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Wstęp 
 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 została wypracowana przez Lasowiacką Grupę 
Działania, partnerstwo obejmujące gminy: Bojanów (powiat stalowowolski), Nowa Dęba (powiat tarnobrzeski), 
Baranów Sandomierski (powiat tarnobrzeski). Dokument ten został opracowany z myślą o współrealizacji 
działań w ramach PROW Oś 4, nad którym nadzór sprawuje samorząd województwa. Dlatego też, zakres  
i tryb opracowywania przebiegał zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 
z dnia 23 

maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji 
lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to jeden z najważniejszych elementów podejścia LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Ma on priorytetowe znaczenie dla losów lokalnej 
grupy działania, ponieważ jego treść jest oceniana przez samorządy województw, a wynik tej oceny decyduje 
o przyznaniu, bądź nieprzyznaniu pomocy ze środków osi 4 LEADER. LSR to dokument opisujący różne 
aspekty planowanej działalności lokalnej grupy działania, jej struktury i zasady funkcjonowania. Dlatego też 
członkowie i partnerzy LGD traktują LSR jako wspólny i uzgodniony program działania i przyjmują na siebie 
odpowiedzialność za jego wdrożenie. Strategia, zgodnie z planem upowszechnienia i promocji jest ponadto 
dokumentem adresowanym do całej społeczności lokalnej, gdyż wiele zawartych w niej elementów ma 
związek ze wspieraniem aktywności społecznej lub gospodarczej mieszkańców obszaru, bądź organizacji  
i przedsiębiorstw działających na obszarze objętym strategią. Biorąc pod uwagę przyjęte w Polsce zasady 
podejścia LEADER, zaproponowane w LSR kierunki działania odnosić się będą do następujących obszarów: 

 Poprawa jakości życia, 

 Zwiększenie różnorodności gospodarczej, 

 Zwiększenie miejsc pracy, 

 Aktywizacja mieszkańców, 

 Wzmocnienie kapitału społecznego, 

 Zachowanie i lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 
 
Zasadniczym celem pracy nad LSR było wyszukanie i zdefiniowanie kierunków działania, które 

mogą zdynamizować rozwój społeczno – gospodarczy obszaru działania Lasowiackiej Grupy 
Działania. Stąd przyjęto partycypacyjny model budowy strategii (w załączeniu harmonogram prac nad 
tworzeniem LSR – Załącznik Nr 1). Prace nad utworzeniem LGD i wypracowanie wspólnej strategii rozpoczęły 
się latem 2007 r. i zakończyły z końcem roku 2008 zatwierdzeniem dokumentu LSR przez walne zebranie 
członków LGD. Przy opracowaniu strategii wzięto pod uwagę wspólne dziedzictwo kulturowe, gospodarcze 
oraz zasoby, jakimi dysponuje LGD. Przeanalizowano również potrzeby i aspiracje lokalnej społeczności, 
której przedstawiciele brali czynny udział w procesie tworzenia LSR. Mieszkańcy tego obszaru czują się ze 
sobą związani wspólnymi korzeniami kulturalnymi, powiązaniami biznesowymi oraz podobnymi aspiracjami 
rozwoju. Stąd wynika chęć integracji i podjęcia wspólnych działań na rzecz lokalnego środowiska.  

LSR powstała w celu pobudzenia mieszkańców powyższego obszaru do wspólnego dynamicznego 
działania na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego. Dokument ten określa najważniejsze działania, które 
wspólnie uznane zostały przez partnerskie gminy za istotne dla zrównoważonego rozwoju zajmowanego 
przez nie obszaru. Działania te pomogą im rozwiązać problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane przez 
nich cele. Proponowane przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za realne, możliwe do zrealizowania, przy 
założeniu także ich własnej aktywności oraz przy zaangażowaniu władz samorządowych, podmiotów 
społecznych i sektora biznesu.  

LSR powstała w wyniku dyskusji na spotkaniach przedstawicieli sektora publicznego (instytucje 
samorządu gminnego i powiatowego), gospodarczego (przedsiębiorcy i rolnicy) i społecznego (organizacje 
społeczne i grupy nieformalne) z gmin: Bojanów, Nowa Dęba i Baranów Sandomierski, którzy aktywnie 
uczestniczyli w konstruowaniu LSR. Łącznie ponad 90 osób (w załączeniu lista uczestników warsztatów 
planowania – Załącznik Nr 2) uczestniczyło w sesjach planowania strategicznego i operacyjnego, które 
pozwoliły przygotować Strategię Rozwoju Lokalnego. Wspólna praca nad przygotowaniem dokumentu 
uświadomiła mieszkańcom obszaru objętego LSR ich ważną rolę w tworzeniu pomysłów na własny rozwój  
i poprawę warunków życia.  
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I Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za 
realizację LSR 

 
 

1.1 Forma prawna i charakterystyka LGD 
 
Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania                      
Forma prawna: Stowarzyszenie 
Data zarejestrowania: 10.12.2008r. 
Numer KRS: 0000319475 
Liczba członków: 65 
Zakres działania wpisany w KRS i statucie:  
Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględnia ochronę oraz promocję 
środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój turystyki, a także 
popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych i przedsiębiorczości, a w szczególności:  

1) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i rozpowszechnianie jej założeń, 
2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych  

z realizacją LSR, upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy  
na realizację projektów, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków. 

3) współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi,  
4) zawierania partnerstw z innymi podmiotami, 
5) działanie na wpływające na stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,  

a w szczególności: 
- inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich 
- wspieranie działań na rzecz realizacji LSR 
- promocja obszarów wiejskich. 

 

 

1.2 Opis procesu budowania partnerstwa 
 
 Gminy Baranów Sandomierski, Nowa Dęba i Bojanów od wielu lat prowadzące ze sobą ścisłą 
współpracę w zakresie gospodarki, kultury, promocji oraz zachowania wspólnego dziedzictwa podjęły decyzję 
o wzięciu współodpowiedzialności za rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich, na terenie których 
są zlokalizowane. Przedstawiciele samorządów powyższych gmin, mając świadomość, iż działania 
wynikające z partnerskich metod planowania i realizacji przedsięwzięć, kompleksowo wdrażane w ramach 
wspólnych programów są znacznie skuteczniejsze od projektów jednostkowych, dostrzegli szansę na rozwój 
regionu dzięki wykorzystaniu wspólnych doświadczeń i powiązań pomiędzy tymi obszarami.  
 Gminy te, w dniu 21 listopada 2007 r. na pierwszym spotkaniu w sprawie LGD w Przyszowie, 
podpisały Deklarację Współpracy (Załącznik Nr 3), inicjującą porozumienie instytucji i osób, zamierzających 
opracować Lokalną Strategię Rozwoju i powołać stowarzyszenie pn.: Lasowiacka Grupa Działania, którego 
zadaniem jest realizacja celów oraz wdrażanie zadań opisanych w strategii. Działanie to zostało podjęte 
celem lepszej integracji i włączenia obszaru w/w gmin w krąg gmin objętych Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, szczególnie w zakresie Osi 4 Leader. Deklaracja ta była podstawą dla rozpoczęcia prac nad 
przygotowaniem LSR. Inicjatorzy LGD zadeklarowali w powyższym dokumencie uczestnictwo w pracach grup 
zadaniowych, sesjach strategicznych, spotkaniach organizacyjnych, planowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu 
projektów wynikających z LSR oraz podjęcie działań promujących postanowienia LSR w lokalnym 
środowisku. Przedsięwzięcie to zagwarantowało aktywne zaangażowanie się wielu podmiotów, 
reprezentujących sektor samorządowy, biznesowy, pozarządowy, rolniczy oraz osób prywatnych (liderów 
społecznych) w proces przygotowania LSR oraz utworzenia i rejestracji stowarzyszenia: Lasowiacka Grupa 
Działania. Potwierdzeniem woli współpracy 3 samorządów tworzących Lasowiacka Grupę Działania były też 
uchwały Rad Gmin (w załączeniu) o przystąpieniu w/w samorządów do LGD. 
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1.3 Charakterystyka członków i partnerów oraz sposób 
rozszerzania/zmiany składu LGD 

 
 

Członkowie Lokalnej Grupy Działania dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających  
honorowych.  
 

Członkiem zwyczajnym zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby 
prawne wśród których występują jednostki samorządu terytorialnego. 
W trakcie tworzenia stowarzyszenia ustalono, iż założyciele, którzy w drodze uchwały wyrażą wolę powołania 
Stowarzyszenia – uzyskają członkostwo zwyczajne z chwilą uzyskania przez Stowarzyszenie osobowości 
prawnej. 
Zmiana w składzie członków zwyczajnych następuje - w przypadku złożenia deklaracji kandydata  
o przystąpienie do członków stowarzyszenia - poprzez rekomendację zawierającą w szczególności pozytywną 
opinię w tym zakresie udzieloną przez  działających na obszarze LSR lub też, którego dotyczy LSR. 
 

Członkami wspierającymi w Stowarzyszeniu mogą być osoby fizyczne i prawne, jak również jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową, 
rzeczową lub osobistą. 
Zaznaczyć należy, iż członkowie wspierający na Walnym Zebraniu Członków mają głos doradczy, a także 
mogą w tym czasie składać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia. Ponadto osoby 
prawne i jednostki samorządu terytorialnego, będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia, uczestniczą 
w pracach Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem odpowiednio dyrektora / prezesa / burmistrza 
(wójta) lub jego upoważnionych przedstawicieli. 
 

W przypadku członków honorowych Stowarzyszenia to mogą nimi zostać  zarówno osoby fizyczne jak 
i prawne, które wniosły wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyły 
się dla Stowarzyszenia, względnie dziedzin związanych z celami Stowarzyszenia. 
 

Nabycie praw i obowiązków przez członka Stowarzyszenia następuje poprzez podjęcie uchwały przez 
Zarząd Stowarzyszenia. Należy tutaj zaznaczyć, iż w przypadku kandydatów na członków którym Zarząd 
odmówił przyjęcia do Stowarzyszenia, istnieje możliwość zastosowania procedury odwoławczej - składanej do 
Walnego Zebrania Członków, złożenie odwołania od decyzji zarządu wymaga zastosowania formy pisemnej 
w terminie 30 dni od daty doręczenia odmownej uchwały Zarządu. 
 

Stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu w w.w. trzech typach członków stowarzyszenia 
następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 
Taka sytuacja może mieć miejsce na wskutek złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji – w przypadku osoby 
fizycznej, złożenia Zarządowi uchwały organu, który podejmował decyzję o wstąpieniu do Stowarzyszenia 
osoby prawnej, z decyzją o wystąpieniu z LGD, cofnięcia rekomendacji, na podstawie której członek 
Stowarzyszenia został przyjęty w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, lub też wykluczenia członka 
za działalność niezgodną ze statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia, z powodu pozbawienia praw 
publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, za działalność na szkodę Stowarzyszenia, za zaleganie z opłatą 
składki członkowskiej, przez co najmniej 12 miesięcy, lub też w przypadku śmierci osoby fizycznej  
lub likwidacji osoby prawnej. 

 
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie  

do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu, w takim  
to przypadku podjęta Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym 
Zebraniu. 

 
Procedura rozszerzania składu LGD odbywać się będzie wg zasad ustalonych dla przyjęcia nowych 

członków. 
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W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę członków i partnerów wchodzących w skład LGD, którzy 
będą aktywnie zaangażowani w realizację zadań przedstawionych w LSR. 
 
Tabela 1 Członkowie Lasowiackiej Grupy Działania 

 

Lp. Nazwa członka / partnera 

Status prawny 

(nr i data 

zarejestrowania) 

Dane 

liczbowe 

(liczba 

członków, 

mieszkańcó

w itp.) 

Opis działalności członka / partnera 

Baranów Sandomierski 
1.  Babiuch Teodora Osoba fizyczna - Sołtys sołectwa Marki 

2.  Durda - Chwałek Wioletta Osoba fizyczna - Referent ds. doradztwa rolniczego - wypełnianie wniosków dla 

rolników korzystających z działań z PROW 2007-2013 

3.  Durda Eugeniusz Osoba fizyczna - Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim, Prezes 

Zarządu OSP 

4.  Furdyna Elżbieta Osoba fizyczna - Radna Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim 

5.  Gmina Baranów 

Sandomierski  

JST liczba 

mieszkańcó

w 12 036 

Realizacja zadań nałożonych na gminę zgodnie z przepisami 

prawa 

6.  Hynowski Jacek Osoba fizyczna - Wicestarosta Powiatu tarnobrzeskiego 

7.  Klub Sportowy „Wisan” 24.11.1999r.  Zakres działalności klubu: planowanie i organizowanie 

pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie do 

wszelkich form aktywności ruchowej, gier i zabaw, 

uczestniczenie w imprezach sportowych 

8.  Kwiatkowska Kazimiera Osoba fizyczna - Radna Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim 

9.  Miejsko - Gminny Ośrodek 

Kultury 

Osoba prawna - Zadaniem Ośrodka jest tworzenie warunków rozwijania 

uzdolnień twórczych społeczeństwa, umożliwiając wypełnianie 

wolnego czasu wartościami kultury i sztuki oraz współtworzenie 

tych wartości i warunków do rozwoju aktywności kulturalnej. 

10.  Ochotnicza Straż Pożarna  

w Siedleszczanach 

16.01.2002r.                      

0000080482 

 Prowadzenie Działalności mającej na celu zapobieganie 

pożarom i innych klęskom żywiołowym. Współpraca z 

miejscowym UKS na rzecz rozwoju kulturalno-społecznego 

 oraz współorganizowanie imprez sportowo-kulturalnych 

11.  Pilecki Władysław Osoba fizyczna - Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 

12.  Pluta Mirosław Osoba fizyczna - Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

13.  Polek Mieczysław Osoba fizyczna - Prezes Stowarzyszenia - Koło Rencistów i Emerytów w Woli 

Baranowskiej 

14.  Rzeszut Anna Osoba fizyczna - Zespół  Obrzędowy „Lasowiaczki” 

15.  Smykla Mirosław Osoba fizyczna - Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim 

16.  Smykla Stanisław Osoba fizyczna - Sołtys sołectwa Wola Baranowska 

17.  Małgorzata Król Osoba fizyczna - Prezes Stowarzyszenia na rzecz Społeczności lokalnej i rozwoju 

przedsiębiorczości w Gminie Baranów Sandomierski „SOKÓŁ”. 

Zakres działalności: Aktywizacja  społeczności lokalnej  na 

rzecz życia społeczno – kulturalnego gminy Baranów 

Sandomierski. Stowarzyszenie liczy 26 członków. 

Najważniejsze działania: 

- Od 2003 roku _Pomoc najuboższym studentom z terenu naszej 

gminy, organizacja współzawodnictwa  i promocja nauki 

poprzez konkurs „Najlepsza Trójka” 

- Od 2004 roku – Organizacja akcji charytatywnej i balu 

karnawałowego na rzecz Hospicjum w Tarnobrzegu. Ponadto 

pomoc na rzecz potrzebujących , pozyskiwanie środków  

z dostępnych funduszy w ramach realizacji projektów w 2006 

roku (55 tys. zł) 

18.  Świerczyńska Maria Osoba fizyczna - Prowadzenie działalności gospodarczej przez 10 lat, Prezes Koła 

Rencistów i Emerytów w Suchorzowie 

19.  Trela Jan Osoba fizyczna - Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim 

20.  Urbaniak Tadeusz Osoba fizyczna - Sołtys sołectwa Ślęzaki 
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Bojanów 

21.  Adamus Stanisław Osoba fizyczna - Sołtys wsi Przyszów Ruda 

22.  Czochara Stanisław Osoba fizyczna - Radny Rady Gminy Bojanów 

23.  Gmina Bojanów JST liczba 

mieszkańców  

7 180 

Realizacja zadań nałożonych na gminę zgodnie z przepisami 

prawa 

24.  Janiec Grzegorz Osoba fizyczna - Sekretarz Gminy Bojanów, Prezes Stowarzyszenia 

Mieszkańców Gminy Bojanów „Edukacja i Rozwój”, Gminny 

Koordynator Programu Integracji Społecznej oraz Programu 

Stypendialnego „Dyplom z marzeń” 

25.  Kobylarz Agnieszka Osoba fizyczna - Doświadczenie w pracy w administracji, realizacja projektu  

„ modernizacja Domu Nauczyciela pod potrzeby utworzenia 

Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego” oraz „dostawa 

mikrobusu 9-cio osobowego przeznaczonego do przewozu 

uczniów z terenu gminy Bojanów” 

26.   Kolańska Monika Osoba fizyczna - Prezes Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Perły Łęgu” 

27.  Kotwica Jan Osoba fizyczna - Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą od 1975r. - 

rozwój rzemiosła na wsi, kształcenie uczniów 

28.   Kotwica Michał Osoba fizyczna - Radny Rady Gminy Bojanów 

29.  Kotwica Zygmunt Osoba fizyczna - Sołtys wsi Bojanów 

30.  Marut Stanisława Osoba fizyczna - Radna Rady Gminy Bojanów 

31.  Olejarz Marek Osoba fizyczna - Radny Rady Gminy Bojanów 

32.  Pełka Stanisława Osoba fizyczna - Radna Rady Gminy Bojanów 

33.  Piekarz Kazimiera Osoba fizyczna - Sołtys wsi Cisów Las 

34.  Rachwał Anna Osoba fizyczna - Specjalista ds. projektów europejskich, wypełnianie wniosków 

dla rolników, sekretarz Stowarzyszenia „Perły Łęgu” 

35.  Serafin Sławomir Osoba fizyczna - Wójt Gminy Bojanów 

36.  Sulich Edward Osoba fizyczna - Sołtys wsi Bojanów za Rzeką 

37.  Szczęch Marian Osoba fizyczna  Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne 

38.  Tryka Józef Osoba fizyczna - Sołtys wsi Kozły Załęże 

39.  Wyka Alina Osoba fizyczna - Radna Ray Gmin y Bojanów  

40.  Damian Zakrzewski Osoba fizyczna - Kierownik projektu „czas na aktywność w Gminie Bojanów”, 

koordynator projektu „wzmacnianie potencjału organizacji 

pozarządowych poprzez wsparcie szkoleniowe oraz wymianę 

doświadczeń”, „Działaj Lokalnie”. 

 

Nowa Dęba 

41.  Flis Marcin Osoba fizyczna - Doradca kluczowy w Regionalnym Ośrodku EFS w 

Tarnobrzegu, Kierownik projektu „Wsparcie dla 

przedsiębiorczych - II edycja” realizowanego w ramach ZPORR 

dz. 2.5, realizacja szkoleń z zakresu opracowania projektów, 

przedsiębiorczości, rozwoju organizacji i aktywizacji 

zawodowej. 

42.  Furtak Marcin Osoba fizyczna - - Studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami z EFS. 

Udział w realizacji projektów „Organizacja zajęć 

przedszkolnych dla dzieci w ramach projektu „Lepiej w grupie 

niż w chałupie”, Konsultant Funduszy Europejskich. 

43.  Gil Elżbieta Osoba fizyczna - Sekretarz Gminy Nowa Dęba 

44.  Gil Grażyna Osoba fizyczna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozalinie, Członek 

Stowarzyszenia „Lasowiacy szkole”,POKL „ Nowe  możliwości 

realizacji projektów miękkich”, „jak napisać wniosekw ramach 

POKL”,  kierownik projektów realizowanych z EFS 

45.  Gil Jerzy Osoba fizyczna - Wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Stalowa Wola, 

Prezes Stowarzyszenia „Lasowiacy szkole” 

46.  Gmina Nowa Dęba  JST Liczba 

mieszkańcó

w 18 411 

Realizacja zadań nałożonych na gminę zgodnie z przepisami 

prawa 

47.  Grdeń Józef Osoba fizyczna - Sołtys sołectwa Jadachy 

48.  Koło Pszczelarzy w Nowej   Głównym zadaniem jest utrzymywanie stałej łączności z 



Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 LASOWIACKIEJ GRUPY DZIAŁANIA 

   8 

Dębie  45 

członków 

członkami, udział w szkoleniach organizowanych przez Zarząd 

Okręgowy Związku, prowadzenie szkoleń członków. 

49.  Stowarzyszenie „Komitet 

Miast Bliźniaczych Nowa 

Dęba - Fermoy - Ploemeur” 

Stowarzyszenie KRS 

0000216947 

09.09.2004r. 

 

24 

członków 

Zadaniem stowarzyszenia jest: rozwijanie i propagowanie 

inicjatyw, postaw i działań sprzyjających budowaniu wspólnej 

Europy, upowszechnianie wiedzy o integracji europejskiej, 

upowszechnianie wiedzy o miastach partnerskich Nowej Dęby, 

wymiana między mieszkańcami miast partnerskich 

50.  Łącz Tadeusz Osoba fizyczna - Realizacja projektów „Serce Wsi Lasowiackiej”, „Wieś Cygany 

Matecznikiem Folkloru Lasowiackiego”, „Warto Zobaczyć 

Małą Ojczyznę Lasowiacką”  

51.  Małopolskie 

Stowarzyszenie Chorych na 

Cukrzycę  

Stowarzyszenie KRS 

0000237908 

13.07.2005r. 

 

 

Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów ludzi 

chorych na cukrzycę wobec organów samorządowych  

i organizacji społecznych, udzielanie i organizowanie pomocy 

(w tym medycznej, prawnej itp.); ułatwienie nabywania 

sprzętów, leków, innych potrzebnych rzeczy; inspirowanie  

do produkcji i wprowadzania na rynek produktów spożywczych 

dla diabetyków; organizowanie różnych form relaksu, rozrywki, 

sportu, życia kulturalnego. 

52.  Ordon Wiesław Osoba fizyczna - Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba,  

53.  Pasek Zofia Osoba fizyczna - Koło Gospodyń Wiejskich w Rozalinie 

54.  Papież Zofia Osoba fizyczna  Przedsiębiorca, były Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Chmielowie 

55.  Pastuła Piotr Osoba fizyczna - Kierownik projektów „Wsparcie dla rolników” dz. 2.3. ZPORR, 

realizacja szkoleń „zarządzanie organizacją pozarządową” |w 

ramach PROW, konsultant funduszy europejskich 

56.  Rutkowski Jan Osoba fizyczna - Sołtys Sołectwa Tarnowska Wola 

57.  Sałek Krzysztof Osoba fizyczna - Radny Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Budżetowej, 

Udział w realizacji projektów „Organizacja zajęć 

przedszkolnych dla dzieci w ramach projektu „Lepiej w grupie 

niż w chałupie”, kierownik projektów 

58.  Siudem Maria Osoba fizyczna - Doświadczenie w pracy w administracji, prowadzenie 

konkursów dotacyjnych, współpraca zagraniczna 

59.  Skimina Stanisław Osoba fizyczna - Radny Rady Miejskiej 

60.  Helena Tłusta Osoba fizyczna - Radna Rady Miejskiej, Przewodnicząca Komisji Statutowo-

Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki,  

61.  Towarzystwo Włościańskie 

„Ługi” 

Stowarzyszenie KRS 

0000255220 

14.04.2006r. 

 

45 

członków 

Realizacja projektów: „cztery pory roku w puszczy”, 

„poznajemy historię i pielęgnujemy tradycje Tarnowskiej Woli”, 

„bezpiecznie bawimy się i wypoczywamy”, „Świetlica 

pokoleń”, „Chata dla skrzata” oraz „Pożyteczne wakacje 2008” 

62.  Barbara Wdowiak Osoba fizyczna - Członek Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy 

nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Jadachach  

63.  Zych Czesława Osoba fizyczna - Realizacja projektów „Serce Wsi Lasowiackiej”, „Wieś Cygany 

Matecznikiem Folkloru Lasowiackiego”,  

64.  Zych Wiesława Osoba fizyczna - Długoletni nauczyciel w Zespole Szkół w Cyganach 

65.  Franciszek Zbyrad Osoba fizyczna - Członek Rady Sołeckiej Sołectwa Jadachy 
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1.4 Struktura ciała decyzyjnego 
 
Rada Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania, liczy 9 członków, wybrana została przez walne zebranie 
członków w dniu 23 października 2008r.  W skład Rady wchodzi: Przewodniczącego, dwóch 
Wiceprzewodniczących oraz 6 członków. Procentowy udział przedstawicieli poszczególnych sektorów i gmin 
wynosi 33,3%, bowiem w  skład Rady wchodzi: 

1. trzech przedstawicieli sektora publicznego - przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego 
tworzących Stowarzyszenie - po jednym z każdej gminy, 

2. trzech przedstawicieli sektora społecznego - po jednym z każdej gminy,w tym 2 kobiety, 
3. trzech przedstawicieli sektora gospodarczego - przedsiębiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą, po jednym z każdej gminy, w tym jedna kobieta. 
Struktura członków Rady spełnia wymogi uczestnictwa przedstawicieli sektora społeczno-gospodarczego,  
tj. co najmniej 50 % w stosunku do sektora publicznego . Dokumenty potwierdzające przedstawicielstwo 
danego sektora stanowią załączniki do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR. 
    

 
1.5 Zasady i procedury funkcjonowania LGD 
 
1.5.1. Forma prawna, cele i zakres działania 
Lokalna Grupa Działania o nazwie Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, działa w formie 
stowarzyszenia i jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, 
gospodarczego i społecznego. Za cel swojej działalności  obrano działanie na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, a w szczególności: 

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

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

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

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

5) promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania, 
6) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów  

i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych. 
 

Główną zasadą funkcjonowania LGD jest podejście przekrojowe, które będzie przyczyniać się  
do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do 
planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Zasada  ta realizowana będzie poprzez wybór operacji 
stanowiących odpowiedzi na ogłaszane przez Zarząd Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania konkursy. 
Powyższe działanie będzie miało miejsce na terenie Gmin Baranów Sandomierski, Bojanów oraz Nowa Dęba, 
efektem takiego działania ma być lepsze definiowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich 
rozwiązania.  

Dodatkowo zaznaczyć należy, iż LGD działa jako oddolne partnerskie podejście do rozwoju obszarów 
wiejskich, polegające na wdrażaniu opracowanej przez lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, 
społeczność wiejską - lokalnej strategii rozwoju oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów 
łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech 
sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele ww. sektorów w ramach 
Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania - utworzyli partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest 
reprezentatywne dla obszaru objętego LSR. Dla realizacji powyższego dokonano formalnej rejestracji 
partnerstwa, które przybrało formę prawną stowarzyszenia, posiadającego wymienioną poniżej strukturę. 
 
1.5.2. Struktura i rozdział funkcji 
Stowarzyszenie, zgodnie z przyjętym statutem posiada następująca strukturę: 
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,  
2) Zarząd Stowarzyszenia,  
3) Rada Stowarzyszenia  
4) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 
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Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – władza najwyższa Stowarzyszenia 

Kompetencje: wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,  
a w szczególności: 
1) podejmowanie uchwał określających kierunki działania Stowarzyszenia; 
2) dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu; 
3) dokonywanie wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i jego zastępcy, pozostałych 

członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej; 
4) odwoływanie oraz dokonywanie zmian i uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia  

w trybie przewidzianym dla ich wyboru; 
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu; 
6) uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez członków Stowarzyszenia składek 

rocznych oraz składek dodatkowych; 
7) uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia; 
8) ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia; 
9) ustalanie wysokości sumy, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać 

zobowiązania; 
10) udzielanie absolutorium Zarządowi; 
11) uchwalanie zmian w Statucie; 
12) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego mienia; 
13) podejmowanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań 

Stowarzyszenia; 
14) uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej, Rady 

oraz Zarządu; 
15) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu; 
16) rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia; 
17) podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną. 
 

Rada Stowarzyszenia – organ decyzyjny w zakresie wyboru operacji LSR 

Do kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE 1277 z 21.10.2005 r. str.1), które mają być realizowane 
w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie LSR. 
Rada Stowarzyszenia wybierana jest w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu Członków spośród członków 
reprezentujących partnerów sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Kadencja Rady wynosi 
cztery lata, członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji 
Rewizyjnej.  
W razie zmniejszenia liczby członków Rady, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego na 
najbliższym posiedzeniu. 
 

Zarząd Stowarzyszenia – organ wykonawczy Stowarzyszenia 

Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy: 
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przedstawianie sprawozdań z ich wykonania; 
2) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków, w tym przygotowywanie projektów uchwał 

we wszystkich sprawach należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków; 
3) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia; 
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; 
5) nabywanie i zbywanie przez Stowarzyszenie nieruchomości; 
6) opracowywanie LSR oraz innych dokumentów wymaganych przepisami PROW, celem przystąpienia  

do konkursu na realizację LSR; 
7) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW, w tym ogłaszanie konkursów  

na projekty z zakresu działania 4.1. PROW, ich przyjmowanie, przedkładanie Radzie celem dokonania 
wyboru projektów do realizacji w ramach strategii; 

8) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami związanymi z realizacją LSR. 
9) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskania środków na realizację celów z innych 

programów pomocowych, tak krajowych, jak i zagranicznych; 
10)  zatwierdzanie logo Stowarzyszenia oraz wzoru pieczęci używanej przez Stowarzyszenie, 
11) wykonywanie budżetu; 
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12) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia do sumy ustalonej przez Walne Zebranie 
Członków; 

13) prowadzenie spraw Stowarzyszenia; 
14) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezesa Zarządu; 
15) delegowanie reprezentantów do organów organizacji działających na podstawie  umów i porozumień 

zawartych przez Stowarzyszenie; 
16) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia. 

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia – organ kontrolny Stowarzyszenia 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrola zgodności działań władz Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków; 
2) kontrola działalności Zarządu w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej, 
3) kontrola wykonania budżetu przez Zarząd; 
4) opiniowanie projektu budżetu i projektów przedsięwzięć finansowych o wartości ustalonej przez Walne 

Zebranie Członków; 
5) składanie sprawozdań z wykonania budżetu; 
6) opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie wykluczenia członka; 
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, w przypadkach określonych w niniejszym Statucie; 
8) wnioskowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu. 
 
Szczegółowy tryb funkcjonowania organów LGD określa Statut Stowarzyszenia (w załączeniu) 

 
1.5.3. Podstawa formalno - prawna funkcjonowania LGD 

1) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 Nr 79, poz. 855  
z późn. zm.); 

2) ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007, Nr 64, poz. 427 
z późn. zm.); 

3) rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE 
L 277 z 21.10.2005r.); 

4) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. W sprawie szczegółowych 
kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; 

5) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; 

6) Statut Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania; 

7) Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania które jest realizatorem  
ww. strategii na terenie Gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów oraz Nowa Dęba; 

8) Regulamin Walnego Zebrania Członków 

9) Regulamin Zarządu 

10) Regulamin Rady 

11) Regulamin Komisji Rewizyjnej 

12) Procedury wyboru operacji; 
 
 

 
 

1.6 Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład ciała 
decyzyjnego  

 
  
 W skład ciała decyzyjnego LGD wchodzą osoby posiadające wysokie kwalifikacje i wieloletnie 
doświadczenie w inicjowaniu, organizowaniu i realizacji różnego rodzaju działań na rzecz lokalnej 
społeczności, co jest gwarancją zaangażowania i skuteczności wdrażania zadań zaplanowanych do realizacji 
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w LSR. W załączniku nr 4 znajdują się informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu osób, które będą 
podejmować decyzje w czasie funkcjonowania LGD. 
 Prawidłowe funkcjonowanie i skuteczna realizacja działań zaplanowanych w LSR w dużej mierze 
uzależniona jest również od zatrudnienia wykwalifikowanego personelu w biurze LGD, który będzie miał 
wiedzę, umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu powierzonych mu zadań. Pracownicy Biura 
Stowarzyszenia, dla rozdzielenia funkcji decyzyjnych od wykonawczych, zgodnie ze statutem LGD nie będą 
wchodzić w struktury decyzyjne takie jak: Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna. Lasowiacka Grupa Działania 
mając na uwadze zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia stworzyła następujące stanowiska pracy dla 
osób zatrudnionych do obsługi biura LGD.: 

 Dyrektor Biura LGD. Wymiar pracy: umowa o pracę na pełny etat 

 Specjalista ds. finansowych. Wymiar pracy: umowa o pracę na pełny etat 

 Specjalista ds. administracyjnych. Wymiar pracy: umowa o pracę 1/2 etatu 

 Specjalista ds. marketingu i obsługi informatycznej. Wymiar pracy: umowa o pracę 1/2 etatu 
 
 Podejmując decyzje o stworzeniu powyższych stanowisk pracy wzięto pod uwagę cele LGD, zakres 
zadań, jakie będzie wykonywać biuro LGD oraz środki finansowe, które będzie można przeznaczyć na 
wynagrodzenie dla pracowników. Przy sporządzaniu opisu stanowisk wzorowano się na praktyce urzędów 
administracji publicznej posiadających certyfikat ISO 9000. Szczegółowy opis stanowisk pracy biura LGD 
znajduje się w Załączniku nr 5  niniejszego dokumentu w formie tabelarycznej. 
 LGD przygotowała odpowiednie zaplecze techniczne i lokalowe, umożliwiające skuteczne spełnianie 
funkcji katalizatora aktywności społeczno – gospodarczej przez tą instytucję. Zaplecze to daje możliwość: 

 Przyjmowania i sprawnej obsługi interesantów (w tym osób niepełnosprawnych) 

 Organizacji spotkań, konferencji, posiedzeń organów statutowych, 

 Archiwizowania dokumentacji. 
 
Opis warunków technicznych i lokalowych Biura Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”  
w Nowej Dębie: 

 
Stowarzyszenie posiada zawartą Umowę Najmu pomieszczeń z dnia 1 września 2012 r. zawartą pomiędzy 
Stowarzyszeniem „Lasowiacka Grupa Działania” a Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Nowej Dębie, Panią Ewą Markowicz – Zając. 

  
1. Lokalizacja: budynek Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie przy ul. Bieszczadzkiej 2. 
2. Dojazd / parking: dojazd bardzo dobry, parking na kilkanaście samochodów osobowych (możliwa 

rozbudowa parkingu), możliwy dojazd  i zaparkowanie autokaru. 
3. Pomieszczenia, które mogą być wykorzystywane na potrzeby LGD znajdują się na parterze 

budynku: tj. biuro, pomieszczenia umożliwiające realizację konferencji, w tym posiedzeń Rady LGD 
dla około 16 – 18 osób, sanitariaty, pomieszczenia na mały catering.. 

 
4. Powierzchnia, zagospodarowanie, wyposażenie poszczególnych pomieszczeń :  

- biuro  25 m
2
 – całkowicie wyposażone w meble i sprzęt biurowy. 

- 
 pomieszczenia umożliwiające realizację konferencji, w tym posiedzeń Rady LGD – mogąca 
pomieścić optymalnie 16 -18 osób. 

- pomieszczenie na mały catering 10 m
2
 - (dla uczestników posiedzenia organów LGD - 

współużytkowane) lub do innego wykorzystania, 
- sanitariaty – wykorzystane na potrzeby pracowników biura projektów, uczestników konferencji. 

 
5. Dostęp do internetu i rodzaj łącza:  stałe łącze (firma TP SA.) 
6. Telefon: możliwość wydzielenia wewnętrznej linii telefonicznej na łączach TP SA. 

 
Liczba osób zatrudnionych w biurze: 4 

 
Regulamin Biura (załącznik nr 6) oraz Procedura naboru (załącznik nr 7),  personelu Biura Stowarzyszenia 
znajdują się w załącznikach do LSR. 
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1.7 Doświadczenie LGD i jej partnerów LGD  
 
 
Na obszarze LGD dotychczas podejmowano działania gospodarcze i społeczne, które pozwalają  
na dysponowanie niezbędnym doświadczeniem przy wdrażaniu LSR. Poniższa tabela przedstawia 
najważniejsze przedsięwzięcia dające obraz o doświadczeniach członków LGD:  
 
Tabela 2 Przedsięwzięcia na obszarze działania LGD  
 

Lp. 

Nazwisko i 

imię/imona 

członka lub 

nazwa 

członka/partnera 

Nazwa realizowanego projektu 

lub jego zakres ogólny 

Czas realizacji 

projektu 

Miejsce realizacji 

projektu 

Koszty 

realizacji 

projektu 

Źródło finansowania 

/program 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Gmina Baranów 

Sandomierski 

Budowa Oczyszczalni ścieków w 

Dąbrowicy 

2000 rok Dąbrowica 869.000,00 zł Fundacja Programów 

Pomocy dla 

Rolnictwa 

(współfinansowanie) 

2 

Gmina Baranów 

Sandomierski 

Usuwanie skutków powodzi- 

odbudowa systemu 

komunikacyjnego północno- 

wschodniej częśći Miasta i 

Gminy Baranów Sandomierski 

28.10.2002-

15.04.2003 

Północno- 

wschodnia część 

Miasta i Gminy 

Baranów 

Sandomierski 

208.720,00 zł PHARE Odbudowa 

2001 

3 

Gmina Baranów 

Sandomierski 

Budowa sieci kanalizacyjnej 

wraz z przyłączami 

kanalizacyjnymi w Dąbrowicy 

22.06.2004-

15.12.2004 

Dąbrowica 1 886 770,75 Program SAPARD 

Działanie 3 "Rozwój i 

poprawa 

infrastruktury 

obszarów wiejskich" 

4 

Gmina Baranów 

Sandomierski 

Modernizacja Infrastruktury 

Informatycznej Urzędu Miasta i 

Gminy w baranowie 

Sandomierskim 

11/04/2005-

30/09/2005 

Baranów 

Sandomierski 

156 196,60 ZPORR Priorytet 

1:Rozbudowa i 

moderniazacja 

infrastruktury 

służącej wzmocnieniu 

konkurencyjności 

regionu 

5 

Gmina Baranów 

Sandomierski 

Modernizacja Infrastruktury 

Informatycznej Urzędu Miasta i 

Gminy w baranowie 

Sandomierskim 

11/04/2005-

30/09/2005 

Baranów 

Sandomierski 

156 196,60 ZPORR Priorytet 

1:Rozbudowa i 

moderniazacja 

infrastruktury 

służącej wzmocnieniu 

konkurencyjności 

regionu 

6 

Gmina Baranów 

Sandomierski 

Modernizacja Infrastruktury 

Informatycznej Urzędu Miasta i 

Gminy w baranowie 

Sandomierskim 

11/04/2005-

30/09/2005 

Baranów 

Sandomierski 

156 196,60 ZPORR Priorytet 

1:Rozbudowa i 

moderniazacja 

infrastruktury 

służącej wzmocnieniu 

konkurencyjności 

regionu 

7 

Gmina Baranów 

Sandomierski 

Przebudowa centrum Baranowa 

Sandomierskiego w celu 

zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej-przebudowa układu 

komunikacyjnego na rynku wraz 

z budową obiektów małej 

architektury, budowa miasteczka 

ruchu drogowego dla dzieci, 

Budowa Miejskiego Centrum 

Rekreacjno - Kulturalnego 

05.08.2005 - 

22.06.2007 

Baranów 

Sandomierski 

569 418,79 zł SPO - Europejski 

Fundusz Orientacji  

i Gwarancji Rolnej 

8 Gmina Nowa Utworzenie Centrum Kultury 01.03.1994 - Cygany 486 000,00 SPO - Europejski 
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Dęba Lasowiackiej 09.05.2007 Fundusz Orientacji  

i Gwarancji Rolnej 

9 

Gmina Nowa 

Dęba 

Przebudowa drogi gminnej 

Zagroble 

I etap 06.08.2001 

- 31.10.2001                  

II etap 

15.04.2002 - 

30.09.2002 

Jadachy 1 013 000,00 Bank Światowy 

10 

Gmina Nowa 

Dęba 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Tarnowskiej Woli 

21.06.2001-

20.05.2002 
Tarnowska Wola 1 350 000,00 PHARE INRED 

11 

Gmina Nowa 

Dęba 

Przebudowa drogi gminnej 

Kolnica 

10.04.2003 -

18.07.2003 

Chmielów 590 000,00 SAPARD 

12 

Papież Zofia Róznicowanie działalności na 

terenie obszarów wiejskich- 

tworzenie nowych miejsc pracy 

2004 - 2005 Chmielów 220 000 SAPARD                    

dz.4 schemat 4.2 

13 

Gmina Nowa 

Dęba 

Kotłownia miejska o mocy 8MW 

opalana biomasą 

01.10.2002-

30.12.2003 
Nowa Dęba 10 600 000 

Ekofundusz, 

WFOSiGW 

14 

Gmina Nowa 

Dęba 

Wykonanie kolorowego folderu 

reklamowego Gminy Nowa 

Dęba promującego i 

przybliżającego walory 

turystyczne sołectwa. 

