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Wstęp

Od południowego zachodu, od Górnego Śląska, w Opolszczyznę wdziera się Odra. Z
tą wspaniałą rzeką ludzie się zrośli, żyjąc pod jej wpływem i urokiem oraz cierpiąc w czasach
niszczących powodzi. Rzeka ta zapisała się w historii i zwyczajach, rozwijała wyobraźnię
jako miejsce, gdzie bytuje utopiec, stwór na wpół groźny, ale na śląski sposób swojski,
przestrzegający przed niebezpieczeństwami wody.
Życie na wsi od wieków było związane z końmi. Dziś zwierzęta są synonimem
zupełnie nowego stylu życia wsi, który nie wiąże się już ze znojem i trudem, lecz relaksem i
bliskim kontaktem z naturą. Stąd śmiały projekt budowy Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo
– Rekreacyjnego w Zakrzowie, gdzie raz do roku zjeżdża śmietanka artystyczna i aktorska
Polski, by uczestniczyć w Jeździeckich Mistrzostwach Gwiazd, organizowanych przez
Ludowy Klub Jeździecki LEWADA.
Obszar ten, gdzie od lat współpracują ze sobą samorządy gmin Bierawa, Cisek,
Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś, stał się miejscem
połączenia wysiłków mieszkańców, organizacji społecznych, instytucji publicznych, rolników i
przedsiębiorców na rzecz wykorzystania nowej szansy, jaką niesie Pilotażowy Program
Leader+, będący przygotowaniem do szerokiego spektrum działań związanych z tą metodą
rozwoju obszarów wiejskich w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 –
2013.
Na przełomie lat 2005 i 2006 w sposób partnerski opracowano Zintegrowaną
Strategię Rozwoju Obszaru Wiejskiego dla gmin Polska Cerekiew i Cisek, przyjmując dla
tego obszaru nazwę EURO – COUNTRY Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju
obszraów wiejskich. Powołano do życia Lokalną Grupę Działania, w której przedstawiciele
sektora publicznego, prywatnego i społecznego podjęli pracę na rzecz rozwoju owego
obszaru, przyjmując, że to nowe, oparte o zasoby i spuściznę kulturową, zdefiniowanie małej
ojczyzny stanie się impulsem integracji, pogłębienia tożsamosci mieszkańców i wyzwolenia
atywności na rzecz poprawy warunków życia i wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego.

Do

projektu

przystąpiły

również

pozostałe

gminy

wiejskie

powiatu

kędzierzyńsko – kozielskiego: Bierawa, Pawłowiczki i Reńska Wieś.
Po dwóch latach działalności Fundacji Euro-Country i realizacji projektu Pilotażowego
Programu Leader+ nadszedł czas na ocenę działalności Lokalnej Grupy Działania i
zweryfikowania jej kierunków i metod rozwoju. Okazją do tejże ewaluacji jest rozpoczęcie
nowego okresu programowania i finansowania polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015
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Europejskiej oraz nowe wyzwania i zadania dla Lokalnych Grup Działania. Pilotażowe
działania realizowane przez LGD były doskonałym doświadczeniem w poznaniu partnerów, w
budowaniu stabilnej współpracy na rzecz rozwoju gmin: Bierawa, Cisek, Głogówek, Lubrza,
Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś.
Niniejsze opracowanie stanowi aktualizację Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich stworzoną przez Lokalną Grupę Działania w roku 2006 i złożoną do realizacji w
ramach Pilotażowego Programu Leader+. Wyznaczone kierunki rozwoju i określone
przedsięwzięcia zostały częściowo zrealizowane, ponieważ LGD uzyskała pozytywną opinię
Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA i środki na działania. Jednak nowe
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.)
stworzyło nowe ramy dla Programu Leader. Przestał on być Inicjatywą Wspólnotową Unii
Europejskiej, ale został włączony w główny nurt programowania rozwoju obszarów wiejskich
jako Oś 4 EFRROW. Zmiany te spowodowały nowe podejście do planowania w ramach
Leader oraz nowe wyzwania i zadania dla Lokalnych Grup Działania.
Niniejsze opracowanie oparte jest na wytycznych zawartych w ustawie z dnia 7 marca
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) oraz
Rozporządzeniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczących Osi 4 PROW.
Podstawą opracowania jest również podręcznik rekomendowany przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi autorstwa Adama Futymskiego i Ryszarda Kamińskiego pt.
Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 -2013 (Warszawa 2008).
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I. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR
I.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
i numer w tym rejestrze
Lokalna Grupa działania nosi nazwę FUNDACJA EURO – COUNTRY – Partnerstwo dla
zrównoważonego

rozwoju

obszarów

wiejskich.

