................................
Działanie PROW: Małe projekty

Lp.

Nazwa kryterium

Waga Punktacja

Uwagi
Małe projekty

1.

2.

3.

Przedsięwzięcia związane
z renowacją, zabezpieczeniem
cennych obiektów i miejsc.
Przedsięwzięcia związane z
promocją:
a) lokalnej twórczości ludowej,
kulturalnej i artystycznej z
wykorzystaniem lokalnego
dziedzictwa kulturowego,
historycznego oraz
przyrodniczego,
b) kultywowania miejscowych
tradycji, obrzędów i
zwyczajów,
c) kultywowania tradycyjnych
zawodów i rzemiosła.
d) aktywnego spędzania wolnego
czasu.
Operacja dotyczy lub ma
bezpośredni wpływ na rozwój
turystyki.

1

2-0

3

1-3

3

1-0

2 pkt. – obiekt w rejestrze zabytków lub
w inwentarzu zabytków oraz zbiorach muzealnych.
1 pkt. – obiekt w ewidencji zabytków
0 pkt. – nie dotyczy

1 pkt. – dotyczy jednego kryterium
2 pkt. – dotyczy dwóch kryteriów
3 pkt. – dotyczy trzech lub więcej kryteriów

1 pkt. – dotyczy
0 pkt. – nie dotyczy
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4.

Wdrożenie operacji przyczyni się
do rozszerzenia kierowanej do
mieszkańców oferty z zakresu:
a) kultury,
b) sportu,
c) rekreacji,
d) turystyki.

5.

Wkład
własny
minimalnego.

6.

wyższy

2

od

1-3

3

3-0

Obszar oddziaływania operacji.

3

1-3

7.

Operacja będzie realizowana przez
wnioskodawcę z udziałem innych
podmiotów/partnerów.

3

2-0

8.

Doświadczenie
wnioskodawcy
w realizacji projektów.

2

2-0

1 pkt. – dotyczy jednego kryterium
2 pkt. – dotyczy dwóch kryteriów
3 pkt. – dotyczy trzech lub więcej kryteriów

3 pkt. – więcej niż 15 % powyżej wkładu minimalnego
2 pkt. – od 10 do 15 % powyżej wkładu minimalnego
1 pkt. – od 5 a mniej niż 10 % powyżej wkładu minimalnego
0 pkt. – wkład własny równy minimalnemu lub mniej niż 5% powyżej
wkładu minimalnego
1 pkt. – miejscowość
2 pkt. – gmina
3 pkt. – obszar LGD
2 pkt. – powyżej 2 podmiotów
1 pkt. – 1-2 podmioty
0 pkt. – bez innych podmiotów
2 pkt. – ma doświadczenie w realizacji 5
lub powyżej projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych
1 pkt. – wnioskodawca ma doświadczenie
w realizacji 4 i mniej projektów współfinansowanych ze środków
zewnętrznych
0 pkt. – wnioskodawca nie ma doświadczenia w realizacji projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych
Suma punktów:

Minimalna liczba punktów – 8 pkt. Maksymalna liczba punktów – 48 pkt.
Kryteria nr: 1, 2, 3, 4 uzasadniają realizację operacji w ramach LSR.

Data

………………………………….

Wypełniający kartę (drukowanymi literami).

……………………………………………….………………
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Instrukcja wypełniania karty.
W odniesieniu do każdego kryterium w kolumnie „Liczba punktów” należy wpisać liczbę punktów stanowiącą iloczyn wagi oraz uzyskanej punktacji.
Otrzymane punkty w poszczególnych kryteriach należy zsumować i wynik wpisać w wierszu „Suma punktów” .
Warunkiem ważności karty jest uzupełnienie wszystkich pól karty.