30.06.2004-

30.08.2004 

Miasto i Gmina 

Nowa Deba 
12 200 SAPARD 

15 

Gmina Nowa 

Dęba 

Realizacja projektu Lepiej w 

grupie nż w chałupie - edukacja 

przedszkolna dla dzieci z terenu 

gminy Nowa Dęba 

01.11.2008-trwa 
Miasto i Gmina 

Nowa Deba 
499 914 EFS 

16 

Gmina Nowa 

Dęba 

Zajęcia pozalekcyjne Rozbudzaj 

pasje, rozwijaj zdolności, osiagaj 

sukcesy 

01.11.2008-trwa 
Miasto i Gmina 

Nowa Deba 
246 000 EFS 

17 

Zofia Kruk udział w realizacji projektu 

"Modernizacja budynku Domu 

Nauczyciela pod potrzebę 

utworzenia Centrum Rozwoju 

Lokalnego" 

11.01.2008 - 

11.05.2008 

gmina Bojanów 170 458,45 SPO "Restruktury-

zacja i modernizacja 

sektora żywnościo-

wego oraz rozwój 

obszarów wiejskich " 

18 

Anna Rachwał 2. koordynacja projektu 

"Pszczelarskie spotkania nad 

Łęgiem" - promocja miodu 

sie-08 gmina Bojanów 6 180,36 Program integracji 

społecznej 

19 

Damian 

Zakrzewski 

1. koordynacja projektu 

"Wzmacnianie potencjału 

organizacji pozarządowych 

poprzez wsparcie szkoleniowe 

oraz wymianę doświadczeń" 

sierpień - 

październik 2008 

gmina Bojanów 11 603,81 Program integracji 

społecznej 

20 

Damian 

Zakrzewski 

2. udział w realizacji projektu 

"Budowa placu zabaw z 

elementów drewnianych w msc. 

Gwoździec" 

lipiec - sierpień 

2007 

gmina Bojanów, 

msc. Gwoździec 

15 000,00 Działąj lokalnie V 

21 

Grzegorz Janiec 2. koordynacja projektu  

"Wiosna z Jesienią - wspólne 

warsztaty integracyjne dziadków 

z wnuczkami" 

lipiec -  wrzesień 

2008 

gmina Bojanów 27 873,94 Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 
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II Definicja obszaru objętego LSR  
 

2.1 Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe 

 
2.1.1 Uwarunkowania przestrzenno - geograficzne 
Położenie: Lasowiacka Grupa Działania obejmuje obszar trzech gmin: Gminy miejsko – wiejskiej Baranów 
Sandomierski, Gminy miejsko – wiejskiej Nowa Dęba, Gminy wiejskiej Bojanów. Gminy te zlokalizowane są 
na obszarze południowo – wschodniej Polski, w północnej części województwa podkarpackiego. Gminy: 
Baranów Sandomierski i Nowa Dęba położone są w powiecie tarnobrzeskim, natomiast Gmina Bojanów 
znajduje się już na terenie powiatu stalowowolskiego. Lokalizację gmin wchodzących w skład LGD na tle 
Polski oraz województwa podkarpackiego prezentuje Rysunek 1. 
 
Rysunek 1 Gminy wchodzące w skład LGD 

Rysunek 2 Położenie siedzib gmin wchodzących w skład LGD 
 
Jak zaprezentowano na powyższym rysunku, Gmina Baranów 
Sandomierski sąsiaduje od strony wschodniej z Gminą Nowa Dęba, 
a ta z kolei również od wschodu graniczy z Gminą Bojanów. Teren 

LGD stanowi więc spójny 
powiązany ze sobą terytorialnie 
obszar. Miastami zlokalizowanymi 
najbliżej granic obszaru działania 
LGD i mającymi największy wpływ 
na kształtowanie się jego sytuacji 
społeczno gospodarczej są: 
Stalowa Wola (ok. 15km), 
Tarnobrzeg (ok. 10 km), Mielec (ok. 
35km) i stolica województwa 
podkarpackiego – Rzeszów (ok. 
50km). 

  

 
2.1.2 Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze  
Łącznie teren objęty działalnością LGD zajmuje 444km

2
, co stanowi 2,49% całkowitej powierzchni 

województwa podkarpackiego. Obszar zajmowany przez poszczególne gminy prezentuje Tabela 3. 
Tabela 3 powierzchnia obszaru działania LGD (31.12.2006r.) 
Lp. Obszar LGD Powierzchnia w km2 

1 Gmina Baranów Sandomierski 122 

2 Gmina Nowa Dęba 143 

3 Gmina Bojanów 179 

RAZEM 444 

Obszar LGD graniczy z 12 wymienionymi poniżej gminami: Cmolas, Łoniów, Majdan Królewski, Osiek, Padew 
Narodowa, Tarnobrzeg, Tuszów Narodowy Grębów, Dzikowiec, Jeżowe, Nisko, Stalowa Wola. 
Przez teren działania LGD przebiegają ciągi dróg: droga wojewódzka nr 985 Tarnobrzeg – Mielec, droga 
wojewódzka 872, droga krajowa nr 9. Dogodne połączenia komunikacyjne umożliwiają zlokalizowane tutaj 
następujące linie kolejowe:  Łódź Kaliska–Dębica; Ocice–Rzeszów; Chmielów-Staszów–Kielce; Rozwadów-
Chmielów–Dębica; Ludyn–Sławków Południowy LHS. Przez obszar działania LGD przebiega Linia Hutnicza 
Szerokotorowa, łącząca Ukrainę z Katowicami, która z uwagi na możliwość prowadzenia wzmożonego ruchu 
towarowego przyczynia się do podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej prezentowanego obszaru. Najbliższy 
port lotniczy Rzeszów–Jasionka znajduje się w odległości około 50 km, które utrzymuje regularne połączenia 
lotnicze z wieloma miastami Unii Europejskiej. Lotnisko może także przyjmować loty cargo. 
 
Ukształtowanie powierzchni: Obszar objęty LSR położony jest w północnej części Kotliny Sandomierskiej w 
obrębie mezoregionu - Równiny Tarnobrzeskiej (Gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba i Bojanów) i 
częściowo Niziny Nadwiślańskiej (Gmina Baranów Sandomierski). Równinę Tarnobrzeską budują piaski 
rzeczne, rzeczno-lodowcowe i eoliczne, na których rozwinęły się wydmy. Typowymi dla krajobrazu tej równiny 
są szerokie płaskie doliny rzek, pokryte połaciami starorzeczy, mokradeł i łąk - stanowiące pozostałości 
istniejących tu niegdyś bagien i błot. Pod względem rzeźby terenu obszar ten jest płaskorówninny. Nizinę 
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Nadwiślańską stanowi natomiast szeroka dolina Wisły biegnąca wzdłuż zachodniej granicy Kotliny 
Sandomierskiej. Wypełniają ją czwartorzędowe osady rzeczne o znacznej miąższości (do kilkudziesięciu 
metrów). Kotlina Sandomierska ma charakterystyczny kształt trójkąta, którego ramiona tworzą koryta Wisły 
i Sanu. Obszar Kotliny obniża się lekko od południa ku północy. Wzniesienie obszaru ponad poziomem morza 
wynosi 150 do 200 m, ale miejscami dochodzi nawet do 250 m n.p.m., zaś przy ujściu Sanu do Wisły jest 
tylko 136 m n.p.m. 
 

2.1.2 Uwarunkowania przyrodnicze 
 
Klimat: Pod względem klimatu obszar objęty LSR jest terenem ciepłym, o długości okresu wegetacyjnego 
w granicach 210 – 225 dni. Lata są ciepłe, a zimy łagodne. Opady wynoszą od 600 – 800 mm rocznie. 
W części wschodniej zaznaczają się większe wpływy kontynentalne. Dominują na tym obszarze wiatry 
południowo-zachodnie i zachodnie. Specyficzny mikroklimat lokalny występuje w obrębie kompleksów 
leśnych, stanowiących pozostałość dawnej Puszczy Sandomierskiej. Są to obszary zacienione, otrzymujące 
minimalne ilości bezpośredniego promieniowania słonecznego. Posiadają niższe średnie dobowe 
temperatury, a amplitudy wahań temperatur tak w przekroju dobowym jak i rocznym są wyrównane. 
Wilgotności względne powietrza są zawsze duże. Lasy odznaczają się dużym procentem cisz i wydłużonym 
okresem zalegania mgieł i pokrywy śnieżnej. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,6ºC, przy 
czym średnia temperatura powietrza w styczniu wynosi około -3,7ºC, a w lipcu około 18,2ºC. 
 
Gleby: Na prezentowanym terenie występują gleby bielicowe, a w dolinie rzeki Wisły niezwykle urodzajne 
mady. Na terenie Kotliny czarnoziemy, gleby torfowiskowe, bagienne oraz czarne ziemie. Na Pogórzu gleby 
bielicowe, brunatne i bielicowe płowe. Ważnym czynnikiem, mającym wpływ na osadnictwo tych terenów są 
gleby. Większa część obszaru Puszczy Sandomierskiej to gleby wytworzone na glinach zwałowych i piaskach 
gliniastych. Są to gleby łatwe do uprawy, zaliczone jednak do niskich klas bonitacyjnych – IV i V klasa. 
Występują tu małymi płatami czarne zdegradowane i szare ziemie - jednak jest ich niewielka ilość. Wśród 
gleb bagiennych i piaszczystych, przeważających na terenie Puszczy Sandomierskiej, znajdują się także płaty 
urodzajnych glin dyluwialnych. Stan gleb na prezentowanym obszarze jest na ogół dobry, podstawowymi 
czynnikami degradacji są eksploatacja surowców, zakwaszenie gleb (oddziaływanie niezorganizowanej emisji 
siarkowodoru w rejonach oddziaływania kopalnictwa siarki) oraz zanieczyszczenia komunikacyjne wzdłuż 
dróg o znacznym natężeniu ruchu. Reasumując należy stwierdzić, iż gleby użytków rolnych obszaru nadają 
się pod uprawy wszystkich roślin. 
 
Bogactwa naturalne: Wśród bogactw naturalnych obszaru możemy wyróżnić: utwory mioceńskie z 
pogipsową serią siarkonośną - bogate złoża siarki, duże zasoby gliny w Chmielowie i Skopaniu, złoże żwiru 
eksploatowane w Bojanowie. Surowce skalne występujące na tym terenie to surowce ilaste ceramiki 
budowlanej i kruszywo naturalne (piaski, żwiry). Część złóż jest aktualnie eksploatowanych, pozostałe zostały 
wyeksploatowane w latach ubiegłych i zaniechano ich dalszego wydobycia. 
 
Lesistość: Najbardziej widoczną częścią krajobrazu są lasy, które pod względem drzewostanu są silnie 
zróżnicowane i przetrwały do dziś w postaci Puszczy Sandomierskiej. Grunty leśne i lasy wg rejestrów 
zajmują 19928,2 ha, co stanowi 44,88 % powierzchni obszaru działania LGD (średnia dla woj. 
podkarpackiego wynosi 36,8%). W tabeli poniżej zaprezentowano powierzchnię gruntów leśnych 
zlokalizowaną na obszarze objętym LSR. 
Tabela 4  Powierzchnia gruntów leśnych na obszarze LGD (31.12.2006r.) 

Obszar LGD 
Grunty leśne 

publiczne w ha 

Grunty leśne 

prywatne w ha 

Grunty leśne 

ogółem w ha 

Lesistość  

w % 

Gmina Baranów Sand. 2418,3 505,0 2923,3 23,60 

Gmina Nowa Dęba 6348,7 172,0 6520,7 43,7 

Gmina Bojanów 8568,2 1916,0 10484,2 57,50 

RAZEM 8786,5 2593,0 19928,2 44,88 

 
Nadzór nad tymi lasami sprawują Nadleśnictwa, które organizacyjnie podlegają Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Lublinie. Każde nadleśnictwo prowadzi racjonalną gospodarkę leśną i łowną. Nadzór nad 
gospodarką leśną prowadzony jest w kierunku zrównoważonego rozwoju lasów, opartego na podstawach 
ekologicznych, w sposób zharmonizowany z wymogami ochrony przyrody i środowiska życia człowieka. Lasy 
obfitują w owoce runa leśnego, zwierzynę łowną oraz ptactwo. Odpowiednie warunki bytowania znalazły tutaj 
m.in. takie zwierzęta jak: łoś, jeleń, dzik, sarna, daniel, wilk, bóbr, jenot, borsuk, wydra. Występują tutaj także 
stanowiska lęgowe rzadkich i ginących ptaków. Lasy te dają schronienie wielu rzadkim gatunkom fauny – 
bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny, krogulec, sowa uszata, kobuz, nietoperze, żuraw, kozioróg dębosz, 
popielica, koszatka) oraz flory – bluszcz, warzynek wilcze łyko, rosiczka okrągłolistna, widłaki, długosz 
królewski i inne. Najcenniejsze pod względem ornitologicznym są obszary stawów w Budzie Stalowskiej, 
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gdzie został wyznaczony teren przyszłego rezerwatu przyrody „Stawy”. Różnorodność ornitofauny cechuje 
również tereny Stawów Krasiczyńskich proponowanych do ochrony w formie rezerwatu. W drzewostanie 
przeważa sosna, pozostałe drzewa to dąb, świerk, jodła, olcha, buk, brzoza i inne. Ponadto na terenie 
działania LGD występuje zespół lasów o najwyższych walorach ekologicznych. Są to naturalne biocenozy 
będące pozostałością dawnej puszczy, tworzone poprzez bogate gatunkowo drzewostany. Jeden z nich 
znajduje się pomiędzy Bojanowem a Stanami (od strony zachodniej). Cały obszar leśny położony jest w 
strefie chronionego krajobrazu – nie może być więc terenem intensywnego uprzemysłowienia i urbanizacji. Na 
omawianym terenie przetwórstwem drewna zajmują się prywatne tartaki wielopiłowe. Występujące rozległe 
obszary leśne Puszczy Sandomierskiej jak również szata roślinna łąk i muraw są ważnym komponentem 
struktury ekologicznej krajobrazu oraz ważnym elementem różnorodności biologicznej tego regionu. Ochroną 
indywidualną objęto pomniki przyrody w Nowej Dębie i Baranowie Sandomierskim. Leśny krajobraz 
urozmaicony jest dolinami rzek i cieków, wałami wydmowymi oraz dużymi kompleksami znaturalizowanych 
stawów rybnych. Pomimo faktu, że obszar posiada dobre środowiskowe warunki do rozwoju turystyki 
rekreacyjnej, aktywnej, kwalifikowanej, miejskiej i kulturowej, biznesowej i innne to naturalne walory 
wykorzystywane są w niewielkim stopniu. Lasy stanowiące główne bogactwo naturalne tego obszaru, mogą 
być w znacznym stopniu wykorzystane do rozwoju turystyki. Należy więc podejmować działania zmierzające 
do zachowania piękna i unikalności otaczającego krajobrazu oraz prowadzić szeroko zakrojoną promocję 
walorów przyrodniczych tych terenów. Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru jest możliwe poprzez 
budowę szlaków turystycznych, tras edukacyjno – przyrodniczych oraz ścieżek rowerowych. Obecnie na 
prezentowanym obszarze znajdują się następujące szlaki i ścieżki turystyczne: szlak Nr 7 – Zielony. Jego 
trasa wiedzie przez: Majdan Królewski (PKS), Huta Komorowska, Poręby Dębskie, Nowa Dęba, Rozalin, 
Ślęzaki, Dąbrowica, Skopanie, Baranów Sandomierski; trasa typowa nr 2 (piesza 14-dniowa) z Opatowa do 
Baranowa Sandomierskiego; szlak kulturowy, oznaczony jako trasa nr 4 (piesza 14-dniowa) „Szlakiem 
Rezydencji Pałacowych i Muzeów”: Sandomierz, Tarnobrzeg, Baranów Sandomierski, Kamionka, Sędziszów 
Małopolski, Rzeszów, Łańcut.; ścieżki rowerowe: Rozalin – Nowa Dęba, Stalowa Wola – Bojanów – 
Zaklików, projektowana Nowa Dęba – Buda Stalowska. 
 
Zasoby wodne: Na omawianym obszarze występuje GZWP (główny zbiornik wód podziemnych) Nr 425 
Dębica-Stalowa Wola - Rzeszów, który zaopatruje w wodę między innymi gminy: Nowa Dęba, Baranów 
Sandomierski i Bojanów. Zbiornik charakteryzuje się dużą i średnią wodonośnością (wydajność z otworu 
studziennego od 30 - 80 m3/h). Pod względem jakościowym są to w większości wody średniej i niskiej jakości 
zawierające ponadnormatywne ilości żelaza i manganu, wymagające prostego uzdatniania. Do większych 
rzek, przepływających przez teren należą: Wisła, Babulówka, Trześniówka i Łęg. Rzeki te, z uwagi na 
możliwość wylewów, stwarzają zagrożenie powodziowe dla okolicznych mieszkańców. Na prezentowanym 
obszarze nie występuje deficyt wód powierzchniowych. Wyjątek stanowi gmina Nowa Dęba, gdzie w okresach 
bezopadowych, z uwagi na słabszą sieć rzeczną, stwierdza się występowanie lokalnych deficytów wody. 
Znajdują się tu również zbiorniki wód powierzchniowych stojących. Są to głównie zbiorniki wodne: w Budzie 
Stalowskiej o powierzchni 709,70 ha, w zlewni rz. Dąbrówki, w km 6,00 rz. Klewiec (przy zasilaniu głównym z 
rz. Łęg), w gm. Nowa Dęba; w Krasiczynie o powierzchni 49,96 ha, w zlewni rz. Trześniówki, w km 4,00 rz. 
Smarkatej w gm. Baranów Sandomierski; oczka wodne na wzniesieniu  „Zwałka”; oczko wodne „Gaj” – 
tworzony zalew w Woli Baranowskiej. Wody powierzchniowe nie stanowią źródeł zabezpieczenia w wodę 
pitną i na cele gospodarcze, są natomiast źródłem wody dla celów przemysłowych. 
 
Zanieczyszczenie środowiska: Poziom zanieczyszczenia powietrza na badanym obszarze jest niewielki. 
Nie stwierdza się przekroczeń dopuszczalnych poziomów mierzonych substancji. Odnotowano wyraźną 
poprawę w zakresie ograniczenia niezorganizowanej emisji siarkowodoru pochodzącej w latach ubiegłych z 
Kopalni Siarki. Najważniejszymi problemami środowiskowymi obszaru działania LGD pozostają: zagrożenia 
powodziowe, gospodarka odpadami, kontynuacja i zakończenie prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych 
kopalni siarki, zanieczyszczenie środowiska wodnego, narastające zanieczyszczenia komunikacyjne i 
pogorszenie warunków klimatu akustycznego w rejonie tras prowadzących ruch tranzytowy, ograniczanie tzw. 
emisji niskiej pochodzącej ze źródeł osadniczych oraz ograniczanie emisji pochodzącej z procesów 
technologicznych w zakładach przemysłowych. Poniższa tabela przedstawia grunty wymagające rekultywacji: 
Tabela 5 Grunty wymagające rekultywacji na obszarze działania LGD 

Obszar LGD Rodzaj degradacji Pow. w ha 

Gmina Baranów Sandomierski (Skopanie) Eksploatacja surowców ilastych 21,72 

Gmina Nowa Dęba (Chmielów, Cygany) Działalność górnicza Kopalni Siarki 472,45 

 
Udział emisji zanieczyszczeń powietrza na obszarze LGD w skali kraju i województwa jest niewielki. 
Największe skupienie punktowych źródeł emisji znajduje się w Nowej Dębie i Baranowie Sandomierskim.  
Są to kotłownie komunalne, cegielnie i zakłady przemysłowe. Na terenach wiejskich do powietrza emitowane 
są gazy i pyły głównie z energetycznego spalania paliw stałych w domowych paleniskach. Zanieczyszczenia 
technologiczne na terenie powiatu powstają głównie podczas procesów technologicznych w zakładach 
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produkcyjnych oraz podczas procesów energetycznych spalania paliw. W strukturze wyemitowanych  
do powietrza substancji przeważają zanieczyszczenia gazowe (dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek  
i dwutlenek węgla) oraz pyły. Na badanym terenie obserwuje się zły stan jakości wód rzecznych, przy czym 
istotne jest, iż wody o takim stopniu zanieczyszczenia (Wisła) są wprowadzane na teren działania LGD. 
Ponadto na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje się systematyczną poprawę w zakresie wartości 
poszczególnych zanieczyszczeń. Na większości obszaru w glebach występuje podwyższona zawartość siarki 
(w stopniu IV) spowodowana intensywną w przeszłości eksploatacją złóż siarki i jej przetwórstwem.  W gminie 
Baranów Sandomierski stwierdzono także słabe zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi głównie niklem i 
cynkiem. Zanieczyszczenie gleb substancjami chemicznymi ma przede wszystkim miejsce w bezpośrednim 
sąsiedztwie zakładów przemysłowych i dróg o znacznym natężeniu ruchu. 
 
Obszary ochrony przyrody: Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 5 września 2007r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 tereny te obejmują obszar Puszczy Sandomierskiej (kod 
obszaru PLB180005), zajmujący łącznie 12.115,6 ha, położony w województwie podkarpackim, z czego na 
terenie gmin: Baranów Sandomierski (3.139,6 ha), Bojanów (17.356,5 ha) oraz Nowa Dęba (4.941,6 ha). 
Dolina  Wisły jest objęta programem ochrony w ramach krajowej sieci Econet – PL jako korytarz ekologiczny o 
znaczeniu międzynarodowym  wchodzący w skład europejskiej sieci ekologicznej.  Na terenie Baranowa 
Sandomierskiego istnieje zabytkowy, pochodzący z przełomu XVIII i XIX stulecia ogród (park). Współczesny 
układ rozplanowania kompozycji roślinnych pochodzi głównie z okresu renowacji zamku z połowy XX w. Z 
interesujących gatunków drzew i krzewów wymienić należy: tulipanowiec amerykański, magnolię, korkowiec 
amurski i surmię sercolistną. Na terenie objętym LSR ochronie prawnej podlegają pomniki przyrody: w 
Baranowie Sandomierskim (Tulipanowiec Amerykański, Topola „Robusta”, Klon Zwyczajny, 3 Dęby 
Szypułkowe, Kasztanowiec Zwyczajny) oraz Nowej Dębie (Lipa Szerokolistna, 3 Dęby Szypułkowe, zespół 
ośmiu Jesionów Wyniosłych, Grab Zwyczajny, zespół dwóch Dębów Szypułkowych, Wiąz Szypułkowy, Sosna 
Zwyczajna). Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego w gminie Baranów Sandomierski 
występują obszary chronione: lasy grupy pierwszej, dolina rzeki Babulówki i Trześniówki, obszary głównego 
zbiornika wód podziemnych, miejsca gniazdowania ptaków chronionych (bocian czarny, orlik). 

 

2.1.3 Uwarunkowania historyczno - kulturowe  
Uwarunkowania historyczne i kulturowe obszaru LGD są ściśle związane z grupą etnograficzną 
Lasowiacy zamieszkującą tereny byłej Puszczy Sandomierskiej. Sami siebie Lasowiacy na co dzień nazywali 
Lesiokami. Obie nazwy pochodzą od pierwotnego wyrazu „las”. Lasowiacy to społeczność związana i wyrosła 
na terenie Puszczy Sandomierskiej odznaczająca się charakterystycznym strojem, obyczajami, gwarą 
i wierzeniami. Początkowo nieliczni mieszkańcy byli niemal odcięci od świata i utrzymywali się prawie 
wyłącznie z bogactw naturalnych lasów i miejscowych wód. 
Równinny obszar pomiędzy Wisłą i Sanem oraz szeroki pas 
wykraczający poza lewy brzeg Sanu porastał niegdyś rozległy 
las. Były to tereny, ze względu na ciężkie warunki naturalne 
bardzo nieprzyjazne człowiekowi i długo niezasiedlone przez 
człowieka. Warunki, jakie panowały na tych terenach sprzyjały 
wytworzeniu się tu odrębnej niż w innych regionach kultury, 
specyficznej tylko dla tego regionu. Lasowiacy, bo takiej nazwy 
w publikacjach zaczęto używać w XIX w. dla określenia tej 
grupy etnograficznej, wykształcili się na skutek asymilacji 
różnych nacji zamieszkujących od XIV w. Teren między Wisłą 
a Sanem i prawy brzeg Sanu zwany Puszczą Sandomierską. 
Byli wśród nich mazowszanie i zachodni małopolanie, grupy 
ludności tatarskiej, ruskiej, szwedzkiej, litewskiej, wołoskiej i 
niemieckiej. Wzajemne przenikanie tak różnorodnych kultur 
doprowadziło do powstania odrębnej, różniącej się od 
sąsiadów społeczności. Ludność zamieszkująca tereny 
Puszczy Sandomierskiej nie miała łatwego życia. Częste 
powodzie, brak ziemi pod uprawę i hodowlę zwierząt sprawiły, że głód często zaglądał do chłopskich chat. 
Dzięki temu na tych terenach wyrósł lud silny, przyzwyczajony do trudnych warunków, odporny na różne 
niewygody. Ludzie pracowali tu ciężko dniami i nocami, nie posiadając żadnych maszyn i narzędzi rolniczych, 
które by im tę pracę ułatwiły. Materialne ubóstwo skazywało Lasowiaków na samowystarczalność we 
wszystkich dziedzinach życia. Sami radzili sobie z zaspokajaniem wszystkich potrzeb materialnych i 
duchowych. Mieszkańcy puszczy wykonywali więc szereg zawodów, które pozwalały im na przeżycie. Na 
pierwszy plan wśród wykonywanych zawodów wybijało się łowiectwo, które dostarczało futer na własne 
potrzeby i na handel oraz mięsa stanowiącego podstawowy artykuł spożycia. Kolejnym bardzo ważnym i 
popularnym zawodem było bartnictwo, dalej rolnictwo i hodowla, które dopiero z czasem zyskały na 
znaczeniu. Byli mistrzami w bednarstwie, ciesielce, stolarstwie, kołodziejstwie czy nawet zabawkarstwie. Na 
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tych terenach rozwinęły się również inne rzemiosła, w tym wikliniarstwo, garncarstwo i tkactwo. Zajmowali się 
łowiectwem, myślistwem, bartnictwem, wytapianiem rudy darniowej, smoły i mazi oraz wypalaniem węgla 
drzewnego. Przede wszystkim jednak utrzymywali się z gospodarki leśnej, którą opanowali w stopniu 
perfekcyjnym. W stosunku do świata nadprzyrodzonego trzymali się Lasowiacy przeróżnych zabobonów, 
wierzyli w różne strachy, duchy, gusła. Jednocześnie był to lud niezwykle bogobojny, przestrzegający 
nakazów i praktyk religijnych. Przestrzegali postów, nie skąpili ofiar, śpiewali po domach pieśni pobożne i 
godzinki, jak również odbywali liczne dalekie pielgrzymki. Lasowiacy byli ludźmi wesołymi, skorymi do 
zabawy, a czasem i hulanek,  jednocześnie dumni, pracowici i dbający o swe dobre warunki do życia. Na 
święto Trzech Króli (6 stycznia) był zwyczaj pieczenia ciasta drożdżowego z ziarnami owsa w kształcie 
chlebków.  
Lasowiacka zagroda: Najbardziej typowym układem wsi dla osadnictwa puszczańskiego był układ 
rozproszony z nieregularnym układem pól. Dopiero później powstają większe skupiska mieszkalne tzw. 
przysiółki oraz wsie leśno – łanowe noszące nazwę łańcuchówki i powstające na bazie zorganizowanego 
osadnictwa ulicówki zwane także szeregówkami. Generalną zasadą budowy zagród chłopskich w północnej 
części Puszczy Sandomierskiej była wielobudynkowość. Zagroda lasowiacka przeważnie liczyła dwa, rzadziej 
trzy lub cztery budynki, z czego każdy stawiany był pod osobnym dachem. Sporadycznie w najbiedniejszych 
gospodarstwach łączono dom mieszkalny ze stajnią ale zawsze posiadały one osobne wejścia. Chałupy 
lasowiackie były drewniane o konstrukcji wieńcowej, z narożnikami węgłowanymi.  Wyposażenie i ozdoby 
wnętrz Pierwotne wnętrza chałup dymnych były bardzo ubogie. Na środku chałupy stał słup ulepiony z gliny, 
tzw. „babka”, na którym palono, prycza do spania dla całej rodziny, ławki i stołki. Ponieważ wnętrze takiej izby 
było ciągle zadymione, skrzynie z odświętnymi strojami trzymano w komorach. Ściany zaś były zawsze 
okopcone dymem i nigdy ich nie bielono. Dopiero po wprowadzeniu pieców kominowych, wnętrza chałup 
zaczynają wypełniać się innymi elementami, choć nadal ogólny wystrój jest bardzo prosty i ubogi. Obok pieca 
w izbie znajduje się stół (nie w każdej chałupie), ławy, skrzynie pełniące funkcje szaf oraz łóżka, „wyrka”. 
Ważną rolę w wyposażeniu wnętrza pełniły żarna służące do mielenia zboża, stępa do tłuczenia kaszy 
jaglanej, pęczaku, siemienia lnianego na olej oraz pniak do rąbania drzewa. Wszystkie należące do 
Lasowiaków przedmioty wykonane z drzewa były tylko ociosane siekierką bez użycia hebla. Ważnym 
elementem odróżniającym Lasowiaków od sąsiadów był ich strój: niezwykle charakterystyczny i łatwy do 
rozpoznania wśród innych. Długo zachowała się jego archaiczna forma i zdobnictwo, będące jak prawie 
wszystko w Puszczy wynikiem gospodarki samowystarczalnej. Podstawowy zestaw odzieży kobiecej i 
męskiej, świątecznej jak i tej noszonej codziennie, był szyty z niebarwionego lnianego albo konopnego płótna 
i przepięknie zdobiony białym, czarnym lub czerwonym haftem. 
Do najważniejszych postaci historycznych prezentowanego obszaru należą: Jan Szypowski – Jeden z 
twórców COP-u (Nowa Dęba); Hrabia Komorowski (Bojanów); Rodzina Tarnowskich (Nowa Dęba); Rodzina 
Lubomirskich (Baranów Sandomierski). Wśród najciekawszych legend i podań oraz faktów historycznych 
możemy wyróżnić: legendę o Tarnowskiej Woli; legendę o krzyżu granicznym pomiędzy Chmielowem a 
Jadachami; podania dot. Traktu Puszczy Sandomierskiej Kazimierza Wielkiego (Przyszów); podanie dot. 
pomnika w Chmielowie wybudowanego na 500 lecie Bitwy pod Grunwaldem. 
 

2.2 Ocena społeczno - gospodarcza obszaru  
 
2.2.1 Społeczność lokalna na obszarze LGD  
 
Struktura ludności: Obszar Lasowiackiej Grupy Działania na dzień 31 grudnia 2006r. zamieszkiwało 37627 
osób, co stanowi 1,79% ogólnej liczby mieszkańców zamieszkujących województwo podkarpackie. Średnio 
na 1 km

2
 przypada 88 mieszkańców rejonu LGD, przy 118 osobach przypadających na 1 km

2
 w województwie 

podkarpackim. Świadczy to o niskim poziomie gęstości zaludnienia prezentowanego obszaru, co częściowo 
spowodowane jest dużym zalesieniem tego terenu. 
Tabela 6 Liczba ludności zamieszkująca obszar LGD 

 

Gminy tworzące LGD 

Liczba mieszkańców w 2005r. Liczba mieszkańców w 2006r. 

Razem Miasto Wieś Razem Miasto Wieś 

Baranów Sandomierski 11991 1451 10540 12159 1480 10679 

Nowa Dęba 18462 11432 7030 18650 11532 7718 

Bojanów 7192 0 7192 7258 0 7258 

RAZEM 37645 38067 

 



Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 LASOWIACKIEJ GRUPY DZIAŁANIA 

   20 

Wykres 1 Liczba ludności zamieszkująca obszar LGD (31.12.2006r.) 

Od kilku lat na obszarze obserwuje się ujemny przyrost naturalny ludności. Do 
takiego stanu przyczyniła się emigracja 
mieszkańców w poszukiwaniu pracy oraz odpływ 
młodych ludzi celem zdobycia wykształcenia, a 
także niż demograficzny spowodowany 
kształtowaniem się modelu rodziny 2+2,a nawet 
2+1. Wśród mieszkańców obszaru LGD, 8483 
osób jest w wieku przedprodukcyjnym, co 
stanowi 22,6% mieszkańców obszaru, 23452 
osób jest w wieku produkcyjnym, co stanowi 
62,3% mieszkańców obszaru oraz 5692 osób 
jest w wieku poprodukcyjnym, co stanowi 15,1% 
mieszkańców obszaru. W tabeli i wykresie 
poniżej zaprezentowano zestawienie 
mieszkańców poszczególnych gmin 
wchodzących w skład LGD wg. płci 

i ekonomicznych grup wiekowych. 

Tabela 7 Mieszkańcy wg. płci i ekonomicznych grup wiekowych w 2006r. 

Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Mieszkańcy ogółem 38067 18833 19234 

Gmina Baranów Sandomierski 

- osoby w wieku przedprodukcyjnym  

- osoby w wieku produkcyjnym  

- osoby w wieku poprodukcyjnym  

12159 

2827 

7391 

1941 

6039 

1421 

3961 

657 

61120 

1406 

3430 

1284 

Gmina Nowa Dęba 

- osoby w wieku przedprodukcyjnym  

- osoby w wieku produkcyjnym  

- osoby w wieku poprodukcyjnym 

18650 

3856 

11995 

2799 

9082 

2001 

6174 

907 

9568 

1855 

5821 

1892 

Gmina Bojanów 

- osoby w wieku przedprodukcyjnym  

- osoby w wieku produkcyjnym  

- osoby w wieku poprodukcyjnym 

7258 

1897 

4342 

1019 

3712 

998 

2337 

377 

3546 

900 

2005 

642 

 

Wykres 2 Mieszkańcy wg. płci i ekonomicznych grup wiekowych, w 2006r.  

We wszystkich gminach 
wchodzących w skład LGD 
zaobserwowano większą liczbę 
mężczyzn niż kobiet w wieku 
przedprodukcyjnym i 
produkcyjnym, natomiast w wieku 
poprodukcyjnym dominują kobiety. 
Ruch naturalny na terenie 
działania LGD w 2006r. 
kształtował się następująco: 

 
 
 
 
Tabela 8 Ruch naturalny w 
2006r. 

Dane/Gminy tworzące LGD 
Gmina Baranów 

Sandomierski 
Gmina Nowa Dęba Gmina Bojanów 

Urodzenia 115 163 64 

Zgony 112 166 63 

Przyrost naturalny 3 -3 1 

Przyrost naturalny na 1000 ludności 0,3 -0,2 0,1 
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W 2006r. na terenie gmin Baranów Sandomierski i Bojanów można było zaobserwować nieznaczne 
zwiększenie się przyrostu naturalnego, natomiast w Gmine Nowa Dęba przyrost naturalny ma wartość 
ujemną. Sytuacja ta ma miejsce, mimo, że w okres prokreacyjny wchodzą osoby urodzone w okresie wyżu 
demograficznego. Od wielu lat nie zaobserwowano znacznego wzrostu współczynnika przyrostu naturalnego 
na tym terenie. Aktualny przyrost naturalny, ma wpływ na funkcjonowanie niektórych placówek istniejących na 
obszarze LGD, jak chociażby szkoły, ponieważ wysokość subwencji zależy od liczby uczniów w klasie.  
 
Poziom zatrudnienia i bezrobocia: Na dzień 31 grudnia 2006r na obszarze objętym LSR bez pracy 
znajdowało się 2379 osób, co stanowi 6,3% ogółu mieszkańców tego terenu. Poniższe tabele przedstawiają 
liczbę zarejestrowanych bezrobotnych wg. wykształcenia, wieku oraz czasu pozostawania bez pracy.  
Tabela 9 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg. wykształcenia (31.12.2006r.) 

 

Obszar LGD 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg. wykształcenia 

Wyższe polic.i śred. zaw śred. ogólnoksz zasad.zawod. pozostałe 

o k o k o k o k o k 

Gmina Baranów Sand. 40 30 153 101 51 39 308 172 242 81 

Gmina Nowa Dęba 104 75 272 186 107 75 389 219 267 119 

Gmina Bojanów 19 13 74 61 44 37 170 104 139 52 

RAZEM 163 118 499 348 202 151 867 495 648 252 

Tabela 10 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg wieku (31.12.2006r.) 
 

Obszar LGD 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg wieku 

od 18 do 24 od 25 do 34 od 35 do 44 od 45 do 54 od 55 do 59 60 i więcej 

o k o k o k o k o k o k 

Gmina Baranów Sand. 159 89 229 149 214 106 164 73 26 6 2 0 

Gmina Nowa Dęba 231 149 365 230 251 149 244 133 43 13 5 0 

Gmina Bojanów 128 84 127 82 107 68 66 30 16 3 2 0 

RAZEM 518 322 721 461 572 593 474 236 85 22 9 0 

Tabela 11 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy (31.12.2006r.) 
 

Obszar LGD 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 

do 1m-ca  od 1 do 3 od 3 do 6 od 6 do 12 od 12 do 24 powyż. 24 

o k o k o k o k o k o k 

Gmina Baranów Sand. 55 12 97 37 105 55 102 55 133 66 302 198 

Gmina Nowa Dęba 84 28 163 76 136 86 142 89 155 110 459 285 

Gmina Bojanów 26 9 61 34 54 37 64 34 56 37 185 116 

RAZEM 165 49 321 147 295 178 308 178 344 213 946 599 

o- ogółem k- kobiety 
Na badanym obszarze największą grupą bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym, osoby w wieku od 25-34 lat oraz osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. Analiza 
powyższych danych wskazuje na konieczność aktywizacji zawodowej, społecznej osób długotrwale 
bezrobotnych oraz młodzieży celem stałego podnoszenia kwalifikacji i kontynuowania nauki. Działania te 
mogą się bowiem znacznie przyczynić do spadku bezrobocia w opisanych powyżej grupach. W latach 2005-
2006 na terenie objętym LSR zaobserwowano znaczny spadek liczby osób bezrobotnych. W 2005r. bez pracy 
pozostawało aż 2744 osoby, natomiast w roku 2006 liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 365 osób. 
Przemiany te, zachodzące na tle gmin wchodzących w skład LGD obrazuje Tabela 12. 
Tabela 12  Liczba osób bezrobotnych na obszarze LGD w latach 2005-2006 

Gminy tworzące LGD Liczba bezrobotnych w 2005r. Liczba bezrobotnych w 2006r. Spadek / wzrost o 

Baranów Sand. 929 794 - 135 

Nowa Dęba 1334 1139 - 195 

Bojanów 481 446 - 35 

RAZEM 2744 2379 - 365 

 
Osiągnięte wskaźniki z jednej strony wynikają z rosnącej aktywności zawodowej mieszkańców obszaru 
objętego LSR, a z drugiej ze zwiększonych możliwości zarobkowania za granicą, jakie pojawiły się po wejściu 
Polski do UE. Należy również zwrócić uwagę, że ogólny spadek bezrobocia dotyczy zarówno mieszkańców 
miast jak i wsi, przy czym w miastach zmiany te są bardziej dynamiczne. Ogólny spadek bezrobocia w 
przeciągu ostatnich lat spowodowany był dynamicznym i zwiększającym się odpływem bezrobotnych 
szczególnie za granicę przy jednoczesnym niewielkim wzroście napływu bezrobotnych (z Ukrainy, Gruzji, 
Chin). Jednak odpływ bezrobotnych jest coraz słabszy. W 2007 roku zanotowano zarówno spadek odpływu 
jak i zmniejszenie napływu bezrobotnych. Do spadku bezrobocia na prezentowanym obszarze przyczynił się 
dynamiczny wzrost gospodarczy, jaki można zaobserwować nie tylko na terenie działania LGD ale również na 
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obszarze całej Polski. Korzystne warunki gospodarcze przyczyniły się do dynamicznego rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a co za tym idzie do wzrostu popytu na 
pracowników, szczególnie tych którzy posiadają wykształcenie techniczne. Sytuacja ta wpłynęła na ogólny 
wzrost liczby ofert pracy i systematyczny spadek bezrobocia na prezentowanym obszarze 
 
Poziom wykształcenia: Według danych zebranych w czasie Narodowego Spisu Powszechnego, który odbył 
się w maju 2002r., na terenie objętym LSR stwierdzono, iż wykształcenie wyższe posiada jedynie 5,76% 
ankietowanych, 2,69% ludności posiada wykształcenie policealne, a 23,66% wykształcenie średnie. Duża 
grupa osób, bo aż 28,08% ogólnej liczby badanych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast 
największą grupę stanowią osoby, które zakończyły edukację na szkole podstawowej. Pozostała grupa osób, 
czyli 4,47% nie ukończyła kształcenia w zakresie podstawowym lub też nie ma żadnego wykształcenia. 