Lokalna

Grupa

działania

została

zarejestrowana jako fundacja. Data ustanowienia fundacji aktem notarialnym, nr repertorium
A:1783/2006 dnia 4.04.2006 r. Nr KRS - 0000259342
Celem fundacji jako lokalnej grupy działania jest wspieranie społeczno – gospodarczego
rozwoju gmin wiejskich powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego oraz prudnickiego: gmin
Bierawa, Cisek, Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Bierawa
czyli obszaru wiejskiego zwanego EURO – COUNTRY. Fundatorem jest Jan Groeger,
działający w imieniu spółki Solidaris sp. z o.o.
I. 2. Opis procesu budowania partnerstwa
W roku 2005 gminy Cisek i Polska Cerekiew brały udział w realizacji Pilotażowego
Programu LEADER+, w trakcie którego odbyły się różnego typu szkolenia i warsztaty.
Warsztaty te przyniosły efekt w postaci powstania grupy inicjatywnej, a następnie powołania
do życia Fundacji Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich. W pracach nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju brali udział uczestnicy
reprezentujący wszystkie trzy sektory z dwóch gmin (społeczny, gospodarczy i publiczny),
natomiast już na etapie tworzenia Lokalnej Grupy Działania zaproszono do współpracy trzy
pozostałe gminy wiejskie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Bierawę, Pawłowiczki oraz
Reńską Wieś. Ponieważ wszystkie gminy wyraziły chęć uczestnictwa i współpracy na tym
terenie w zakresie szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich powołano LGD EuroCountry. W latach 2007 – 2008 LGD realizowało projekt w ramach II Schematu Pilotażowego
Programu LEADER+. Na etapie przygotowywania i dostosowywania LSR do wymogów
zawartych w ustawie o PROW oraz poszczególnych rozporządzeń podjęto rozmowy z
dwoma gminami powiatu prudnickiego – Głogówek i Lubrza, w celu podjęcia współpracy.
Ponieważ gminy wyraziły swoje zainteresowanie przedstawiono te propozycje Radom Gmin,
które podjęły decyzje o przystąpieniu do Fundacji Euro-Country na zasadzie partnerstwa, co
zostało wyrażone stosownymi uchwałami, podobnie jak w przypadku gmin powiatu
kędzierzyńsko-kozielskiego.
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Celem współpracy jest przede wszystkim rozwój obszarów wiejskich, głównie poprzez
rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe
oraz podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców.
I.3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub
zmiany składu LGD
Fundacja Euro-Country działa jako Lokalna Grupa Działania, skupiając Partnerów
trzech sektorów: społecznego, publicznego oraz gospodarczego. Organami Fundacji są:
Rada Fundacji, pełniąca funkcje Organu Decyzyjnego, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz
Forum Programowe. Wszyscy Partnerzy delegują swoich reprezentantów do Forum
Programowym, które jest ciałem doradczym utworzonym w celu podniesienia skuteczności i
optymalizacji działań Fundacji. W jego kompetencjach jest: delegowanie przedstawicieli do
Rady Fundacji, do Zarządu Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej pełniącej funkcje nadzorczą i
kontrolną w LGD. Forum bierze także udział w pracach zmierzających do aktualizacji LSR,
przede wszystkim zaś monitoruje prace Zarządu i Rady Fundacji.
Bieżącą działalnością LGD kieruje Zarząd. Do jego kompetencji należy podejmowanie
wszelkich decyzji nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej, realizacja
wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji, wykonywanie uchwał Rady Fundacji oraz
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz w szczególności:
1) wnioskowanie uchwalenia rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
3) opracowywanie i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju
4) przygotowanie

projektów

do

realizacji,

które

zostaną

objęte

wnioskiem

o

dofinansowanie składanym na podstawie Programu Operacyjnego;
5)

ustalanie regulaminu Biura Fundacji;

6) powoływanie pracowników Biura Fundacji;
7) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji.
8) określa zasady wewnętrznej organizacji Fundacji.
Do wyłącznych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)

sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji, w tym
prawo przeglądania wszelkich dokumentów, żądania sporządzania ich kopii, oraz
ich badania przy udziale ekspertów, na koszt Fundacji,

2)

udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków; za każdy rok obrachunkowy

3)

opiniowanie oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z jego
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015
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działalności,
4)

opiniowanie oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji.