W kryterium „Wkład własny wyższy od minimalnego”
Wartości procentowe liczone są w odniesieniu do całości projektu, tzn.:
3 pkt. – przy wkładzie własnym powyżej 35% kosztów kwalifikowanych projektu,
2 pkt. – przy wkładzie własnym od 30% do 35% kosztów kwalifikowanych projektu,
1 pkt. – przy wkładzie własnym od 25% a mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych projektu.
0 pkt. – przy wkładzie własnym równym minimalnemu lub niższym niż 25% kosztów kwalifikowanych projektu.
W kryterium „Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem innych podmiotów/partnerów”
Przez pojęcie Podmiot / Partner rozumie się osobę lub instytucję z którą wnioskodawca zawarł umowę partnerską. Partner musi uczestniczyć
w finansowaniu operacji bądź ponieść koszty pracy lub usług świadczonych nieodpłatnie.
Realizacja operacji z udziałem partnerów musi być prowadzona na obszarze działania LGD Siedlisko.
Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie umowę partnerską.
Umowa partnerska w swej treści zawiera minimum:
1. Podmioty zawierające porozumienie,
2. Przedmiot umowy – nazwa i zakres operacji,
3. Okres realizacji umowy,
4. Rolę partnerów realizacji operacji,
5. Podział finansowania operacji: z wyszczególnieniem kosztów pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie,
6. Datę zawarcia i podpisy stron zawierających umowy partnerską.
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KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Wniosek nr .............................................................. złożony przez ............................................................................................................................
Nazwa operacji: ...........................................................................................................................................................................................................
Działanie PROW: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Punktacja

Uwagi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

1.

Nakłady na utworzenie miejsca pracy.*

5

1-3

2.

Spójność projektu z operacjami
realizowanymi
bądź
już
zrealizowanymi na terenie LGD.

3

1-0

3.

Finansowanie operacji dotyczących
wdrażania technologii informatycznych
lub finansowanie operacji, które będą
wykorzystywać lub nawiązywać do
lokalnych
zasobów
społecznokulturalnych lub historycznych lub
przyrodniczo-rekreacyjnych.

2

1-0

4.

Wkład

2

1-3

własny

wyższy

od

1 pkt. - powyżej 75 000 do 100 000 zł wysokości
pomocy przyznanej na realizację operacji
przewidującej utworzenie jednego miejsca pracy
2 pkt. – powyżej 50 000 zł do 75 000 zł wysokości
pomocy przyznanej na realizację operacji
przewidującej utworzenie jednego miejsca pracy
3 pkt. – do 50 000 zł wysokości pomocy przyznanej
na realizację operacji przewidującej utworzenie
jednego miejsca pracy

1 pkt. – tak
0 pkt. – nie

1 pkt. – Finansowanie operacji dotyczących
wdrażania
technologii
informatycznych
lub
finansowania operacji, które będą wykorzystywać
lub nawiązywać do lokalnych zasobów społecznokulturalnych lub historycznych lub przyrodniczorekreacyjnych.
0 pkt. – operacje nie polegające na wdrażaniu
technologii informatycznych oraz nie polegające na
finansowaniu operacji, które będą wykorzystywać
lub nawiązywać do lokalnych zasobów społecznokulturalnych lub historycznych lub przyrodniczo.rekreacyjnych.
1 pkt. – wkład własny równy minimalnemu,
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minimalnego.

2 pkt. – do 10% włącznie powyżej wkładu
minimalnego
3 pkt. – więcej niż 10 % powyżej wkładu
minimalnego

5.

Operacja dotyczy utworzenia nowego
mikroprzedsiębiorstwa.

2

1-0

1 pkt. – tak
0 pkt. – nie

6.

Operacja ma charakter innowacyjny na
obszarze realizacji projektu

2

2-0

2 pkt. – dotyczy obszaru LGD
1 pkt. – dotyczy obszaru co najmniej gminy
0 pkt. – nie dotyczy
Suma punktów:

Minimalna liczba punktów – 9 pkt. Maksymalna liczba punktów – 32 pkt.
Kryteria nr: 3, 5 uzasadniają realizację operacji w ramach LSR.

Data

………………………………….

Wypełniający kartę (drukowanymi literami).

……………………………………………….………………

Podpis członka Rady

…………………………………………………..….

*miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne

Instrukcja wypełniania karty.
W odniesieniu do każdego kryterium w kolumnie „Liczba punktów” należy wpisać liczbę punktów stanowiącą iloczyn wagi oraz uzyskanej punktacji.
Otrzymane punkty w poszczególnych kryteriach należy zsumować i wynik wpisać w wierszu „Suma punktów” .
Warunkiem ważności karty jest uzupełnienie wszystkich pól karty.
W kryterium „Wkład własny wyższy od minimalnego”
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Wartości procentowe liczone są w odniesieniu do całości projektu, tzn.:
3 pkt. – przy wkładzie własnym powyżej 60% kosztów kwalifikowanych projektu (więcej niż 10 % powyżej wkładu minimalnego).
2 pkt. – przy wkładzie własnym powyżej 50% do 60% kosztów kwalifikowanych projektu (do 10% włącznie powyżej wkładu własnego).
1 pkt. – przy wkładzie własnym w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych projektu (równy minimalnemu).
W kryterium „Operacja ma charakter innowacyjny na obszarze realizacji projektu”
Przez innowacyjność należy rozumieć wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług dotąd nie znanych i niewykorzystywanych (nowatorstwo,
reforma, ulepszenie):
2 pkt. - rozwiązanie jest nowe na obszarze LGD, nie tylko gminy, na terenie której jest wprowadzane .
1 pkt. - rozwiązanie jest nowe na obszarze co najmniej gminy, na terenie której jest wprowadzane.
0 pkt. – operacja nie ma charakteru innowacyjnego na obszarze realizacji projektu
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KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Wniosek nr .............................................................. złożony przez ............................................................................................................................
Nazwa operacji: ...........................................................................................................................................................................................................
Działanie PROW: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Punktacja

Uwagi

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

1.

Liczba utworzonych miejsc pracy*.

5

1-3

2.

Spójność projektu z operacjami
realizowanymi
bądź
już
zrealizowanymi.

4

1-0

3.

Wysokość wkładu własnego.

2

1-3

4.

Finansowane operacji dotyczących
wdrażania
technologii
informatycznych lub finansowanie
operacji, które będą wykorzystywać
lub nawiązywać do lokalnych
zasobów
kulturowych
lub
historycznych lub przyrodniczych.

2

1-0

5.

Doświadczenie
wnioskodawcy
w realizacji projektów ze środków
UE.

2

1-0

1 pkt. – od jednego do dwóch miejsc pracy
2 pkt. – powyżej dwóch do trzech miejsc pracy
3 pkt. – powyżej trzech miejsc pracy
1 pkt - tak
0 pkt – nie
1 pkt – wkład własny równy minimalnemu,
2 pkt – do 10% włącznie powyżej wkładu
minimalnego
3 pkt – więcej niż 10 % powyżej wkładu
minimalnego
1 pkt. – Finansowanie operacji dotyczących
wdrażania
technologii
informatycznych
lub
finansowania operacji, które będą wykorzystywać lub
nawiązywać do lokalnych zasobów kulturowych lub
historycznych lub przyrodniczych
0 pkt. – operacje nie polegające na wdrażaniu
technologii informatycznych oraz nie polegające na
finansowaniu operacji, które wykorzystywać lub
nawiązywać będą do lokalnych zasobów kulturowych
lub historycznych lub przyrodniczych
1 pkt - wnioskodawca ma doświadczenie
w realizacji projektów UE
0 pkt - wnioskodawca nie ma doświadczenia
w realizacji projektów UE
Suma punktów:
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Minimalna liczba punktów – 7 pkt. Maksymalna liczba punktów – 29 pkt.
Kryteria nr: 1, 4 uzasadniają realizację operacji w ramach LSR.

Data

Wypełniający kartę (drukowanymi literami).

……………………
..……………………………………………….……
*miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne

Podpis członka Rady
……………………..….

Instrukcja wypełniania karty.
W odniesieniu do każdego kryterium w kolumnie „Liczba punktów” należy wpisać liczbę punktów stanowiącą iloczyn wagi oraz uzyskanej punktacji.
Otrzymane punkty w poszczególnych kryteriach należy zsumować i wynik wpisać w wierszu „Suma punktów” .
Warunkiem ważności karty jest uzupełnienie wszystkich pól karty.

W kryterium „Wysokość wkładu własnego”
Wartości procentowe liczone są w odniesieniu do całości projektu, tzn.:
3 pkt. – przy wkładzie własnym powyżej 60% kosztów kwalifikowanych projektu (więcej niż 10 % powyżej wkładu minimalnego).
2 pkt. – przy wkładzie własnym powyżej 50% do 60% kosztów kwalifikowanych projektu (do 10% włącznie powyżej wkładu własnego).
1 pkt. – przy wkładzie własnym w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych projektu (równy minimalnemu).
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