Wyniki badania przeprowadzonego na grupie osób powyżej 13 roku życia przedstawia Tabela 13. 
Tabela 13 Ludność wg płci i poziomu wykształcenia (maj 2002r.) 

Wykształcenie ludności /Gmina 
Baranów Sand. Nowa Dęba Bojanów RAZEM 

O K O K O K O K 

wyższe 448 280 1209 672 121 76 1778 1028 

policealne 217 160 549 446 66 52 832 658 

średnie 2065 1149 4473 2419 768 493 7306 4061 

zasadnicze zawodowe 3019 1215 3773 1444 1876 736 8668 3395 

podstawowe ukończone 3814 1960 4964 2736 2132 1048 10910 5744 

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 318 204 503 289 559 327 1380 820 

RAZEM 30874 15706 

O – ogółem K - kobiety 
 
Omawiany obszar charakteryzuje dość wysoki odsetek kobiet z wykształceniem wyższym i policealnym, co w 
przyszłości może przyczynić się do aktywnego działania tych kobiet na rynku pracy. Kobiety częściej niż 
mężczyźni mają ukończoną szkołę co najmniej średnią; wśród mężczyzn najwyższy jest udział osób, które 
ukończyły szkołę zasadniczą zawodową. Analizując powyższe dane możemy stwierdzić,  
iż na prezentowanym obszarze konieczne jest prowadzenie działań promujących podnoszenie kwalifikacji 
i kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego. W przyszłości, działania te mogą się bowiem znacznie 
przyczynić do rozwoju gospodarczego regionu, jeśli osoby te zdecydują się osiedlić na jego terenie. Należy 
zaznaczyć, że dane spisu 2002 roku – ze względu na termin jego przeprowadzenia (maj 2002 r.) – nie w pełni 
obrazują sytuację, ponieważ uczniowie różnych typów szkół, którzy kończyli naukę w 2002 r. w momencie 
spisu nie posiadali jeszcze świadectwa ukończenia szkoły i zostali zaliczeni do niższego poziomu 
wykształcenia.  

 

2.2.2 Infrastruktura społeczna  
 
Edukacja: Na obszarze działania LGD szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne stoi na wysokim poziomie. 
Dzieci zamieszkujące ten obszar mają łatwy dostęp do instytucji edukacyjnych w zakresie szkolnictwa 
podstawowego i gimnazjalnego. Braki należy natomiast zauważyć w dostępie do edukacji ponadgimnazjalnej 
oraz w zakresie możliwości zdobycia wyższego wykształcenia. Na obszarze objętym badaniem stanowczo 
zbyt mało jest szkół średnich, szczególnie zawodowych, kształcących na kierunkach technicznych. Na terenie 
tym nie funkcjonuje również żadna szkoła wyższa, co zmusza mieszkańców obszaru do emigracji w celu 
zdobycia wyższego wykształcenia. Stwarza to niebezpieczeństwo odpływu młodych wykształconych ludzi do 
większych miast. Instytucje edukacyjne zlokalizowane na terenie działania LGD, prezentuje Tabela 14, 
podając równocześnie liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół. 
Tabela 14 Instytucje edukacyjne na obszarze działania LGD w roku szkolnym 2006/2007 

Instytucje edukacyjne / gminy Baranów 

Sandomierski 

Nowa Dęba Bojanów RAZEM obszar 

LGD 

Liczba 

instytucji 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

instytucji 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

instytucji 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

instytucji 

Liczba 

uczniów 

Szkoły podstawowe 7 929 9 1153 6 628 22 2710 

Gimnazja 4 552 5 735 2 388 11 1675 

Ponadgimnazjalne technika dla młodzieży 0 0 2 150 0 0 2 150 

Szkolnictwo zasadnicze zawodowe 0 0 1 148 0 0 1 148 

Szkolnictwo średnie zaw. i artystyczne 0 0 2 225 0 0 2 225 

Szkolnictwo ogólnokształcące 1 48 2 427 0 0 3 475 

Szkolnictwo policealne 0 0 2 217 0 0 2 217 

Uzup. licea ogólnokształcące dla dorosłych 0 0 2 78 0 0 2 78 

Wychowanie przedszkolne 9 277 10 354 6 86 25 717 

RAZEM 30874 15706 
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Istniejące instytucje edukacyjne są skomputeryzowane i posiadają dostęp do Internetu, jednakże wiele z nich 
wymaga zakupu wyposażenia oraz przeprowadzenia prac remontowych. Koniecznym staje się również 
budowa, modernizacja i rozbudowa zaplecza sportowego celem rozwoju kultury fizycznej i sportu, co jest 
niezwykle istotne z uwagi na rosnące zagrożenie chorobami związanymi z wadami postawy i postępem 
cywilizacyjnym. Zmniejszająca się liczba dzieci na obszarze funkcjonowania LGD stwarza również 
niebezpieczeństwo zamknięcia najmniej licznych szkół. Część szkół zlokalizowanych na prezentowanym 
obszarze posiada wdrożony program tzw. e-dziennika, który stanowi nowoczesną formę kontaktu szkoła – 
rodzic i umożliwia śledzenie postępów w nauce dzieci i młodzieży przez Internet. 
 
Sytuacja ekonomiczna rodzin: O poziomie życia ludności zamieszkującej obszar działania LGD decydują 
dochody jej mieszkańców, które w dużej mierze zależą od aktywności gospodarczej gmin zlokalizowanych na 
tym terenie. A aktywność ta jest uzależniona od dochodów, jakie uzyskują mieszkańcy zarówno z pracy 
najemnej, świadczeń emerytalnych i rentowych, ze sprzedaży produktów rolnych, a także z otrzymywanych 
zasiłków dla bezrobotnych. Struktura źródeł utrzymania ludności wykazuje, że znaczny odsetek mieszkańców 
utrzymuje się z pracy zarobkowej poza swoim gospodarstwem, które nie jest w stanie utrzymać rolnika z jego 
rodziną. Duże znaczenie dla budżetu wielu rodzin mają niezarobkowe źródła dochodów. Część mieszkańców 
poszukuje nowych źródeł dochodu za granicą, szczególnie są to ludzie młodzi, którzy nie widzą dla siebie 
perspektyw rozwoju w lokalnym środowisku. Większość emigracji za pracą ma charakter sezonowy. 
Najczęstszym powodem trudnej sytuacji życiowej mieszkańców tego terenu są; długotrwała choroba, 
ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność. Znacznie mniejsza grupa osób upatruje przyczyn swojej 
sytuacji materialnej w alkoholizmie oraz nieumiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego i radzenia 
sobie z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Na prezentowanym terenie w najtrudniejszej sytuacji 
znajdują się rodziny utrzymujące się wyłącznie z rolnictwa oraz wielodzietne, a także bezrobotni pozostający 
bez pracy z uwagi na zwolnienia w wyniku restrukturyzacji wiodących gałęzi przemysłu na tym obszarze. 
Mimo spadku w ostatnich dziesięciu latach liczby urodzeń, wzrasta obciążenie rodzin wielodzietnych 
wychowaniem potomstwa. Spowodowane jest to przedłużaniem się okresu nauki znacznej części młodzieży, 
a także, w sytuacji znacznego bezrobocia, brakiem możliwości usamodzielnienia się młodych osób. Wydłuża 
się więc okres pozostawania na utrzymaniu rodziców. Efektem takiego stanu rzeczy jest dużo częstsze 
zagrożenie ubóstwem rodzin wielodzietnych. Większość wydatków mieszkańcy obszaru LGD przeznaczają 
żywność i opłaty związane z mieszkaniem (opłaty za czynsz, energię, wodę, opał itp.). Sytuacja ekonomiczna 
rodzin zamieszkujących obszar działania LGD z roku na rok się poprawia. Sytuacja ta spowodowana jest 
dynamicznym rozwojem gospodarczym na tym terenie, który przyczynia się do zmniejszenia liczby osób 
bezrobotnych i zwiększenia możliwości zdobycia zatrudnienia. Obserwuje się stały wzrost wynagrodzeń.  
 
Bezpieczeństwo publiczne: Trwająca od kilkunastu lat transformacja systemowa w Polsce wywołuje ciągłe 
zmiany o charakterze społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Obok pozytywnych, pożądanych efektów 
występują niestety również liczne zagrożenia ludności i środowiska naturalnego z tendencją do ciągłego 
wzrostu. Zadania z zakresu zapewnienia porządku publicznego i szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
obywateli realizowane są poprzez ścisłą współpracę ze służbami, inspekcjami i strażami takimi jak: Komenda 
Policji - w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Komenda Państwowej Straży Pożarnej - w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej mającej na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska, przed 
pożarem, klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami, Państwowym Powiatowym Inspektoratem 
Sanitarnym w zakresie bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego. Powiatowym Inspektoratem 
Weterynarii w zakresie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego, Powiatowym Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych. 
Ponadto w strukturach Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli i Tarnobrzega od lutego 2001 r działa 
Rzecznik Praw Konsumenta, którego głównym zadaniem jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i 
informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Na terenie obszaru Lasowiackiej Grupy Działania 
podejmowane są również liczne działania prewencyjne między innymi akcja "Bezpieczna droga do szkoły", 
podejmowane w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Jednym z elementów 
akcji "Bezpieczna droga do szkoły" jest program "Jestem widoczny - jestem bezpieczny". Poniższa tabela 
prezentuje liczbę przestępstw popełnionych na obszarze LGD. 
Tabela 15 Przestępstwa popełnione w latach 2006 – 2007 na obszarze LGD 

 

Wyszczególnienie 

Gmina 

Baranów Sand. 

Gmina Nowa 

Dęba 

Gmina 

Bojanów 
RAZEM 

2006 r. 2007 r. 2006 r. 2007 r. 2006 r. 2007 r. 2006 r. 2007 r. 

Ilość popełnionych przestępstw 199 179 340 312 127 93 666 584 

Ilość przestępstw popełnionych przez nieletnich 6 2 4 6 3 5 13 13 
Ilość interwencji w ramach przemocy  

w rodzinie 
18 21 45 35 12 6 75 62 

Zatrzymanie młodzieży pod wpływem alkoholu i 

narkotyków 
2 6 5 13 1 0 8 19 
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Opieka zdrowotna: Zabezpieczeniem potrzeb mieszkańców terenu objętego LSR w zakresie ochrony 
zdrowia zajmuje się 13 Zakładów Opieki Zdrowotnej zlokalizowanych na tym obszarze. Placówki te są 
znacznie zróżnicowane pod względem wyposażenia w sprzęt medyczny i jakości oferowanych usług. 
Placówki te świadczą usługi medyczne w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i 
podgalają Podkarpackiej Kasie Chorych w Rzeszowie. Istnieje konieczność podniesienia standardu i jakości 
świadczonych usług w większości tych placówek oraz zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego. Istotne 
jest również zabezpieczenie potrzeb ludności w zakresie opieki stomatologicznej i higienicznej w szkołach. 
Zwrócić należy również uwagę na rolę szpitala jako zakładu pracy oraz ośrodka koncentrowania wiedzy i 
zasobów ludzkich. Szpital zlokalizowany w Nowej Dębie dysponuje następującymi oddziałami: Oddział 
Chorób Wewnętrznych, Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Ginekologiczno – 
Położniczy, Oddział Pediatryczny, Oddział Psychiatryczny, Oddział Rehabilitacyjny. Szpital dysponuje też 
Zespołem Ratownictwa Medycznego. Mieszkańcy obszaru objętego LSR korzystają również z położonego w 
bliskiej odległości - Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli. Na prezentowanym obszarze funkcjonuje również 
dobra sieć aptek (7 aptek). Podsumowując, można stwierdzić, że stan usług medycznych na terenie obszaru 
działania LGD jest zadowalający.  
 
Pomoc społeczna: Pomoc społeczna odgrywa duże znaczenie w systemie zabezpieczenia społecznego 
ludzi potrzebujących. Zabezpieczeniem potrzeb społecznych mieszkańców obszaru objętego LSR zajmują się 
zlokalizowane na tym obszarze Ośrodki Pomocy Społecznej. Mieszkańcy Gminy Nowa Dęba korzystają 
z Ośrodka Pomocy Społecznej, podległego gminie Nowa Dęba i zlokalizowanego w tej miejscowości. 
Zabezpieczeniem potrzeb społecznych mieszkańców gminy Baranów Sandomierski, zajmuje się Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim, który jest jednostką organizacyjną gminy. 
Opiekę społeczną w gminie Bojanów sprawuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie wspierany przez 
prężnie działający Środowiskowy Dom Samopomocy z Ośrodkiem Wsparcia dla Osób z Chorobami 
i Zaburzeniami Psychicznymi.  Zaprezentowane powyżej ośrodki realizują działania z zakresu pomocy 
społecznej, współpracując w tym zakresie z administracją publiczną, organizacjami społecznymi i 
pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi 
i prawnymi. Pomoc społeczna umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W Ośrodkach 
Pomocy Społecznej można uzyskać pomoc finansową, materialną (żywność, środki czystości, odzież itp.) 
oraz pomoc w ramach szeroko rozumianej pracy socjalnej tj. pośrednictwa w załatwianiu spraw urzędowych 
osób niezdolnych do czynienia tego we własnym zakresie, poradnictwa, powództwa o roszczenia 
alimentacyjne, kierowania wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności, 
kompletowania dokumentacji o umieszczenie w Domu Pomocy. Ponadto realizowany jest program 
dożywiania dzieci z rodzin ubogich w szkołach. Szczegółowe informacje dotyczące powodów przyznawania 
pomocy przez Ośrodki Pomocy Społecznej zawiera tabela 16  (w załączeniu) 
 
Specyfika lokalnego rynku pracy: Na koniec 2006r. na obszarze objętym LSR zatrudnienie miało 4610 
osób. Porównując te dane z rokiem 2005 możemy stwierdzić, że liczba miejsc pracy wzrosła o 95. Wzrost 
liczby osób zatrudnionych, mieszkających na danym terenie znacząco poprawił sytuację materialną wielu 
rodzin, co przyczyniło się z kolei do rozwoju prezentowanego obszaru. W Tabeli 17 przedstawiono dane 
odnośnie zatrudnienia w różnych sektorach gospodarki, osób zamieszkujących poszczególne gminy tworzące 
LGD. Dane te zostały zbadane na koniec 2006r. Powyższa tabela nie obejmuje osób zatrudnionych w 
podmiotach gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, fundacjach, stowarzyszeniach i innych 
organizacjach oraz osób zatrudnionych za granicą.  
Tabela 17 Zatrudnieni w podziale na sektory gospodarki w 2006r. 

 

 

Obszar LGD 

Zatrudnieni ogółem Rolnictwo, 

łowiectwo, 

leśnictwo  

i rybactwo 

Przemysł i 

budownictwo 

usługi 

Ogółem 
w tym 

kobiety 
rynkowe nierynkowe 

Gmina Baranów Sand. 1153 737 12 487 269 385 

Gmina Nowa Dęba 3195 1500 46 1706 415 1028 

Gmina Bojanów 262 185 13 24 61 164 

RAZEM 4610 2422 71 2217 745 1577 
 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę na obszarze powiatu stalowowolskiego, na którym 
zlokalizowana jest gmina Bojanów wyniosło na koniec 2006r 2264,72zł brutto, natomiast na obszarze powiatu 
tarnobrzeskiego, na terenie którego znajdują się gminy Baranów Sandomierski Nowa Dęba wyniosło  
na koniec 2006r. 2346,81zł brutto. Kwoty te są znacznie wyższe od przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za pracę, mierzonego w całym województwie podkarpackim. Wyniosło ono na koniec 2006r. 
2179,57zł brutto. Brakuje pracowników, więc pracodawcy, by nie stracić tych, których mają - podnoszą 
pensje. Atutem lokalnego rynku pracy jest duża liczba młodych, mobilnych, elastycznych i skłonnych do 
ewentualnego przekwalifikowania się osób. Niestety, pracodawcy najczęściej poszukują osób 
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z doświadczeniem, a młodzi jeśli je nawet mają - to niewielkie, często więc decydują się na wyjazd za granicę.  
Z uwagi na dobrą koniunkturę gospodarczą z roku na rok maleje wskaźnik bezrobocia i wzrasta liczba 
oferowanych miejsc pracy. Sytuacja ta staje się coraz bardziej widoczna, bo zaczyna brakować specjalistów 
w budownictwie, gastronomii i turystyce, służbie zdrowia. Z badań przeprowadzonych na terenie całego 
województwa podkarpackiego wynika, iż blisko 45 proc. podkarpackich pracodawców ma problemy  
ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, i to zarówno na stanowiska wykonawcze, jak 
i kierownicze. Najchętniej przedsiębiorcy zatrudnialiby handlowców, osoby do bezpośredniej obsługi klienta, 
specjalistów od marketingu i reklamy, informatyków, ekonomistów, ale także pracowników sezonowych. Jest 
to wyraźny sygnał do podjęcia działań zmierzających do podniesienia jakości kadr w regionie i wyposażenia 
potencjalnych pracowników w kwalifikacje odpowiednie dla struktury gospodarki. Przyczyny takiego stanu 
rzeczy to nieodpowiedni system kształcenia, niedopasowany do potrzeb rynku pracy, jak również niskie płace 
w regionie (w stosunku do wynagrodzeń oferowanych w dużych aglomeracjach miejskich), które powodują 
selektywne migracje osób o stosunkowo wysokich kwalifikacjach. Z kolei główną barierą w rozwoju zasobów 
ludzkich w firmach jest brak środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Pracodawcy coraz częściej 
oczekują uelastycznienia form i czasu pracy oraz wprowadzenia ulg i zwolnień dla przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy. Przeważająca część ludności czynnej zawodowo pracująca poza rolnictwem 
indywidualnym znalazła zatrudnienie m.in. w sektorze budowniczym i przemysłowym, w szkolnictwie i innych 
instytucjach związanych z edukacją, a także w handlu i usługach, administracji i ochronie zdrowia. Najbardziej 
poszukiwana jest praca w miejscu zamieszkania lub w sąsiedztwie, co związane jest z obniżeniem kosztów 
dojazdu do pracy. Znaczna grupa mieszkańców obszaru znajduje zatrudnienie w zakładach przemysłowych, 
zlokalizowanych w Nowej Dębie, Tarnobrzegu, Stalowej Woli oraz Mielcu. 
 
Dostęp do kultury: Na omawianym terenie działa wiele instytucji i organizacji zajmujących się krzewieniem 
kultury i zachowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego. Główną działalność w tym zakresie prowadzą Domy 
Kultury, ściśle współpracujące ze zlokalizowanymi w większości miejscowości Domami Ludowymi i 
Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Podmioty te zajmują się prowadzeniem działalności kulturalnej, 
oświatowej i rozrywkowej oraz kultywowaniem tradycji regionalnych. Prowadzą one liczne zespoły, kluby  
i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizując imprezy o charakterze kulturalnym 
(występy, przeglądy teatralne, muzyczne, taneczne, konkursy). Posiadają one zaplecze lokalowe 
umożliwiające prowadzenie działalności na rzecz lokalnego środowiska. Zaplecze to w wielu przypadkach 
wymaga rozbudowy i remontu oraz zakupu wyposażenia ułatwiającego prowadzenie aktywnej, atrakcyjnej dla 
mieszkańców i skutecznej działalności kulturalnej. Podmioty te skupiają również lokalne organizacje 
pozarządowe ściśle z nimi współpracując przy organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych i 
imprez okolicznościowych. Na szczególną uwagę zasługuje nowopowstałe Centrum Kultury Lasowiackiej w 
Cyganach aktywnie kultywujące tradycje lasowiackie i kształtujące wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
poczucie tożsamości regionalnej i wyrastania ze wspólnych korzeni kultury lasowiackiej. Centrum zajmuje się 
organizacją „Dni Kultury Lasowiackiej”, imprezy, która na stałe weszła do kalendarza imprez regionu. Dużą 
role w propagowaniu kultury lasowiackiej oraz zachowaniu spuścizny historyczne jest funkcjonujące w Gminie 
Baranów Sandomierski Internetowe Centrum Lasowiackie. Instytucjami o charakterze kulturalnym, 
spełniającymi ważne funkcje społeczne, szczególnie na obszarach wiejskich są także Biblioteki. Zadaniem 
tych placówek jest organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej, promowanie osiągnięć kulturalnych, 
prowadzenie dokumentacji zdarzeń kulturalnych, pełnienie funkcji doradczej i współorganizowanie imprez na 
terenie gmin, a także pozyskiwanie funduszy na organizację prowadzonych działań. Poniższa tabela 
przedstawia liczbę bibliotek zlokalizowanych na obszarze LGD i posiadanych przez nie zasobów. 
Tabela 18 Biblioteki na obszarze LGD (31.12.2006r.) 

Instytucje edukacyjne / gminy Baranów Sand. Nowa Dęba Bojanów RAZEM obszar LGD 
Biblioteki  4 4 5 13 

Księgozbiór w tys. woluminów 49,4 64,7 44,3 158,4 

 
Aktywność kulturalna przejawia się w działalności różnego rodzaju zespołów artystycznych zlokalizowanych 
na obszarze objętym LSR. Wśród nich możemy wymienić: Zespół Ludowy „Cyganianki” w Cyganach, Zespół 
Ludowy „Lasowiaczki” w Baranowie Sandomierskim, Zespół Ludowy „Bielowianie” w Rozalinie, Zespół 
Ludowy „Dąbrowiczanki” w Dąbrowicy, Dziecięcy Zespół Taneczny Skrzaty, Bąble, Łobuziaki w Bojanowie, 
Kapelę„Łęgowianie”w Bojanowie, Zespół Taneczny "PEREŁKI" w Baranowie Sandomierskim, Zespół 
Taneczny „NOWE POKOLENIE” w Baranowie Sandomierskim, Zespół Pieśni i Tańca „SKOPANIE”, Grupę 
Teatralną w Baranowie Sandomierskim, Teatrzyk „Brzydkie Kaczątko” w Bojanowie. Ogromnym bogactwem 
regionu są lokalne tradycje obrzędy i gwara charakteryzujące społeczność lasowiacką. Kultywowane są one 
nadal przy organizacji dożynek, wesel (oczepiny) oraz świąt okolicznościowych, w których aktywny udział 
biorą lokalne zespoły ludowe. Społeczność obszaru ma także styczność z lokalną kulturą oraz integruje się w 
czasie różnego rodzaju wspólnych imprez okolicznościowych takich jak organizowane cyklicznie „dni kultury” 
oraz „dni” poszczególnych miejscowości. Miejsca kultu stanowią natomiast charakterystyczne figurki: św. 
Rozalii w Rozalinie i św. Mikołaja w Durdach (figura z skarbonką umiejscowiona w lesie). Przejawem 
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ogromnego bogactwa kulturalnego obszaru są także liczne zabytki zlokalizowane na tym terenie. W Tabeli 19 
przedstawiono zabytki ujęte w rejestrze zabytków nieruchomych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji 
Zabytków na koniec 2007 roku. 
Tabela 19 Zabytki na obszarze LGD 

Obszar LGD Zabytki 

Gmina 

Baranów 

Sand. 

 układ urbanistyczny, nr rej.: 290/A z 6.05.1985 (Baranów Sandomierski), 

 kościół par. p.w. sw. Jana Chrzciciela, 1607, 2 poł. XIX, nr rej.: 62/A z 2.08.1982 (Baranów Sandomierski), 

 cmentarz parafialny, nr rej.: 343/A z 14.06.1988 (Baranów Sandomierski), 

 zespół zamkowy, nr rej.: A-78 z 11.12.1967 oraz 1/A z 24.02.1977 (Baranów Sandomierski), 

 zamek, 1591-1606, k. XVII, XIX (Baranów Sandomierski), 

 park, XIX – XX (Baranów Sandomierski), 

 dom, Rynek 1, k. XIX, nr rej.: 581/A z 24.10.1995 (Baranów Sandomierski), 

 dwór, po 1920, nr rej.: 311/A z 21.09.1987 (Józefów), 

 kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP, 1873, nr rej.: 427/A z 22.04.1991 (Ślęzaki), 

 dzwonnica, nr rej.: j.w. (Ślęzaki), 

 cmentarz parafialny (najstarsza cześć), ok. 1873, nr rej.: 594/A z 10.06.1988 (Ślęzaki), 

 kaplica, nr rej.: j.w. (Ślęzaki), 

 kościół parafialny p.w. Najsw. Serca Jezusa, pocz. XX, nr rej.: 428/A z 18.04.1991 (Wola Baranowska). 

Gmina Nowa 

Dęba 

 kościół par. p.w. św. Stanisława, 1923-26, nr rej.: 258/A z 21.05.1981 (Chmielów), 

 plebania, 1926 nr rej.: j.w. (Chmielów), 

 zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: 797/A z 29.04.1975 oraz 71/A z 20.05.1977 (Chmielów), 

 dwór Belweder”, (Chmielów), 

 park, nr rej.: 8-ZP z 4.09.1948 (Chmielów), 

 stodoła w zagrodzie nr 172, drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: 745/A z 24.05.1974 (Cygany), 

 kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, po 1920, nr rej.: 439/A z 22.04.1991 (Tarnowska Wola), 

 ogrodzenie, po 1920, nr rej.: j.w. (Tarnowska Wola). 

Gmina 

Bojanów 

 cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 596/A z 14.06.1988 (Bojanów), 

 park dworski, nr rej.: 469/A z 5.08.1991 (Bojanów), 

 cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 346/A z 14.06.1988 (Przyszów-Kliny), 

 kościół par. p.w. ss. Jana Gwalberta i Tekli, drewn., 1947, nr rej.: 429/A z 18.04.1991 (Stany), 

 cmentarz par. (najstarsza cześć) (nieczynny), poł. XIX, nr rej.: 593/A z 14.06.1988 (Stany), 

 kaplica, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w. (Stany). 

 
Miejscami wartymi zobaczenia, które nie zostały wpisane do rejestru zabytków są również; Pałacyk Myśliwski 
zlokalizowany w Budzie Stalowskiej, gdzie można zobaczyć budynki byłego leśnictwa z lat 30 XXw.,  500-letni 
dąb w Durdach, kurhan – kopiec wzniesiony w miejscu dawnego kościoła w Dymitrowie Dużym. Kluczową 
rolę w promowaniu miejscowości, jej kultury i dziedzictwa odgrywają zasoby internetowe, zawierające 
wyczerpujące informacje na temat Gmin Baranów Sandomierski, Nowa Dęba i Bojanów. Gminy te na swoich 
witrynach promują wspólne dziedzictwo oraz działalność Lasowiackiej Grupy Działania. Na każdej z tych stron 
są linki do gmin będących członkami LGD. Informacje o gminach znajdują się na następujących witrynach 
internetowych: www.baranowsandomierski.pl; www.nowadeba.pl; www.bojanow.pl. Podsumowując, obszar 
działania LGD dysponuje dobrą bazą instytucjonalną dla rozwoju kultury. Należy jednak zwrócić uwagę na 
brak wyspecjalizowanych placówek kultury w mniejszych miejscowościach na oraz pobudzanie aktywności 
kulturalnej przez animatorów kultury. Należy również wspierać działania organizacji pozarządowych, 
propagujących kulturę. 
 
Aktywność społeczna: Lokalna społeczność chętnie i licznie uczestniczy w organizowanych 
przedsięwzięciach i imprezach okolicznościowych, bezpośrednio angażując się w realizowane działania, na 
przykład poprzez przygotowanie wieńców dożynkowych, występów zespołów ludowych, dziecięcych i 
teatralnych, sportowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój inicjatyw integrujących lokalne 
środowisko poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć, szczególnie w zakresie kultury, edukacji i sportu. 
Często aktywność społeczna mieszkańców obszaru skupia się wokół rożnego rodzaju organizacji i instytucji. 
Na terenach wiejskich są to przeważnie Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne, a także 
szkoły dysponujące odpowiednim zapleczem dla prowadzenia działalności społecznej (Domy Ludowe, remizy 
strażackie, budynki szkolne). Domy Ludowe i Remizy zlokalizowane są w większości miejscowości obszaru 
działania LGD, natomiast Koła Gospodyń Wiejskich działają w miejscowościach: Cygany, Dąbrowica, Rozalin 
i Wola Baranowska. Na obszarach miejskich aktywność społeczna skupia się głównie wokół działalności 
prowadzonej przez Urzędy Gmin i Domy/Ośrodki Kultury. Duża liczba organizacji pozarządowych na terenie 
objętym LSR, które podejmują różnorakie działania jest dobitnym świadectwem aktywności mieszkańców tego 
obszaru. Koniecznym jest jednak wypracowanie jednolitych i skutecznych zasad współpracy z organizacjami 
pozarządowymi przez poszczególne gminy oraz coroczne zabezpieczanie w budżetach gmin środków 
finansowych w odpowiedniej wysokości na realizację zadań określonych w programie współpracy. Wśród 
organizacji wiele jest podmiotów krzewiących kulturę fizyczną i promujących działania pro-sportowe, w 

http://www.baranowsandomierski.pl/
http://www.nowadeba.pl/
http://www.bojanow.pl/
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których chętnie uczestniczą mieszkańcy prezentowanego obszaru. W Nowej Dębie funkcjonuje Samorządowy 
Ośrodek Sportu i Rekreacji przy którym działa „Miejski Klub Sportowy Stal Nowa Dęba” oraz sekcja 
badmintona. Na obszarach wiejskich znaczącą rolę odgrywają Gminne, Ludowe Zespoły i Kluby Sportowe, 
których łącznie na obszarze objętym LSR działa 18.  Na szczególną uwagę zasługuje wysoka aktywność ludzi 
młodych, którzy zrzeszają się w licznych klubach i organizacjach młodzieżowych działających na tym 
obszarze. Organizacje, kluby, koła zainteresowań zlokalizowane na prezentowanym terenie z uwagi na słaby 
stan infrastruktury społecznej nie mogą jednak w pełni wykorzystać swojego potencjału i rozwinąć swojej 
działalności. Koniecznym staje się więc stworzenie warunków lokalowych i sprzętowych umożliwiających 
aktywizację i lepszą integrację lokalnej społeczności w zakresie podejmowania inicjatyw społecznych 
aktywizujących i integrujących lokalne środowisko. Wyraźnie zaznacza się tutaj działalność lokalnych liderów 
społecznych, którzy sowim zaangażowaniem oraz aktywną postawą przyczyniają się do wdrażania inicjatyw 
społecznych oraz rozwoju sektora pozarządowego. Najbardziej aktywnymi stowarzyszeniami działającymi na 
tym terenie są: Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw 
Społecznych „INICJATYWA”, Stowarzyszenie Społeczno - Oświatowe w Chmielowie, Stowarzyszenie Na 
Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy, Towarzystwo Włościańskie ŁUGI, Tarnowska Wola, LASOWIACY SZKOLE, 
Rozalin,  Towarzystwo Krzewienia Kultury Lasowiackej BIELOWIANIE, Rozalin, STOWARZYSZENIE 
Mieszkańców Gminy Bojanów "EDUKACJA I ROZWÓJ", Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności 
Lokalnej i Rozwoju Przedsiębiorczości w gminie Baranów Sandomierski  „SOKÓŁ”, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Baranowa Sandomierskiego „ARKADIA” Szczegółowy spis przedstawicieli sektora organizacji 
pozarządowych działających na prezentowanym terenie przedstawia Załącznik nr 8 LSR. Lokalna 
społeczność angażuje się również w przedsięwzięcia organizowane przez szkoły, takie jak np. organizacja 
Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Babci, Dziadka, Dnia Kobiet i innych imprez szkolnych. Dużą rolę odgrywa 
również działalność kościoła katolickiego, który przy współpracy z lokalną społecznością organizuje 
przedsięwzięcia i imprezy charytatywne (wigilia dla bezdomnych, zbiórki darów dla potrzebujących itp.). Innym 
przejawem dużej aktywności mieszkańców tych terenów jest sponsoring. Wiele organizacji społ. oraz imprez 
finansowanych jest z funduszy przekazanych przez darczyńców, którzy są zainteresowani wspieraniem 
lokalnych inicjatyw w zakresie kultury, edukacji i sportu. Mieszkańcy obszaru objętego LSR, żywo interesują 
się również sprawami dotyczącymi regionu i całego kraju, o czym świadczy frekwencja w wyborach 
samorządowych i parlamentarnych (przedstawiona w Tabeli 20). 
Tabela 20 Wyniki wyborów samorządowych i parlamentarnych na obszarze LGD 

Obszar LGD 

Wybory samorządowe 12.11.2006r. Wybory parlamentarne 19.10.2007r. 

Liczba 

uprawnionych do 

głosowania 

Liczba 

wydanych 

kart 

Frekwencja w 

% 

Liczba 

uprawnionych 

do głosowania 

Liczba 

wydanych 

kart 

Frekwencja w 

% 

Gmina Baranów Sand. 9427 4852 51,47 9486 4971 52,40 

Gmina Nowa Dęba 15238 7315 48,00 15564 7412 47,62 

Gmina Bojanów 5356 2687 50,17 5352 2388 44,62 

RAZEM 30021 14854 49,48 30402 14771 48,59 

Frekwencja mieszkańców obszaru objętego LSR zarówno w wyborach samorządowych wyniosła łącznie 
49,48% i była wyższa niż w frekwencja mierzona w skali kraju która wyniosła 39,56%. W wyborach 
parlamentarnych natomiast w głosowaniu wzięło udział 48,59% uprawnionych do głosowania. Wynik ten jest 
nieco niższy niż frekwencja osiągnięta w skali kraju, która wyniosła 53,88%.  
 

2.2.3 Gospodarka obszaru  
Kluczowe Firmy znajdujące się na obszarze LGD: Rozwój gospodarczy, obszar objęty LSR, zawdzięcza 
inwestycjom w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP – u w latach 1936 – 1939). Stworzenie 
COP przyczyniło się do powstania zakładów dających zatrudnienie okolicznej ludności. Do grupy 
najważniejszych, z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, zakładów można zaliczyć firmę Dezamet, 
obecnie "Zakłady Metalowe DEZAMET SA". Przedsiębiorstwo produkcyjne z Nowej Dęby wywodzące się od 
powstałej w 1939 roku "Wytwórni Amunicji Nr 3", która utworzona została w ramach Centralnego Okręgu 
Przemysłowego (COP). Produkowało ono szeroki asortyment wyrobów z metalu, od czajników, żelazek, 
opiekaczy, przez silniki do amunicji. Obecnie produkowane są tam sworznie, cięgna i inne elementy 
konstrukcyjne do różnych maszyn, większa część z tej produkcji trafia na eksport. ZM Dezamet S.A. jest 
przede wszystkim zakładem zbrojeniowym, produkującym granaty, naboje, pociski i bomby. Pod koniec 2003 
roku Firma została skonsolidowana w Grupie Kapitałowej Bumar Sp.z o.o. Firma cały czas się rozwija. Hale 
produkcyjne wzbogaciły się o nowoczesne obrabiarki numeryczne oraz inne urządzenia, wyremontowano 
także biura, budynki itp. Na bazie tradycji sukienniczej i tkackiej we wsi Skopanie w ramach inwestycji 
Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP – u w latach 1936 – 1939) uruchomiono zakłady włókiennicze 
istniejące obecnie jako Fabryka Firanek „Wisan” S.A. w Skopaniu. Firma ta założona przed wojną jako 
fabryka spadochronów zatrudniała najwięcej pracowników na początku lat 90 – tych tj. ok. (1200 osób). 
Obecnie firma ta jest największym producentem firanek w Polsce. Produkuje rocznie 30 mln m kw. firanek 
poliestrowych, z czego prawie 50% sprzedawanych jest w eksporcie do 40 krajów świata. „Wisan” produkuje 
wszystkie rodzaje firanek – płaskie, wypukłe i żakardowe – w metrażu i produkcie finalnym w postaci gotowej 
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konfekcji. Wyroby „WISAN” – u są sprzedawane w sieciach handlowych w kraju i za granicą za 
pośrednictwem odbiorców hurtowych i detalicznych. Rozwija się także sprzedaż wysyłkowa – gdzie wyrób 
dociera bezpośrednio do ostatecznego odbiorcy. Fabryka znana jest z wyrobów o wysokiej jakości i 
indywidualnym wzornictwie. Od 1998 r. wchodzi w skład tekstylnej grupy kapitałowej „PRÓCHNIK” S.A., 
zatrudniając około 900 osób. Mieszkańcy terenu pracują także w pobliskim Tarnobrzegu oraz w Kopalniach i 
Zakładach Przetwórczych Siarki „Siarkopol”, jak również w Stalowej Woli w Hucie Stalowa Wola, która ma 
duże znaczenie dla całego regionu oraz dla obszaru działania LGD. Huta Stalowa Wola to zakład przemysłu 
przetwórczego, powstały również w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jego budowę rozpoczęto w 
1938 roku, a już w 1939r. ruszyły pierwsze linie produkcyjne. Zakład produkował wtedy stal szlachetną, sprzęt 
zbrojeniowy oraz rolniczy. W ekspresowym tempie powstawały: elektrownia oraz osiedle pracownicze 
Stalowa Wola. Rozwój HSW przerwał wybuch wojny. W latach 90 XX w. rozpoczął się proces restrukturyzacji 
HSW S.A., w wyniku którego pracę straciło wielu mieszkańców obszaru LGD, znajdujących zatrudnienie w 
tym zakładzie. HSW S.A. jest obecnie holdingiem powiązanych ze sobą firm. Część z nich ma już nowych, 
krajowych bądź zagranicznych inwestorów. Współpracując z HSW S.A. współuczestniczą oni w produkcji i 
eksporcie na rynki kilku kontynentów przede wszystkim: maszyn budowlanych, (ładowarek kołowych i 
gąsienicowych, spycharek, koparko – ładowarek, układaczy rurociągów), a także sprzętu wojskowego 
różnych typów oraz części i podzespołów do maszyn budowlanych i sprzętu wojskowego. W zakładzie tym 
produkuje się również wysokiej jakości stal. Oprócz tego na terenie LGD działają podmioty zajmujące się 
przetwórstwem rolnym. Obecnie na terenie objętym LSR działa 2184 podmioty gospodarcze, przy czym 
najwięcej z nich działa w sektorze prywatnym.  
Tabela 21 Podmioty gosp. narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON (2006r.)  

Obszar LGD Ogółem 

Sektor Z ogółem 

Public

zny 

Prywat

ny 

Spółki handlowe 

Spółki 

cywilne 

Spółdzielni

e 

Fundacje 

stowarzyszenia i 

org. społ. 

Osoby fizyczne 

prowadzące 

działalność gosp. 
Razem 

W tym z 

udziałem 

kapitału 

zagranicznego 

Baranów Sand. 744 30 714 12 1 43 2 24 621 

Nowa Dęba 1191 56 1135 49 2 87 6 43 936 

Bojanów 249 17 232 - - 13 2 11 203 

Razem 2184 103 2081 61 3 143 10 78 1760 

Tabela 22 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według wybranych sekcji w 2006r.  

Obszar LGD Ogółem 

W tym 

Rolnictwo 

łowiectwo 

leśnictwo 

Przemysł 

Budown

ictwo 

Handel i 

naprawy 

Hotele  

i 

restauracje 

Transport 

gosp. 

magazynowa i 

łączność 

Pośredn

ictwo 

finanso

we 

Obsługa 

nieruch

omości i 

firm 

Razem 

W tym 

przetwórst

wo przem. 

Baranów Sand. 744 29 62 60 73 205 14 72 14 149 

Nowa Dęba 1191 21 147 144 128 439 25 46 54 123 

Bojanów 249 41 19 19 44 69 4 17 6 8 

Razem 2184 91 228 223 245 713 43 135 74 280 

Tabela 23 Osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. według wybranych sekcji w 2006 r.  

Obszar LGD Ogółem 

W tym 

Przetwórst

wo przem. 

Budownict

wo 

Handel i 

naprawy 

Hotele i 

restauracje 

Transport, 

gospodark

a 

magazyno

wa i 

łączność 

Pośrednict

wo fin. 