Do Forum Programowego należą osoby reprezentujące: jednostki samorządu
terytorialnego – gminy, inne jednostki sektora publicznego – ośrodki kultury; przedsiębiorców
z terenu LGD; różnego typu stowarzyszenia, zarówno Odnowy wsi, jak i LZSy oraz osoby
fizyczne, np. właściciele gospodarstw agroturystycznych z terenu. W chwili obecnej LGD
Euro-Country posiada 74 partnerów, w tym reprezentantów sektora:
Publicznego – 10
Gospodarczego – 12
Społecznego – 52.
Szczegółowy wykaz partnerów znajduje się w załączniku do niniejszej strategii.
Jak już powyżej zostało napisane wszyscy Partnerzy skupieni są w Forum
Programowym. Liczba Partnerów będzie ulegała zmianie, ze względu na to, że Fundacja
chce się rozwijać i współpracować z jak największą liczbą podmiotów z naszego terenu,
zainteresowanych rozwojem i promowaniem obszaru. Zgodnie z pkt. 4, 5 § statut Fundacji z
4 kwietnia 2006 roku, z późniejszymi zmianami, Partnerami Fundacji mogą zostać osoby
prawne i osoby fizyczne (w tym gminy, stowarzyszenia, przedsiębiorcy), które przyjęły i
podpisały partnerską deklarację na rzecz zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich, notyfikowały ten fakt Zarządowi Fundacji oraz uzyskały zgodę na
przystąpienie do Fundacji w charakterze Partnera, wyrażoną przez Forum Programowe
uchwałą podjętą zwykła większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy składu
Forum Programowego, w głosowaniu jawnym.
Lokalna Grupa Działania szukając nowych partnerów organizuje spotkania ze
społecznością lokalną, odpowiada także na zaproszenia wypływające od nowopowstających
organizacji pozarządowych. Przedstawiciele LGD starają się również pomagać w zakładaniu
tego typu organizacji.
I.4. Struktura Organu Decyzyjnego LGD
W celu dostosowania statutu do wymogów zawartych w ustawie z dnia 07.03.2007 o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Rozporządzenia Rady (WE) z dnia 20.09.2005 r. nr
1698/2005 w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) odebrano Radzie Fundacji wszelkie kompetencje
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nadzorcze i w tym celu powołano odrębny organ kontroli - Komisję Rewizyjną. Rada Fundacji
jest jednocześnie Organem Decyzyjnym, do którego kompetencji należą:
1) wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) z dnia
20.09.2005 r. nr 1698/2005 w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.
Urz. UE L 277 z 21.10.2005), które mają być realizowane w ramach lokalnej
strategii rozwoju.
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji
4) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej
5) opiniowanie LSR opracowanej przez Zarząd;
6) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd;
7) zgłaszanie inicjatyw w sprawach wymagających podjęcia uchwał przez Zarząd;
8) wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
9) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji;
10) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji;
11) opiniowanie i ocena wniosków złożonych o dofinansowanie do realizacji w ramach
LSR
12) decydowanie o połączeniu Fundacji z inną organizacją pozarządowa;
13) podejmowanie decyzji co do nabycia lub zbycia nieruchomości;
14) powoływanie grup roboczych
W Radzie zasiada 18 osób reprezentujących wszystkie 7 gmin obszaru działania LGD
Euro-Country, a także wszystkie trzy sektory. W skład Rady wchodzi: 6 reprezentantów
sektora publicznego; 10 przedstawicieli sektora społecznego oraz 2 przedsiębiorców. 66,67%
składu Rady stanowią więc przedstawiciele sektora gospodarczego i społecznego (wykaz
członków rady umieszczony jest w załączniku na końcu LSR). Tylko dwie osoby zasiadające
w Radzie nie mają stałego zameldowania w gminach należących do obszaru Euro-Country,
jedna z nich to przedstawiciel sektora gospodarczego, reprezentuje spółkę, która była
Fundatorem LGD jako Fundacji – SOLIDARIS Sp. z o.o. Druga osoba zamieszkała w
Kędzierzynie-Koźlu jest związaną z LGD poprzez swoją aktywną współpracę. Fundacja
działa w oparciu o statut LGD oraz swój wewnętrzny Regulamin. Oba dokumenty dołączone
są w formie załączników.
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REPREZENTACJA POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW
W % W RADZIE LGD

11,11
55,56

Sektor społeczny
Sektor publiczny
Sektor gospodarczy

33,33

REPREZENTACJA POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW W RADZIE W %

33,33
Sektor społeczny i gospodarczy
Sektor publiczny

66,67

I.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD
Rada Fundacji działa według statutu LGD oraz Regulaminu Rady Fundacji,
określającego szczegółowe zasady jej funkcjonowania i tryb wykonywania kompetencji.
Żadna z osób zasiadających w Radzie Fundacji nie pracuje w biurze LGD, nie pełni również
jednocześnie funkcji zarządzającej, czy też nadzorczej i kontrolnej.
W związku z przygotowaniami, a w późniejszym terminie realizacją zadań określonych
w PROW, Lokalna Grupa Działania Euro-Country, zatrudniła po podpisaniu umowy z UMWO
nowego pracownika na stanowisku asystenta, w związku z czym LGD posiada już dwóch
pracowników. Zgodnie ze statutem LGD o zatrudnianiu pracowników decyduje Zarząd.
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015
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Dyrektor biura przedstawi zakres obowiązków i kompetencji nowego pracownika, który
zostanie zaaprobowany przez Zarząd. Na łamach prasy lokalnej oraz stronie internetowej
LGD zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta d.s.
administracyjno-biurowych. Rekrutację pracownika przeprowadza Zarząd. Szczegółowy opis
procedury naboru pracownika znajduje się w załączniku.
Wymagania jakie będą postawione Asystentowi d.s. administracyjno-biurowych:
- wykształcenie wyższe (dopuszczalne ostatnie lata studiów) preferowane prawo i
administracja,
- znajomość jednego z języków urzędowych UE na poziomie komunikacyjnym,
- prawo jazdy,
- dodatkowy atut: znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich.
Wymagania wobec Dyrektora:
- wykształcenie wyższe
- doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i zarządzaniu projektami min. 2 lata
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie umożliwiającym komunikację
- prawo jazdy
- dodatkowy atut: znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich.
W pierwszej kolejności poszukiwane będą osoby z terenu działania LGD, jeśli zajdzie
jednak taka konieczność, będzie istniała możliwość zatrudnienia kogoś spoza obszaru LGD,
o ile będzie spełniał inne kryteria formalne. Możliwe także będzie drobne zmodyfikowanie
wymagań stawianych kandydatowi. Podobnie rzecz wygląda w przypadku kwalifikacji.
Dopuszcza się możliwość zrezygnowania z wymaganego wykształcenia wyższego na rzecz
doświadczenia w pracy w organizacjach pozarządowych.
W związku z koniecznością przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej, jak również
przeprowadzania stałego monitoringu projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR
planowane jest przyjęcie od połowy 2013 r. dodatkowego pracownika do biura na stanowisko
Asystenta biurowego, osoba pracująca do tej pory na tymże stanowisku, zostanie
awansowana na stanowisko Specjalisty ds. projektów. Poszczególne obowiązki zostaną
rozdzielone pomiędzy dwie podległe dyrektorowi osoby, zgodnie z Opisem stanowisk pracy.

Opis stanowisk w biurze LGD
W chwili obecnej LGD Euro-Country posiada już dwóch pracowników, zatrudnionych
m.in. ze względu na realizację projektu w latach 2007 – 2008 oraz w ramach PROW 2007-
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2013, a także dzięki dofinansowaniom z tych właśnie projektów. Zatrudniona została jedna
osoba na stanowisku Dyrektora biura Fundacji. Do jego kompetencji należy:


Kierowanie bieżącą działalnością biura



Pisanie i koordynowanie projektów z zakresu różnych programów, m.in. PROW,
Program Operacyjny „Kapitał ludzki”, etc.



Przyjmowanie i obsługa klientów biura, w tym doradztwo w zakresie działań PROW
2007-2013



Organizacja i udział w posiedzeniach Zarządu oraz realizacja ich decyzji



Organizacja i udział w posiedzeniach Rady Fundacji oraz realizacja ich decyzji



Informowanie Partnerów LGD o bieżącej działalności LGD.

Kolejna osoba została zatrudniona na stanowisku Asystent biurowy, w związku z czym
kompetencje Dyrektora biura rozszerzą się o określenia zadań asystenta i sprawowanie
nadzoru nad jego pracą.
W wyniku przyjęcia dodatkowej osoby do pracy w biurze na stanowisko Asystenta biurowego,
osoba pracująca na tym stanowisku dotychczas, zostanie awansowana na stanowisko
Specjalisty ds. projektów. W związku z tym do kompetencji Asystenta należą:


Prowadzenie bieżącej pracy biura



Przyjmowanie i obsługa klientów biura, w tym doradztwo w zakresie działań PROW
2007-2013



ewaluacja i monitoring



Obsługa korespondencji



Organizowanie informacji i promocji

Natomiast do kompetencji Specjalisty ds. projektów:


Prowadzenie bieżącej pracy biura



Przyjmowanie i obsługa klientów biura, w tym doradztwo w zakresie działań PROW
2007-2013