Obsługa nieruchomości i 

firm 

Baranów Sand. 621 48 70 183 11 67 14 146 

Nowa Dęba 936 98 116 390 20 42 52 107 

Bojanów 203 15 43 67 3 16 6 7 

Razem 1760 161 229 640 34 125 72 260 

 
Szczegółowe informacje na temat aktywności zawiera tabela nr 24 (w załączeniu) 
 
Obszar LGD charakteryzuje się dużą atrakcyjnością inwestycyjną. Na tym terenie zlokalizowane są 
bowiem 2 podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Jedna z nich 
znajduje się w Nowej Dębie, a druga w Knapach (Gmina Baranów Sandomierski). Tarnobrzeska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN została ustanowiona przez Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 9 września 1997 r. (Dz. U. Nr 135, poz. 907) w oparciu o ustawę z dnia 20 października 1994 r. o 
specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274). Strefa daje szansę rozwiązania 
problemów koniecznej restrukturyzacji kilku dużych obszarów przemysłowych, przy założeniu, że głównymi 
celami tego przedsięwzięcia są: wykorzystanie nadwyżek siły roboczej, dywersyfikacja dominujących 
rodzajów działalności gospodarczej (szczególnie w obszarach monokultury przemysłu siarkowego, 
hutnicznego, maszynowego i metalowego) oraz zagospodarowanie zbędnego majątku w postaci działek 
gruntowych, budynków i budowli. Zasoby udostępniane inwestorom na terenie strefy obejmują tereny 
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inwestycyjne, w znacznej mierze uzbrojone, budynki oraz infrastrukturę techniczną. Właścicielami tego 
majątku są przedsiębiorstwa działające na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w chwili jej 
ustanowienia oraz gminy i zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 
w Warszawie. Zarządzający prowadzi działania zmierzające do osiągnięcia celów ustanowienia strefy, 
zgodnie z planem rozwoju i regulaminem TSSE, w szczególności poprzez: zbywanie na rzecz inwestorów 
prawa własności nieruchomości i użytkowania wieczystego gruntów położonych na terenie strefy, 
prowadzenie działań w celu stworzenia warunków wykorzystania infrastruktury w sposób ułatwiający 
podmiotom gospodarczym działalność produkcyjną i usługową, udzielanie zezwoleń na prowadzenie 
działalności gospodarczej na terenie strefy. Atutami inwestycji w strefie są: niskie podatki, łatwy dostęp 
komunikacyjny szeroki tor linii hutniczej szerokotorowej LHS, dobra infrastruktura techniczna, znaczne zasoby 
siły roboczej, walory turystyczne. Obecnie strefa boryka się z następującymi problemami: niedostatek kapitału 
na rozwój, niedorozwój usług w branży turystycznej i usług towarzyszących turystyce, niski poziom lokalnej 
bazy przetwórczej. Podstrefa w Nowej Dębie zajmuje obszar 150,15 ha. Na jej terenie działa 8 
przedsiębiorstw. Podstrefa ta ma na celu pełne wykorzystanie możliwości, jakie z jednej strony dają tradycje 
techniczne tego rejonu, a z drugiej czyste środowisko. Przemysł metalowy, o wieloletnich tradycjach, pozwoli 
na stworzenie wielu średniej wielkości przedsiębiorstw, kooperujących ze znaczącymi firmami, np. z branży 
motoryzacyjnej. Obiecujące perspektywy rozwoju na terenie podstrefy ma także branża zmechanizowanego 
sprzętu gospodarstwa domowego (możliwość tworzenia joint venture) oraz, z uwagi na nieskażone 
środowisko, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny. W ostatnich latach na terenie nowodębskiej podstrefy 
odnotowano wzrost zatrudnienia o 230 osób. Liczba ta winna zwiększyć się po uruchomieniu produkcji w 
Sanfarmie. Podstrefa Knapy, zlokalizowana jest na terenie Gminy Baranów Sandomierski i zajmuje obszar 
ok. 11ha. Jest ona atrakcyjnym miejscem do inwestowania dla przedsiębiorców. W planie zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wyznaczone są tereny pod zabudowę produkcyjno-
usługową w miejscowości Knapy i Siedleszczany. Tereny te posiadają uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i 
z uwagi na swoje położenie, w pobliżu linii LHS, mogą być atrakcyjne dla inwestorów. Na terenie podstrefy 
Knapy planuje się w najbliższej przyszłości stworzenie „Małego Parku Przemysłowego” wspierającego 
przedsiębiorców. Działania te przyczynią się bowiem do stworzenia nowych miejsc pracy, a co za tym idzie do 
wzrostu zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców regionu.  
 
Instytucje otoczenia biznesu na teranie LGD: Na obszarze działania LGD działają również następujące 
instytucje otoczenia biznesu: Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej i rozwoju 
przedsiębiorczości w gminie Baranów Sandomierski „SOKÓŁ”, Centrum Wspierania Biznesu przy 
Stowarzyszeniu „Wsparcie”. 
 
Rolnictwo: W strukturze własnościowej rolnictwa badanego obszaru przeważa gospodarka indywidualna. To 
ona reprezentuje gospodarkę rolną i decyduje o ogólnym poziomie rolnictwa tego terenu. Wysoki udział 
gospodarki indywidualnej w strukturze społeczno - własnościowej wskazuje, że właściwie w jej ramach skupia 
się całość produkcji rolnej. Przeważającą część wytworzonych płodów rolnych rolnicy przeznaczają na własne 
potrzeby, a tylko niewielką część na sprzedaż. Brakuje funduszy na inwestycje w gospodarstwa, celem 
zwiększenia plonów i poprawienia jakości wytwarzanych produktów. 
Tabela 26 Liczba i pow. gosp. rolnych indywidualnych w 2002r. (według siedziby gospodarstwa) 

Wyszczególnienie 

Liczba gospodarstw Powierzchnia w ha 

Ogółem 

W tym powyżej 1 

ha użytków 

rolnych 

Ogółem 

Ogółem tym użytki rolne 

Razem 
Grunty 

orne 
Sady Łąki Pastwiska 

Baranów Sand. 2562 1784 6496 5662 3933 152 1430 146 

Nowa Dęba 2116 1531 5504 4798 2513 8 2160 116 

Bojanów 1403 1140 5360 4215 2655 3 1398 159 

Razem 6081 4455 17360 14675 9101 163 4988 421 

 

Wśród upraw zbożowych przeważa żyto, mniejszy udział ma pszenżyto, pszenica i owies.  
W uprawach okopowych dominują ziemniaki, spotykane są również uprawy roślin warzywnych i sadownicze. 
Analiza struktury wielkości gospodarstw pozwala na bardziej szczegółowe określenie warunków prowadzenia 
gospodarki rolnej. Część społeczeństwa obszaru należy do ludzi zatrudnionych w zawodach pozarolniczych, 
dla których gospodarstwo rolne jest dodatkowym źródłem utrzymania. Przewaga małych i bardzo małych 
gospodarstw rolnych stanowi o rozdrobnieniu rolnictwa na terenie działania LGD. Lokalna społeczność 
dostrzega również konieczność przestawienia tradycyjnego rolnictwa na rolnictwo ekologiczne, do czego mają 
uwarunkowania. Zmiany społeczno-gospodarcze, które dotykają polską wieś, odbijają się także na terenach 
wiejskich obszaru działania LGD. Upadek przemysłu siarkowego oraz restrukturyzacja wiodących zakładów 
przemysłowych dających zatrudnienie lokalnej społeczności, wymusza poszukiwania innych rynków pracy. 
Dlatego mieszkańcy tego obszaru szukają dla siebie innych szans rozwojowych, poprzez poszukiwanie 
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alternatywnych źródeł dochodu. Rysują tutaj dla siebie możliwość pozyskiwania środków z agroturystyki, 
czemu sprzyjają liczne zasoby kulturalne i przyrodnicze tego obszaru. Szansą na rozwój sektora turystyki jest 
również budowa zbiornika wodnego MACHÓW.  

 

2.3 Specyfika obszaru  
Obszar Lasowiackiej Grupy Działania jest jednym z najciekawszych w Polsce, zarówno pod 

względem przyrodniczym, kulturowym, jak i gospodarczym. Teren ten zlokalizowany jest na obszarze dawnej 
Puszczy Sandomierskiej i charakteryzuje się dużą lesistością. Lasy stanowią największe bogactwo 
przyrodnicze obszaru działania LGD i zajmują ponad 44% jego powierzchni. Należą one do dobrze 
utrzymanych i atrakcyjnych, pod względem walorów turystycznych i rekreacyjnych, zbiorowisk leśnych.  
Są one w większości dojrzałymi drzewostanami z licznym, interesującym starodrzewiem. Obszar ten 
charakteryzuje się wysokim stopniem zachowania walorów krajobrazowych. Jest on również niezwykle 
atrakcyjny pod względem estetyki i harmonii fizjonomii krajobrazu. Lasy obfitują, w występujące tu w znacznej 
liczbie rzadkie okazy fauny i flory. Zlokalizowane na tym terenie rzeki: Wisła, Łęg, Babulówka i Trześniówka,  
a także zbiorniki wodne (w Budzie Stalowskiej oraz Woli Baranowskiej), dzięki odpowiedniemu 
zagospodarowaniu linii brzegowych mogą również stać się miejscami wypoczynku i rekreacji, stanowiącymi 
atrakcję turystyczną. Ogromne znaczenie dla rozwoju turystyki na obszarze LGD ma również powstający 
zalew w pobliskim Machowie. Specyfika tego terenu sprawia, iż obszar działania LGD jest znakomitym 
miejscem dla lokalizacji inwestycji związanych z sektorem turystycznym. Obecnie potencjał tego terenu nie 
jest w pełni wykorzystany. Brakuje małej infrastruktury turystycznej tj.: punkty widokowe, szlaki turystyczne, 
ścieżki rowerowe i edukacyjno - przyrodnicze. Na całym obszarze pomimo ogromnego bogactwa 
przyrodniczego funkcjonuje stosunkowo niewiele podmiotów oferujących miejsca noclegowe oraz usługi 
gastronomiczne. Rozwój sektora turystycznego w oparciu o posiadane zasoby przyrodniczo – krajobrazowe 
jest priorytetową sprawą dla całej społeczności zamieszkującej te tereny. Poniższa tabela prezentuje 
ogromne braki w zakresie bazy noclegowej, jakie można zaobserwować na obszarze LGD. 
Tabela 27 Baza noclegowa, dostępna na obszarze działania LGD 

Obszar LGD Liczba obiektów ogółem Liczba miejsc noclegowych 
Baranów Sandomierski  6 155 

Nowa Dęba  2 60 

Bojanów  1 144 

 
Na obszarze objętym LSR występuje także stosunkowo duża liczba zabytków oraz miejsc historycznych 
wartych odwiedzenia (tj. np. zamek w Baranowie Sandomierskim, Pałacyk Myśliwski w Budzie Stalowskiej czy 
też Dworek w Józefowie), które mogą stać się atrakcją tworzonych w przyszłości szlaków turystycznych i 
ścieżek krajoznawczych. Kolejną specyficzną cechą obszaru działania LGD jest dziedzictwo kulturowe oraz 
znaczne zaangażowanie lokalnej społeczności w kultywowanie tradycji lasowiackich. Obecni mieszkańcy 
terenu objętego LSR wywodzą się od grupy etnicznej zwanej Lasowiakami. Cechowała ich specyficzna 
kultura o bogatych tradycjach. Wyróżniali się gwarą, strojem oraz obrzędami i specyfiką wierzeń. Niektóre 
elementy dziedzictwa kulturowego, np. obrzędy, taniec pieśni są unikalne w skali krajowej. Lasowiacy 
posiadali także charakterystyczną, dla całego obszaru działania LGD, architekturę i wyposażenie zagród. 
Społeczność lokalna zamieszkująca badany teren bardzo ceni sobie ten dorobek kulturowy i dokłada 
znacznych starań celem zachowania dziedzictwa lasowiackiego. Działają tu liczne zespoły folklorystyczne 
oraz organizacje społeczne identyfikujące się z Lasowiakami i zaangażowane w propagowanie ich kultury. 
Zachowały się także tradycyjne zawody, w których przodowali Lasowiacy. Do dziś spotkać można, 
występujące licznie na tym terenie, podmioty zajmujące się przetwórstwem i obróbką drewna, bartnictwem, 
wikliniarstwem i łowiectwem. Obszar działania LGD jest również miejscem o dużej atrakcyjności 
gospodarczej. W pierwszej połowie XX wieku tereny te były objęte zasięgiem Centralnego Okręgu 
Przemysłowego, jednej z najważniejszych inwestycji przemysłowych dwudziestolecia międzywojennego 
zainicjowanej w 1936 przez E. Kwiatkowskiego. W ramach realizacji 5-letniego planu inwestycyjnego podjęto 
na terenach COP budowę zakładów związanych z przemysłem zbrojeniowym, m.in. hutę i elektrownię w 
Stalowej Woli, fabryki: kauczuku w Dębicy, samolotów w Mielcu, silników lotniczych, sprzętu artyleryjskiego w 
Rzeszowie, elektrownię wodną w Rożnowie. Z biegiem czasu miasta te stały się dla okolicznych miejscowości 
centrum zatrudnienia i usług, co ograniczyło społeczna i ekonomiczną rolę bardziej tradycyjnych społeczności 
wiejskich obszaru działania LGD. Charakterystyczne dla prezentowanego obszaru jest zatrudnienie ludności 
wiejskiej w zawodach pozarolniczych. Z uwagi bowiem na duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, wiele 
rodzin nie jest w stanie utrzymać się jedynie z rolnictwa. Dlatego mieszkańcy tego obszaru szukają dla siebie 
innych szans rozwojowych, poprzez poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu. Rysują tutaj dla siebie 
możliwość pozyskiwania środków z agroturystyki, czemu sprzyjają liczne zasoby kulturalne i przyrodnicze 
tego obszaru. Położony w odległości ok. 20 km od obszaru LGD Tarnobrzeg był centrum wydobywania  
i przetwarzania siarki i kwasu siarkowego, gdzie zatrudnienie znalazło wiele osób zamieszkujących okoliczne 
gminy. Brak opłacalności ekonomicznej przyczynił się jednak do zamknięcia kopalni, co zmusiło okolicznych 
mieszkańców do poszukiwania nowych źródeł zarobkowania. Kopalnie Machów i Piaseczno położone  
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w okolicy Tarnobrzega są obecnie zalewane są przez wodę z rzeki Wisły i tworzone są tam sztuczne zbiorniki 
wodne, które w przyszłości będą miały duży wpływ na rozwój turystyki na tym terenie. Dodatkowym atutem 
podnoszącym atrakcyjność obszaru działania LGD jest usytuowanie w bliskiej odległości od Mieleckiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK WISŁOSAN, 
której podstrefy zlokalizowane są na terenie gmin Nowa Dęba i Baranów Sandomierski (Knapy). Opisane 
powyżej przedsięwzięcia inwestycyjne, zlokalizowane w bliskiej odległości od obszaru działania LGD, miały 
ogromne znaczenie dla wzrostu zatrudnienia, rozwoju społecznego i gospodarczego, rozwoju turystyki oraz 
wzrostu populacji zamieszkującej te tereny. Obszar LGD charakteryzuje się dość zróżnicowanym stopniem 
rozwoju w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną oraz dysponuje potencjałem rozwojowym. 
Szczegółowe informacje  w tym zakresie zawiera Załącznik nr 10 pn. „Infrastruktura techniczna Obszaru LGD” 
oraz Załącznik nr 11 „Podstawowe dane dotyczące gmin” Lasowiacka Grupa Działania obejmuje więc tereny 
o ciekawej historii rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego, które kształtowały proces tworzenia 
obecnej społeczności zamieszkującej te tereny.  

 

2.4 Uzasadnienie spójności obszaru LSR  
 
Spójność przestrzenna: Obszar objęty LSR stanowi spójny powiązany ze sobą terytorialnie teren, 
znajdujący się w jednym obrysie. Gmina Baranów Sandomierski sąsiaduje od strony wschodniej z Gminą 
Nowa Dęba, a ta z kolei również od wschodu graniczy z Gminą Bojanów. Te trzy gminy posiadają dobre 
połączenia komunikacyjne, są bowiem zlokalizowane przy drodze wojewódzkiej 872. 
 
Spójność geograficzna: Pod względem fizyczno – geograficznym obszar działania LSD położony jest w 
Kotlinie Sandomierskiej, największym makroregionie północnego Podkarpacia. Pod względem rzeźby terenu 
obszar ten jest płaskorówninny. 
 
Spójność przyrodnicza: Położenie gmin realizujących LSR, w tym samym regionie fizyczno-geograficznym 
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 tworzących LGD, dużych połaci lasu, stanowiących pozostałość dawnej Puszczy 
Sandomierskiej, która w przeszłości zajmowała cały obszar Kotliny Sandomierskiej. Puszcza Sandomierska 
była skupiskiem unikalnej fauny i flory, której elementy zachowały się do dnia dzisiejszego i podlegają ścisłej 
ochronie. Na terenie gmin wchodzących w skład LGD zlokalizowane są obszary specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000, zajmujące odpowiednio powierzchnię: Baranów Sandomierski (3.139,6 ha), Bojanów (17.356,5 
ha) oraz Nowa Dęba (4.941,6 ha). Obszar LGD posiada zasoby naturalne umożliwiające rozwój turystyki 
rekreacyjnej i wypoczynkowej. Charakterystyczne dla regionu są atrakcyjne tereny zielone, w szczególności 
lasy, oraz czyste niezanieczyszczone środowisko. Duże obszary leśne znacznie wpływają na wzrost 
atrakcyjności terenu objętego LGD, a tym samym stanowią doskonałą bazę dla rozwoju turystyki i łowiectwa. 
Innym elementem pokazującym podobieństwa terytorialno -przyrodnicze jest konieczność dbałości  
o nieskażone środowisko naturalne i dokładanie starań w kierunku kompleksowych rozwiązań 
infrastrukturalnych w zakresie ekologii na tym terenie (wodociągi, kanalizacja, wysypiska odpadów). 
 
Spójność historyczno - kulturowa: Obszar, na którym wdrażana będzie LSR, to teren o bogatych i 
burzliwych dziejach. Warto podkreślić, że przez setki lat oddziaływały na niego podobne wydarzenia, 
wpływające na jego losy, kształtując w ten sposób jego spójność historyczną. Na terenie obszaru LGD około 
XIV w. wykształciła się grupa etnograficzna Lasowiacy. Zamieszkiwała ona teren między Sanem a Wisłą, a 
więc obszar objęty LSR. Wytworzyli oni specyficzną kulturę o bogatych tradycjach. Lokalne tradycje obrzędy i 
gwara charakteryzujące społeczność lasowiacką są nadal kultywowane na terenie całego obszaru działania 
LGD przy organizacji dożynek, wesel (oczepiny) oraz świąt okolicznościowych, w których aktywny udział biorą 
lokalne zespoły ludowe. Społeczność obszaru ma także styczność z lokalną kulturą oraz integruje się w 
czasie różnego rodzaju wspólnych imprez okolicznościowych takich jak organizowane cyklicznie „dni kultury” 
oraz „dni” poszczególnych miejscowości. Obszar działania LGD charakteryzuje więc przywiązanie 
mieszkańców do uwarunkowanych historycznie regionalnych tradycji. W stosunku do świata 
nadprzyrodzonego Lasowiacy trzymali się różnych zabobonów, wierząc w strachy duchy i gusła. 
Jednocześnie był to lud niezwykle bogobojny, przestrzegający nakazów i praktyk religijnych. Świadectwem 
tego mogą być zachowane do dnia dzisiejszego liczne kościoły, krzyże i kapliczki przydrożne zlokalizowane 
na obszarze działania LGD. Ważnym elementem wyróżniającym Lasowiaków od sąsiadów był ich 
charakterystyczny strój, uszyty z niebarwionego lnianego lub konopnego płótna, które ozdabiano białym, 
czarnym i czerwonym haftem. W wielu miejscowościach obszaru LGD zachowały się egzemplarze 
tradycyjnych strojów lasowiackich. Znakiem rozpoznawczym ludowych zespołów folklorystycznych, 
działających na tym terenie są często właśnie stroje, wzorowane na tradycyjnym ubiorze Lasowiaków. 
Na całym obszarze objętym LSR można napotkać charakterystyczny dla Lasowiaków układ urbanistyczny 
(przysiółki oraz wsie łańcuchówki i ulicówki), architekturę (drewniane chałupy o konstrukcji wieńcowej z 
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narożnikami wegłowanymi) oraz zagospodarowanie zagród (przeważnie dwa budynki stawiane pod osobnym 
dachem). Lasowiacy byli ludźmi wesołymi i skorymi do zabawy, które to cechy charakteryzują również 
obecnych mieszkańców tego terenu. Działa tutaj wiele zespołów ludowych i tanecznych zaangażowanych  
w kultywowanie lasowiackich tradycji. Do kalendarza imprez tego obszaru weszły na stałe „Dni Kultury 
Lasowiackiej”. Obecnie kultura ludowa pielęgnowana jest we wszystkich gminach tworzących LGD. Przejawia 
się to w przekazywaniu tradycji, obrzędów, obyczajów, legend, nazw miejsc i miejscowości. W ostatnich 
latach obserwuje się wzrost zainteresowania ze strony mieszkańców obszaru popularyzacją lokalnych 
produktów będących wyróżnikiem tego regionu. Świadczą o tym liczne instytucje, stowarzyszenia, organizacje 
i Koła Gospodyń Wiejskich działające na tym terenie na rzecz zachowania tradycji. Rejon LGD posiada swoją 
obyczajowość związaną między innymi ze szlakiem architektury drewnianej i sakralnej, z organizowaniem 
przeglądów strojów ludowych oraz zespołów folklorystycznych, czy też istnieniem Kół Gospodyń Wiejskich. 
Zarówno wyżej wymienione i szereg innych zwyczajów, obrzędów, dóbr kultury, czy produktów kultury 
powodują, iż obszar objęty wdrażaniem LSR jest silnie wewnętrznie zintegrowany wokół lasowiackich tradycji. 
 
Spójność gospodarcza: Jednym z punktów zwrotnych rozwoju gospodarczego na obszarze LSR było 
powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Przedsiębiorstwa, które powstały w wyniku tej inwestycji 
stały się głównym źródłem zatrudnienia dla mieszkańców obszaru LGD. Po drugiej wojnie światowej wiele 
osób migrowało na te tereny w poszukiwaniu pracy, osiedlając się w okolicznych miejscowościach. 
Charakterystyczne dla tego obszaru jest zatrudnienie ludności wiejskiej na obszarach pozarolniczych. Dla 
tych rodzin, gospodarstwo rolne stanowi jedynie dodatkowe źródło utrzymania. Analizując strukturę 
gospodarki całego obszaru objętego LSR łatwo zauważyć, iż wśród podmiotów gospodarki narodowej 
zarejestrowanych w systemie REGON, we wszystkich gminach tworzących LGD, dominują podmioty 
zajmujące się handlem i naprawami. Podobnie jest w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą. Duże obszary leśne zlokalizowane na obszarze LGD sprawiły, iż Lasowiacy utrzymywali się z 
gospodarki leśnej, którą opanowali w stopniu perfekcyjnym. Zajmowali się łowiectwem, bartnictwem, 
wytapianiem rudy darniowej, obróbką drewna i wikliniarstwem. Te tradycyjne zawody rozwijają się do dnia 
dzisiejszego. Funkcjonuje tutaj wiele tartaków, pasiek, gospodarstw zajmujących się stolarką i wikliniarstwem. 
Na prezentowanym obszarze aktywnie działają koła łowieckie skupiające amatorów myślistwa. 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 teren. Na całym badanym obszarze 
największą grupę bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, osoby w wieku 
od 25-34 lat oraz osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. Analiza powyższych danych wskazuje 
na konieczność aktywizacji zawodowej, społecznej osób długotrwale bezrobotnych oraz młodzieży celem 
stałego podnoszenia kwalifikacji i kontynuowania nauki. Działania te mogą się bowiem znacznie przyczynić do 
spadku bezrobocia w opisanych powyżej grupach. Upadek przemysłu siarkowego oraz restrukturyzacja 
wiodących zakładów przemysłowych dających zatrudnienie lokalnej społeczności, wymusza poszukiwania 
innych rynków pracy. Dlatego mieszkańcy tego obszaru szukają dla siebie innych szans rozwojowych, 
poprzez poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu. Rysują tutaj dla siebie możliwość pozyskiwania 
środków z agroturystyki, czemu sprzyjają liczne zasoby kulturalne i przyrodnicze tego obszaru. Rozwój 
sektora turystycznego jest priorytetowy dla całego obszaru objętego LSR. 
 

Spójność społeczna: Obszar Lasowiackiej Grupy Działania na dzień 31 grudnia 2006r. zamieszkiwało 
37627 osób, co stanowi 1,79% ogólnej liczby mieszkańców zamieszkujących województwo podkarpackie. 
Średnio na 1 km

2
 przypada 88 mieszkańców rejonu LGD, przy 118 osobach przypadających na 1 km

2
 w 

województwie podkarpackim. Świadczy to o niskim poziomie gęstości zaludnienia prezentowanego obszaru, 
co częściowo spowodowane jest dużym zalesieniem tego terenu. Od wielu lat nie zaobserwowano znacznego 
wzrostu współczynnika przyrostu naturalnego na tym terenie. Na obszarze działania LGD szkolnictwo 
podstawowe i gimnazjalne stoi na wysokim poziomie. Dzieci zamieszkujące ten obszar mają łatwy dostęp do 
instytucji edukacyjnych w zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego. Braki należy natomiast 
zauważyć w dostępie do edukacji ponadgimnazjalnej oraz w zakresie możliwości zdobycia wyższego 
wykształcenia. Istniejące instytucje edukacyjne są skomputeryzowane i posiadają dostęp do Internetu, 
jednakże wiele z nich wymaga zakupu wyposażenia oraz przeprowadzenia prac remontowych. Zmniejszająca 
się liczba dzieci na obszarze funkcjonowania LGD stwarza również niebezpieczeństwo zamknięcia najmniej 
licznych szkół. Omawiany obszar charakteryzuje dość wysoki odsetek kobiet z wykształceniem wyższym i 
policealnym, co w przyszłości może przyczynić się do aktywnego działania tych kobiet na rynku pracy. 
Kobiety częściej niż mężczyźni mają ukończoną szkołę co najmniej średnią; wśród mężczyzn najwyższy jest 
udział osób, które ukończyły szkołę zasadniczą zawodową. Analizując powyższe dane możemy stwierdzić, iż 
na prezentowanym obszarze konieczne jest prowadzenie działań promujących podnoszenie kwalifikacji  
i kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego. Należy także zwrócić uwagę na tendencje do zmniejszania 
się poziomu bezrobocia na prezentowanym obszarze. Ogólny spadek bezrobocia w przeciągu ostatnich lat 
spowodowany był dynamicznym i zwiększającym się odpływem bezrobotnych szczególnie za granicę przy 
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jednoczesnym niewielkim wzroście napływu bezrobotnych (z Ukrainy, Gruzji, Chin). Przeważająca część 
ludności czynnej zawodowo pracująca poza rolnictwem indywidualnym znalazła zatrudnienie m.in. w sektorze 
budowniczym i przemysłowym, w szkolnictwie i innych instytucjach związanych z edukacją, a także w handlu i 
usługach, administracji i ochronie zdrowia. Najbardziej poszukiwana jest praca w miejscu zamieszkania lub w 
sąsiedztwie, co związane jest z obniżeniem kosztów dojazdu do pracy. Znaczna grupa mieszkańców obszaru 
znajduje zatrudnienie w zakładach przemysłowych, zlokalizowanych w Nowej Dębie, Tarnobrzegu, Stalowej 
Woli oraz Mielcu. Ludność zamieszkująca obszar działania LGD charakteryzuje się dużą aktywnością 
społeczną, która przejawia się dużym zaangażowaniem w działania prowadzone na rzecz mieszkańców tego 
obszaru. Lokalna społeczność chętnie i licznie uczestniczy w organizowanych przedsięwzięciach i imprezach 
okolicznościowych, bezpośrednio angażując się w realizowane działania, na przykład poprzez przygotowanie 
wieńców dożynkowych, występów zespołów ludowych, dziecięcych i teatralnych, sportowych. Aktywność 
społeczna mieszkańców obszaru skupia się wokół rożnego rodzaju organizacji i instytucji. Na terenach 
wiejskich są to przeważnie Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne, a także szkoły 
dysponujące odpowiednim zapleczem dla prowadzenia działalności społecznej (Domy Ludowe, remizy 
strażackie, budynki szkolne). Domy Ludowe i Remizy zlokalizowane są w większości miejscowości obszaru 
działania LGD, natomiast Koła Gospodyń Wiejskich działają w miejscowościach: Cygany, Dąbrowica, Rozalin 
i Wola Baranowska. Na obszarach miejskich aktywność społeczna skupia się głównie wokół działalności 
prowadzonej przez Urzędy Gmin i Domy/Ośrodki Kultury. Obszar objęty LSR charakteryzuje też duża liczba 
organizacji pozarządowych aktywnie działających na rzecz lokalnego środowiska. Na szczególną uwagę 
zasługuje również wysoka aktywność ludzi młodych, którzy zrzeszają się w licznych klubach i organizacjach 
młodzieżowych działających na tym obszarze. Mieszkańcy tego terenu od wielu lat współpracują ściśle ze 
sobą przy realizacji imprez o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Aktywnie również uczestniczą w 
przedsięwzięciach organizowanych przez samorządy gmin: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba i Bojanów.  
 
Identyfikacja mieszkańców z obszarem: W czasie pracy nad LSR, na spotkaniach grup zadaniowych, 
przedstawiciele lokalnej społeczności wszystkich sektorów z gmin: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba i 
Bojanów, wskazywali na bardzo silną identyfikację kulturową. Przypisywali sobie takie charakterystyczne 
cechy, jak pracowitość, upór oraz umiłowanie tradycji lokalnych. Świadczy to o bardzo daleko posuniętej 
identyfikacji mieszkańców tego regionu z jego tradycją i kulturą, ale również o zdecydowanym 
przeświadczeniu na temat odrębności kulturowej mieszkańców w stosunku do terenów sąsiednich. Postawy 
te zmierzają do zasadniczego wyodrębnienia ludności zamieszkującej obszar LGD pod względem 
kulturowym. Zdecydowana większość mieszkańców, jako uwarunkowania charakterystyczne i wyodrębniające 
ten obszar od terenów sąsiednich, podaje takie elementy, jak: specyficzny i niezwykle atrakcyjny krajobraz, 
bogactwo zasobów przyrodniczych oraz dobry stan środowiska naturalnego. Istotnym wyróżnikiem poczucia 
spójności obszaru wśród mieszkańców, jest również ich przekonanie o niskiej dostępności i złym stanie 
technicznym infrastruktury, a także słabo rozwiniętej bazie turystycznej. Zgodność panuje również w 
odniesieniu do poglądów na temat możliwych i najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju w 
przyszłości. Mieszkańcy wymieniają tu przede wszystkim turystykę połączoną z potencjałem kulturowym 
regionu oraz uzupełniającą rolę rolnictwa ekologicznego. Świadczy to o jednolitym pojmowaniu szans 
rozwojowych przez ludność, co w znacznym stopniu integruje społeczność lokalną. Podobna sytuacja 
występuje w określaniu największych barier rozwojowych, gdzie mieszkańcy zgodnie wskazują na stan 
infrastruktury technicznej oraz słabo rozwiniętą bazę turystyczną. Reasumując, mieszkańcy LGD to grupa 
ludzi o silnym poczuciu tożsamości regionalnej, mocno identyfikująca się z miejscem swojego zamieszkania. 
Mieszkańcy potrafią zidentyfikować problemy, które istnieją w ich społeczności, a które hamują rozwój 
obszaru objętego LSR. Mają również świadomość bogactwa zasobów kulturalnych i otaczającej ich przyrody, 
które mogą stać się ich wielką szansą na rozwój osobisty i rozwój regionu. 
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III Założenia Strategiczne LSR 
 

3.1 Analiza SWOT  
 
 Podczas warsztatów zorganizowanych na terenie gmin Baranów Sandomierski, Nowa Dęba  
i Bojanów przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego i społecznego dokonali analizy wewnętrznego 
potencjału i atutów umożliwiających pobudzenie nowych impulsów rozwojowych przyczyniających się do 
wzrostu aktywności gospodarczej, podniesienia atrakcyjności turystycznej, podniesienia poziomu życia i 
rozwiązania problemów nurtujących lokalną społeczność na obszarze działania LGD. Uczestnicy spotkania 
przeanalizowali, możliwe do wykorzystania czynniki zewnętrzne w oparciu o model SWOT – mocnych  
i słabych stron obszaru Lasowiackiej Grupy Działania, szans i zagrożeń płynących z zewnątrz. 
Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT przyczyniło się do uporządkowania danych i informacji, które w dalszej 
części opracowania LSR zostały wykorzystane w uspołecznionym procesie planowania przedsięwzięć do 
realizacji. Analiza SWOT jest jednym z czynników umożliwiających podjęcie prawidłowej decyzji na podstawie 
posiadanych informacji. Stanowi ona podsumowanie opinii lokalnych społeczności, które zostały 
wykorzystane do zespołowej oceny zjawisk, zdarzeń i problemów występujących na obszarze LGD. Analiza 
SWOT przyczyniła się do prawidłowej oceny sytuacji i wyboru najlepszych rozwiązań.  
 
Tabela 28 Analiza SWOT obszaru LGD 

ANALIZA SWOT obszaru Lasowiackiej Grupy Działania 

Mocne strony Słabe strony 
 Położenie w pobliżu lotniska o komunikacji 

międzynarodowej – lotnisko w Jasionce koło 
Rzeszowa. 

 Dobre połączenia drogowe (3 gminy 
zlokalizowane przy drodze wojewódzkiej 872) 
i kolejowe. 

 Przez teren obszaru LGD przebiega Linia 
Hutnicza Szerkotorowa (LHS) – lokalizacja 
stacji przeładunkowej wspomagającej 
transport towarów. 

 Korzystne ukształtowanie terenu. 

 Duże powierzchnie leśne – pozostałość 
dawnej Puszczy Sandomierskiej, 
charakteryzujące się różnorodnością 
drzewostanu i zwierzyny oraz bogactwem 
runa leśnego. 

 Małe zanieczyszczenie powietrza 

 Zbiorniki wodne: planowane 3 w Bojanowie, 
Nowa Dęba – Buda Stalowska, „Zwałka”, 
Wola Baranowska – zbiornik „Gaj” w budowie. 

 Rzeki: Wisła, Łęg, Babulówka, Trześniówka.  

 Korzystne warunki przyrodnicze, ekologiczne 
dla rozwoju agroturystyki i sektora usług. 

 Aktywnie rozwijające się łowiectwo w oparciu 
o posiadane zasoby przyrodnicze 

  Ośrodki wypoczynkowe. 

 Ścieżki rowerowe Stalowa Wola – Bojanów – 
Nisko, Nowa Dęba – Baranów Sandomierski, 
Cygany – Buda Stalowska, Rozalin. 

 Atrakcyjna infrastruktura turystyczna: Zamek 
w Baranowie Sandomierskim, Buda 
Stalowska – Pałacyk myśliwski, Dworek w 
Józefowie. 

 Aktywna społeczność lokalna - duży potencjał 
ludzki, wyraziści liderzy. 

 Prężnie działające stowarzyszenia i 
organizacje: OSP – działające na rzecz 

 Infrastruktura drogowa i kolejowa wymagająca 
rozbudowy i remontów. 

 Brak kanalizacji na części obszaru LGD. 

 Zbyt mały dostęp do szerokopasmowego 
Internetu. 

 Zbyt mały dostęp do bezpłatnego Internetu. 

 Zbyt mała liczba sanitariatów publicznych. 

 Zbyt mała liczba pojemników na śmieci. 

 Brak gospodarki wodnej (oczyszczanie). 

 Zbyt duża odległość od metropolii. 

 Zaśmiecenie lasów, pasów przydrożnych oraz 
miejsc postojowych. 

 Nieumiejętne gospodarowanie bogactwem 
naturalnym obszaru objętego LGD np. 
drewnem. 

 Trudności w utrzymaniu drzewostanu dobrej 
klasy. 

 Słabo rozwinięta baza turystyczna 

 Słabo rozwinięta mała infrastruktura 
turystyczna – np. brak punktów widokowych 

 Zbyt mała liczba szlaków turystycznych i 
ścieżek przyrodniczych, rowerowych. 

 Słaby rozwój sektora agroturystycznego. 

 „Antypotencjał ludzki” – mentalność części 
społeczności, nałogi, kwalifikacje, 
przyzwyczajenia, roszczeniowość. 

 „słomiany zapał społeczeństwa” 

 Niska chęć podnoszenia kwalifikacji. 

 Migracja, szczególnie młodego pokolenia (za 
wykształceniem, pracą). 

 Starzejące się społeczeństwo. 

 Bezrobocie związane z restrukturyzacją 
przemysłu. 

 Niskie zarobki. 

  Zbyt mała liczba osób z wykształceniem 
zawodowym, technicznym. 

 Zbyt niska aktywność organizacji 
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społeczeństwa jak również współdziałające w 
warunkach zagrożenia np. pożar, powódź, 
praktycznie w każdej miejscowości jest 
działająca organizacja pozarządowa. 

 Zespoły sportowe integrujące społeczeństwo i 
promujące sport. 

 Kluby sportowe propagujące działania pro-
sportowe. 

 Tradycje kulinarne. 

 Liczne zespoły ludowe i folklorystyczne, w tym 
zespoły kultywujące tradycje lasowiackie. 

 Tradycje jarmarków, targów. 

 Prężnie działające ośrodki kultury. 

 Wspólne korzenie kulturalne - Kultura 
Lasowiacka spajające lokalną społeczność. 

 Aktywne kultywowanie tradycji regionalnych – 
obrzędowość. 

 Występowanie stowarzyszeń wspierających 
kultywowanie tradycji. 

 Organizacja dużej liczby imprez kulturalno – 
rekreacyjno - sportowych w plenerze. 

 Duża liczba obiektów kulturalnych (remiz, 
OSP). 

 Położenie w sąsiedztwie stref ekonomicznych 
– Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej oraz Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Mielcu. 

 Duże ośrodki przemysłowe zlokalizowane na 
obszarze LGD, będące odbiorcami lokalnych 
towarów i usług. 

 Przychylność władz lokalnych. 

 Brak konkurencji w przypadku rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw w nowych na tym 
obszarze gałęziach gospodarki. 

 Potencjalnie dostępne tereny pod inwestycje 
(działalność gospodarcza, budownictwo, 
rekreacja). 

 Duża liczba działających pszczelarzy – koła 
gminne (wrzosowiska). 

 Dynamiczny rozwój przetwórstwa wierzby 
energetycznej. 

 Rozwój sektora drzewnego: dobrze 
prosperujące tartaki, liczna grupa stolarzy. 

 Możliwość korzystania z łączy internetowych. 

 Aktywna współpraca pomiędzy gminami 
obszaru LGD przy realizacji wspólnych 
przedsięwzięć. 

pozarządowych, niewykorzytująca w pełni 
potencjału społecznego. 

 Zbyt mała liczba przedsięwzięć, imprez 
integrujących społeczność lokalną. 

 Brak placówek integrujących społeczeństwo. 

 Słabo wyposażone zespoły folklorystyczne 

 Zbyt mała liczba ośrodków kultury i świetlic 
wiejskich. 

 Słabe wyposażenie ośrodków kultury. 

 Zbyt mała liczba inwestorów. 

 Strach przed podejmowaniem ryzyka 
wstrzymujący przedsięwzięcia gospodarcze. 

 Biurokracja. 

 Obszar Natura 2000 – utrudniający rozwój 
przedsiębiorczości. 

 Niewystarczający kapitał, fundusze na 
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

 Brak tradycji rozwoju mikroprzedsiębiorczości. 

 Brak tradycji korzystania z usług. 

 Wysokie koszty zatrudnienia pracowników. 

 Niewystarczające zasoby wykwalifikowanej 
kadry. 

 Kierunki kształcenia niedostosowane do 
potrzeb rynku pracy. 

 Brak specjalistycznych (kierunkowych) 
szkoleń. 

 Brak infrastruktury sprzyjającej rozwojowi 
przedsiębiorczości, w tym instytucji otoczenia 
biznesu. 

 Brak szkolnictwa zawodowego. 

 Niewystarczający poziom wdrażania 
nowoczesnych technologii w 
przedsiębiorstwach. 

 Niska aktywność gospodarcza lokalnej 
społeczności. 

 Zmieniające się przepisy. 

 Niewystarczające umiejętności zarządzania 
mikroprzedsiębiorstwem. 

 Niewystarczające fundusze na szkolenia i 
podnoszenie kwalifikacji wśród 
przedsiębiorców i ich pracowników. 

 Słaba promocja wyrobów, produktów 
regionalnych (np. miód, wędliny, chleb). 

 Nieodpowiedni zasięg i ilość imprez 
promujących region. 

 Słaba promocja gospodarcza regionu. 

 Brak promocji postaw przedsiębiorczych. 

 Zbyt  mało środków finansowych 
pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych na 
realizację zadań, projektów. 

 Brak poparcia i pomocy przy realizacji zadań, 
projektów. 

Szanse Zagrożenia 
 Budowa, rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury technicznej (drogi, linie 
kolejowe, kanalizacja) 

 Budowa nowoczesnej trasy Warszawa-
Bieszczady. 

 Budowa infrastruktury umożliwiającej dostęp 
do szerokopasmowego Internetu i rozwój 

 Zanieczyszczenie środowiska naturalnego 
związane z rozwojem przemysłu. 