Prowadzenie dokumentacji kadrowej biura



Rozliczanie wniosków o płatność



Obsługa biurowa posiedzeń Rady



Organizowanie informacji i promocji

Tabelaryczny opis stanowisk w biurze LGD znajduje się w załączniku na końcu strategii.
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Rada Fundacji
Zasady powoływania członków Rady Fundacji określa statut LGD, w którym § 22, pkt.
5 mówi, że: „Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator spośród
przedstawicieli podmiotów określonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu, w formie uchwały,
przy zastrzeżeniu, że do Rady Fundacji wybrani zostaną przedstawiciele podmiotów z
sektora publicznego, gospodarczego i społecznego”. Zgodnie z tym paragrafem Rada
Fundacji w momencie przygotowywania się LGD do wdrażania PROW już istniała, tylko w
mniejszej liczbie. Ponieważ dołączyły dwie gminy, zgodnie z pkt. 8 (usuniętym w poprawkach
do statutu z 07.06.2010) tegoż samego paragrafu, który brzmi: „Powołanie nowych członków
Rady Fundacji następuje w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności
3/4 składu Rady Fundacji, nie później niż na dwa tygodnie przed upływem jej kadencji”,
poszerzono skład Rady o nowych członków, co stało się na posiedzeniu starej Rady w lipcu
2008. Ze względu na kończącą się kadencję Rady w maju 2010 roku powołany został nowy
skład Rady LGD. Wszyscy dotychczasowi członkowie Rady prócz Ireny Lesiak i Bożeny
Jeleń wyrazili dalszą chęć pełnienia swoich funkcji. Dodatkowo, zgodnie z pkt 6 § 22 statutu
LGD, Forum Programowe powołało trzech nowych członków do Rady Fundacji.
Pkt. 6 w 22 § określa sposób wyboru członków nowej Rady: „Członków Rady Fundacji na
kolejną kadencję powołuje Forum Programowe złożone z Parterów, zwykłą większością
głosów, przy zastrzeżeniu, że do Rady Fundacji wybrani zostaną przedstawiciele podmiotów
z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego”, ponieważ kadencja tego organu
zgodnie ze statutem upływa po 4 latach. Po wyborach samorządowych w 2010 r. w Radzie
Fundacji zasiadało 19 osób, w roku 2013 liczba ta zmniejszyła się do 18.
Członkowie Rady mogą zostać odwołani, w myśl pkt. 4 § 23: „Członka Rady Fundacji może
odwołać podmiot, który zgłosił jego kandydaturę do Rady Fundacji pod warunkiem, że
wskażą jego następcę” oraz pkt 2 § 43 zgodnie z którym do kompetencji Forum należy m.in.:
„Odwoływanie członków Rady Fundacji, w tym na wniosek pozostałych członków Rady.
Członek Rady Fundacji może zostać odwołany uchwałą Forum Programowego podjętą
większością 3/4 głosów, przy obecności 3/4 składu Forum. Członek Rady może zostać także
wykluczony z dokonywania wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą
wywołać wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności w przypadku ubiegania się
przez tego członka o wybór jego operacji w ramach działania 4.1 Wdrażanie LSR. Mówi o
tym pkt. 3 § 15 Regulaminu Rady Fundacji. Członek Rady będzie także zobligowany do
podpisania przed oceną każdego projektu „Deklaracji bezstronności” (wzór w załączniku).
Procedura wykluczenia członka będzie przebiegała w następujący sposób. W momencie
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015
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kiedy Rada zostanie poinformowana o powiązaniach jednego ze swoich członków z operacją,
która ma zostać poddana głosowaniu, Przewodniczący Rady za zgodą reszty jej członków
wyklucza daną osobę z tego konkretnego głosowania.
Biuro Fundacji
Biuro LGD Euro-Country mieści się w siedzibie LKJ „Lewada” w Zakrzowie, w
neobarokowy pałacu na II piętrze. Biuro składa się z trzech/dwóch pomieszczeń o łącznym
metrażu 48 m2 Jedno z pomieszczeń podzielone na pół stanowi zaplecze kuchennogospodarcze, w drugim znajdują się stanowiska pracy oraz osobne miejsce do przyjmowania
petentów. W samym biurze nie ma możliwości odbycia posiedzenia Rady wraz z Zarządem,
czy też Komisją Rewizyjną, ale na terenie budynku znajduje się sala konferencyjna, którą
zarząd LKJ „Lewada” udostępnia na potrzeby LGD. W samym biurze natomiast znajduje się
wystarczająca ilość miejsca, aby archiwizować dokumenty oraz szafa zamykana na klucz. W
chwili obecnej, dzięki realizacji projektu w ramach II Schematu LEADER+ biuro posiada dwa
gotowe stanowiska pracy, wyposażone również w sprzęt IT. W przypadku zatrudnienia
kolejnego pracownika do biura zostanie przygotowane trzecie stanowisko pracy.

I.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego
Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego
przedstawia załącznik nr 7. Z uwagi na znaczącą rolę LGD we wdrażaniu operacji
dotyczących Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 do Rady
Fundacji

zostały

wybrane

osoby o

odpowiednich

kwalifikacjach

i

doświadczeniu,

gwarantujących wysoki poziom merytoryczny podejmowanych decyzji. Członkowie Rady są
wybierani spośród partnerów Fundacji na podstawie prezentacji kandydata w formie CV i
udokumentowanych kwalifikacji i doświadczenia (kopie dyplomów, świadectw, certyfikatów
itp.)
Osoby wchodzące w skład organu decyzyjnego, a więc Rady Fundacji posiadają
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie umożliwiające im trafny dobór projektów do
realizacji zgłaszanych przez beneficjentów z obszaru działania LGD. Co najmniej połowa
członków Rady posiada wiedzę związaną z tematyką rozwoju obszarów wiejskich, a w
szczególności rozwoju zrównoważonego w ujęciu środowiskowym, społecznym, kulturowym i
gospodarczym. W skład Rady wchodzą osoby działające w różnych obszarach tematycznych
ważnych dla rozwoju wsi m.in. ekologią, kulturą, gospodarką, edukacją, rozwojem lokalnym,
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015
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rolnictwem. Większość członków Rady posiada certyfikaty i dokumenty równoważne
potwierdzające ukończone kursy, szkolenia i zajęcia praktyczne.
Osoby wchodzące w skład Rady są silnie związane z obszarem działania LGD,
poprzez fakt wieloletniego zamieszkania na tym terenie mocno związane z terenem objętym
działaniami LGD. Większość członków Rady mieszka na tym terenie co najmniej 3 lata
(potwierdzone oświadczeniem).
W chwili obecnej Rada Fundacji składa się z osób posiadających powyższe
kompetencje, w momencie kiedy wyniknie potrzeba wyłonienia nowej osoby, lub skończy się
kadencja Rady, wszystkie kolejno wybierane osoby będą musiały, zgodnie z pkt. 1 § 43,
posiadać podobne kwalifikacje jak ich poprzednicy. Szczegółowy wykaz członków Rady
Fundacji i ich kwalifikacji stanowi załącznik do niniejszej strategii
I.7. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji
LGD Euro-Country brało udział w realizacji kilku projektów. Projekt „Euro – Country
zwiększenie szans rozwoju obszarów wiejskich gmin Polska Cerekiew, Cisek, Pawłowiczki,
Reńska Wieś i Bierawa” realizowany był w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, schemat II „Pilotażowy Programu Leader+. Fundacja „Euro-Country” otrzymała na realizacje projektu
dofinansowanie w wysokości 600 tyś złotych. Fundacja Euro-Country uczestniczyła w 2007
roku także w realizacji dwóch innych projektów: „Nowe horyzonty – przyszłość w naszych
rękach” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz „Rural tour”.
W celu realizacji projektu „Rural Tour” (Turystyka na obszarach wiejskich) realizowanego w
ramach europejskiej Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES, została nawiązana
współpraca pomiędzy regionem austriackim Karyntia, półwyspem chorwackim Istria,
regionem Węgier - Szécsény, Województwem Opolskim oraz włoskimi regionami EmiliaRomagna i Veneto. Celem międzynarodowego projektu jest wspieranie integracji i
konkurencyjności regionów partnerskich i ich obszarów wiejskich. Realizowane działania
wspierają ekonomiczną i społeczną spójność oraz zrównoważony rozwój. Stały kontakt
pomiędzy partnerami projektu umożliwia dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w zakresie
rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Współpraca w ramach projektu jest wspierana
przez Unię Europejską i współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Partnerem projektu ze strony Polski był Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego, a poprzez tę instytucję, wszystkie LGD na Opolszczyźnie. Powstał portal
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internetowy gdzie udostępnione są zebrane przez wszystkich partnerów programu informacje
dotyczące najciekawszych miejsc, imprez etc. na terenie Euro-Country.
Pierwszy projekt, realizowany we współpracy ze Śląskim Centrum Równych Szans z
Katowic, miał na celu aktywizację osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem,
zamieszkujących teren obszaru naszego działania: Cisek, Bierawa, Polska Cerekiew, Reńska
Wieś. Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu m.in. poznania siebie i
oceny własnych możliwości na rynku pracy, radzenia sobie z bezradnością, kształtowania
umiejętności

społecznych,

rozwijania

świadomości

własnego

potencjału

oraz

kurs

komputerowy. Projekt realizowany był w dwóch etapach: kwiecień – maj i październik –
listopad 2007 rok. W szkoleniach wzięło udział 48 osób z terenu gmin: Cisek, Bierawa,
Polska Cerekiew i Pawłowiczki.
Szczegółowy wykaz projektów realizowanych przez partnerów LGD znajduje się w
załączniku do strategii.
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II. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności
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II.1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami
l.p. Gmina

Powierzchnia w
km²

Liczba
sołectw

1.

Bierawa

119

12

2.

Cisek
Głogówek

71
170

14
21

Lubrza
Pawłowiczki
Polska Cerekiew
Reńska Wieś

83
153
60
98

11
23
13
15

3.
4.
5.
6.
7.

Profil gminy Wiodąca
funkcja gminy
wiejska
rolniczo –
przemysłowa
wiejska
Rolnicza
miejskoRolnicza
wiejska
wiejska
Rolnicza
wiejska
Rolnicza
wiejska
Rolnicza
wiejska
Rolnicza

II. 2. Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe
Położenie geograficzne, uwarunkowania przyrodnicze
Obszar Euro-Country obejmuje pięć gmin wiejskich

powiatu kędzierzyńsko-

kozielskiego: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś oraz dwie gminy
powiatu prudnickiego – Głogówek i Lubrza. Obszar leży w obrębie makroregionu Niziny
Śląskiej w dorzeczu Odry. Północno-wschodnia i wschodnia część obszaru należy do
mezoregionu Kotliny Raciborskiej, pozostały obszar leży w obrębie mezoregionu Płaskowyżu
Głubczyckiego, jedynie gmina Lubrza leży na pograniczu Płaskowyżu i Sudetów Wschodnich,
które zapewniają jej urozmaicone ukształtowanie powierzchni terenu oraz wysokie walory
krajobrazu przyrodniczego. Tak więc na ukształtowanie terenu gmin zasadniczy wpływ mają
te dwie jednostki morfologiczne: obniżenie Kotliny Raciborskiej, o stosunkowo mało
urozmaiconej rzeźbie terenu, z małymi spadkami terenu, gdzie wyraźną osią obniżenia jest
dolina rzeki Odry. Drugi obszar to znacznie bardziej urozmaicona wysoczyzna plejstoceńska
Płaskowyżu Głubczyckiego, gdzie rzeźba terenu przechodzi w nisko-pagórkowatą i
pagórkowatą.
Obszar partnerstwa gmin leży w opolskiej (nadodrzańskiej) krainie klimatycznej, którą
charakteryzuje przewaga wpływów oceanicznych nad kontynentalnymi. Amplitudy temperatur
są mniejsze od przeciętnych w Polsce. Wiosna i lato są stosunkowo wczesne, zima łagodna i
krótka z nietrwałą pokrywa śnieżną (liczba dni z pokrywą śnieżną należy tu do najniższych w
Polsce). Lato trwa ponad 90 dni, a bezzimie powyżej 290 dni. Okres wegetacji zaczyna się
zazwyczaj w końcu marca. Średnia temperatura roczna wynosi około 9 °C. Przeciętna ilość
opadów atmosferycznych rocznie waha się w granicach 600 – 700 mm. Przeważają wiatry
zachodnie i południowo – zachodnie.
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Wszystkie Gminy podjęły stosowne uchwały dotyczące partnerstwa z LGD EuroCounrty i nie są członkiem ani Partnerem żadnej innej LGD.
Przez teren objęty LSR przebiegają cztery drogi krajowe, jedenaście dróg
wojewódzkich, sieć komunikacyjną uzupełniają ponadto drogi powiatowe i gminne. W pobliżu
obszaru przebiega autostrada A4. Układ komunikacyjny obszaru stwarza dogodne
połączenie z najbliższymi ośrodkami miejskimi. Sieć drogowa jest dobrze rozwinięta i
umożliwia dojazd do wszystkich miejscowości. W związku z zanikiem ruchu osobowego
koleją, podstawowym środkiem komunikacji zbiorowej są autobusy PKS, jednak komunikacja
PKS w większości miejscowości nie funkcjonuje w czasie świąt, w soboty i w niedziele. Na
terenie obszaru LGD znajduje się jedyne przejście graniczne pełnotowarowe na terenie
Opolszczyzny i jedno z trzech największych na granicy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a
Republiką Czeską w Trzebinie.
Lesistość
Obszar gmin wiejskich