 Starzenie się społeczeństwa. 

 Mała aktywność społeczna lokalnej 
społeczności. 

 Izolacja lokalnej społeczności i brak 
zainteresowania pracą na rzecz wspólnego 
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połączeń telekomunikacyjnych. 

 Wykorzystanie potencjału linii kolejowej LHS – 
kolej szerokotorowa. 

 Wykorzystanie zasobów leśnych – drzewa, 
owoców runa leśnego itp. 

 Wzrost aktywności lokalnej społeczności. 

 Migracje ludzi z miast na wieś. 

 Odzyskanie kapitału ludzkiego – powrót 
wykształconej kadry zza granicy 

 Wzrost aktywności społecznej emerytów. 

 Tworzenie infrastruktury i warunków dla  
zrzeszania się, tworzenia grup działających 
dla dobra ogółu. 

 Zachęcenie młodzieży do aktywnego 
spędzania wolnego czasu (rozwój klubów 
sportowych). 

 Aktywna działalność LGD. 

 Pełna integracja środowisk 3 gmin w jedno. 

 Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz 
wyposażenie tych ośrodków w sprzęt 
umożliwiający prowadzenie aktywnej 
działalności społecznej. 

 Aktywna działalność i tworzenie nowych 
centrów kultury lasowiackiej. 

 Doposażenie zespołów ludowych, 
folklorystycznych w sprzęt umożliwiający 
świadczenie usług społecznych na wysokim 
poziomie. 

 Wzrost wykształcenia kadry prowadzącej 
organizacje pozarządowe. 

 Rozwój bazy hotelowej, gospodarstw 
agroturystycznych i noclegowych  

 Zakończenie budowy i uruchomienie Zalewu 
w pobliskim Machowie. 

 Wzrost zainteresowania działkami 
rekreacyjnymi. 

 Wzrost zainteresowania terenami 
rekreacyjnymi obszaru LGD. 

 Wzrost popytu na usługi turystyczne - moda 
na odpoczynek poza miastem - zwiększające 
się trendy na „ekologiczny-aktywny” 
wypoczynek  

 Wzrost popytu na zdrową żywność. 

 Wykorzystanie potencjału przyrodniczego 
obszaru LGD dla rozwoju turystyki – budowa 
małej infrastruktury turystycznej (szlaki 
turystyczne, ścieżki przyrodnicze, rowerowe). 

 Nawiązanie współpracy pomiędzy 
przedsiębiorstwami pozyskanie partnerów 
gospodarczych. 

 Aktywny rozwój Specjalnych Stref 
Ekonomicznych leżących w pobliżu obszaru 
LGD. 

 Korzystne przepisy, działania w strefie. 

 Wykorzystanie potencjału firm działających w 
pobliskich strefach ekonomicznych – 
możliwość świadczenia usług na rzecz tych 
firm  

 Stworzenie i ośrodków wspierających rozwój 
przedsiębiorczości. 

 Rozwój podmiotów świadczących usługi 

dobra i integracji. 

 Emigracja młodych, wykształconych ludzi za 
pracą, wykształceniem. 

 Zmniejszanie się populacji związane z niżem 
demograficznym 

 Zanik tradycji regionalnych 

 Małe zainteresowanie szczególnie ludzi 
młodych historią regionu. 

 Wzrost liczby osób bezrobotnych – mała 
aktywność zawodowa. 

 Rozwój patologii społecznych związanych  
z bezrobociem. 

 Moda na konsumpcyjny styl życia. 

 Brak perspektyw rozwoju dla młodzieży. 

 Niedostateczna liczba odpowiednio 
wykształconych pracowników. 

 Zmieniające się przepisy i polityka krajowa. 

 Niestabilne ceny płodów rolnych. 

 System podatkowy hamujący rozwój 
przedsiębiorczości. 

 Źle wykorzystany kapitał – źle ulokowane 
inwestycje. 

 Rozwój metropolii przyczyniający się do 
izolacji gospodarczej mniejszych ośrodków. 

 Rozwój dużych sieci handlowych na obszarze 
LGD lub w jego sąsiedztwie wypierających 
rodzime produkty i stanowiących dużą 
konkurencję dla małych firm. 

 Zanik produktów regionalnych. 

  Obszary natura 2000 hamujące rozwój 
inwestycji na obszarze LGD. 

  Zanik tradycyjnych zawodów.  

 Niewystarczające w stosunku do potrzeb 
możliwości pozyskania funduszy na rozwój 
sektora społecznego i gospodarczego.  

 Ograniczone możliwości budżetowe związane 
z finansowaniem różnego rodzaju 
przedsięwzięć. 

 Nieobiektywność w fazie przyznawania dotacji 
na projekty przez LGD. 

 Nieskuteczna promocja regionu i jego 
zasobów. 
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doradcze dla przedsiębiorstw. 

 Stworzenie atrakcyjnych warunków 
funkcjonowania przedsiębiorstw na terenie 
LGD (dotacje, niskie podatki, pomoc władz 
lokalnych). 

 Rozwój sektora budowlanego. 

 Wzrost liczby miejsc pracy w miastach 
sąsiadujących. 

 Wzrost aktywności zawodowej i spadek 
bezrobocia na obszarze LGD. 

 Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 
rynku pracy 

 Wykorzystanie doświadczenia w dziedzinie 
przerobu drewna – przemyśle drzewnym. 

 Powrót do lokalnego produktu, jego rozwój i 
promocja.  

 Wprowadzenie na rynek produktów i usług 
bazujących na naturalnych zasobach. 

 Aktywna działalność różnego rodzaju 
podmiotów w zakresie pozyskiwania funduszy 
unijnych na realizację przedsięwzięć 
społecznych, gospodarczych i 
infrastrukturalnych. 

 Aktywna, skuteczna i wielokierunkowa 
promocja całego regionu LGD. 

 

 
Dokonanie analizy SWOT pozwoliło określić istniejące i potencjalne uwarunkowania rozwoju obszaru 

LGD, które zostały sklasyfikowane według poniższego rozdziału: 

 występujące, uświadomione obszary problemowe, 

 preferowane obszary działań, 

 wyzwania przyszłości, 

 lokalne zasoby, które mogą decydować o szansach rozwoju LGD w przyszłości. 
 

Rejon objęty LSR posiada wspaniałe walory przyrodnicze i krajobrazowe, sprzyjające rozwojowi 
turystyki. Na tym obszarze rozwinęła się wspólna tożsamość mieszkańców związana z kultywowaniem 
lokalnych tradycji i obrzędów zamieszkującej tu w przeszłości społeczności lasowiackiej. Jej tradycje, gwara 
są unikalne w skali kraju, nawiązują do piękna otaczającego krajobrazu oraz porastającej te tereny Puszczy 
Sandomierskiej. Najważniejsze jest jednak to, iż społeczność lokalna wykazuje znaczną troskę o swój 
dorobek kulturalny i z uwagą pielęgnuje dorobek wielu pokoleń. To właśnie z tego dorobku wyrastają wspólne 
korzenie społeczności obszaru LGD. Położenie obszaru w sercu dawnej Puszczy Sandomierskiej, ogromne 
połacie lasów oraz różnorodność przyrody i niezwykłe bogactwo kulturalne sprawiają, że obszar ten posiada 
niezwykle duży potencjał sprzyjający rozwojowi turystyki. Dodatkowym atutem tych terenów jest położenie w 
pobliżu znaczących ośrodków gospodarczych Podkarpacia, które z jednej strony stwarzają zatrudnienie dla 
lokalnej społeczności, a z drugiej przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru LGD  
z uwagi na możliwość prowadzenia szeroko zakrojonej współpracy zarówno z inwestorami działającymi w 
pobliskich Specjalnych Strefach Ekonomicznych: Mieleckiej i Tarnobrzeskiej, której filie znajdują się również 
na trenie objętym LSR, jak i z licznymi firmami zlokalizowanymi w pobliskich miastach (Stalowa Wola, 
Tarnobrzeg, Mielec czy nawet Rzeszów). Dodatkowym atutem rejonu działania LGD są dobre połączenia 
komunikacyjne zarówno drogowe, kolejowe jak i lotnicze (lotnisko w Jasionce koło Rzeszowa).  

Równocześnie przeprowadzona, szczegółowa analiza obszaru wskazuje, iż społeczność lokalna 
uświadamia sobie występujące niedogodności w dziedzinie rozwoju infrastrukturalnego (zarówno 
technicznego, jak i społecznego). Istniejąca infrastruktura techniczna (społeczna, drogowa, kolejowa, 
kanalizacyjna, lotnicza) wymaga znacznej modernizacji i rozbudowy celem dostosowania jej do potrzeb 
sektora gospodarki oraz mieszkańców. Zaniechanie tych działań może powodować przegrywanie konkurencji 
z sąsiadami w zakresie atrakcyjności tych terenów pod względem społecznym (zabudowa jednorodzinna), 
turystycznym (rozwój agroturystyki, dostępność małej infrastruktury turystycznej) czy też gospodarczym 
(warunki gospodarowania i jakość oferowanych terenów pod inwestycje).  

Szansą na gospodarczy obszaru LGD może być dynamiczny wzrost inwestycji na obszarze 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Nowa Dęba i Knapy), co przyczyni się do rozwoju 
gospodarczego całego obszaru LGD. Działania te przyczynią się bowiem do stworzenia nowych miejsc pracy, 
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a co za tym idzie do wzrostu zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców wsi oraz stworzenia nowych 
powiązań gospodarczych pomiędzy firmami zlokalizowanymi w okolicy.  

Duże nadzieje wiązane są również z Linią Hutniczą Szerokotorową łączącą Ukrainę z Katowicami, 
której stacja przeładunkowa znajduje się na obszarze LGD (w Knapach). Rozszerzenie działalności LHS 
przyczyni się bowiem do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej pobliskich terenów. 

Wraz ze wzrostem gospodarczym obszaru rosną obawy mieszkańców o stan środowiska naturalnego 
tego rejonu, niektóre aspekty współczesnej działalności rolniczej i innej, komercyjnej mogą bowiem zaburzyć 
istniejący stan równowagi i znacząco przyczynić się do degradacji największego bogactwa obszaru LGD.   
Z kolei działania zmierzające do zachowania dziedzictwa przyrody i spowodowania zmian w niekorzystnych 
dla środowiska praktykach eksploatowania ziemi mogą wywoływać konflikty ze społecznościami lokalnymi 
zaniepokojonymi o swoje źródła dochodów i rozwój.  

Niebagatelne było również zwrócenie uwagi na konieczność dostosowania infrastruktury społecznej  
i sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży, klubów oraz organizacji społecznych działających na obszarze 
LGD. W tym zakresie obecna infrastruktura wymaga rozbudowy i modernizacji oraz zakupu wyposażenia, 
celem lepszego dostosowania jej do pełnienia funkcji społecznych na rzecz lokalnej społeczności. 
Infrastruktura ta stanowi bowiem bazę, umożliwiającą różnego rodzaju podmiotom (stowarzyszenia, fundacje, 
KGW, OSP) stymulowanie środowiska lokalnego w zakresie podejmowania inicjatyw społecznych.  

Szczególne znaczenie dla tego rejonu ma tworzenie zaplecza wspierającego zachowanie kultury 
lasowiackiej, co przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu i lepszej integracji lokalnego 
środowiska. Ogromne znaczenie ma to działanie dla kształtowania wśród dzieci i młodzieży poczucia 
wspólnych, dla całego obszaru LGD, korzeni lasowiackich. Niektóre elementy dziedzictwa kulturowego – np. – 
obrzędy, taniec, pieśni są szczególnie zagrożone z powodu unifikacji kultury globalnej w świecie szeroko 
dostępnym dzięki środkom komunikacji elektronicznej.  

Mieszkańcy uświadamiają sobie jednocześnie szanse, jakie otwierają się przed nimi w związku  
z integracją lokalnej społeczności. Działania integrujące społeczność lokalną planuje się prowadzić poprzez 
organizację różnego rodzaju imprez okolicznościowych oraz stworzenie miejsc, w których mogłyby się 
odbywać spotkania lokalnej społeczności. 
 Zmiany społeczno-gospodarcze, które dotykają polską wieś, widoczne są również w prezentowanym 
rejonie. Upadek przemysłu siarkowego oraz restrukturyzacja zakładów przemysłowych, stwarzających 
zatrudnienie dla mieszkańców gmin Baranów Sandomierski, Nowa Dęba i Bojanów, wymuszają obecnie 
poszukiwanie innych źródeł zarobkowania.  
 Dlatego mieszkańcy tych okolic dostrzegają tutaj dla siebie możliwość pozyskiwania środków  
z turystyki i agroturystyki, do czego mają uwarunkowania z uwagi na zasoby przyrodnicze i historyczne – 
zabytki, jakimi dysponuje obszar LGD. Duże nadzieje na rozwój turystyki wiązane są z będącym w trakcie 
budowy zbiornikiem wodnym na terenie działania LGD.  
Przedstawiciele wszystkich sektorów gospodarki oraz społeczność lokalna dostrzegają w znaczący sposób 
konieczność budowy małej infrastruktury turystycznej i realizacji przedsięwzięć ukazujących walory 
środowiska przyrodniczego takich jak:: budowa szlaków, ścieżek rowerowych, dydaktyczno - przyrodniczych, 
małych zbiorników wodnych, które stworzyłyby warunki dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych. 
Przedsięwzięcia te przyciągnęłyby amatorów spędzania wolnego czasu na łonie natury i znacząco 
przyczyniłyby się do rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD. 
 Mieszkańcy zwrócili również uwagę, iż obecna promocja obszaru LGD jest prowadzona na zbyt małą 
skalę i jest mało skuteczna. Należy więc prowadzić działania które umożliwią upowszechnianie informacji  
o regionie i jego zasobach, co będzie miało znaczący wpływ na rozwój społeczno - gospodarczy regionu. 

Lokalna społeczność ma świadomość, że o ich rozwoju decydować będzie przemyślane 
wykorzystanie wspólnej tradycji, historii, kultury oraz zasobów przyrodniczych i gospodarczych, które 
posiadają. Wykorzystanie wszystkich możliwych sytuacji i okoliczności, które sprzyjać będą dynamicznemu 
rozwojowi terenu objętego LSR będzie możliwe do osiągnięcia przy założeniu aktywnego działania lokalnej 
społeczności oraz ścisłej współpracy wszystkich instytucji i podmiotów działających na tym terenie. 
 Przedstawiciele lokalnej społeczności obszaru objętego LSR, na spotkaniach w sprawie utworzenia 
LGD zdefiniowali problemy, potrzeby, które wymagają poprawy, dzieląc je na cztery grupy: infrastruktura, 
zasoby ludzkie, kultura i edukacja oraz rekreacja i wypoczynek. Wyniki przeprowadzonej analizy prezentuje 
poniższa tabela. 
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Tabela 29 Problemy, bariery, potrzeby występujące na obszarze działania LGD 

INFRASTUKTURA ZASOBY LUDZKIE 
 Zaniedbane przystanki, 

 Brak kanalizacji, 

 Nieuregulowane stosunki wodne (rowy, kanały), 

 Brak dróg dojazdowych (zły stan dróg), 

 Brak tras ścieżek rowerowych, chodników, tras ścieżek 
ekologicznych, 

 Słabe zagospodarowanie budynków użyteczności 
publicznej,  

 Konieczność poprawy struktury agrarnej, 

 Słabo rozwinięta sieć internetowa, 

 Brak sanitariatu w miejscach publicznych, 

 Brak ekologicznych rozwiązań systemów grzewczych, 

 Słabo funkcjonujący system segregacji śmieci, 

 Brak terenów pod budowę domów (brak planów 
zagospodarowania przestrzennego), 

 Słabe zabezpieczenia dróg i jezdni przed wypadkami, 

 Mała ilość ośrodków zdrowia 

 Słaba aktywność społeczeństwa, słabe 
zaangażowanie w sprawy publiczne, 
marazm, brak pozytywnego myślenia, 
apatia społeczna 

 Brak miejsc pracy (bezrobocie) 

 Emigracja młodych, zdolnych, 
wykształconych ludzi (potencjału ludzkiego), 

 Małe zainteresowanie przedsiębiorców, 
sponsorów działalnością ekonomiczną 

 Patologie społeczne (nadużywanie 
alkoholu, patologia życia rodzinnego), 

 Mała aktywność nauczycieli w zakresie 
organizacji dzieciom i młodzieży czasu 
wolnego, 

KULTURA I EDUKACJA REKREACJA, WYPOCZYNEK 
 Brak Centrów Kultury, 

 Brak (bądź słabo rozwinięta) bazy sportowej tj. boiska, 
pomieszczenia LZS itp., 

 Brak wyposażenia budynków (np. biblioteki), 
pomieszczeń (np. świetlice) użyteczności publicznej, 

 Brak placów zabaw, 

 Zbyt mała ilość świetlic wiejskich,  opiekuńczo-
wychowawczych, oraz słabe wyposażenie istniejących 
świetlic w sprzęt typu radio, telewizor, gry, itp.,  

 Nieodrestaurowane zabytki, pomniki, kapliczki, 

 Konieczność oczyszczenia parków z zanieczyszczeń 
oraz zaopatrzenia w zbiorniki na śmieci, lampy, 
ławeczki, 

 Brak oznakowania, informacji o zabytkach, miejscach 
historycznych, czy miejscach kultu religijnego, 

 Brak przedszkoli, 

 Niski poziom bezpieczeństwa w szkołach, 

 Słabo rozwinięta baza agroturystyczna, 

 Słabo rozwinięta baza turystyczna, 

 Słaby rozwój turystyki, 

 Brak miejsc biwakowych, altanek , palenisk 
na ogniska, miejsc czy tras w lasach  
w których można byłoby się zrelaksować  
i odpocząć, 

 Brak kawiarenek, herbaciarni i miejsc  
w których dzieci i młodzież mogłaby 
spokojnie i aktywnie (bez używek) spędzić 
czas (bilard, tenis, siłownia itp.) 

 
W odpowiedzi na te wyzwania stworzono LSR Lasowiackiej Grupy Działania, przedstawiającą wizję, 

w której działania mające na celu wzrost dochodów i standardów dla ludności całego regionu uzupełniane  
są przez działania zmierzające do zachowania naturalnego i kulturowego środowiska, w którym żyje 
społeczność i które może wesprzeć własnym zaangażowaniem i troską. Rozbudzenie zaangażowania  
i wyobraźni społeczności lokalnych uważane jest za klucz do podniesienia jakości życia, w tym jakości 
środowiska przyrodniczego i kulturowego, w którym to życie się toczy. Podejście takie wymaga jednak 
nowych technik konsultacji i pracy z lokalną społecznością, gdyż plany i działania muszą wynikać z jej 
priorytetów i poglądów. Dlatego też konieczne będzie aktualizowanie przyjętej LSR i dostosowywanie jej do 
zmieniających się uwarunkować społecznych i gospodarczych, co pozwoli w pełni zaspokoić potrzeby 
mieszkańców obszaru działania LGD. 
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3.2 Wizja LGD 
 
 
 
 
 
Wizja jest jak "turbodoładowanie" dla tego, co robimy. Kiedy ją mamy - dysponujemy potężną siłą, 

która nas ukierunkowuje, porywa do działania. Wizja ukierunkowuje naszą energię, nasze świadome  
i pozaświadome możliwości na to, co w sobie zawiera. 
Dobra wizja daje: 

 Kierunek, 

 Uruchamia motywację, 

 Podpowiada rozwiązania. 
Tak, więc: 

 Wizja to model przyszłej rzeczywistości, 

 Model ten pojawia się najpierw w twoim umyśle, 

 Wizja, to myśl, która domaga się urzeczywistnienia. 
 
Wizja to taki model, który powoduje, że czujemy nieprzepartą potrzebę, aby go urzeczywistnić. Oznacza  
to, że jest doskonale dopasowany do struktury naszych potrzeb, przekonań. Obrazuje to, na czym nam 
bardzo  
i autentycznie zależy.  
Wizja to realistyczna, wiarygodna, atrakcyjna przyszłość dla obszaru. Wizja jest tylko pomysłem  
lub wyobrażeniem bardziej pożądanej przyszłości, ale właściwa wizja jest tak pełna energii, że przeskakuje  
w przyszłość, zwołując umiejętności, talenty i zasoby by tę przyszłość stworzyć.  
Właściwa wizja: 

1. Przyciąga zaangażowanie i wzbudza w ludziach energię 
2. Określa standard doskonałości 
3. Łączy teraźniejszość z przyszłością. 

Wizja nie jest luksusem, lecz koniecznością; bez niej dryfuje się w niewiedzy lub, co gorzej, działają na rzecz 
sprzecznych celów.  
Wizje mają zazwyczaj następujące właściwości: 

 Są odpowiednie dla terenu, 

 Pasują do przeszłości, kultury i wartości oraz do obecnej sytuacji, i są źródłem realnej i dokładnej 
oceny tego, co można osiągnąć w przyszłości, 

 Odzwierciedlają szczytne idee, 

 Jasno określają cel i kierunek, 

 Wzbudzają entuzjazm i zachęcają do zaangażowania,  

 Są jasno sformułowane i zrozumiałe,  

 Odzwierciedlają unikalność obszaru, 

 Są ambitne. 
 
Poprzez wizję rozwoju rozumie się zwykle zakładany, 
pożądany stan docelowy określonego systemu. Wizja jest 
pewnym wzorcem, do którego system ma się upodobnić, 
jest zadaniem, które należy zrealizować. Wizja to również 
określenie, na czym ma polegać sukces realizacji misji 
LGD. 
 
Jak kształtowała się wizja LGD: 
 
Jak widzimy Obszar LGD w 2025: krzewy wzdłuż dróg, czysto, bezpiecznie, wygodnie, ścieżki rowerowe, 
turyści, parki , rekreacja, piękne drogi, oświetlenie, zachowana przyroda, droga krajowa nr 9 – gdzie indziej 
(obwodnica) , bezpłatna służba zdrowia, więcej małych przedsiębiorstw, świetlice, kosze, turystyka 
(agroturystyka), aktywność społeczna

1
. 

 

                                                 
1
 Spotkanie warsztatowe w dniu 20 grudnia 2007 r. 

 

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, 
potrafisz tego dokonać” 
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„Kto nie wie do jakiego portu chce przybyć, 

dla tego żaden wiatr nie będzie dobry” 

 

Propozycje wizji dla LGD
2
 

 
1. Lokalna Grupa Działania to:  

 Grupa ludzi, którzy kultywują i promują tradycje lasowiackie, 

 Współtworzą ciekawe miejsca spędzania wolnego czasu, 

 Organizują formy aktywnego wypoczynku, 

 Wymieniają wzajemne doświadczenia, poznają się, 

 Dostrzegają i cenią piękno przyrody, pomniki pamięci, historię regionu, 

 Tworzą bazy informacji internetowych (tematycznych) o regionie, 

 Poszukują środków na poszerzenie, zabezpieczenie bazy dla prowadzenia różnych działań. 
 

2. Jesteśmy terenem, na którym społeczeństwo jest aktywne i zintegrowane, zachowuje dziedzictwo 
kulturowe, dba o środowisko naturalne, prowadzi zdrowy i bezpieczny tryb życia, jest aktywne zawodowo, 
tworzy nowe miejsca pracy, rozwija się agroturystyka, mała przedsiębiorczość.  

3. LGD, która usiłuje: 

 zachęcić społeczność do działania na rzecz rozwoju swojej miejscowości, 

 czerpać wiedzę z pomysłów mieszkańców, 

 działać na rzecz poprawy jakości dróg w celu komunikacji i integracji mieszkańców gmin, 

 działać w celu pokazania atrakcji i kultury gmin – wymiana kulturalna (zespoły artystyczne), 

 zachęcać do aktywnego wypoczynku (stworzyć warunki do aktywnego wypoczynku), 

 utworzyć gabinety lekarsko-dentystyczne w każdej wsi, 

 organizować czas wolny dzieciom i młodzieży w celu odciągnięcia ich od świata wirtualnego, 

 tworzyć kluby dla osób w wieku emerytalno-rentowym. 
 

4. Lokalna Grupa Działania LASOWIACY to: 
 
  a) postęp i rozwój: 

 agroturystyka 

 prawdziwa ekologia 

 parki krajobrazowe 

 stworzenie bazy lokalowej i gastronomicznej 

 szlaki turystyczne „Śladami...” Lasowiacki Trakt.... 

 infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

 wypromowanie lokalnego produktu, np. „Lasowiackie jadło” 

 wspieranie aktywności społecznej mieszkańców 

 wzajemna współpraca gmin stowarzyszonych  

 promowanie regionu 
 
b) oraz kultura:  

 w każdej miejscowości świetlica wiejska 

 wsparcie finansowe i promocja regionalnej twórczości artystycznej 

 wyposażenie i modernizacja domów kultury 

 scena plenerowa w każdej wsi 

 wspieranie działalności twórców amatorów, uzdolnionej młodzieży 
 
Zaproponowany przez grupę ostateczny kształt wizji LGD

3
: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
2
 Spotkanie warsztatowe w dniu 21 luty 2008 r. 

3
 spotkanie warsztatowe w dniu 28 luty 2008 r. 

„MOCNE LASOWIACKIE PARTNERSTWO, ROZWIJAJĄCE SIĘ W HARMONII 

Z PRZYRODĄ, GOŚCINNE, ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE, WSPIERAJĄCE 
LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZNO – GOSPODARCZE, UKIERUNKOWANE NA 

TRADYCJE KULTUROWE” 
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„Ci, którzy nie słuchają steru, 

będą musieli posłuchać kamieni”.  

 
 
 

3.3 Misja LGD 
 
 
 

Misja skierowana jest do adresatów zewnętrznych oraz do samych przyszłych realizatorów strategii. 
Misja winna mieć walor promocyjny, wobec czego musi być sformułowana tak, jak hasło reklamowe na 
bilbordzie: krótko i dobitnie, ale w sposób zapadający w pamięć  i poruszający wyobraźnie. Nie musi mieć 
rozbudowanej warstwy informacyjnej, ma co najwyżej zachęcić do sięgnięcia po informacje, podane odrębnie 
Misja ma być codziennym drogowskazem pokazującym generalny kierunek, który wybrali.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.4 Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane do realizacji 

przedsięwzięcia 
 

 
Cele stanowią doprecyzowanie wizji, wskazując, w jaki sposób chcemy ją osiągnąć. Wskazują one 

zmianę, jaka ma nastąpić. Zgodnie z zasadą planowania strategicznego sformułowano cele ogólne  
i szczegółowe LSR. 

Cele ogólne (strategiczne) – Cele z długim horyzontem czasowym, wynikające z wizji rozwoju, 
będące jej konkretyzacją. Cele te wyznaczają kierunek działania podmiotów życia społecznego  
i gospodarczego gminy. Są to cele długookresowe, wskazujące działania, które prowadzą do zwiększenia 
przyszłych możliwości i konkurencyjności gminy.  
Są one sformułowane ogólnie jako cele funkcjonalne, tzn. wyrażające pożądane funkcje (potrzeby), które 
winny zostać zrealizowane (zaspokojone) w określonym horyzoncie czasu. Pomimo swej ogólności cele 
strategiczne są związane z konkretną rzeczywistością oraz prognozą jej zmian w przyszłości. 

Cele szczegółowe (operacyjne) - Cele operacyjne mają stanowić uszczegółowienie celów 
strategicznych. Dla każdego celu operacyjnego należy podać propozycje działań, które są niezbędne dla jego 
realizacji. Realizacja celów operacyjnych stanowi podstawę do osiągnięcia celów strategicznych. Określenie 
celów strategicznych i operacyjnych służy wykorzystaniu szans i potencjału LGD, przezwyciężeniu słabych 
stron i zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju obszaru.  
Poniższa tabela prezentuje cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia zmierzające do realizacji 
tych celów

4
. 

 

                                                 
4
 uzgodnione na warsztatach planowania strategicznego w dniach 5 marca i 3 kwietnia 2008 r. 

„OSIĄGNIĘCIE ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU, PODNOSZĄCEGO 

JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, ZAPEWNIAJĄCEGO KORZYSTNE 
WARUNKI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, TURYSTYKI I 

AGROTURYSTYKI, OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ 
ZACHOWANIE WALORÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 

POTRZYMANIE TRADYCJI REGIONU. 
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Tabela 30 Drzewo celów Lokalnej Strategii Rozwoju Lasowiackie Grupy Działania 
 

 

Wizja LGD 

„MOCNE LASOWIACKIE PARTNERSTWO, ROZWIJAJĄCE SIĘ W HARMONII Z PRZYRODĄ, GOŚCINNE, 
ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE, WSPIERAJĄCE LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZNO – GOSPODARCZE, 

UKIERUNKOWANE NA TRADYCJE KULTUROWE” 

 

      

 

Misja LGD 

„OSIĄGNIĘCIE ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU, PODNOSZĄCEGO JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, 

ZAPEWNIAJĄCEGO KORZYSTNE WARUNKI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI, 

OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ZACHOWANIE WALORÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 

POTRZYMANIE TRADYCJI REGIONU 

 

      

                    

1. Rozwój turystyki 
obszarów wiejskich 

poprzez 
wykorzystanie 

potencjału 
przyrodniczego 

 

2. Odnowa i 
zachowanie 
dziedzictwa 

kulturowego na wsi. 

 

3. Tworzenie źródeł 
dochodów i miejsc 
pracy w oparciu o 
lokalne tradycje i 

zasoby. 

 

4. Tworzenie 
warunków dla 

rozwoju 
mikroprzedsięborstw 
ukierunkowanych na 

wykorzystanie 
istniejących walorów 

przyrodniczych i 
kulturowych LGD 

 
5. Rozwój kultury,  

w tym lasowiackiej 
 

6. Rozwój i 
upowszechnianie 
turystyki i ekologii 

 
7. Wspieranie i 

rozwój lokalnych 
inicjatyw 

             

1.1. Organizacja turystyki 
wodniackiej w oparciu o 
cieki i zbiorniki wodne. 

 
2.1. Poprawa stanu 

infrastruktury kulturalnej. 
 

3.1. Zwiększenie liczby 
osób korzystających z 
usług na terenie LGD. 

 
4.1. Wsparcie rozwoju 

mikroprzedsiębiorczości 
poprzez inwestycje 

 
5.1. Tworzenie i 
rozwijanie grup i 

zespołów ludowych 
 

6.1. Wzrost atrakcyjności 
turystycznej regionu 

 
7.1. Poprawa dostępu 

mieszkańców do 
informacji 

             

1.2. Rozwój turystyki 
przyrodniczo –
krajoznawczej 

 
2.2. Ożywienie tradycji 

lokalnych i wzmocnienie 
tożsamości lokalnej 

 
3.2. Wspieranie produkcji 

lokalnej 
 

4.2. Rozwój inicjatyw 
promujących gospodarkę 

regionu 
 

5.2. Rozwój, promocja i 
prezentacja twórczości 
kulturalnej i artystycznej 

 
6.2. Rozwój eko- i  

agroturystyki wiejskiej 
 

7.2. Wzrost aktywności 
społecznej 

      

 

      

1.3. Promowanie oferty 
turystycznej oraz walorów 

i potencjału 
przyrodniczego obszaru. 
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3.5. Cele ogólne, cele szczegółowe i typy przedsięwzięć (operacji) oraz 
uzasadnienie ich wdrażania w ramach LSR 

 

Cel ogólny 1 Rozwój turystyki obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie potencjału 
przyrodniczego 

Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć
5
 

1.1. Organizacja turystyki 
wodniackiej w oparciu o 
cieki i zbiorniki wodne. 

1.1.1. Budowa, rozbudowa infrastruktury zlokalizowanej przy zbiornikach 
wodnych, w tym m.in. utworzenie wypożyczalni sprzętu wodnego, organizacja 
terenowa kąpielisk, plaż 

1.1.2. Wytyczenie i oznakowanie szlaków związanych z turystyka wodną, w 
tym m.in. opracowanie map informacji, informacji w Internecie 

1.1.3. Organizacja imprez wodnych (np.: spływy kajakowe Łęgiem, zawody 
wędkarskie itp.) 

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: 

Obszar objęty działaniem LSR jest bogaty w zasoby przyrodnicze na bazie cieków i zbiorników wodnych, 
które obecnie nie są przystosowane do rozwoju sektora turystycznego. Brakuje podstawowej infrastruktury 
turystycznej. Realizacja działań w ramach niniejszego przedsięwzięcia stworzy warunki dla rozwoju 
społeczno-ekonomicznego obszaru wiejskiego i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne 
przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, co 
podniesienie atrakcyjność turystyczną obszarów wiejskich objętych LSR. Działania te będą wpływać na 
poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i specyfiki 
obszarów wiejskich wykorzystując cieki i zbiorniki wodne oraz wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej i 
inwestycyjnej obszarów wiejskich. Ponadto do osiągnięcia pełnego wykorzystania potencjału obszaru 
konieczne będzie podjęcie równocześnie działań promujących turystykę wodniacką w oparciu o cieki i 
zbiorniki wodne, co przyczyni się to do wzrostu poziomu wiedzy o regionie i w konsekwencji do realizacji 
inwestycji i przedsięwzięć w ważnych dla tego obszaru dziedzinach, takich jak turystyka, ochrona 
środowiska i ekologia. 

 

Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć 

1.2. Rozwój turystyki 
przyrodniczo –
krajoznawczej 

1.2.1. Budowa i rozbudowa urządzeń turystycznych przy trasach 
przejazdowych, w tym m.in. infrastruktury sanitarnej, budowa parkingów 
leśnych, przydrożnych, przy szlakach turystycznych. 

1.2.2. Wytyczenie i budowa ścieżek rowerowych, edukacyjnych, 
dydaktycznych, przyrodniczych, w tym m.in. opracowanie map informacyjnych i 
innych materiałów informacyjnych itp. 

1.2.3. Organizowanie rozrywek w unikalnych miejscach 

1.2.4. Organizacja, tworzenie wypożyczalni sprzętu np. rowerów, organizacja 
ośrodków jeździeckich.  

                                                 
5
 W ramach poszczególnych przedsięwzięć realizowane będą operacje związane z wyborem i wdrażaniem projektów finansowanych z PROW 
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Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: 

Obszar LSR zlokalizowany jest w Puszczy Sandomierskiej, co powoduje, iż teren jest bogaty w zasoby 
przyrodniczo-krajobrazowe, które obecnie nie są w pełni wykorzystane. Brakuje również infrastruktury 
niezbędnej do rozwoju sektora turystycznego. Realizacja działań w ramach niniejszego priorytetu stworzy 
warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszaru wiejskiego i aktywizacji ludności wiejskiej przez 
wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni 
publicznej, wykorzystując atrakcyjność obszarów wiejskich objętych LSR. Działania te będą wpływać  
na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i specyfiki 
obszarów wiejskich wykorzystując już istniejące ścieżki rowerowe, lokalizacje unikatowych pomników 
przyrody oraz poprzez budowę nowej infrastruktury. Przyczyni się to do wzrostu atrakcyjności turystycznej  
i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Ponadto do osiągnięcia pełnego wykorzystania potencjału obszaru 
konieczne będzie podjęcie równocześnie działań promujących turystykę, odpoczynek na bazie zasobów 
przyrodniczo krajobrazowych, co przyczyni się to do wzrostu poziomu wiedzy o regionie i w konsekwencji do 
realizacji inwestycji i przedsięwzięć w ważnych dla tego obszaru dziedzinach, takich jak turystyka, ochrona 
środowiska i ekologia.  

 

Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć 

1.3. Promowanie oferty 
turystycznej oraz walorów 
i potencjału 
przyrodniczego obszaru. 

1.3.1. Opracowanie i druk folderów, materiałów audiowizualnych, broszur, 
kronik i ich dystrybucja, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, itp. 

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: 

Na obszarze działania LGD znajduje się różnorodne i cenne bogactwo krajobrazowe, kulturalne  
i przyrodnicze, które prawidłowo wykorzystane poprzez realizację działań wymienionych m.in w LSR, 
przyczyni się znacznie do rozwoju sektora turystyki i dynamicznego rozwoju społeczno – gospodarczego 
tego terenu. Dla pełnego wykorzystania tych zasobów konieczne jest podejmowanie działań promujących 
obszar LGD i przedsięwzięć, jakie są na tym terenie realizowane, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno-
ekonomicznego obszaru wiejskiego i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne 
przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, 
wykorzystując atrakcyjności obszarów wiejskich objętych LSR. Promocja obszaru LGD będzie  
w konsekwencji wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez przyciągniecie na obszar 
LGD turystów ciekawą ofertą turystyczną, walorami krajobrazu, itd. Ponadto poprzez promocję i działania, 
jakie zostaną w niej ujęte umożliwi dalszy rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej  
i inwestycyjnej obszarów wiejskich. 

 
 

Cel ogólny 2. Odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego na wsi. 

Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć 

2.1. Poprawa stanu 
infrastruktury kulturalnej. 

 

 

 

 

2.1.1. Budowa/rozbudowa/modernizacja scen estrad itp.  

2.1.2. Kształtowanie przestrzeni publicznej w oparciu o istniejącą 
infrastrukturę, w tym m.in. deptaki, parkingi, rynki, fontanny, klomby, place 
zabaw, altany, miejsca na ogniska, izby pamięci regionalnej, wioski tematyczne 
itp. 

2.1.3. Wyposażenie i doposażenie w obiektów publicznych i społeczno – 
kulturowych, w tym m.in. świetlic wiejskich, bibliotek 

2.1.4. Renowacja, odnowienie, zagospodarowanie, eksponowanie zabytków 
m.in. kapliczek przydrożnych, kościołów, pomników historycznych i przyrody, 
miejsc pamięci narodowych 

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: 

Obszar objęty działaniem LSR jest atrakcyjnym terenem z wieloma zabytkami kulturowymi, jak również 
bogaty w zespoły kultywujące tradycje lasowiackie. Brakuje jednak podstawowej infrastruktury skupiającej  
i umożliwiającej wykorzystanie w/w zasobów. Realizacja działań w ramach niniejszego przedsięwzięcia 
stworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszaru wiejskiego i aktywizacji ludności wiejskiej 
przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem 
przestrzeni publicznej, tworzenie oraz wyposażenie wiejskich centrów wsi, świetlic wiejskich, renowację 
miejsc kultu (kościoły, kapliczki), organizację miejsc spotkań, gdzie może być przedstawiana oferta 
turystyczna, kultywująca kulturę lasowiacką przez mieszkańców LSR. Działania te będą wpływać na 
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poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i specyfiki 
obszarów wiejskich wykorzystując tradycje, zabytki oraz wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej  
i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Ponadto do osiągnięcia pełnego wykorzystania zasobów obszaru 
konieczne będzie podjęcie równocześnie działań promujących tereny wiejskie, co przyczyni się to do 
wzrostu poziomu wiedzy o regionie i w konsekwencji do realizacji inwestycji i przedsięwzięć w ważnych dla 
tego obszaru dziedzinach, takich jak turystyka, ochrona środowiska i ekologia. 

Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć 

2.2. Ożywienie tradycji 
lokalnych i wzmocnienie 
tożsamości lokalnej 

2.2.1. Organizacja spotkań, festiwali, festynów,  obchodów rocznicowych itp.  

2.2.2. Działania związane z kultywowaniem, odrodzeniem tradycyjnych 
zawodów i innych tradycji lokalnych 

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: 

Obszar objęty działaniem LSR jest atrakcyjnym terenem z zachowanym dziedzictwem kulturowym. 
Działające na terenie LGD zespoły ludowe poprzez brak odpowiedniej infrastruktury są ograniczone  
w swych działaniach. Przedsięwzięcie przyczyni się do podejmowania działań mających na celu ożywienie  
i ukazanie lokalnych tradycji, co pozwoli na wzmocnienie tożsamości i aktywizację mieszkańców wsi oraz 
przyczyni się do rozwoju społeczno-ekonomicznego obszaru wiejskiego. Organizacja wszelkich spotkań, 
festiwali, warsztatów i innych działań kultywujących tradycje lasowiackie będzie w konsekwencji wpływać na 
poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Ponadto, szeroko zakrojona promocja realizowanych działań 
pozwoli na dalszy rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki 
obszarów wiejskich. 

Grupy docelowe beneficjentów: 

Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, 
kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku 
publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie). 

 
Cel ogólny 3. Tworzenie źródeł dochodów i miejsc pracy w oparciu o lokalne tradycje i 
zasoby. 

Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć 

3.1. Zwiększenie liczby 
osób korzystających z 
usług na terenie LGD. 

3.1.1. Organizacja imprez o zasięgu ponadlokalnym, 

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: 

W celu zwiększenia dochodów mieszkańców i podmiotów z terenu LGD konieczne jest zwiększenie liczby 
osób korzystających z różnorodnych usług na tym terenie, w tym szczególnie przez osoby z zewnętrz. 
Pozwoli to na zwiększenie dochodów dotychczas funkcjonujących punktów usługowych oraz zwiększy 
możliwość rozpoczynania tego typu działalności. Ze względu na swój charakter działalność usługowa nie 
wymaga w większości wypadków znaczącego zaangażowania kapitałowego oraz umożliwia tworzenie 
dodatkowych źródeł dochodów. Popyt na usługi na lokalnym rynku jest stosunkowo stabilny, zatem rozwój w 
tym zakresie możliwy jest w oparciu o zwiększenie liczby osób spoza terenu LGD. W tym celu konieczne 
jest zachęcenie tych osób do odwiedzenia gmin LGD oraz zapewnienia atrakcyjnej oferty spędzania 
wolnego czasu. Można to osiągnąć organizując atrakcyjne imprezy o zasięgu ponadlokalnym, promowane 
poza terenem LGD oraz stwarzając ofertę usług agroturystycznych, sportowych i rekreacyjnych dla turystów. 

Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć 

3.2. Wspieranie produkcji 
lokalnej  

3.2.1. Promocja lokalnych wyrobów i zasobów, w tym m.in. tworzenie marki 
dla poszczególnych wyrobów, wsparcie dla certyfikacji wyrobów, ziołolecznictwa 
i medycyny naturalnej  

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: 

Wzmocnienie lokalnej produkcji w oparciu o lokalne zasoby i tradycje jest kluczowym warunkiem dla 
zwiększenia dochodów mieszkańców i podmiotów z terenu LGD. Osiągnięcie tego celu powinno przełożyć 
się wprost na zwiększenie dochodów firm i mieszkańców, stworzenie dodatkowych podmiotów oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy. W celu wsparcia działalności produkcyjnej za szczególnie istotne zostało 
uznane tworzenie nowych produktów, certyfikacja istniejących i nowo tworzonych produktów w celu 
poprawienia ich konkurencyjności, utworzenie lokalnej marki poprawiającej identyfikowalność lokalnych 
produktów oraz prowadzenie szeroko zakrojonej promocji produktów regionalnych. 

   
 



Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 LASOWIACKIEJ GRUPY DZIAŁANIA 

   47 

Cel ogólny 4. Tworzenie warunków dla rozwoju mikroprzedsięborstw ukierunkowanych na 
wykorzystanie istniejących walorów przyrodniczych i kulturowych LGD 

Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć 

4.1. Wsparcie rozwoju 
mikroprzedsiębiorczości 
poprzez inwestycje 

4.1.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub 
istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie istniejących 
walorów LGD 

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: 

Teren objęty LSR posiada bogate zasoby przyrodnicze i kulturowe, które obecnie nie są przystosowane do 
rozwoju sektora turystycznego. Brakuje małej infrastruktury turystycznej oraz aktywnie działających firm 
podejmujących się realizacji przedsięwzięć w zakresie turystyki, ekologii, ochrony środowiska naturalnego, 
kultywowania tradycyjnych zawodów. Osoby, które chciałyby założyć działalność gospodarczą, oraz firmy 
istniejące na rynku często borykają się z problemem braku środków finansowych na realizację inwestycji  
z wymienionego powyżej zakresu. Nie są więc w stanie realizować ciekawych przedsięwzięć, które 
skutecznie wykorzystywałyby zasoby obszaru działania LGD i konkurowałyby z ofertą większych ośrodków 
turystycznych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Działania takie mogłyby natomiast 
znacznie przyczynić się do podniesienia atrakcyjności turystycznej tego terenu. Istnieje więc konieczność 
stworzenia korzystnych warunków, które z jednej strony zachęcą społeczność lokalną do zakładania nowych 
firm działających w wymienionym powyżej obszarze, a z drugiej strony zmotywują firmy już istniejące na 
lokalnym rynku do realizacji inwestycji wykorzystujących lokalne zasoby kulturalne i przyrodnicze. 
Przedsięwzięcie przyczyni się do aktywizacji gospodarczej lokalnej społeczności, zwiększenia dynamiki 
rozwoju sektora turystycznego oraz poprzez stwarzanie nowych miejsc pracy, w wyniku realizacji nowych 
inwestycji, do poprawy jakości i warunków życia mieszkańców. 

Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć 

4.2. Rozwój inicjatyw 
promujących gospodarkę 
regionu 

 

4.2.1. Wsparcie dla organizowanych kampanii promocyjno - informacyjnych 
dotyczących gospodarki i zasobów turystycznych obszaru działania 
LGD oraz regionu, w tym kampanie informacyjne z wykorzystaniem 
Internetu – tzw. e-informacje (organizowanie wystaw, imprez 
plenerowych o tematyce gospodarczej, jarmarków, wydawanie 
publikacji dot. gospodarki regionu i turystyki oraz działających na tym 
terenie przedsiębiorców, promocja dobrych praktyk związanych z 
przedsiębiorczością - organizacja konferencji, spotkań itp.),  

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: 

Obszar działania LGD posiada ogromne bogactwo kulturalne i przyrodnicze, które odpowiednio 
wykorzystane może przyczynić się znacznie do rozwoju sektora turystyki i dynamicznego rozwoju społeczno 
– gospodarczego tego terenu. Dla osiągnięcia takiego stanu konieczne jest jednak zintensyfikowanie 
inicjatyw promujących obszar pod kątem rozwoju gospodarczego i wspieranie projektów ukierunkowanych 
na zbudowanie spójnego, dostępnego i na bieżąco aktualizowanego systemu informacji gospodarczej 
obszaru działania LGD skierowanego do przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. Istotne jest także 
opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć z zakresu marketingu regionalnego, ukierunkowanego zwłaszcza na 
kreowanie dobrego wizerunku regionu i produktów regionalnych pod kątem potencjalnych inwestorów. 
Przyczyni się to do wzrostu poziomu wiedzy o regionie i w konsekwencji do realizacji inwestycji  
i przedsięwzięć w ważnych dla tego obszaru dziedzinach, takich jak turystyka, ochrona środowiska  
i ekologia. 

 
Cel ogólny 5. Rozwój kultury, w tym lasowiackiej 

Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć 

5.1. Tworzenie i 
rozwijanie grup i 
zespołów ludowych 

5.1.1. Tworzenie i zakup strojów, eksponatów i wyposażenia dla zespołów 
ludowych 

5.1.2. Integracja zespołów regionalnych poprzez przegląd kapel i zespołów 
ludowych (organizacja festiwali) 
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Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: 

W trosce o dalszy rozwój, podtrzymywanie tradycji oraz integrację środowiska społecznego niezbędnym jest 
doposażenie zespołów ludowych w instrumenty i stroje. Realizacja projektu przyczyni się do: 

 stwarzania warunków do tworzenia i poznawania kultury, 

 rozwijania pasji, talentów i aktywnych postaw, 

 poszanowania i promocji różnorodności kulturowej, 

 poszanowania tożsamości kulturowej, 

 edukacji kulturowej. 

Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć 

5.2. Rozwój, promocja i 
prezentacja twórczości 
kulturalnej i artystycznej 

5.2.1. Tworzenie i wspieranie działalności artystycznej 

5.2.2. Wystawy – kiermasze malarstwa, rzeźby i rękodzieła artystów 
amatorów 

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: 

Działalność i rozwój instytucji kultury oraz powszechna aktywność kulturalna mogą i powinny być 
początkowym ogniwem w rozwoju społeczno – gospodarczym regionu. Dostęp do kultury wszystkich 
mieszkańców regionu stanowi jeden z ważniejszych mierników szans oraz możliwości rozwoju społecznego 
i kulturowego mieszkańców. Kultywowanie i promocja szczególnie wartościowych zjawisk kultury lokalnej 
może stać się atutem wzmacniającym atrakcyjność turystyczną, a tym samym przyczynić się do wzrostu 
gospodarczego regionu, dlatego należy podejmować działania wspierające kulturę i tradycje (m.in. sztukę  
i rękodzieło ludowe, rzemiosło artystyczne, potrawy regionalne). Ważną rolą jest również wspieranie 
przedsięwzięć kulturalnych ze wszystkich dziedzin twórczości amatorskiej: muzyki, fotografii, tańca  
i literatury.  

Wobec powyższego obowiązkiem władz publicznych jest działanie na rzecz pobudzania rozwoju i poprawy 
mechanizmów, umożliwiających dostęp do wartości i treści kulturowych. 

 
Cel ogólny 6. Rozwój i upowszechnianie turystyki i ekologii 

Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć 

6.1. Wzrost atrakcyjności 
turystycznej regionu 

6.1.1. Budowa i rozbudowa małej infrastruktury turystycznej m.in. punkty 
widokowe, trasy rowerowe, miejsca biwakowe i wypoczynkowe 

6.1.2. Rozbudowa bazy informacyjnej i turystycznej m.in. strony www, 
wydanie folderów, przewodników, oznaczenie obiektów 

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: 

Realizacja projektu przyczyni się do promocji regionu i jego rozwoju gospodarczego. Większa dbałość  
o unikalne zasoby naturalne poprawi wizerunek regionu. Stworzenie stron www oraz wydanie folderów 
promujących region, przyczyni się do wzrostu zainteresowania turystów. Stworzenie szlaków 
przebiegających przez miejsca atrakcyjne kulturowo, przyrodniczo i historycznie, pobudzi rozwój turystyki  
i ekologii. 

Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć 

6.2. Rozwój eko- i  
agroturystyki wiejskiej 

6.2.1. Tworzenie i promocja konkurencyjnych miejsc noclegowych m.in. 
schroniska młodzieżowe, gospodarstwa agroturystyczne 

6.2.2. Tworzenie i renowacja parków i miejsc wypoczynku i rekreacji m.in. 
place zabaw, obiekty sportowe 

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: 

Przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności regionu. Poprzez tworzenie infrastruktury 
turystycznej (głównie agroturystycznej) oraz renowację istniejących zasobów naturalnych, rekreacyjnych, 
będzie można skutecznie zwiększyć ruch turystyczny. To w konsekwencji doprowadzi do rozwoju regionu 
oraz spadku bezrobocia. Działania w ramach przedsięwzięcia mają na celu poprawę warunków życia 
mieszkańców oraz propagowanie zasad ekologii i zdrowego stylu życia. 
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Cel ogólny 7. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw 

Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć 

7.1. Poprawa dostępu 
mieszkańców do 
informacji 

7.1.1. Zwiększenie liczby miejsc z bezpłatnym dostępem do Internetu  

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: 

Szybkość przepływu informacji jest obecnie istotnym elementem konkurencyjności. Internet stał się 
niezbędnym, podstawowym źródłem informacji oraz środkiem do komunikacji z otoczeniem. Realizacja 
projektu przyczyni się do wyrównywania szans wśród młodzieży, w stosunku do lepiej rozwiniętych 
regionów. Zwiększony dostęp do informacji spowoduje wzrost świadomości społeczności lokalnej, umożliwi 
podejmowanie większej liczby lokalnych inicjatyw. Rozwój i doposażenie bibliotek i innych placówek 
kulturalnych wpłynie na większe zainteresowanie życiem kulturalnym, co w połączeniu z czynnikiem 
edukacyjnym zacznie kształtować nowy ład społeczny oparty na wykształceniu i świadomości społecznej.   

Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć 

7.2. Wzrost aktywności 
społecznej 

7.2.1. Stworzenie strony internetowej LGD 

7.2.2. Imprezy integrujące różne lokalne środowiska w ramach LGD 

7.2.3. Organizacja zawodów sportowych wykorzystujących istniejącą 
i powstającą bazę turystyczno - rekreacyjną 

7.2.4. Promocja LGD wśród mieszkańców 

7.2.5. Informowanie o możliwościach wsparcia 

7.2.6. Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców; 

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: 

Przedsięwzięcie przyczyni się do pobudzenia lokalnych inicjatyw, w tym profilaktyki zdrowotnej, poprawy 
bezpieczeństwa i aktywizacji mieszkańców. Zintegrowana we wspólnym działaniu społeczność lokalna 
będzie mogła stwarzać lepsze warunki do życia, edukacji i rozwoju dla nowych pokoleń oraz będzie 
stanowiła swego rodzaju magnes przyciągający młodych ludzi. Mieszkańcy będą mieli możliwość nabywania 
nowych umiejętności. System stypendialny skutecznie zmotywuje uzdolnioną młodzież do pogłębiania 
swojej wiedzy. Przedsięwzięcie będzie krzewiło profilaktykę zdrowotną, społeczną, sport i ekologię wśród 
mieszkańców, a także wpływało na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców - tak by kolejne pokolenia mogły 
korzystać z w pełni zachowanego środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego i społecznego. 
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3.6 Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR 
 

Lokalna Grupa działania nie jest jedynym podmiotem zaangażowanym w podejmowanie działań rozwojowych na terenie objętym lokalna strategia rozwoju. 
Wiele innych instytucji i organizacji również opracowuje dla tego obszaru dokumenty strategicznego zasięgu lokalnym, regionalnym oraz krajowym. Przeprowadzona 
poniżej analiza zgodności LSR z innymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi wdrażania LSR pozwoli zidentyfikować programy i działania komplementarne  
w stosunku do tych, które są zaplanowane w LSR i które lokalna grupa działania będzie mogła realizować jako beneficjent w ramach programów innych niż oś 4. 
Leader PROW 2007-2013. 

 

Tabela 31 Powiązanie LSR z dokumentami planistycznymi obejmującymi obszar działania LGD 

Lp. 
Nazwa dokumentu GŁÓWNE CELE 

CELE STRATEGICZNE 

1 2 3 4 5 6 
 
7 

1. Strategia Rozwoju Kraju na 
lata 2007 – 2015 

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

2. Koncepcja Polityki 
Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 

Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, respektującą zróżnicowane 
kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w możliwie jak największym stopniu zachowującą walory naturalnego 
krajobrazu przyrodniczego 

       

3. Narodowa Strategia 
Spójności 2007-2013 

Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost 
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i 
wewnątrz kraju. 

       

4. 
 

PO Infrastruktura i 
Środowisko 

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności 
Polski 

       

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.        

5. 
PO Rozwój Obszarów 
Wiejskich 
 

Cel 1: Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzację,         

Cel 2: Poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę ziemią,        

Cel 3: Poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji działalności gospodarczej        

6. 
PO Kapitał Ludzki 

Umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia 
społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. 

       

7. PO Innowacyjna Gospodarka Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa        

 

PO Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej 

Rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych        

Integracja terytorialna Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, 
innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego 

       

Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz 
ochrony środowiska. 

       

 Strategia Wdrażania w Polsce 
Zintegrowanej Polityki 
Produktowej 

Poprawa warunków rynkowych dla produktów przyjaznych środowisku.        

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz całych gałęzi przemysłowych Unii Europejskiej poprzez udział 
produktów przyjaznych środowisku w tworzeniu nowego rynku 

       

 Polityka Ekologiczna Państwa 
2007-2010 

Stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowania i systemów zarządzania środowiskowego, które pozwalają kojarzyć efekty 
gospodarcze z efektami ekologicznymi. 

       

 Polityka Leśna Państwa 
Współpraca z nadleśnictwami i wzajemnej partycypacji w procesach planistycznych (plany urządzenia lasów, plany 
przestrzennego zagospodarowania gmin, plany ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych) 

       



Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 LASOWIACKIEJ GRUPY DZIAŁANIA 

   51 

 Strategia Rozwoju Edukacji 
Narodowej 2007-2013 

Podniesienie poziomu wykształcenia  społeczeństwa        

 Strategia Gospodarki Wodnej 
(do 2020r.) 

Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego 
użytkowania wód 

       

 Krajowa Strategia Ochrony i 
Umiarkowanego Użytkowania 
Różnorodności Biologicznej 

Zachowanie całego rodzimego bogactwa przyrodniczego oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich 
poziomów jego organizacji 

       

 Narodowa Strategia Rozwoju 
Kultury 
2004- 2020 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków,        

Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury        

 Strategia Rozwoju Sportu (do 
2016 r.) 

Popularyzacja sportu dla wszystkich        

Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej        

 Strategia Rozwoju Transportu 
(do 2013 r.) 

Zapewnienie równowagi w systemie transportowym między aspektami: społecznym, gospodarczym, przestrzennym i 
ekologicznym 

       

 
Strategia Rozwoju Turystyki 
2007-2015  
 

Tworzenie nowych szans dla obszarów o słabszym tempie rozwoju i zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej kraju i 
regionów 

       

Stymulowanie przedsiębiorczości oraz postaw innowacyjnych związanych z umiejętnością kreowania nowych usług, 
tworzenia nowych produktów oraz zdolnością do ich stałego doskonalenia, 

       

Eksponowanie i zachowywanie cennych wartości kulturowych i środowiskowych        

 Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego Na Lata 
2007-2013 

Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. 

       

 Strategia Rozwoju 
Województwa 
Podkarpackiego Na Lata 2007 
– 2020 

Podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym 
samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności. 

       

 Program Ochrony Środowiska 
Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-
2010, z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2011-
2014 r. 

Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego. 

       

 
PROGRAM 
ROZWOJU KULTURY W 
WOJEWÓDZTWIE 
PODKARPACKIM NA LATA 
2005-2009 

Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju i warunków uczestnictwa 
kulturalnego ludności w województwie (zwłaszcza między stolicą regionu a jej otoczeniem) 

       

Pielęgnowanie (ochrona) tożsamości kulturowej regionu, wzmocnienie procesów integracyjnych w społeczności regionalnej        

Poprawa jakości środowiska kulturowego Podkarpacia        

Zwiększenie atrakcyjności całego regionu w układzie krajowym i między-narodowym, poprawa kulturowego wizerunku 
regionu 

       

 

STRATEGIA ROZWOJU 
TURYSTYKI DLA 
WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO NA LATA 
2007-2013 

Stworzenie ciekawej i unikalnej oferty turystycznej w oparciu o istniejący potencjał województwa podkarpackiego.        

Przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr dla obsługi ruchu turystycznego, planowania oraz zarządzania rozwojem 
turystyki w regionie. 

       

Zrównoważony rozwój i zarządzanie przestrzenią turystyczną        

Stworzenie zintegrowanego systemu marketingu i promocji województwa podkarpackiego w kraju i za granicą        

Stworzenie silnego otoczenia instytucjonalnego wspierającego rozwój turystyki        
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 STRATEGIA  
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU  
GMINY NOWA DĘBA 
NA LATA 2004-2013 

Tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w gminie Nowa Dęba.        

Rozwiązywanie problemów społecznych.        

Działania proekologiczne na terenie gminy        

 PROGRAM OCHRONY 
ŚRODOWISKA DLA GMINY 
NOWA DĘBA NA LATA 2005 - 
2015 

Trwały rozwój społeczno-gospodarczy gminy w harmonii z ochroną środowiska naturalnego 

       

 

Strategia Rozwoju Gminy 
Bojanów na lata 2008 – 2015 

Rozwój rolnictwa poprzez jego modernizację wzrost jakości i opłacalności produkcji rolnej oraz dostosowanie do gospodarki 
rynkowej i uwarunkowań ekologicznych 

       

Rozwój kapitału ludzkiego poprzez poszerzenie jakości i dostępności usług w sferze społecznej        

Rozwój infrastruktury wpływający na polepszenie jakości życia mieszkańców oraz ochronę środowiska naturalnego        

Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju gospodarki Gminy i aktywizacji zawodowej jej mieszkańców dzięki 
rozwojowi przedsiębiorczości i podniesieniu poziomu inwestowania 

       

Wykorzystanie potencjału turystycznego i agroturystycznego, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz skuteczna promocja 
walorów turystycznych Gminy 

       

 

STRATEGIA ROZWOJU 
MIASTA I GMINY 
BARANÓW SANDOMIERSKI 

„Wzrost integracji środowiska lokalnego – aktywizacja mieszkańców gminy”.        

„Umocnienia rodzinnych gospodarstw wiejskich oraz polepszanie strukturalnych i przestrzennych warunków dla rozwoju 
działalności gospodarczej”. 

       

„Poprawa warunków i jakości życia w gminie”.        

„Ukształtowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku gminy – dysponującej bogatą ofertą gospodarczą i turystyczną”.        

 

Lokalny Plan Rozwoju Gminy 
Baranów Sandomierski 2004-
2013 

Podjęcie działań w kierunku rozwoju turystyki na terenie Gminy, w tym wykorzystanie walorów historycznych, etnicznych, 
przyrodniczych i krajobrazowych. 

       

Stworzenie warunków dla rozwoju rolnictwa ekologicznego.        

Rozbudowa systemu komunikacyjnego gminy poprzez rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych. 

       

Podjęcie działań w celu stworzenia warunków powstania „Małego Parku Przemysłowego”, w oparciu o stację przeładunkową 
w Knapach. 

       

Restrukturyzacja sieci szkolnej i rozwój szkolnej bazy sportowej.        
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IV Opis przedsięwzięć zawartych w LSR 
 
Tabela 32 Typy przedsięwzięć LSR  planowane do finansowania w ramach poszczególnych Działań PROW 

Cel ogólny Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć 

Działania planowane do 

finansowania w ramach PROW
6
 

A B C D 

1. Rozwój 

turystyki 

obszarów 

wiejskich poprzez 

wykorzystanie 

potencjału 

przyrodniczego 

 

 

 

 

 

 

1.1. Organizacja 

turystyki wodniackiej 

w oparciu o cieki i 

zbiorniki wodne. 

1.1.1. Budowa, rozbudowa infrastruktury zlokalizowanej przy zbiornikach wodnych, w tym m.in. utworzenie 

wypożyczalni sprzętu wodnego, organizacja terenowa kąpielisk, plaż. X X X X 

1.1.2. Wytyczenie i oznakowanie szlaków związanych z turystyka wodną, w tym m.in. opracowanie map 

informacji, informacji w Internecie X X X X 

1.1.3. Organizacja imprez wodnych X X X X 

1.2. Rozwój turystyki 

przyrodniczo –

krajoznawczej 

1.2.1. Budowa i rozbudowa urządzeń turystycznych przy trasach przejazdowych, w tym m.in. infrastruktury 

sanitarnej, budowa parkingów leśnych, przydrożnych, przy szlakach turystycznych X X X X 

1.2.2. Wytyczenie i budowa ścieżek rowerowych, edukacyjnych, dydaktycznych, przyrodniczych, w tym m.in.  

oznakowanie szlaków turystycznych itp., opracowanie map informacyjnych i innych materiałów informacyjnych 

itp. 
- - X X 

1.2.3. Organizowanie rozrywek w unikalnych miejscach X X X X 

1.2.4. Organizacja, tworzenie wypożyczalni sprzętu np. rowerów, organizacja ośrodków jeździeckich X X X X 
1.3. Promowanie 

oferty turystycznej 

oraz walorów i 

potencjału 

przyrodniczego 

obszaru. 

1.3.1. Opracowanie i druk folderów, materiałów audiowizualnych, broszur, kronik i ich dystrybucja,  

wykonanie  i montaż tablic informacyjnych itp. - - X X 

2. Odnowa i 

zachowanie 

dziedzictwa 

kulturowego na 

wsi. 

 

 

 

 

2.1. Poprawa stanu 

infrastruktury 

kulturalnej. 

 

 

 

 

2.1.1. Budowa/ rozbudowa/ modernizacja scen, estrad itp. - - X X 

2.1.2. Kształtowanie przestrzeni publicznej w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w tym m.in. : deptaki, 

parkingi, rynki, fontanny, klomby,  place zabaw, altany, miejsca na ogniska,  izby pamięci regionalnej, wioski 

tematyczne itp. 
X - X X 

2.1.3. Wyposażenie i doposażenie obiektów publicznych  i społeczno – kulturowych, w tym m.in. świetlic 

wiejskich, bibliotek - - X X 

2.1.4. Renowacja, odnowienie, zagospodarowanie, eksponowanie zabytków m.in. kapliczek przydrożnych, 

kościołów, pomników historycznych i przyrody, miejsc pamięci narodowych - - X X 

                                                 
6
 A - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; B - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; C - Odnowa i rozwój wsi; D - Małe projekty 
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2.2. Ożywienie 

tradycji lokalnych i 

wzmocnienie 

tożsamości lokalnej 

2.2.1. Organizacja spotkań, festiwali, festynów obchodów rocznicowych itp. X X - X 

2.2.2. Działania związane z kultywowaniem, odrodzeniem tradycyjnych zawodów i innych tradycji lokalnych X X - X 

3. Tworzenie 

źródeł dochodów i 

miejsc pracy w 

oparciu o lokalne 

tradycje i zasoby. 

 

3.1. Zwiększenie 

liczby osób 

korzystających z 

usług na terenie LGD 

3.1.1. Organizacja imprez o zasięgu ponadlokalnym X X - X 

3.2. Wspieranie 

produkcji lokalnej  
3.2.1. Promocja lokalnych wyrobów i zasobów, w tym m.in. tworzenie marki dla poszczególnych wyrobów, 

wsparcie dla certyfikacji wyrobów, ziołolecznictwa i medycyny naturalnej X X - X 

4. Tworzenie 

warunków dla 

rozwoju 

mikroprzedsiębor

stw 

ukierunkowanych 

na wykorzystanie 

istniejących 

walorów 

przyrodniczych i 

kulturowych 

LGD 

4.1. Wsparcie 

rozwoju 

mikroprzedsiębiorczo

ści poprzez 

inwestycje 

 

4.1.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw 

ukierunkowanych na wykorzystanie istniejących walorów LGD - X - - 

4.2. Rozwój inicjatyw 

promujących 

gospodarkę regionu 
4.2.1. Wsparcie dla organizowanych kampanii promocyjno - informacyjnych dotyczących gospodarki i 

zasobów turystycznych obszaru działania LGD oraz regionu, w tym kampanie informacyjne z wykorzystaniem 

Internetu – tzw. e-informacje (organizowanie wystaw, imprez plenerowych o tematyce gospodarczej, jarmarków, 

wydawanie publikacji dot. gospodarki regionu i turystyki oraz działających na tym terenie przedsiębiorców, 

promocja dobrych praktyk związanych z przedsiębiorczością - organizacja konferencji, spotkań itp.), 

- X - X 

5. Rozwój 

kultury, w tym 

lasowiackiej 

5.1. Tworzenie i 

rozwijanie grup i 

zespołów 

5.1.1. Tworzenie i zakup strojów, eksponatów i wyposażenia dla zespołów ludowych - - - X 

5.1.2. Integracja zespołów regionalnych poprzez przegląd kapel i zespołów ludowych (organizacja festiwali) - - - X 

5.2. Rozwój, 

promocja i 

prezentacja 

twórczości kulturalnej 

i artystycznej 

5.2.1. Tworzenie i wspieranie działalności artystycznej  X - - X 

5.2.2. Wystawy – kiermasze malarstwa, rzeźby i rękodzieła artystów amatorów  X X - X 

6. Rozwój i 

upowszechnianie 

turystyki i 

ekologii 

6.1. Wzrost 

atrakcyjności 

turystycznej regionu 

6.1.1. Budowa i rozbudowa małej infrastruktury turystycznej m.in. punkty widokowe, trasy rowerowe, miejsca 

biwakowe i wypoczynkowe X X X X 

6.1.2. Rozbudowa bazy informacyjnej i turystycznej m.in. strony www, wydanie folderów, przewodników, 

oznaczenie obiektów - - - X 

6.2. Rozwój eko- i  

agroturystyki 

wiejskiej 

6.2.1. Tworzenie i promocja konkurencyjnych miejsc noclegowych m.in. schroniska młodzieżowe, 

gospodarstwa agroturystyczne X X X X 

6.2.2. Tworzenie i renowacja parków i miejsc wypoczynku i rekreacji m.in. place zabaw, obiekty sportowe X X X X 
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7. Wspieranie i 

rozwój lokalnych 

inicjatyw 

7.1. Poprawa dostępu 

mieszkańców do 

informacji 

7.1.1. Zwiększenie liczby miejsc z bezpłatnym dostępem do Internetu X X X X 

7.2. Wzrost 

aktywności 

społecznej 

7.2.1. Stworzenie strony internetowej LGD  X X X X 

7.2.2. Imprezy integrujące różne lokalne środowiska w ramach LGD X X X X 
7.2.3. Organizacja zawodów sportowych wykorzystujących istniejącą i powstającą bazę turystyczno - 

rekreacyjną - - X X 

7.2.4. Promocja LGD wśród mieszkańców X X X X 

7.2.5. Informowanie o możliwościach wsparcia - - X X 

7.2.6. Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców; X X X X 

Łączna liczba możliwych do realizacji przedsięwzięć  21 21 22 32 
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Tabela 33 Wskaźniki i źródła weryfikacji dla przedsięwzięć, rezultatów i oddziaływania LSR 
 

Cel ogólny Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć Wskaźniki produktu 
Wskaźniki 
rezultatu 

 
Wskaźniki 

oddziaływania 
 

1. Rozwój 
turystyki 
obszarów 
wiejskich poprzez 
wykorzystanie 
potencjału 
przyrodniczego 
 
 
 
 
 
 

1.1. Organizacja 
turystyki 
wodniackiej w 
oparciu o cieki i 
zbiorniki wodne. 

1.1.1. Budowa, rozbudowa  infrastruktury zlokalizowanej przy 
zbiornikach wodnych, w tym m.in. utworzenie wypożyczalni sprzętu 
wodnego, organizacja terenowa kąpielisk, plaż. 

Liczba obiektów    infrastruktury  
- 2 
 

 

Liczba osób 
korzystających 
z obiektów 
infrastruktury 
istniejącej lub 
nowopowstałej – 
200 osób 

Wzrost 
dochodów z 
tytułu udzielania 
noclegów 
osobom 
przyjezdnym do 
roku 2015 o 
10% 
 
 

1.1.2. Wytyczenie i oznakowanie szlaków związanych z turystyka 
wodną, w tym m.in. opracowanie map informacji, informacji w 
Internecie 

Liczba wytyczonych/ 
oznaczonych/ opisanych 
szlaków - 1 

1.1.3. Organizacja imprez wodnych 
 
Liczba zorganizowanych imprez 
-  1 

1.2. Rozwój 
turystyki 
przyrodniczo –
krajoznawczej 

1.2.1. Budowa i rozbudowa urządzeń turystycznych przy trasach 
przejazdowych, w tym m.in.  infrastruktury sanitarnej, budowa 
parkingów leśnych, przydrożnych, przy szlakach turystycznych 

Liczba wybudowanych/ 
rozbudowanych urządzeń 
turystycznych - 1 
 

 
Liczba osób 
korzystających  
z obiektów 
infrastruktury – 
500 osób  

1.2.2. Wytyczenie i  budowa ścieżek rowerowych, edukacyjnych, 
dydaktycznych, przyrodniczych, w tym m.in. oznakowanie szlaków 
turystycznych, opracowanie map informacyjnych i innych materiałów 
informacyjnych itp. 

Liczba nowych ścieżek  - 1 
 
 

 

1.2.3. Organizowanie rozrywek w unikalnych miejscach 

Liczba zorganizowanych imprez 
- 2 

 

1.2.4. Organizacja, tworzenie wypożyczalni sprzętu np. rowerów, 
organizacja ośrodków jeździeckich 

Liczba instytucji/ośrodków - 1 

1.3. Promowanie 
oferty turystycznej 
oraz walorów i 
potencjału 
przyrodniczego 
obszaru. 

1.3.1. Opracowanie i druk folderów, materiałów audiowizualnych, 
broszur, kronik i ich dystrybucja, wykonanie i montaż tablic 
informacyjnych, itp. 

Liczba nośników informacyjnych 
- 6 

Liczba 
adresatów 
kampanii 
promocyjnej – 
1000 osób 
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ŹRÓDŁA WERYFIKACJI WSKAŹNIKÓW 

 

Dokumentacja realizacji min. 6 

operacji prowadzona przez 

Biuro LGD, bazująca na 

sprawozdaniach beneficjentów 

działań finansowanych w 

ramach PROW 

 

Raporty ze 

sprawozdań 

beneficjentów 

oraz badania i 

ew. analizy 

sondażowe 

 

Badania 

sondażowe 

przeprowadzone  

przez LGD 

 

2. Odnowa i 
zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego na wsi 

2.1. Poprawa stanu 
infrastruktury 
kulturalnej 

2.1.1. Budowa/ rozbudowa/ modernizacja scen, estrad , 
itp. 

Liczba zbudowanych/ 
rozbudowanych/ 
zmodernizowanych obiektów – 2 

 

Liczba osób 
korzystających 
ze 
zmodernizowan
ej infrastruktury 
kulturalnej – 
3000 osób 

Wzrost liczby 
osób 
bezpośrednio 
zaangażowanyc
h w 
kultywowanie 
lokalnych 
tradycji o 20% 
do roku 2015  

2.1.2. Kształtowanie przestrzeni publicznej w oparciu o 
istniejącą infrastrukturę, w tym m.in. deptaki, parkingi, rynki, 
fontanny, klomby place zabaw, altany, miejsca na ogniska, 
izby pamięci regionalnej, wioski tematyczne itp. 

 
Liczba powstałych/odnowionych  
miejsc infrastruktury publicznej - 
9 

 

2.1.3. Wyposażenie i doposażenie obiektów publicznych  
i społeczno – kulturowych, w tym m.in. świetlic wiejskich, 
bibliotek 

Ilość  wyposażonych/ 
doposażonych obiektów – 9 
 

 
2.1.4. Renowacja, odnowienie, zagospodarowanie, 
eksponowanie zabytków m.in. kapliczek przydrożnych, 
kościołów, pomników historycznych i przyrody, miejsc 
pamięci narodowych 

 
Ilość miejsc/obiektów , które 
zostały objęte działaniami - 1 

   
 

2.2. Ożywienie 
tradycji lokalnych i 
wzmocnienie 
tożsamości lokalnej 

2.2.1. Organizacja spotkań, festiwali, festynów, obchodów 
rocznicowych, itp. 

Liczba zorganizowanych imprez 
- 3 Liczba 

uczestników 
imprez i  
spotkań – 2000 
osób 

2.2.2. Działania związane z kultywowaniem, odrodzeniem 
tradycyjnych zawodów i innych tradycji lokalnych 

 
Liczba podjętych inicjatyw -2  

 
 

 

 
ŹRÓDŁA WERYFIKACJI WSKAŹNIKÓW 

 

Dokumentacja realizacji min. 6 

operacji prowadzona przez 

Biuro LGD, bazująca na 

sprawozdaniach beneficjentów 

działań finansowanych w 

ramach PROW 

 

Raporty ze 

sprawozdań 

beneficjentów 

oraz badania i 

analizy 

sondażowe 

 

Badania 

sondażowe 

przeprowadzone  

przez LGD  
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3. Tworzenie źródeł 
dochodów i miejsc 
pracy w oparciu o 
lokalne tradycje i 
zasoby 

3.1. Zwiększenie 
liczby osób 
korzystających z 
usług na terenie LGD 
 

3.1.1. Organizacja imprez o zasięgu ponadlokalnym 

 
 
Liczba zorganizowanych imprez 
– 1  

 

Liczba osób 
objętych 
działaniami – 50 
osób 

Wzrost miejsc 
pracy o dwa 
stanowiska 
pracy do roku 
2015   3.2. Wspieranie 

produkcji lokalnej  

3.2.1. Promocja lokalnych wyrobów i zasobów, w tym 
m.in. tworzenie marki dla poszczególnych wyrobów, 
wsparcie dla certyfikacji wyrobów, ziołolecznictwa i 
medycyny naturalnej 

 
 
Liczba nowych lokalnych 
produktów/ wyrobów 
wprowadzonych na lokalny 
rynek  – 2  

Liczba 
podmiotów 
objętych 
wsparciem – 3 

 
ŹRÓDŁA WERYFIKACJI WSKAŹNIKÓW 

 

Dokumentacja realizacji min. 2 

operacji prowadzona przez 

Biuro LGD, bazująca na 

sprawozdaniach beneficjentów 

działań finansowanych w 

ramach PROW 

 

Raporty ze 

sprawozdań 

beneficjentów 

oraz badania i 

ew. analizy 

sondażowe 

 

Badania 

sondażowe 

przeprowadzone  

przez LGD  

4. Tworzenie 
warunków dla 
rozwoju 
mikroprzedsiębiorst
w ukierunkowanych 
na wykorzystanie 
istniejących 
walorów 
przyrodniczych i 
kulturowych LGD 

4.1. Wsparcie rozwoju 
mikroprzedsiębiorczośc
i poprzez inwestycje 

 

4.1.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo 
powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw 
ukierunkowane na wykorzystanie istniejących walorów LGD 

 
 
Liczba mikroprzedsiębiorstw 
objętych wsparciem 
inwestycyjnym - 1 

 
 

Liczba nowych 
produktów lub 
usług na 
obszarze LGD - 
3 

Wzrost 
zadowolenia 
przedsiębiorców 
w związku z 
prowadzeniem 
działalności 
gospodarczej w 
oparciu o walory 
przyrodnicze i 
kulturowe LGD 
o 10% 
przedsiębiorców 
w roku 2015   

4.2. Rozwój inicjatyw 
promujących 
gospodarkę regionu 
 

4.2.1. Wsparcie dla organizowanych kampanii promocyjno 
- informacyjnych dotyczących gospodarki i zasobów 
turystycznych obszaru działania LGD oraz regionu, w tym 
kampanie informacyjne z wykorzystaniem Internetu – tzw. e-
informacje (organizowanie wystaw, imprez plenerowych o 
tematyce gospodarczej, jarmarków, wydawanie publikacji 
dot. gospodarki regionu i turystyki oraz działających na tym 
terenie przedsiębiorców, promocja dobrych praktyk 
związanych z przedsiębiorczością - organizacja konferencji, 
spotkań itp.), 

 

Liczba zorganizowanych 

kampanii informacyjnych – 1 

 

 

Liczba 

odbiorców 

informacyjnych  

- 300 osób 
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ŹRÓDŁA WERYFIKACJI WSKAŹNIKÓW 

 

Dokumentacja realizacji min. 1 

operacji prowadzona przez 

Biuro LGD, bazująca na 

sprawozdaniach beneficjentów 

działań finansowanych w 

ramach PROW 

Raporty ze 

sprawozdań 

beneficjentów 

oraz badania i 

ew. analizy 

sondażowe 

Badania 

sondażowe 

przeprowadzone  

przez LGD 

5. Rozwój kultury i 
obrzędowości 
lasowiackiej 

5.1. Tworzenie i 
rozwijanie grup i 
zespołów ludowych 

5.1.1. Tworzenie i zakup strojów, eksponatów i 
wyposażenia dla zespołów ludowych 

Liczba zespołów ludowych 
objętych wsparciem - 2 
 

 
Liczba 
odbiorców 
działalności 
artystycznej 
realizowanej 
przez 
grupy/zespoły/ 
twórców  - 1500 
osób 

Zwiększona 
świadomość 
mieszkańców  
w zakresie 
możliwości 
korzystania z 
zasobów kultury 
na terenie LGD 
do roku 2015 o 
10%  

5.1.2. Integracja zespołów regionalnych poprzez przegląd 
kapel i zespołów ludowych (organizacja festiwali) 

Liczba i ilość podmiotów 
uczestniczących w  lokalnych 
przeglądach - 3 

 
 

5.2. Rozwój, 
promocja i 
prezentacja 
twórczości kulturalnej 
i artystycznej  

5.2.1. Tworzenie i wspieranie działalności artystycznej 

Liczba twórców objętych 
wsparciem – 6 

 

5.2.2. Wystawy – kiermasze malarstwa, rzeźby i 
rękodzieła artystów amatorów 

Liczba zorganizowanych 
kiermaszy  - 2 
 

 
 

 
ŹRÓDŁA WERYFIKACJI WSKAŹNIKÓW 

Dokumentacja realizacji min. 6 

operacji prowadzona przez 

Biuro LGD, bazująca na 

sprawozdaniach beneficjentów 

działań finansowanych w 

ramach PROW 

 

Raporty ze 

sprawozdań 

beneficjentów 

oraz badania i 

ew. analizy 

sondażowe 

Badania 

sondażowe 

przeprowadzone  

przez LGD 

6. Rozwój i 
upowszechnianie 
turystyki i ekologii 

6.1. Wzrost 
atrakcyjności 
turystycznej regionu 

6.1.1. Budowa i rozbudowa małej infrastruktury 
turystycznej m.in. punkty widokowe, trasy rowerowe, miejsca 
biwakowe i wypoczynkowe 

Liczba 
zbudowanej/rozbudowanej małej 
infrastruktury turystycznej - 2 

 

Liczba osób 
korzystających z 
obiektów 
infrastruktury 
istniejącej lub 
nowopowstałej – 

Zwiększona 
liczba 
mieszkańców,  
w tym turystów 
uczestniczących 
w lokalnych 

6.1.2. Rozbudowa bazy informacyjnej i turystycznej m.in. 
strony www, wydanie folderów, przewodników, oznaczenie 
obiektów 

Liczba działań informacyjnych-1  
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6.2. Rozwój eko- i  
agroturystyki 
wiejskiej 

6.2.1. Tworzenie i promocja konkurencyjnych miejsc 
noclegowych m.in. schroniska młodzieżowe, gospodarstwa 
agroturystyczne 

Liczba obiektów oddanych do 
użytku lub objętych promocją - 1 

 

500 osób imprezach 
turystyczno – 
rekreacyjnych o 
50% 

6.2.2. Tworzenie i renowacja parków i miejsc wypoczynku 
i rekreacji m.in. place zabaw, obiekty sportowe 

Liczba utworzonych lub 
poddanych renowacji parków lub 
miejsc wypoczynku i rekreacji  - 
2 

 

 
ŹRÓDŁA WERYFIKACJI WSKAŹNIKÓW 

 

Dokumentacja realizacji min. 3 

operacji prowadzona przez 

Biuro LGD, bazująca na 

sprawozdaniach beneficjentów 

działań finansowanych w 

ramach PROW 

Raporty ze 

sprawozdań 

beneficjentów 

oraz badania i 

ew. analizy 

sondażowe  

Badania 

sondażowe 

przeprowadzone  

przez LGD 

7. Wspieranie i 
rozwój 
lokalnych 
inicjatyw 

7.1. Poprawa 
dostępu 
mieszkańców do 
informacji 

7.1.1. Zwiększenie liczby miejsc z bezpłatnym dostępem do 
Internetu 

Liczba punktów dostępowych do  
Internetu (szt.) -9 

 

Liczba osób 
korzystających z 
informacji – 500 
osób 

Wzrost liczby 
nowych 
inicjatyw 
społecznych 
podejmowanych 
samodzielnie 
lub 
finansowanych  
z innych niż 
PROW źródeł 
finansowania do 
roku 2015 o 
10% 

7.2. Wzrost 
aktywności 
społecznej 

7.2.1. Stworzenie strony internetowej LGD 

Liczba utworzonych stron 
internetowych -1 

 

Liczba osób 
włączających/ 
uczestniczących 
w działaniach – 
2500 osób 

7.2.2. Imprezy integrujące różne lokalne środowiska w ramach 
LGD 

Liczba imprez integracyjnych -
15 

 

7.2.3. Organizacja zawodów sportowych wykorzystujących 
istniejącą i powstającą bazę turystyczno - rekreacyjną 

Liczba zorganizowanych 
imprez – 1 

 

7.2.4. Promocja LGD wśród mieszkańców 

Liczba działań promocyjnych – 
54 

 

7.2.5. Informowanie o możliwościach wsparcia 

Liczba przeprowadzonych 
spotkań informacyjnych/ szkoleń 
-15 

 

7.2.6. Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców 
Liczba zrealizowanych działań -
3 

 
ŹRÓDŁA WERYFIKACJI WSKAŹNIKÓW 

 

Dokumentacja realizacji min. 