powiatu

kędzierzyńsko-kozielskiego

należy do silnie

zmienionych pod wpływem działalności ludzkiej. Lasy tego terenu mają postać małych
fragmentów leśnych i zagajników, stanowią oazy roślinności lesistej w krajobrazie. Wyjątek
stanowi jedynie gmina Bierawa, która pokryta jest zwartymi kompleksami leśnymi, a grunty
leśne obejmują 62,2 % powierzchni. Dla porównania dla pozostałych gmin wskaźnik ten
kształtuje się następująco: Lubrza – 9,72%, Polska Cerekiew - 5,1 %, Pawłowiczki - 5,5%
oraz Cisek - najniższy w skali województwa odsetek terenów leśnych: 1,0%.
Obszary przyrodniczo cenne
Na terenie Euro – Country znajdują się dwa Obszary Chronionego Krajobrazu: Łęg
Zdzieszowicki (na terenie gminy Reńska Wieś) oraz rejon Wronin – Maciowakrze (tereny
gmin Polska Cerekiew, Cisek i Pawłowiczki), wartościowe dzięki wyróżniającemu się
krajobrazowi o zróżnicowanych ekosystemach i co za tym idzie wartościowe również ze
względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Łęg
Zdzieszowicki to Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony w 1988 r., obejmuje obszar 600
ha. Jest unikatową enklawą lasu łęgowego, jedynego tego typu kompleksu zachowanego nad
górną i środkową Odrą, stanowiąc jej naturalny teren zalewowy, z licznymi starorzeczami w
różnych stadiach sukcesji. Jest to obszar bardzo ciekawy pod względem florystycznym i
faunistycznym. Występują tu rośliny objęte ochroną prawną (np. śnieżyczka przebiśnieg,
skrzyp olbrzymi czy cebulica dwulistna, ze względu na rzadkość występowania umieszczona
w „Polskiej czerwonej księdze roślin”). Stwierdzono również występowanie 106 gatunków
zwierząt chronionych, w tym 78 gatunków ptaków, dla których obszar łęgu stanowi wspaniałe
lęgowisko.
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Rejon

Wronin

–

Maciowakrze,

stanowiące

wschodni

kraniec

płaskowyżu

Głubczyckiego, charakteryzuje się typowym dla południowej Opolszczyzny pagórkowatym
ukształtowaniem terenu. Powierzchnia całego obszaru chronionego wynosi 4.307,6 ha.
Wysokości względne dochodzą tu do 40m. Występują liczne wąwozy, jary i parowy wraz z
płatami resztek lasów. Charakterystyczne są rozległe, suche wierzchowiny lessowe, a także
silne wilgotne dna dolinne z licznymi mokradłami oraz oczkami wodnymi.
Do cennych przyrodniczo obszarów zaliczyć również można parki przypałacowe i wiejskie:
-

na terenie gminy Polska Cerekiew objęte ochrona prawną: krajobrazowy park przy
pałacu w Zakrzowie z przełomu XIX/XX wieku, naturalistyczny park Ciężkowice z
drugiej połowy XIX wieku oraz pozostałość parku krajobrazowego w Polskiej Cerekwi
z XIX wieku;

-

na terenie gminy Cisek objęte ochroną prawną parki w Miejscu Odrzańskim i
Stablowie oraz drugie pod względem wielkości stanowisko Lilii Złotogłów w Polsce;

-

na terenie gminy Pawłowiczki prawnie chronione parki dworskie w Borzysławicach,
Chróstach, Grudyni Małej, Jakubowicach, Milicach, Pawłowiczkach i Trawnikach;

-

na terenie gminy Reńska Wieś chronione prawnie przypałacowe parki w
Długomiłowicach i Większycach oraz park dworski w Komornie;

-

na terenie gminy Głogówek przypałacowy park krajobrazowy w Kazimierzu, oraz park
krajobrazowy w Głogówku;

-

na terenie gminy Lubrza park podworski w Trzebinie, aleja lipowa w Lubrzy.