10 operacji prowadzona przez 

Biuro LGD, bazująca na 

sprawozdaniach beneficjentów 

działań finansowanych w 

ramach PROW  

Raporty ze 

sprawozdań 

beneficjentów 

oraz badania i 

ew. analizy 

sondażowe 

Badania 

sondażowe 

przeprowadzone  

przez LGD 
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Tabela 34 Analiza czynników ryzyka dla osiągnięcia celów i operacji LSR 
 

Cel ogólny Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć 
Czynniki ryzyka dla: 

Operacji celów szczegółowych 

1. Rozwój 
turystyki 
obszarów 
wiejskich poprzez 
wykorzystanie 
potencjału 
przyrodniczego 
 
 
 
 
 
 

1.1. Organizacja 
turystyki 
wodniackiej w 
oparciu o cieki i 
zbiorniki wodne. 

1.1.1. Budowa infrastruktury zlokalizowanej przy 
zbiornikach wodnych, tym m.in. utworzenie wypożyczalni 
sprzętu wodnego, organizacja terenowa kąpielisk, plaż. 

 Brak w odpowiednim czasie 
przygotowanej dokumentacji 
związanej z lokalizacją 
inwestycji. 

 Ograniczenia i wymagania 
specjalne z tytułu 
występowania na terenie 
gmin obszaru Natura 2000 

 Brak zainteresowania 
realizowaną inicjatywą 
lokalnej społeczności. 

 Niedostateczne 
zainteresowanie 
turystyką w regionie w 
oparciu o wykorzystanie 
zasobów wodnych i 
przyrodniczo – 
krajobrazowych 

 

 Będą organizowane 
inne przedsięwzięcia 
wykorzystujące 
potencjał przyrodniczy 
(szczególnie przez JST 
i organizacje NGO) 

1.1.2. Wytyczenie i oznakowanie szlaków związanych z 
turystyka wodną, w tym m.in. opracowanie map informacji, 
informacji w Internecie 

1.1.3. Organizacja imprez wodnych 

1.2. Rozwój 
turystyki 
przyrodniczo –
krajoznawczej 

1.2.1. Budowa i rozbudowa urządzeń turystycznych przy 
trasach przejazdowych, w tym m.in. infrastruktury sanitarnej, 
budowa parkingów leśnych, przydrożnych, przy szlakach 
turystycznych 

1.2.2. Wytyczenie i  budowa ścieżek rowerowych, 
edukacyjnych, dydaktycznych, przyrodniczych, w tym m.in. 
oznakowanie szlaków turystycznych, opracowanie map 
informacyjnych i innych materiałów informacyjnych itp. 

1.2.3. Organizowanie rozrywek w unikalnych miejscach 

1.2.4. Organizacja, tworzenie wypożyczalni sprzętu np. 
rowerów, organizacja ośrodków jeździeckich 

1.3. Promowanie 
oferty turystycznej 
oraz walorów i 
potencjału 
przyrodniczego 
obszaru. 

1.3.1. Opracowanie i druk folderów, materiałów 
audiowizualnych, broszur, kronik i ich dystrybucja, wykonanie 
i montaż tablic informacyjnych, itp. 

2. Odnowa i 
zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego na 
wsi 

2.1. Poprawa stanu 
infrastruktury 
kulturalnej 

2.1.1. Budowa/rozbudowa/modernizacja scen, estrad itp. 

 Brak w odpowiednim  czasie 
przygotowanej dokumentacji 
związanej z lokalizacją 
inwestycji. 

 

 Duże oczekiwania  
społeczności w 
stosunku do możliwości 
finansowych realizacji 
celu. 

2.1.2. Kształtowanie przestrzeni publicznej w oparciu o 
istniejącą infrastrukturę, w tym m.in. deptaki, parkingi, rynki, 
fontanny, klomby,  place zabaw, altany, miejsca na ogniska, 
izby pamięci regionalnej, wioski tematyczne itp. 

2.1.3. Wyposażenie i doposażenie obiektów publicznych  i 
społeczno – kulturowych, w tym m.in. świetlic wiejskich, 
bibliotek 
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2.1.4. Renowacja, odnowienie, zagospodarowanie, 
eksponowanie zabytków m.in. kapliczek przydrożnych, 
kościołów, pomników historycznych i przyrody, miejsc 
pamięci narodowych 

2.2. Ożywienie 
tradycji lokalnych i 
wzmocnienie 
tożsamości lokalnej 

2.2.1. Organizacja spotkań, festiwali, festynów, obchodów 
rocznicowych, itp. 

 Mała liczba organizacji 
zajmujących się realizacją 
inicjatyw dotyczących 
kultywowania tradycji 
lokalnych 

 Małe doświadczenie 
organizacji w realizacji 
przedsięwzięć z 
wykorzystaniem 
środków UE 

 Brak środków 
finansowych 
umożliwiających 
finansowanie 
wyprzedzające 
planowanych 
przedsięwzięć; 

2.2.2. Działania związane z kultywowaniem, odrodzeniem 
tradycyjnych zawodów i innych tradycji lokalnych 

3. Tworzenie 
źródeł dochodów 
i miejsc pracy w 
oparciu o lokalne 
tradycje i zasoby 

3.1. Zwiększenie 
liczby osób 
korzystających z 
usług na terenie 
LGD 
 

3.1.1. Organizacja imprez o zasięgu ponadlokalnym  

 Ze względu na znaczną 
ilość środków dostępnych na 
rozwój usług turystycznych, 
sportowych, rekreacyjnych 
oraz w zakresie organizacji 
imprez promujących 
poszczególne gminy istnieje 
ryzyko dużo większej 
aktywności w tym zakresie 
innych gmin i powiatów w 
okolicy. Może to zwiększyć 
konkurencję i ograniczyć 
dochody z działalności 
turystycznej i pokrewnej na 
terenie LGD a przez to 
utrudnić osiągnięcie 
rezultatów. 

 Potencjalne ryzyko 
dotyczy silnej 
konkurencji innych gmin 
w zakresie promocji. 

 Ryzyko związane jest z 
ogólną sytuacją 
gospodarczą i kondycją 
przedsiębiorstw. 
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3.2. Wspieranie 
produkcji lokalnej  

3.2.1. Promocja lokalnych wyrobów i zasobów, w tym m.in. 
tworzenie marki dla poszczególnych wyrobów, wsparcie dla 
certyfikacji wyrobów, ziołolecznictwa i medycyny naturalnej 

 Przewidywane ryzyko 
dotyczyć może 
zaangażowania lokalnych 
partnerów w proces 
tworzenia lokalnych 
produktów, lokalnej marki i 
ich certyfikacji, mniejsze od 
planowanego 
zaangażowanie może 
wynikać z czynników 
niezależnych od LGD 
(ogólna sytuacja 
ekonomiczna, relacje 
interpersonalne). 

4. Tworzenie 
warunków dla 
rozwoju 
mikroprzedsiębor
stw 
ukierunkowanych 
na wykorzystanie 
istniejących 
walorów 
przyrodniczych i 
kulturowych LGD 
 

4.1. Wsparcie 
rozwoju 
mikroprzedsiębiorcz
ości poprzez 
inwestycje 
 

4.1.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo 
powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw 
ukierunkowanych na wykorzystanie istniejących walorów 
LGD 

 brak chętnych do zakładania 
mikroprzedsiębiorstw, 

 brak zainteresowania 
środkami finansowymi z 
powodu dostępnych 
pokrewnych źródeł z Osi 3 
PROW; 

 nie trafione cele ogólne, 

 brak funduszy (zbyt mało) 
by działania były atrakcyjne 
dla firm, 

 zbyt duża formalizacja może 
zniechęcać do 
przygotowania i realizacji 
projektów, 

 źle wykorzystana dotacja 
(np.: niezgodnie z 
przeznaczeniem, taka, która 
nie przynosi wymiernych 
efektów), 

 nie będą generowane 
miejsca pracy. 

 Potencjalnym 
zagrożeniem jest 
pogorszenie się sytuacji 
gospodarczej w skali 
kraju. 
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4.2. Rozwój 
inicjatyw 
promujących 
gospodarkę regionu 

4.2.1. Wsparcie dla organizowanych kampanii promocyjno - 
informacyjnych dotyczących gospodarki i zasobów 
turystycznych obszaru działania LGD oraz regionu, w tym 
kampanie informacyjne z wykorzystaniem Internetu – tzw. e-
informacje (organizowanie wystaw, imprez plenerowych o 
tematyce gospodarczej, jarmarków, wydawanie publikacji 
dot. gospodarki regionu i turystyki oraz działających na tym 
terenie przedsiębiorców, promocja dobrych praktyk 
związanych z przedsiębiorczością - organizacja konferencji, 
spotkań itp.), 

 brak chętnych, 
zainteresowanych realizacją 
działania, 

 nierzetelne badania i 
analizy, 

5. Rozwój kultury 
i obrzędowości 
lasowiackiej 

5.1. Tworzenie i 
rozwijanie grup i 
zespołów ludowych 

5.1.1. Tworzenie i zakup strojów, eksponatów i 
wyposażenia dla zespołów ludowych 

 brak chętnych, 
zainteresowanych realizacja 
działania 

 mała frekwencja 

 przeszacowanie rezultatów 
przez osoby wnioskujące 

 Małe zaangażowanie 
JST w podtrzymywaniu  
i kontynuacji inicjatyw 
mieszkańców 

5.1.2. Integracja zespołów regionalnych poprzez przegląd 
kapel i zespołów ludowych (organizacja festiwali) 

5.2. Rozwój, 
promocja i 
prezentacja 
twórczości 
kulturalnej i 
artystycznej 

5.2.1. Tworzenie i wspieranie działalności artystycznej  brak chętnych, 
zainteresowanych realizacją 
działania 

 mała frekwencja 

 przeszacowanie rezultatów 
przez osoby wnioskujące 

5.2.2. Wystawy – kiermasze malarstwa, rzeźby i rękodzieła 
artystów amatorów 

6. Rozwój i 
upowszechnianie 
turystyki i 
ekologii 

6.1. Wzrost 
atrakcyjności 
turystycznej regionu 

6.1.1. Budowa i rozbudowa małej infrastruktury turystycznej 
m.in. punkty widokowe, trasy rowerowe, miejsca biwakowe i 
wypoczynkowe 

 brak chętnych, 
zainteresowanych realizacją 
działania 

 mała frekwencja 

 przeszacowanie rezultatów 
przez osoby wnioskujące 

 Konkurencja ze strony 
innych obszarów 
rozwijających podobne 
rodzaje usług, 
oferowanych na rzecz 
turysty „zewnętrznego” 

 Potencjalnym 
zagrożeniem jest 
pogorszenie się sytuacji 
gospodarczej w skali 
kraju. 

 

6.1.2. Rozbudowa bazy informacyjnej i turystycznej m.in. 
strony www, wydanie folderów,przewodników, oznaczenie 
obiektów 

6.2. Rozwój eko- i  
agroturystyki 
wiejskiej 

6.2.1. Tworzenie i promocja konkurencyjnych miejsc 
noclegowych m.in. schroniska młodzieżowe, gospodarstwa 
agroturystyczne 

 nieskuteczne akcje 
promocyjne (małe 
zainteresowanie), 

 brak zainteresowania 
regionem 

6.2.2. Tworzenie i renowacja parków i miejsc wypoczynku i 
rekreacji m.in. place zabaw, obiekty sportowe 

7. Wspieranie i 
rozwój lokalnych 
inicjatyw 

7.1. Poprawa 
dostępu 
mieszkańców do 
informacji 

7.1.1. Zwiększenie liczby miejsc z bezpłatnym dostępem do 
Internetu 

 brak chętnych, 
zainteresowanych realizacją 
działania 

 mała frekwencja 

 przeszacowanie rezultatów 

 Małe zaangażowanie 
JST w podtrzymywaniu 
i kontynuacji inicjatyw 
mieszkańców 

7.2. Wzrost 7.2.1. Stworzenie strony internetowej LGD 
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aktywności 
społecznej 

7.2.2. Imprezy integrujące różne lokalne środowiska w 
ramach LGD 

przez osoby wnioskujące 

7.2.3. Organizacja zawodów sportowych wykorzystujących 
istniejącą i powstającą bazę turystyczno - rekreacyjną 

7.2.4. Promocja LGD wśród mieszkańców 

7.2.5. Informowanie o możliwościach wsparcia 

7.2.6. Działania na rzecz poprawy jakości życia 
mieszkańców 
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4.2 Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć 
zawartych w LSR  

 
 Zintegrowane podejście (the multi-sectoral integration), w ramach działań LSR LGD polega  
na włączeniu w realizację celów LSR publicznych i prywatnych sektorów lokalnej gospodarki. Przedsięwzięcia 
zawarte w strategii tworzą pewną całość, są ze sobą powiązane. Wszystkie działania mają uwzględniać, 
oprócz sektorów gospodarki, ochronę środowiska naturalnego, inicjatywy kulturalne, edukację, stosunki 
społeczne, sprawy finansowe. Zintegrowane podejście składa się z dwóch poziomów. Pierwszy z nich  
to poziom indywidualnych projektów, angażujących aktorów i działania więcej niż jednego sektora. Poziom 
drugi to poziom, w którym biorą udział zasoby pochodzące ze wszystkich aktywnych części lokalnego 
społeczeństwa. 

 
Podejście zintegrowane LSR dotyczy: 
1) Celów, przedsięwzięć i operacji zaplanowanych w LSR 
 Cele LSR oraz poszczególne przedsięwzięcia i operacje są spójne, powiązane ze sobą oraz 
wzajemnie się uzupełniają, koncentrując się na rozwoju społeczno – gospodarczym obszaru działania LGD 
poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturalnych, oraz aktywizację lokalnej społeczności. 
Przedstawione w LSR działania tworzą logiczne związki i wzajemnie na siebie oddziałują dając efekt synergii. 
Przedsięwzięcia te dotyczą realizacji zarówno tzw. „projektów twardych” w zakresie infrastruktury, jak  
i „projektów miękkich”, które bazują na już istniejących zasobach. 
 
2) Związków między różnymi podmiotami i aktorami lokalnymi uczestniczącymi w realizacji LSR 
 Zaplanowane w strategii przedsięwzięcia i operacje będą realizowane przez podmioty z różnych 
sektorów (publicznego, społecznego i gospodarczego), dzięki czemu zapewnione zostało kompleksowe 
podejście do tematu. Realizacja tych przedsięwzięć zakłada współpracę różnych podmiotów wykonujących 
cząstkowe zadania i operacje składające się na dane przedsięwzięcie. Przyjęty w LSR rozwój funkcji 
turystycznej w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturalne obszaru zakłada udział gminy (budowa małej 
infrastruktury turystycznej), rolników (podejmowanie działalności agroturystycznej), przedsiębiorców 
(mikroprzedsiębiorcy realizujący inwestycje w obszarze turystyki i kultury, ochrony środowiska i ekologii, które 
przyczyniają się do rozwoju usług np.: hotelarskich, gastronomicznych i związanych z obsługą ruchu 
turystycznego) oraz podmiotów (organizacji, KGW i OSP) zajmujących się działalnością kulturalną  
i aktywizacją lokalnej społeczności. Planowane przedsięwzięcia obejmują ponadto działalność rzemieślników 
(wytwarzanie rękodzieła, pamiątek, upominków), pojedynczych osób (np. prowadzących działalność 
gospodarczą,  jako przewodnicy), a także angażują grupy i zespoły artystyczne, kulturowe i historyczne, 
licznie występujące na tym terenie (takie jak chóry, zespoły muzyczne, taneczne, teatralne czy też bractwa 
rycerskie), których działalność w szczególny sposób wiąże się z wykorzystaniem dorobku kulturalnego tego 
obszaru. Zaplanowane do realizacji działania wymagały będą od beneficjentów prowadzenia ścisłej 
współpracy międzysektorowej (współpraca pomiędzy gminami, sołectwem, organizacjami, liderami lokalnymi  
i przedsiębiorcami przy np. realizacji projektów badawczych, inwestycyjnych, informacyjno - promocyjnych, 
szkoleniowych). 
 
3) Wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych stanowiących wspólne bogactwo obszaru 
objętego LSR 
 Przy realizacji projektu uwzględniono te operacje, które wykorzystują zasoby lokalne, tożsamość  
i specyfikę tego terenu. Przedsięwzięcia zaplanowane w strategii wiążą się ściśle z wykorzystaniem miejsc 
i obiektów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze (budowa małej infrastruktury turystycznej, inwestycje 
mikroprzedsiebiorców w rozwój sektora turystyki i kultury), jak też z wykorzystaniem obiektów zabytkowych, 
historii obszaru (renowacja, odbudowa, modernizacja oznakowanie i promocja)  oraz lokalnej tradycji i kultury 
lasowiackiej (budowa i modernizacja ośrodków kultury, aktywizacja kulturalna, działania promujące lokalne 
dziedzictwo). Zaplanowane w LSR działania z jednej strony przyczyniają się do rozwoju turystyki, a z drugiej 
bazują na przyrodniczej atrakcyjności obszaru przy jednoczesnym wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego 
i historycznego (przedsięwzięcia społeczne i inwestycyjne oraz imprezy aktywizujące społeczność lokalną 
skupiać się będą wokół zasobów przyrodniczych i kulturalnych, przyczyniając się do ich promocji i rozwoju 
turystyki). 
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4.3 Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć 
zawartych w LSR 

 

 Innowacyjność cechuje wszystkie elementy opracowania i wdrażania LSR. Dotyczy to także 
rozpowszechniania informacji o Lasowiackiej Grupie Działania i strategii. LGD podejmować będzie w tym 
zakresie kompleksowe działania promocyjne obejmujące różne źródła informacji (radio, telewizja, prasa, 
strony internetowe gmin: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Bojanów, spotkania, konferencje), co przyczyni 
się do szerokiego dostępu lokalnej społeczności do informacji o realizowanych przedsięwzięciach. Do tej pory 
na prezentowanym obszarze nie funkcjonowała Lokalna Grupa Działania, a wszelkie inicjatywy na rzecz 
regionu były podejmowane jednostkowo poprzez różnego rodzaju podmioty działające na tym obszarze (np. 
poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe itp.). Do tej pory nie były 
podejmowane inicjatywy promujące całościowo cały obszar objęty LSR. W szczególności działaniem 
innowacyjnycm będzie utworzenie nowoczesnej, interaktywnej strony internetowej LGD, która poprzez 
obszerne zasoby informacji o LGD i obszarze objętym LSR, a także działaniu forum stanie się innowacyjnym 
narzędziem komunikacji pomiędzy LGD, a podmiotami różnych sektorów oraz społecznością lokalną.  
 Dodatkowo, wartością dodaną rozwiązań innowacyjnych będzie dotarcie z informacją  
o realizowanych działaniach (np. poprzez witryny internetowe) do innych podmiotów. Dzięki temu podmioty te 
będą miały możliwość skorzystania z doświadczeń Lasowiackiej Grupy Działania i zastosowania wdrażanych 
przez LGD przedsięwzięć na innych obszarach. 
 
Tabela 35 Innowacyjny charakter przedsięwzięć realizowanych objętych LSR 

 
Lp. 

 
Przedsięwzięcia, zgodnie z 

LSR 

 
Innowacyjny charakter przedsięwzięcia 

1 Rozwój turystyki w oparciu o 
zasoby wodne na obszarze 
działania LGD 

 możliwość zastosowania na innych obszarach 

 sformułowanie nowych celów, identyfikacja nowych i obiecujących podejść, 
otwarcie nowych dróg do zatrudnienia (innowacyjność ukierunkowana na 
cel); 

 rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już 
istniejących (jest to innowacyjność ukierunkowana na proces); 

 nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów 

 rozwój nowych rodzajów usług 

 rozwój nowych funkcji obszaru, polegający na umocnieniu  
i upowszechnieniu działań i zjawisk już zapoczątkowanych na danym 
obszarze w bardzo ograniczonej skali 

2 Rozwój turystyki w oparciu o 
zasoby przyrodniczo – 
krajobrazowe na obszarze 
działania LGD 

 możliwość zastosowania na innych obszarach 

 rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już 
istniejących (jest to innowacyjność ukierunkowana na proces); 

 nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów 

 rozwój nowych rodzajów usług 

 rozwój nowych funkcji obszaru, polegający na umocnieniu  
i upowszechnieniu działań i zjawisk już zapoczątkowanych na danym 
obszarze w bardzo ograniczonej skali 

3 Promocja turystyki na 
obszarze działania LGD 

 możliwość zastosowania na innych obszarach 

 nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów 

 rozwój nowych rodzajów usług 

 rozwój nowych funkcji obszaru, polegający na umocnieniu  
i upowszechnieniu działań i zjawisk już zapoczątkowanych na danym 
obszarze w bardzo ograniczonej skali 

4 Budowa i modernizacja 
infrastruktury kulturalnej 

 możliwość zastosowania na innych obszarach 

 rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już 
istniejących (jest to innowacyjność ukierunkowana na proces); 

5 Integracja lokalnej 
społeczności i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego 

 możliwość zastosowania na innych obszarach 

 nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów 

 rozwój nowych rodzajów usług 

 rozwój nowych funkcji obszaru, polegający na umocnieniu  
i upowszechnieniu działań i zjawisk już zapoczątkowanych na danym 
obszarze w bardzo ograniczonej skali 

6 Rozwój usług i rozbudowa 
bazy społecznej na obszarze 
LGD 

 możliwość zastosowania na innych obszarach 

 nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów 

 rozwój nowych rodzajów usług 

 rozwój nowych funkcji obszaru, polegający na umocnieniu  
i upowszechnieniu działań i zjawisk już zapoczątkowanych na danym 
obszarze w bardzo ograniczonej skali 
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7 Rozwój produkcji lokalnej  możliwość zastosowania na innych obszarach 

 nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów 

 rozwój nowych rodzajów usług 

 rozwój nowych funkcji obszaru, polegający na umocnieniu  
i upowszechnieniu działań i zjawisk już zapoczątkowanych na danym 
obszarze w bardzo ograniczonej skali 

8 Bezpośrednie dotacje 
inwestycyjne 

 możliwość zastosowania na innych obszarach 

 rozwój nowych rodzajów usług 

 rozwój nowych funkcji obszaru, polegający na umocnieniu  
i upowszechnieniu działań i zjawisk już zapoczątkowanych na danym 
obszarze w bardzo ograniczonej skali 

9 Badania i analizy sytuacji 
gospodarczej na obszarze 
działania LGD  

 możliwość zastosowania na innych obszarach 

 rozwój nowych rodzajów usług 

 rozwój nowych funkcji obszaru, polegający na umocnieniu  
i upowszechnieniu działań i zjawisk już zapoczątkowanych na danym 
obszarze w bardzo ograniczonej skali 

10 Promocja gospodarcza 
obszaru działania LGD 

 możliwość zastosowania na innych obszarach 

 innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki 
sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom 
rynku pracy. 

11 Rozwój grup i zespołów 
ludowych 

 możliwość zastosowania na innych obszarach 

 rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już 
istniejących (jest to innowacyjność ukierunkowana na proces); 

 nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów 

12 Rozwój, modernizacja i 
promocja zasobów 
kulturalnych i artystycznych 

 możliwość zastosowania na innych obszarach 

 nowe sposoby angażowania społeczności lokalnej w proces rozwoju 

 nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów 

13 Budowa, rozbudowa i 
promocja bazy turystycznej 

 możliwość zastosowania na innych obszarach 

 rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już 
istniejących (jest to innowacyjność ukierunkowana na proces); 

 sformułowanie nowych celów, identyfikacja nowych i obiecujących podejść, 
otwarcie nowych dróg do zatrudnienia (innowacyjność ukierunkowana na 
cel); 

14 Przedsięwzięcia o 
charakterze ekologicznym 

 możliwość zastosowania na innych obszarach 

 nowe sposoby angażowania społeczności lokalnej w proces rozwoju 

 nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów 

15 Przedsięwzięcia wspierające 
dostęp do informacji  

 możliwość zastosowania na innych obszarach 

 nowe sposoby angażowania społeczności lokalnej w proces rozwoju 

16 Przedsięwzięcia stymulujące 
aktywność społeczną 

 możliwość zastosowania na innych obszarach 

 nowe sposoby angażowania społeczności lokalnej w proces rozwoju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 LASOWIACKIEJ GRUPY DZIAŁANIA 

   69 

V Funkcjonowanie LGD 

 
5.1 Opis procesu przygotowania LSR  
 
 W proces przygotowania LSR zaangażowano wszystkie podmioty, zlokalizowane na obszarze 
działania LGD, które mają istotny wpływ na rozwój obszaru objętego planowaniem. Celem przygotowania 
dokumentu wytypowano Grupę Inicjatywną – zespół ds. opracowania LSR, w skład którego weszli 
przedstawiciele samorządów gmin: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba i Bojanów. Instytucje te 
odpowiedzialne były za zbieranie informacji niezbędnych do przygotowania strategii, a także za 
organizowanie spotkań oraz wytypowanie i zaproszenie uczestników, współpracujących przy tworzeniu 
strategii. W każdej z gmin została wytypowana osoba odpowiedzialna za kontakty i identyfikację podmiotów, 
które należy włączyć w prowadzone działania. Na czas opracowywania LSR jak i tworzenia formuły 
partnerstwa i dokumentacji formalnej stowarzyszenia za przebieg prac odpowiadali sekretarze gmin 
inicjujących partnerstwo. Dzięki temu posunięciu w tok podejmowanych prac udało się włączyć różne grupy  
i środowiska (sektor samorządowy, biznesowy, pozarządowy, społeczny), reprezentujące obszar objęty LSR. 
Ścisła współpraca w tym zakresie pozwoliła na pełne określenie wspólnych wartości, problemów oraz potrzeb 
i aspiracji mieszkańców na przyszłość. Aktywny udział lokalnej społeczności w procesie tworzenia strategii 
pozwolił zaangażować wiele podmiotów w jej realizację, tak aby w pełni wykorzystać potencjał lokalnych 
liderów społecznych. 
 Inicjatorzy opracowania strategii wytypowali przedstawicieli różnych środowisk, dzieląc ich  
na następujące grupy zadaniowe: 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

 Odnowa i rozwój wsi. 

 Małe projekty. 
Grupy zadaniowe skupiały przedstawicieli różnych sektorów, którzy pracowali nad przygotowaniem 
dokumentu pod kątem wymienionych powyżej tematów. Grupy te pracowały metodą warsztatową nad 
identyfikacją i analizą zasobów lokalnych, opracowaniem analizy SWOT oraz zdefiniowaniem celów oraz 
działań przewidzianych do wsparcia w ramach LSR. Spotkania grup roboczych prowadzone były przez 
posiadających wieloletnie doświadczenie moderatorów, którzy koordynowali prace poszczególnych grup 
zadaniowych. Odpowiedzialna za moderowanie prac warsztatowych miała wieloletnie doświadczenie  
w wypracowaniu strategii rozwoju metodami partycypacyjnymi, w tym w przygotowaniu dokumentacji  
do programu „Leader +”, realizowanym w okresie programowania UE 2004 – 2006. 
 Wyniki prac poszczególnych grup były prezentowane oraz omawiane na wspólnych spotkaniach 
wszystkich osób zaangażowanych w proces tworzenia strategii. W czasie spotkań dyskutowano również na 
temat efektów prowadzonych działań, analizowano zebrane informacje oraz planowano kolejne 
przedsięwzięcia. Wszystkie osoby zaangażowane w proces tworzenia strategii otrzymywały również  
na bieżąco, drogą mailową, raporty z poszczególnych spotkań przygotowane przez moderatorów,  
co umożliwiło sprawny transfer informacji oraz przebieg konsultacji społecznych. Łącznie w ramach prac nad 
strategią odbyło się 12 spotkań, w pracach których zaangażowało się blisko 100 osób. Ponadto wszelkie 
informacje na temat przebiegu pracy nad strategią były na bieżąco podawane do publicznej wiadomości przez 
władze samorządów gmin członkowskich na następujących witrynach internetowych: 

 www.baranowsandomierski.pl 

 www.bojanow.pl 

 www.nowadeba.pl 
 
 Ten model współpracy umożliwił pełne zaangażowanie wszystkich partnerów oraz prowadzenie 
bieżących konsultacji społecznych rezultatów pracy nad danymi etapami procesu przygotowania strategii. 
Przyczynił się również do ujawnienia najważniejszych problemów społecznych, poznania oczekiwań 
mieszkańców oraz prawidłowego i kompleksowego zidentyfikowania zasobów obszaru objętego LSR.  

 

http://www.baranowsandomierski.pl/
http://www.bojanow.pl/
http://www.nowadeba.pl/
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5.2 Procedura wyboru operacji przez LGD i odwołania  
od rozstrzygnięć Rady, procedury zmiany kryteriów wyboru  

 
 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 przyjęto przez Zarząd LGD Lokalne kryteria wyboru projektów. 
Stanowią one Załącznik Nr 9. 
 

5.2.1 Założenia  

Zgodnie z założeniami odnośnie wdrażania LSR Lokalna Grupa Działania ma możliwość ogłaszania 
konkursów. 

Informacje  o terminach poszczególnych konkursów zostaną podane do publicznej wiadomości 
z zachowaniem następującej procedury: 

1. Opracowanie przez Zarząd LGD informacji o możliwości realizacji LSR przez poszczególnych 
Beneficjentów.  

2. Ogłoszenie o naborze wniosków podawane jest do publicznej wiadomości poprzez publikację 
ogłoszenia w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej LGD, a także w zwyczajowo przyjęty sposób 
na terenie każdej gminy.  

3. W ogłoszeniu o naborze wniosków podaje się następujące informacje:  
a) dokładny adres i dane kontaktowe LGD,  
b) nazwa działania, którego dotyczy nabór,  
c) rodzaje operacji, jakie mogą podlegać dofinansowaniu,  
d) termin i miejsce składania wniosków,  
e) sposób pozyskania pełnej informacji o naborze i dokumentów niezbędnych do ubiegania się 

o dofinansowanie (wzory dokumentów, oświadczeń, instrukcje, kryteria wyboru).  
f) minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu przez 

LGD  
4. Lokalna Grupa Działania w terminie 44 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” występuje do Samorządu 
Województwa  z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania za 
jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju”, a dokumenty niezbędne do podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości 
składania wniosków o przyznanie pomocy – LGD składa do Samorządu Województwa w terminie 24 
dni przed planowanym dniem rozpoczęcia  biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy 

5. W terminie od 14 do 30 dni po podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania, 
za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy Biuro LGD przyjmuje wnioski 
o dofinansowanie, a następnie kieruje je do oceny Radzie LGD. Rada LGD – jako ciało decyzyjne 
LGD ma wyłączne uprawnienia do dokonywania oceny operacji pod względem zgodności celu 
operacji z celami LSR, zgodności z przedsięwzięciami określonymi w LSR oraz stopnia spełniania 
lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

6. Rada dokonuje oceny projektów nie później niż w terminie 21 dni od dnia w którym upłynął termin 
składania wniosków.  

7. LGD przekazuje Wnioskodawcom listę ocenionych operacji, informując ich na piśmie o: 

 Zgodności operacji z LSR, albo jej niezgodności z LSR – wskazując przyczyny niezgodności; 

 Liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych małych 
projektów; 

 Możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR; 

 Informacje, czy projekt mieści się w ramach limitu dostępnych środków. 

8. W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy LGD 
przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu: 

i. Wnioski o przyznanie pomocy, które nie wpłynęły w terminie wraz z ich listą; 
ii. Wnioski o przyznanie pomocy, w których nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie 

ma możności ustalenia tego adresu wraz z ich listą; 
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iii. Wnioski o przyznanie pomocy, które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR 
wraz z uchwałami w sprawie wyboru; 

iv. Listę wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania w ramach LSR 
(wraz z uchwałą, w przypadku, gdy lista została przyjęta w formie uchwały), na której 
wnioski zostały zamieszczone w kolejności według liczby uzyskanych punktów; 

v. Wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach 
LSR wraz z uchwałami w sprawie nie dokonania wyboru; 

vi. Listę wniosków o przyznanie pomocy niewybranych do finansowania w ramach LSR 
( wraz z uchwałą, w przypadku, gdy lista została przyjęta w formie uchwały); 

vii. Wnioski o przyznanie pomocy niezgodne z LSR; 
viii. Wykaz wniosków o przyznanie pomocy niezgodnych z LSR.  

 

5.2.2 Procedura oceny zgodności operacji z LSR.  

Procedura oceny zgodności operacji z LSR polega na dokonaniu przez członków Rady, oceny zgodności 
celów i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami zapisanymi w LSR. Ocena 
zgodności z LSR jest dokonywana indywidualnie przez członków Rady poprzez wypełnienie imiennej karty 
oceny zgodności. 

Procedura głosowania: 

1. Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oddaje się przez postawienie znaku „X” w kratce przy 
jednej z opcji zawartej w karcie oceny operacji sformułowania: „Głosuję za uznaniem/nie uznaniem 
operacji za zgodną z LSR”. Pozostawienie pustej kratki lub wstawienie znaku „X” w obu kratkach opcji, 
uważa się za głos nieważny.  

2. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny zgodności operacji z LSR 
Przewodniczący Rady lub osoba prowadząca posiedzenie, wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę 
do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez 
siebie karcie dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w 
pozycjach i kratkach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. 

3. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje 
uznana za głos nieważny. 

4. Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny, jeśli zwykła większość 
głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Rady, została oddana na opcję, że operacja 
jest zgodna z LSR. 

 

5.2.3 Procedura oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów. 

Procedura oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji polega na dokonaniu oceny operacji 

zakwalifikowanych wcześniej, jako zgodnych z LSR na podstawie specyficznych dla LGD, lokalnych kryteriów 
wyboru. Jej zasadniczym celem jest wybór operacji, które w największym stopniu mogą realizować założenia 
LSR. 

Ze względu na różne cele i charakter poszczególnych działań (odnowa wsi, różnicowanie, 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe projekty) stosowane będą różne zestawy lokalnych kryteriów wyboru.  
Lokalne kryteria wyboru operacji ustala Zarząd stosowną uchwałą (Załącznik Nr 9). 

Ocena dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady na imiennych kartach oceny operacji  

wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji. Miejsce operacji na liście rankingowej określi średnia arytmetyczna 

wszystkich indywidualnych ocen członków Rady. 

Procedura głosowania: 

1. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD polega na wypełnieniu tabeli 
zawartej na „Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD”, która jest odpowiednia do typu 
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ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos 
uważa się za nieważny. 

2. W trakcie zliczania głosów przedstawiciel Biura jest zobowiązany sprawdzić, czy łączna ocena punktowa 
operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została obliczona poprawnie. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełniania karty oceny operacji według 
lokalnych kryteriów LGD, Przewodniczący obrad wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia 
wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez siebie karcie 
dokonać wpisów w pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych 
podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. 

4. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje 
uznana za głos nieważny. 

5. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD dokonuje się w taki sposób, 
że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane ważnie w pozycji „SUMA 
PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów. 

6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący obrad. 
7. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD sporządza 

się listę operacji niezgodnych z LSR, zgodnych z LSR i niewybranych oraz zgodnych z LSR i wybranych 
do finansowania.  

8. Średnia liczba uzyskanych punktów z wszystkich, ważnych kart oceny, będzie podstawą do utworzenia 
listy rankingowej wg ilości otrzymanych punktów. Do finansowania będą wybrane operacje, które 
otrzymały największą liczbę punktów, do wysokości limitu środków przewidzianych do rozdysponowania 
w danym konkursie. W przypadku gdy informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” jest podawana do publicznej wiadomości po 
raz ostatni, LGD wybiera projekty do wysokości 120% limitu dostępnych środków wskazanego w tej 
informacji. 

9. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście 
rankingowej decyduje Rada w dodatkowym głosowaniu.  

 
 
5.2.4 Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru.   
 

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru jest uregulowana w Regulaminie Rady w § 26 .  

Osoby uprawnione na podstawie Regulaminu Rady do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru, 
zgłaszają pisemną propozycje zmian wraz ze szczegółowym uzasadnieniem do Rady. Rada przygotowuje 
projekt stosownej uchwały i przedstawia ją Zarządowi. Propozycje zmian są rozpatrywane przez Zarząd 
Stowarzyszenia.  
W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla konkursów ogłoszonych po dniu 
zatwierdzenia zmian, a Biuro Stowarzyszenia przygotuje uaktualnione karty oceny. 
 
5.2.5 Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru w formie tabelarycznej 

Lp. Nazwa etapu Osoba 
odpowiedzialna 

Używany dokument Adresat / II strona 
czynności 

1 Zgłoszenie wniosku 
o zmianę lokalnych 
kryteriów wyboru 

Członkowie Rady, 
Zarząd, członkowie 
LGD 

Wniosek  Przewodniczący 
Rady, Biuro LGD 

2 Przygotowanie 
projektu uchwały w 
sprawie zmian w 
lokalnych kryteriach 
wyboru 

Przewodniczący 
Rady 

Projekt uchwały Zarząd 

3 Przyjęcie/odrzucenie 
projektu uchwały 

Zarząd Uchwała Zarządu Zarząd 

4 Przygotowanie 
nowych kart oceny 
w oparciu o 
wprowadzone 
zmiany 

Biuro Karty oceny 
lokalnych kryteriów 
wyboru 

Rada 
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Decyzja Zarządu w 
sprawie zmian 

5.2.6 Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru w formie graficznej 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Przygotowanie przez biuro nowych kart oceny 
w oparciu o wprowadzone zmiany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odrzucenie wniosku  

o dokonanie zmian 

 

 

 

 

 

 

 
Przesłanie listy wybranych 

operacji do IW (uchwały Rady) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie wniosku o zmianę lokalnych 
kryteriów wyboru 

 
Karty oceny zgodności operacji z LSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja fiszek operacji na 

posiedzeniu Rady, a następnie 

ocena operacji na zgodność z 

LSR 

 

Karty oceny zgodności operacji 

z LSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie projektu uchwały w sprawie 

zmian w lokalnych kryteriach wyboru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tak 

nie 
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5.2.7 Procedura wyboru operacji. 
 
W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady, po dokonaniu oceny zgodności 
operacji z LSR i kryteriami lokalnymi, podejmowana jest przez Radę decyzja w formie uchwały o wybraniu, 
bądź nie wybraniu operacji do finansowania, której treść musi uwzględniać: 

1) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku, 
2) informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub 

miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON, NIP) 
3) wyniki głosowania w sprawie uznania operacji za zgodne z LSR, 
4) wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD 
5) pozycję na liście rankingowej wniosków, 
6) kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca, 
7) dostępność środków LGD na poszczególne typy operacji. 
8) informację o finansowaniu lub nie finansowaniu realizacji operacji 
9) Indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD, wpisane we wniosku o 

przyznanie pomocy  w polu Potwierdzenie przyjęcia przez LGD. 
 
 
5.2.8 Ogólna procedura wyboru operacji w formie tabelarycznej 
 

Lp. Nazwa etapu Osoba 
odpowiedzialna 

Używany dokument Adresat / II strona 
czynności 

1 Przyjęcie 
dokumentacji 
projektowej 

Dyrektor Biura LGD Wniosek + 
załączniki 

 

2 Udostępnienie 
złożonych wniosków 
członkom Rady 

Dyrektor Biura LGD  Członkowie Rady 

3 Zawiadomienie o 
posiedzeniu Rady 

Dyrektor Biura LGD, 
Przewodniczący 
Rady 

Pismo dotyczące 
terminu posiedzenia 
Rady 

Członkowie Rady 

4 Prezentacja 
wniosków na 
posiedzeniu Rady 

Dyrektor Biura LGD Wnioski 
 

Członkowie Rady 

5 Ocena operacji na 
zgodność z LSR 

Przewodniczący 
Rady  

Formularz oceny 
zgodności z LSR 

Członkowie Rady 

6 Podjęcie uchwał w 
sprawie operacji 
zgodnych z LSR 

Przewodniczący 
Rady  

Uchwały Rady w 
sprawie operacji 
zgodnych z LSR 

Członkowie Rady 

7 Ocena operacji na 
podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru 

Przewodniczący 
Rady  

Formularz oceny z 
lokalnymi kryteriami 
wyboru 

Członkowie Rady 

8 Stworzenie listy 
rankingowej operacji 

Przewodniczący 
Rady  

Lista rankingowa Członkowie Rady 

9 Przesłanie listy 
wybranych i nie 
wybranych operacji 
do Instytucji 
Wdrażającej 

Przewodniczący 
Rady , Dyrektor 
Biura 

Lista rankingowa  Urząd 
Marszałkowski 

10 Zawiadomienie 
wnioskodawcy o 
wybraniu/nie 
wybraniu operacji 
do dofinansowania 

Dyrektor Biura LGD Odpowiednie pismo 
do Wnioskodawcy 

Wnioskodawca 
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Czy operacja 

zakwalifikowała się do 
objęcia 

dofinansowaniem?? 

Operacje zgodne z 
LSR 

(Uchwała Rady) 

5.2.9 Ogólna procedura wyboru operacji – forma graficzna. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocena operacji na zgodność z LSR 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady 

Lista rankingowa operacji 

(Uchwała Rady) 

Ocena operacji na podstawie lokalnych 

kryteriów wyboru 

Udostępnienie  złożonych Wniosków 

członkom Rady 

Lista nie wybranych 

operacji  

tak 

tak 

nie 

Zawiadomienie 

wnioskodawcy o nie 

wybraniu operacji 

Przesłanie listy rankingowej 
do IW  

 

 

W razie potrzeby: 

Eksperci zewnętrzni 

(przygotowanie ekspertyz, opinii) 

W razie potrzeby: 

Eksperci zewnętrzni 

(przygotowanie ekspertyz, opinii) 

nie 

Procedura odwoławcza 

tak 

Przyjęcie dokumentacji 

projektowej  (wniosków) 

przez Biuro LGD 
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5.2.10 Procedura wyłączenia członka Rady z udziału w wyborze operacji oraz odwołań od 
rozstrzygnięć organu decyzyjnego. 

 
Procedura wyłączenia członka Rady z udziału w wyborze operacji przedstawia się następująco: 
1. Każdy z członków Rady podpisuje przygotowaną przez Biuro LGD deklarację o jego bezstronności i 

poufności w procesie oceny i wyboru operacji. 
2. Członkowie Rady podlegają wyłączeniu z udziału w 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  

3. Informację o wyłączeniu się z oceny operacji, członek Rady składa na ręce Przewodniczącego Rady.  
4. Przewodniczący Rady ma także prawo odsunąć Członka Rady od oceny operacji, w razie zaistnienia 

okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości, co do bezstronności Członka Rady w procesie wyboru 
operacji. 

5. Głosowanie w sprawie odbywa się bez udziału wyłączonego członka. 
 
 
 
 

5.3  Procedura odwoławcza 
 
5.3.1 Procedura odwoławcza od decyzji Rady.  

 
1. Każdy Wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady. 
2. Odwołanie ma postać wniosku do Rady o ponowne rozpatrzenie wniosku  

o dofinansowanie operacji, wg wzoru udostępnionego przez Biuro LGD. Jedynym organem uprawnionym 
do rozpatrywania odwołań jest Rada. 

3. Wnioskodawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o nie 
zakwalifikowaniu operacji do dofinansowania, ma prawo złożyć pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie 
wniosku o dofinansowanie operacji. W tym samym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do 
protokołu oceny w siedzibie Biura LGD. 

4. Odwołanie polega na ponownym rozpatrzeniu przez Radę wniosku o dofinansowanie operacji  
na najbliższym jej posiedzeniu.  

5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy: 
a) został wniesiony po upływie terminu określonego w pkt 3; 
b) został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, którego wniosek  

o dofinansowanie operacji podlegał ocenie; 
c) nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku o ponowne 

rozpatrzenie; 
d) Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji musi zostać szczegółowo 

uzasadniony. 
6. W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o dofinansowanie operacji członkowie Rady  rozpatrują 

wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących w danym konkursie i tylko w tych jego elementach, 
których dotyczy uzasadnienie podane przez Wnioskodawcę.   

7. Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał liczbę punktów, 
która kwalifikowałaby go do objęcia dofinansowaniem w danym naborze zyskuje prawo dofinansowania  
w ramach dostępnych środków. 

8. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie konkretnej operacji może zostać złożony 
tylko jeden raz.  

9. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca zostaje poinformowany w terminie 7 dni od 
dnia posiedzenia Rady, na którym wniosek był rozpatrywany. 

10. Decyzja Rady jest decyzją ostateczną nie podlegającą kolejnemu odwołaniu . 
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5.3.2 Procedura odwoławcza od decyzji Rady w formie tabelarycznej 
 
 

Lp. Nazwa etapu Osoba 
odpowiedzialna 

Używany dokument Adresat / II strona 
czynności 

1 Rejestracja i nadanie 
nr odwołania 

Pracownik Biura Wniosek odwoławczy Przewodniczący Rady 

2 Zwołanie posiedzenia 
Rady 

Przewodniczący Rady Pismo o zwołaniu 
posiedzenia Rady 

Członkowie Rady 

3 Posiedzenie Rady w 
ramach procedury 
odwoławczej - Ogólna 
procedura wyboru 
operacji 

 
Przewodniczący Rady 

 
Stosowne dokumenty 
procedury wyboru 
operacji 

 
Członkowie Rady 

4 Powiadomienie 
Wnioskodawcy 

Przewodniczący Rady Pismo informujące o 
podjętej decyzji 

Wnioskodawca 

 
 
 
5.3.2 Procedura odwoławcza od decyzji Rady w formie graficznej 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wpłynięcie odwołania 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadomienie Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 
Przesłanie listy wybranych operacji do IW 

(uchwały Rady) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postępowanie zgodne z  

Ogólną procedurą wyboru operacji 

 

 

 

 

 

 
Przesłanie listy wybranych operacji do IW 

(uchwały Rady) 
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5.4 Opis procesu wdrażania, aktualizacji i monitoringu LSR  
 
 Lasowiacka Grupa Działania zajmie się wdrażaniem LSR oraz aktywizowaniem i mobilizowaniem 
lokalnej społeczności do większego zaangażowania na rzecz rozwoju lokalnego. Funkcjonowanie LGD będzie 
odbywać się zgodnie z zasadą pełnej jawności działania LGD, w szczególności przejawiającą się 
prowadzeniem intensywnych działań informacyjno – promocyjnych, które zapewnią szerokie upowszechnienie 
informacji na temat LGD i realizowanych przez nią działań. Działania informacyjno – promocyjne prowadzone 
przez LGD będą wykorzystywać występujące na tym obszarze systemy komunikacji społecznej,  
a w szczególności: 

 tablice informacyjne w urzędach gmin, parafiach, domach ludowych, domach kultury, remizach 
strażackich, 

 prasę lokalną i regionalną (gazetę „Echo Dnia”, „Nowiny”, „Tygodnik Sztafeta”) 

 regionalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne (m.in.: „Radio Leliwa”, „Radio Rzeszów”, „Miejską 
Telewizję Tarnobrzeg”, „Telewizje Miejską Stalowa Wola”, „TVP Rzeszów”), 

 strony internetowe gmin: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Bojanów. 
 
Dodatkowo LGD będzie promować swoje działania poprzez: 

 ulotki i biuletyny wykładane w miejscach publicznych lub doręczane własnoręcznie do skrzynek 
pocztowych 

 cykliczne, min. 1 raz na kwartał dodatki do pism lokalnych, 

 plakaty, 

 organizowane cyklicznie min. raz do roku spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności 
dotyczące prezentacji działań podejmowanych i planowanych do realizacji w roku następnym. 

 
 Ponadto LGD stworzy własną stronę internetową, która będzie zawierać dane dotyczące LGD i jej 
zasięgu, aktualne informacje dotyczące prowadzonych działań, dokumenty związane z podejmowanymi 
przedsięwzięciami oraz forum dyskusyjne, które przyczyni się do wymiany doświadczeń oraz lepszej integracji 
mieszkańców regionu. Forum dyskusyjne będzie także efektywnym źródłem informacji o potrzebach  
i odczuciach mieszkańców obszaru.  
 LGD uruchomi Biuro LGD, które w godzinach pracy będzie w pełni dostępne dla mieszkańców. Biuro 
zostanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje na temat Biura będzie 
można znaleźć na stronie internetowej LGD. W biurze zostaną zatrudnione osoby posiadające doświadczenie 
w kontaktach z petentami, których zadaniem będzie między innymi obsługa klientów, w tym przyjmowanie 
wniosków, postulatów składanych przez mieszkańców i dotyczących wdrażania LSR, udzielanie wyjaśnień 
oraz udostępnianie do wglądu materiałów dokumentujących działalność LGD takich jak np.: protokoły, raporty 
z prowadzonej działalności. Personel biura będzie także udzielał pomocy w przygotowaniu wniosków  
o przyznanie pomocy ze środków LSR oraz w poszukiwaniu alternatywnych źródeł dofinansowania  
z funduszy unijnych dla projektów, które nie będą kwalifikowały się do wsparcia w ramach LSR. Biuro zajmie 
się również prowadzeniem bezpłatnych działań doradczych i szkoleniowo – edukacyjnych, dla osób 
fizycznych i podmiotów z obszaru działania LGD. Działanie to umożliwi wszystkim zainteresowanym nabycie 
kwalifikacji i umiejętności potrzebnych przy planowaniu i przygotowaniu wniosku o dotacje. Będzie  
to szczególnie pomocne dla tych jednostek, które do tej pory nie miały do czynienia z funduszami unijnymi  
i w znaczny sposób przyczyni się do aktywizacji mieszkańców obszaru w zakresie realizacji zadań zapisanych 
w LSR. 
 LGD będzie również odpowiedzialna za zarządzanie procesem naboru wniosków o przyznanie 
pomocy i pozyskiwanie informacji o postępach w wydatkowaniu środków LSR, zawartych w umowach  
o przyznaniu pomocy. 
 Zakres działania LGD obejmuje także ocenę operacji pod względem ich zgodności ze strategią oraz 
wybór operacji do dofinansowania zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru. 
 Działalność LGD będzie w sposób ciągły i na bieżąco monitorowana poprzez kontrolę zgodności 
poszczególnych przedsięwzięć z założeniami zawartymi w strategii. Pod tym względem badany będzie 
poziom osiągniętych celów i rezultatów, oraz proces wydatkowania środków, przeznaczonych na 
poszczególne zamierzenia (operacje, działania własne LGD). LGD, dbając o swoją stabilną sytuację 
finansową będzie także uważnie badać realizację operacji wybranych do dofinansowania i podejmować 
działania interwencyjne, jeśli monitoring będzie wskazywał na możliwość niepowodzenia realizacji danej 
operacji. 
System monitorowania działań LGD będzie zawierać następujące elementy:  

- analizę celów projektu (matryca logiczna), 
- coroczny przegląd procedur wdrażania poszczególnych działań LSR, 
- przegląd wskaźników (matryca logiczna), 
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- zaprojektowanie sposobów raportowania (spotkania, raporty), 
- przygotowanie planu wdrażania dla systemu monitorowania. 

 
Szczegółowa analiza i ocena prowadzonej przez LGD działalności będzie się odbywać: 

 w czasie spotkań grupy zarządzającej LGD (Zarząd + Rada LGD), organizowanych min. dwukrotnie 
w ciągu roku 

 na podstawie szczegółowej analizy i oceny procesu wdrażania LSR, zawartej w raportach. 
 
Na koniec każdego roku kalendarzowego w okresie funkcjonowania LGD, zostanie przygotowany pisemny 
raport z działalności LGD, który będzie zawierał: 

 opis zrealizowanych zadań, 

 opis zgodności działań z celami, 

 opis osiągniętych wskaźników, 

 dane dot. dofinansowania i poniesionych kosztów, 

 opis występujących problemów, niezgodności odnośnie planów zawartych w LSR, 

 wnioski i zalecenia konieczne do wdrożenia w kolejnych latach funkcjonowania LGD.  
 
 Raport ten, przygotowany przez Zarząd LGD zostanie przedstawiony członkom i partnerom LGD oraz 
upubliczniony poprzez zamieszczenie na stronach www LGD i jej członków oraz poprzez publikację (skrót)  
w lokalnych czasopismach. 
 
 Opisane powyżej raporty będą uwzględniały także wszystkie postulaty, wnioski, artykuły i audycje 
dotyczące wdrażania LSR. Zostaną one zaprezentowane i omówione na spotkaniu grupy zarządzającej, 
organizowanym w pierwszym miesiącu roku kalendarzowego, następującego po okresie sprawozdawczym. 
Dzięki temu działaniu możliwe będzie systematyczne monitorowanie występujących problemów  
i rozbieżności w realizacji planów i osiąganiu celów. Na podstawie corocznej analizy działań LGD będą 
dokonywane ewentualne modyfikacje i zmiany w LSR. Naczelną zasadą przy dokonywaniu tego rodzaju 
zmian będzie uspołecznienie, polegające na odwołaniu się do opinii członków LGD, partnerów lokalnych 
oraz mieszkańców i wykorzystanie zgłaszanych przez nich uwag i wniosków. 
 LGD przygotuje również dla każdego roku funkcjonowania strategii Plan Wdrażania dla Systemu 
Monitorowania, który będzie obejmował opis form zdobywania informacji o sposobie i efektach realizacji LSR 
(kontrola, analiza dokumentów, raporty, sprawozdania, wywiady i sondaże). 

 

5.5 Zasady i sposób dokonywania ewaluacji 
 
 Celem zminimalizowania ryzyka popełnienia błędu przy realizacji projektu, LGD będzie dokonywać 
ewaluacji swojej działalności. Obejmować ona będzie ocenę ex ante – dotyczy operacji, które są dopiero w 
fazie planowania i podejmowania decyzji o ich realizacji oraz ocenę ex post – dotyczy działań zrealizowanych 
w minionym okresie. 
 
 Ewaluacja ex ante będzie odbywać się poprzez ocenę analizy każdego planowanego 
przedsięwzięcia. Analiza ta będzie wymaganym elementem dokumentacji danego przedsięwzięcia, 
rozpatrywanego przez organ podejmujący decyzję o jego realizacji i będzie obejmować opis spodziewanych 
efektów, oraz jego ocenę pod kątem wpływu na osiąganie celów zakładanych w LSR.  
 
Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej ewaluacja obejmie następujące aspekty projektu: 

 adekwatność projektu, 

 przygotowanie projektu i jego planu, 

 efektywność projektu, 

 skuteczność projektu, 

 oddziaływanie projektu, 

 trwałość projektu. 
 Ewaluacja ex ante zostanie przeprowadzona w ramach procesu oceny wniosku o dofinansowanie 
przedsięwzięcia przez cztery komisje programowe (działające w ramach Rady Stowarzyszenia) zajmujące się 
oceną projektów w danych obszarach: Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie działalności nierolniczej, 
Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Małe projekty.  
  
 Ewaluacja ex post będzie się natomiast odbywać poprzez ocenę działań zrealizowanych w ciągu 
dwu – letnich okresów czasowych. Oznacza to dokonanie w latach 2009 – 2015 trzech ewaluacji (po drugim, 
czwartym i szóstym roku działania). Ewaluacja ex post obejmie analizę wszystkich działań i operacji 
zrealizowanych w danym okresie czasowym (2 lata) pod kątem określenia efektów tych przedsięwzięć,  
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a także wpływu, jaki miała ich realizacja na osiągnięcie celów zakładanych w LSR. Ewaluacja ex post będzie 
się odbywać w oparciu o przygotowywane na koniec każdego roku raporty z działalności LGD. Będzie ona 
obejmować ocenę jakości partnerstwa oraz ocenę sprawności funkcjonowania LGD (funkcjonowanie biura  
i jego pracowników, organów LGD, efektywność stosowanych procedur, przepływ informacji, skuteczność 
działań promocyjno – informacyjnych, sprawność podejmowania decyzji). 
 
Za ewaluację ex post będzie odpowiedzialna Komisja Rewizyjna, która do końca I kwartału roku 
następującego po okresie objętym ewaluacją sporządzi pisemny raport obejmujący: 

 wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w okresie objętym ewaluacją, z krótkim opisem merytorycznym  
i informacją finansową o każdym z nich, 

 opis bezpośrednich efektów przedsięwzięć i porównanie ich z efektami, które były zakładane w fazie 
projektowania, 

 analizę dotyczącą wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie celów określonych w LSR, 

 wnioski w formie uwag i rekomendacji dotyczących zmian w sposobie funkcjonowania LGD, które 
zapewnią wyższą efektywność działania LGD i lepsze osiągnięcie celów zakładanych w LSR. 
 

 Szczegółowe zasady i sposób dokonywania ewaluacji działalności LGD i realizacji LSR zostaną 
określone w uchwale Walnego Zebrania Członków LGD, co będzie gwarancją prawidłowej realizacji zasad 
ewaluacji. 
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5.6 Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów 
wiejskich 

 
 Wdrażanie osi 4 LEADER, ze względu na przyjęte w Polsce zasady, może przyczynić się  
do rozwoju obszaru objętego strategią i poprawy sytuacji w dziedzinach opisanych w poniższej tabeli.  
W odniesieniu do każdej dziedziny podano parametry i wskaźniki, za pomocą których planuje się oszacować  
przewidywaną zmianę sytuacji na obszarze LGD spowodowaną realizacją LSR. 
 
Tabela 36  Wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 

Dziedzina Wskaźniki (w punktach) Sposób mierzenia 

J
a
k
o

ś
ć
 ż

y
c
ia

 

m
ie

s
z
k
a
ń

c
ó

w
 

- Liczba zorganizowanych imprez wodnych – 1 
- Liczba zorganizowanych imprez w unikalnych miejscach – 2 
- Liczba zbudowanych, rozbudowanych scen, estrad itp. – 2 
- Liczba powstałych, odnowionych miejsc infrastruktury publicznej – 9 
- Ilość wyposażonych lub doposażonych obiektów publicznych 

i społeczno kulturowych – 9 
- Liczba twórców objętych wsparciem w zakresie działań dot. rozwoju 

kultury i obrzędowości lasowiackiej – 6 
- Liczba bezpłatnych punktów dostępowych do Internetu – 9 
- Liczba działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców – 3 
 

Badania sondażowe 
przeprowadzone  
przez LGD i raport z 
przeprowadzonego 
monitoringu 
zrealizowanych 
operacji. 

W
a
lo

ry
z
a
c
ja

 

d
z
ie

d
z
ic

tw
a
 

k
u

lt
u

ro
w

e
g

o
  

i 
p

rz
y
ro

d
n

ic
z
e

g
o

 - Liczba wytyczonych, oznaczonych, opisanych szlaków związanych 
z turystyką wodną – 1 

- Liczba nowych ścieżek rowerowych, edukacyjnych, dydaktycznych 
i przyrodniczych – 1 

- Liczba nośników informacyjnych promujących walory turystyczne 
i przyrodnicze LGD -  6 

- Ilość miejsc i zabytków poddanych renowacji, odnowieniu, 
zagospodarowaniu lub eksponowaniu – 1 

 

Badania sondażowe 
przeprowadzone  
przez LGD i raport z 
przeprowadzonego 
monitoringu 
zrealizowanych 
operacji. 

R
o

z
w

ó
j 

a
k
ty

w
n

o
ś
c
i 

g
o

s
p

o
d

a
rc

z
e
j 

- Liczba zorganizowanych imprez o zasięgu ponadlokalnych 
zwiększających liczbę osób korzystających z usług na terenie LGD–1 

- Liczba nowych lokalnych produktów, wyrobów wprowadzonych na 
lokalny rynek – 2 

- Liczba mikroprzedsiębiorstw objętych wsparciem inwestycyjnym – 1 
- Liczba zorganizowanych kampanii promocyjno – informacyjnych 

dotyczących gospodarki i zasobów turystycznych obszaru działania 
LGD oraz regionu - 1 

Badania sondażowe 
przeprowadzone  
przez LGD i raport z 
przeprowadzonego 
monitoringu 
zrealizowanych 
operacji. 

W
z
ro

s
t 

a
tr

a
k

c
y
jn

o
ś

c
i 

tu
ry

s
ty

c
z
n

e
j 

- Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych przy zbiornikach 
wodnych – 2 

- Liczba wybudowanych, rozbudowanych urządzeń turystycznych przy 
trasach przejazdowych – 1 

- Liczba wypożyczalni sprzętu utworzonych przez instytucje lub 
ośrodki sportowo – rekreacyjne lub podmioty podejmujące 
działalność w zakresie turystyki – 1 

- Liczba zbudowanej, rozbudowanej małej infrastruktury turystycznej 
- 2 

- Liczba działań informacyjnych przyczyniających się do wzrostu 
atrakcyjności turystycznej regionu – 4 

- Liczba tworzonych i promowanych obiektów oferujących miejsca 
noclegowe na terenie LGD - 1 

Badania sondażowe 
przeprowadzone  
przez LGD i raport z 
przeprowadzonego 
monitoringu 
zrealizowanych 
operacji. 
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W
z
ro

s
t 

in
te

g
ra

c
ji

 s
p

o
łe

c
z
n

e
j 
i 
a

k
ty

w
n

o
ś
c
i 

m
ie

s
z
k
a
ń

c
ó

w
 

- Liczba zorganizowanych spotkań, festiwali, festynów, obchodów 
rocznicowych – 3 

- Liczba działań związanych z kultywowaniem, odrodzeniem 
tradycyjnych zawodów i innych tradycji lokalnych – 2 

- Liczba zespołów ludowych dla których zakupiono stroje, eksponaty 
i wyposażenie – 2 

- Liczba instytucji organizujących przeglądy, festiwale zespołów i kapel 
ludowych – 3 

- Liczba zorganizowanych wystaw, kiermaszy, malarstwa, rzeźby 
i rękodzieła artystów amatorów – 2 

- Liczba utworzonych stron internetowych LGD – 1 
- Liczba imprez integrujących różne lokalne środowiska w ramach 

LGD – 15 
- Liczba działań promujących LGD wśród mieszkańców – 54 
- Liczba zorganizowanych zawodów sportowych wykorzystujących 

istniejącą i powstającą bazę turystyczno – rekreacyjną – 1 
- Liczba przeprowadzonych spotkań informacyjnych, szkoleń 

informujących o możliwości wsparcia - 15 
 

Badania sondażowe 
przeprowadzone  
przez LGD i raport z 
przeprowadzonego 
monitoringu 
zrealizowanych 
operacji. 
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5.7 Wsparcie eksperckie w przygotowaniu LSR  
 
 W procesie przygotowania strategii korzystano z wiedzy ekspertów, których pomoc stanowiła 
uzupełnienie i wsparcie działań realizowanych w tym zakresie z udziałem społeczności lokalnej. Eksperci  
z firmy „Szkolenia i Treningi & Grupa Doradcza BAS Stanisław Baska” udzielili pomocy przy opracowaniu 
specjalistycznych analiz dotyczących obszaru i moderowaniu zajęć warsztatowych, w których uczestniczyli 
przedstawiciele różnych instytucji i podmiotów zlokalizowanych na obszarze działania LGD, podzielonych  
na cztery grupy zadaniowe: 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

 Odnowa i rozwój wsi. 

 Małe projekty. 
  
Eksperci udzielili również wsparcia w formie konsultacji przy opracowaniu procedur oraz zredagowaniu tekstu 
strategii. Dzięki tej formie wsparcia możliwe było pełne zaangażowanie lokalnej społeczności w realizowane 
działania oraz skorzystanie z wiedzy i doświadczenia ekspertów. Z jednej strony umożliwiło to stworzenie 
dokumentu w pełni odpowiadającego na lokalne potrzeby, a z drugiej pozwoliło przygotować profesjonalną 
analizę zasobów tego obszaru. 
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VI Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 
 
Tabela 37  Wysokość środków przewidzianych do realizacji operacji LSR ze środków PROW Oś 4 

  Liczba mieszkańców 

Wartość alokacji na 

mieszkańca Razem 

Art. 5 ust 1, 21. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 38 067 116,00 zł 4 415 772,00 zł 

Art. 5 ust 1, 22. Wdrażanie projektów współpracy 38 067 3,00 zł 114 201,00 zł 

Art. 5 ust 1, 23. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania 38 067 29,00 zł 1 103 943,00 zł 

Razem 5 633 916,00 zł 

 
  

Tabela 38  Wysokość środków przewidzianych do realizacji operacji LSR ze środków PROW Oś 4 (propozycje zmian – 19 grudnia 2012 r.) 

rok 

Różnicowanie w 

kierunku 

działalności 

nierolniczej 

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

Odnowa i rozwój 

wsi 
Małe projekty 

Funkcjonowanie 

LGD (koszty 

bieżące) 

Nabywanie 

umiejętności i 

aktywizacja 

Wdrażanie 

projektów 

współpracy 

2009     310 213,00 55 505,45 75 918,97 15 795,83 0,00 zł 

2010   994 552,00 202 855,41 128 198,96 30 850,00 0,00 zł 

2011 118 300,00 0,00 260 000,00 433 322,08 142 591,30 49 080,20 0,00 zł 

2012 100 000,00 300 000,00 614 151,00 337 298,89 151 992,10 39 110,00 114 201,00 zł 

2013   380 000,00 309 564,17 137 867,00 46 204,80 0,00 zł 

2014     136 996,80 64 495,00 0,00 zł 

2015         71 521,87 13 320,17 0,00 zł 

RAZEM 218 300,00 zł 300 000,00 zł 2 558 926,00 zł 1 338 546,00 845 087,00 zł 258 856,00 zł 114 201,00 zł 
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Tabela 39  Szczegółowy budżet LGD na lata 2007 – 2015 na wdrażanie LSR 

- Działania Osi 4 prowadzone przez LGD 

Rok 

Kategoria 

kosztu 

413 – Wdrażanie LSR 

421 – 

Wdrażanie 

projektów 

współpracy 

431 – Funkcjonowanie LGD, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja 

Razem Oś 4 

Różnicowanie 

w kier. dział. 

nierolniczej 

Tworzenie i 

rozwój 

mikroprzedsięb 

  

Małe 

projekty Razem 413 

Funkcjonowanie 

LGD (koszty 

bieżące) 

Nabywanie 

umiejętności i 

aktywiz. Razem 431 

Odnowa i 

rozwój wsi 

2009 Całkowite 0,00 0,00 413 617,33 79 293,50 492 910,83 0,00 75 918,97 15 795,83 91 714,80 761 501,63 

Kwalifikowalne 0,00 0,00 413 617,33 79 293,50 492 910,83 0,00 75 918,97 15 795,83 91 714,80 761 501,63 

Do refundacji 0,00 0,00 310 213,00 55 505,45 365 718,45 0,00 75 918,97 15 795,83 91 714,80 590 090,25 

2010 Całkowite 0,00 0,00 1 243 202,50 289 793,44 1 532 995,94 0,00 128 198,96 30 850,00 159 048,96 1 986 896,02 

Kwalifikowalne 0,00 0,00 1 243 202,50 289 793,44 1 532 995,94 0,00 128 198,96 30 850,00 159 048,96 1 986 896,02 

Do refundacji 0,00 0,00 994 562,00 202 855,41 1 197 417,41 0,00 128 198,96 30 850,00 159 048,96 1 590 854,40 

2011 Całkowite 236 600,00 0,00 325 000,00 619 031,54 1 180 631,54 0,00 142 591,30 49 080,20 191 671,50 1 529 985,77 

Kwalifikowalne 236 600,00 0,00 325 000,00 619 031,54 1 180 631,54 0,00 142 591,30 49 080,20 191 671,50 1 529 985,77 

Do refundacji 118 300,00 0,00 260 000,00 433 322,08 811 622,08 0,00 142 591,30 49 080,20 191 671,50 1 113 671,49 

2012 Całkowite 200 000,00 600 000,00 767 688,75 481 855,56 2 049 544,31 114 201,00 151 992,10 39 110,00 191 102,10 2 354 847,41 

Kwalifikowalne 200 000,00 600 000,00 767 688,75 481 855,56 2 049 544,31 114 201,00 151 992,10 39 110,00 191 102,10 2 354 847,41 

Do refundacji 100 000,00 300 000,00 614 151,00 337 298,89 1 351 449,89 114 201,00 151 992,10 39 110,00 191 102,10 1 656 752,99 

2013 Całkowite 0,00 0,00 475 000,00 442 234,53 442 234,53 0,00 137 867,00 46 204,80 184 071,80 487 130,70 

Kwalifikowalne 0,00 0,00 475 000,00 442 234,53 442 234,53 0,00 137 867,00 46 204,80 184 071,80 487 130,70 

Do refundacji 0,00 0,00 380 000,00 309 564,17 689 564,17 0,00 137 867,00 46 204,80 184 071,80 396 213,03 

2014 Całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 996,80 64 495,00 201 491,80 201 491,80 

Kwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 996,80 64 495,00 201 491,80 201 491,80 

Do refundacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 996,80 64 495,00 201 491,80 201 491,80 

2015 Całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 521,87 13 320,17 84 842,04 84 842,04 

Kwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 521,87 13 320,17 84 842,04 84 842,04 

Do refundacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 521,87 13 320,17 84 842,04 84 842,04 

2009 - 2015 Całkowite 436 600,00 600 000,00 2 749 508,58 1 912 208,57 5 698 317,15 114 201,00 845 087,00 258 856,00 1 103 943,00 7 406 693,94 

Kwalifikowalne 436 600,00 600 000,00 2 749 508,58 1 912 208,57 5 698 317,15 114 201,00 845 087,00 258 856,00 1 103 943,00 7 406 693,94 

Do refundacji 218 300,00 300 000,00 2 558 926,00 1 338 564,00 4 415 772,00 114 201,00 845 087,00 258 856,00 1 103 943,00 5 633 916,00 
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VII Harmonogram realizacji przedsięwzięć 
 
Właściwe zaplanowanie budżetu LSR wymagało przygotowania harmonogramu realizacji poszczególnych przedsięwzięć, w ramach których będą realizowane 
konkretne operacje wraz ze wskazaniem okresu realizacji tych przedsięwzięć. Poniższa tabela przedstawia harmonogram w podziale na roczne okresy. 
 
Tabela 40 Harmonogram realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w LSR 

Przedsięwzięcia zgodnie z LSR Okresy realizacji LSR 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A Różnicowanie w kierunku działalności  nierolniczej - X X X - - - 

B Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - X X X - - - 
C Odnowa i rozwój wsi X X  X X X - - 
D Małe projekty X X X X X - - 
1.1. Organizacja turystyki wodniackiej w oparciu o cieki i zbiorniki wodne. X X X X X - - 
1.2. Rozwój turystyki przyrodniczo – krajoznawczej X X X X X - - 
1.3. Promowanie oferty turystycznej oraz walorów i potencjału przyrodniczego obszaru. X X X X X - - 
2.1. Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej. X X X X X - - 
2.2. Ożywienie tradycji lokalnych i wzmocnienie tożsamości lokalnej - X X X X - - 

3.1. Zwiększenie liczby osób korzystających z usług na terenie LGD - X X X X - - 
3.2. Wspieranie produkcji lokalnej  - X X X X - - 
4.1. Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorczości poprzez inwestycje - X X X X - - 
4.2. Wzrost świadomości na temat sytuacji gospodarczej obszaru działania LGD - X X X X - - 
4.3. Rozwój inicjatyw promujących gospodarkę regionu - X X X X - - 
5.1. Tworzenie i rozwijanie grup i zespołów ludowych - X X - X - - 
5.2. Rozwój, promocja i prezentacja twórczości kulturalnej i artystycznej - X X X X - - 
6.1. Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu - X X X X - - 
6.2. Rozwój eko- i  agroturystyki wiejskiej - X X X X - - 
7.1. Poprawa dostępu mieszkańców do informacji - X X X X - - 
7.2. Wzrost aktywności społecznej - X X X X - - 

Projekt Współpracy - - - X - - - 

Bieżące funkcjonowanie LGD X X X X X X X 
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VIII Operacje planowane i realizowane przez LGD w ramach 
innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 
 

Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje również plany związane z realizacją projektów, w ramach 
programów innych niż oś 4. LEADER PROW 2007 – 2013, na obszarze działania LGD. W tabeli poniżej 
zamieszczono opis przedsięwzięć komplementarnych do działań realizowanych przez LGD w ramach PROW, 
wraz z przedstawieniem możliwego źródła finansowania tych przedsięwzięć z innych programów. 
 
Tabela 41 Operacje realizowane przez LGD w ramach innych programów  

Lp. Typy operacji Źródło dofinansowania 
1 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie 

podnoszenia konkurencyjności dla istniejących 
mikroprzedsiębiorstw realizujących 
przedsięwzięcia w obszarze turystyki i kultury, 
ochrony środowiska i ekologii (prace budowlane, 
zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia 
komputerowego z oprogramowaniem, środków 
transportu, zakup patentów i nowych technologii) – 
komplementarnie do PROW 

RPO Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1 
Wsparcie kapitałowe przedsiębiorstwa, typ projektu: 
Bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie 
podnoszenia konkurencyjności mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw (komplementarnie do PROW) 

2 Projekty inwestycyjne przyczyniające się do 
powstawania i rozwoju instytucji otoczenia 
biznesu, w tym inkubatorów przedsiębiorczości, 
świadczących usługi na rzecz 
mikroprzedsiębiorców (prace remontowo – 
budowlane, zakup wyposażenia, w tym 
wyposażenia komputerowego z 
oprogramowaniem), 

 RPO Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.2 
instytucje otoczenia biznesu 

3 Projekty przyczyniające się do zwiększenia oferty 
usługowej na rzecz przedsiębiorców, w tym w 
szczególności mikroprzedsiębiorców 

(usługi prawne, księgowe, rachunkowe, e-usługi, 
usługi szkoleniowe, doradcze, marketingowe, 
informacyjne, w tym usługi związane z pomocą 
przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na 
rozpoczęcie i prowadzenie działalności 
gospodarczej), 

RPO Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.2 
instytucje otoczenia biznesu 

4 Projekty dotyczące prowadzenia badań i analiz 
sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru działania 
LGD oraz upowszechniania ich dla potrzeb 
przedsiębiorców. 

RPO Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.2 
instytucje otoczenia biznesu 

PO KL Działanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i 
modernizacyjnych w regionie 

5 Projekty wspierające nieformalne grupy regionalne 
w zakresie wyrobu rękodzieła i świadczenia usług 
na rzecz lokalnej społeczności. 

Program „Młodzież w działaniu”, „Działaj lokalnie”, Dotacje 
Fundacji Kronenberga, Regionalny Konkurs Grantowy 
„Równać Szanse”, Fundusz Organizacji Pozarządowych 
(FOP), Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 

6 Projekty przyczyniające się do aktywizacji 
gospodarczej i zawodowej poprzez inicjatywy 
szkoleniowe, doradcze (usługi prawne, księgowe, 
rachunkowe, e-usługi, w tym usługi związane z 
pomocą przy pozyskiwaniu funduszy unijnych), 
informacyjne, podnoszenie kwalifikacji (projekty 
umożliwiające zdobycie umiejętności potrzebnych 
do założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz zarządzania 
przedsiębiorstwem) 

PO KL Działanie 6.2 / 6.3 / 7.3 / 9.5 

Fundusz Organizacji Pozarządowych (FOP), Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 

7 Wsparcie pomostowe (do 1 roku czasu ) dla osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą w 
obszarze kultury i turystyki (doradztwo oraz pomoc 
w efektywnym wykorzystaniu dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej) 

PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

8 Projekty podnoszące kwalifikacje zawodowe 
mikroprzedsiębiorców i pracowników 

PO KL Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji 
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 
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mikroprzedsiębiorstw (ogólne i specjalistyczne 
szkolenia w zakresie między innymi: zarządzania, 
org. pracy, BHP, wdrażania nowych technologii i 
innowacji, wdrażania technologii przyjaznych 
środowisku, pozyskiwania funduszy unijnych) 

9 Projekty aktywizacji młodzieży szkolnej w zakresie 
przedsiębiorczości 

Program „Młodzież w Działaniu ”, „Działaj Lokalnie”, 
Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse”, Fundusz 
Organizacji Pozarządowych (FOP), Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich (FIO) 

10 Projekty obejmujące promocję działań (w tym 
udział w targach) grup nieformalnych zajmujących 
się rękodziełem i kultywowaniem tradycji 
regionalnych (np. koło gospodyń wiejskich 
promuje swoje wyroby: serwetki itp.). 

Program „Młodzież w Działaniu”, dotacje Fundacji 
Kronenberga, Regionalny Konkurs Grantowy „Równać 
Szanse”, Fundusz Organizacji Pozarządowych (FOP), 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 

 
 LGD przygotowała również następujące mechanizmy zabezpieczające przed nakładaniem się 
pomocy w ramach PROW i innych programów: 

 każda osoba zatrudniona przez LGD będzie miała umowę zawierającą szczegółowy wykaz 
obowiązków i zadań, ze wskazaniem programu, na rzecz którego te zadania i obowiązki będą 
wykonywane oraz podaną kwotą wynagrodzenia, pochodzącą ze środków tego programu, 

 w przypadku osób zaangażowanych jednocześnie w realizację dwóch lub więcej programów,  
w umowie o pracę z tą osobą zostanie wskazany wymiar czasu pracy, jaki ta osoba jest zobowiązana 
przeznaczyć na wykonywanie zadań i obowiązków związanych z realizacją poszczególnych 
programów. Łączny wymiar czasu pracy nie może przy tym przekroczyć wielkości maksymalnych 
dopuszczonych w Kodeksie Pracy, 

 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 
kosztu współfinansowanego z dwóch lub więcej programów zostanie podana informacja o tym, jaką 
część tego kosztu finansują poszczególne programy. Poza tym sposób podziału kosztu między 
poszczególne programy zostanie merytorycznie uzasadniony, 

 LGD utworzy wydzielone konta bankowe (lub subkonta) do obsługi każdego programu, 

 Zarząd LGD zapewni dobry przepływ informacji między zespołami realizującymi różne programy, 
poprzez organizację comiesięcznych narad roboczych z udziałem wszystkich kierowników 
programów, 

 Każdy wniosek o przyznanie pomocy, przygotowany przez LGD, będzie zawierał analizę ryzyka  
w zakresie nakładania się pomocy ze środków tego programu z pomocą, którą LGD uzyskało 
wcześniej z PROW lub innych programów oraz propozycje mechanizmów, które należy zastosować w 
celu uniemożliwiania nakładania się pomocy. 

 
 Nad procesem wdrażania i prawidłowym zastosowaniem mechanizmów zabezpieczających przed 
nakładaniem się pomocy w ramach PROW i innych programów będzie czuwać Komisja Rewizyjna. 
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