Teren czterech sołectw gminy Lubrza stanowią otulinę Parku Krajobrazowego „Góry
Opawskie”, utworzonego w 1988 r. ze względu na te liczne walory przyrodnicze i
krajobrazowe oraz ich ochronę. Park zajmuje powierzchnię 4625 ha, a jego otulina 5445 ha.
Warto jeszcze wspomnieć o kluczowych rzekach terenu Euro-Country, czyli Odrze i
Osobłodze. W przypadku obu rzek zaczyna wzrastać zainteresowanie ich walorami
turystycznymi, stąd potrzeba zapewnienia infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek, aby
zaistniała możliwość wykorzystania ich walorów.
Uwarunkowania historyczne i kulturowe
Euro - Country to region wielokulturowy, gdzie żyją obok siebie, Polacy, Ślązacy i Niemcy.
Dlatego też region ten stanowi swoisty „tygiel kultur”, gdzie widać wpływy wszystkich
obecnych kiedyś i współcześnie na tych ziemiach kultur. Tradycyjna „kultura ludowa” Śląska
Opolskiego w związku niemieckim panowaniem na tych ziemiach, była przez wiele wieków
oddzielona od polskiej, ale źródła etnograficzne świadczą o tym, iż nie zatarły się cechy
wspólne kultury polskiej i śląskiej. Ludność śląska mówiła cały czas gwarą, dokumenty
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niemieckie wykazały zaś, iż w tajnych raportach ów „wasserpolski” dialekt określano jako
język polski. Określenie „Wasserpolnisch” stosowane było pogardliwie w odniesieniu do
polskiej gawry śląskiej, lansowanym przez Niemców dla celów propagandowych. Gwara
śląska to jeden z nielicznych elementów kultury ludowej, który jest wciąż żywy, pomimo
szykan i kpin z jakim spotykali i spotykają się ludzie posługujący się nią. Na terenie EuroCountry powstało niedawno stowarzyszenie, które ma na celu kultywowanie mowy śląskiej –
nazywa się „Danga” co po Śląsku znaczy tęcza.
Opolszczyzna,

jak

i

wszystkie

regiony

polski,

miała

kilka

podstawowych,

charakterystycznych dla swojego terenu potraw m.in. kołocze, własne wyroby wędliniarskie
(np. „krupnioki”, czyli kaszanka w formie kiełbasy), zupy mączne na mleku, maślance lub
serwatce (np. „bioły żur” z gotowanej serwatki lub maślanki zaprawionej pszenną mąką,
czasem jajkiem, twarogiem lub masłem), żur, kluski śląskie, kluski na parze („buchty”), rolady
mięsne i „modra” kapusta, na Wielkanoc zaś robiono tzw. „szołdry” i „murziny”, czyli kiełbasy
zapiekane w cieście chlebowym. Obecnie coraz większą popularnością cieszą się produkty
lokalne, wytwarzane przez gospodynie domowe i sprzedawane na różnych festynach i
kiermaszach. Część z nich, jak „Jeż” – ciasto tortowe z masą z czarnej porzeczki, „Śliszki” –
bułeczki drożdżowe z makiem, „Kretowina” – ciasto czekoladowe, zupy – „Ścierka”,
„Germuszka” i „Wodzianka”, „Śląskie niebo” – danie mięsne oraz „Piwo miodowe” otrzymały
certyfikat produktu tradycyjnego. Część pozostała na razie produktami lokalnymi: „Anyżki”,
„Makówka” – danie wigilijne, „Pańćkraut z żeberkami” – danie mięsne, czy „Kwitownica” wino z pigwy. Wciąż pojawiają się nowe, ludzie coraz chętniej sięgają po stare, sprawdzone, i
jak się okazuje znów popularne, przepisy.
Proces zanikania poszczególnych elementów tradycyjnej obrzędowości zaznaczył się
już w okresie międzywojennych, a przybrał na sile szczególnie od lat 50tych XX wieku. Od
tego czasu występuje zjawisko stałego przenikania i wprowadzania do obrzędowości coraz to
nowych wzorów zachowania czerpanych z kultury zurbanizowanej, wynikającej głównie z
potrzeby zaspokajania nowych aspiracji i potrzeb społecznych. Ze starych zwyczajów i
obrzędów dorocznych zachowały się jeszcze na naszym terenie: „wodzenie niedźwiedzia”,
„pogrzeb basa”, „topienie marzanny”, „andrzejki”, „jasełka”, „dożynki”, czy wyrób „kroszonek”
wielkanocnych. Natomiast z obrzędów rodzinnych głównie związane z zawarciem
małżeństwa – np. polterabend, zwany inaczej „tłuczonki”, „trzaskany wieczór”.
Na terenach nadodrzańskich żywe do dnia dzisiejszego są legendy i opowiadania o
utopcach i omyłkach, każda wieś ma przynajmniej kilka charakterystycznych dla siebie
opowieści, które kiedyś opowiadano przy „darciu pierza” w długie zimowe i jesienne wieczory.
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Opowieści te funkcjonują do dnia dzisiejszego i koła gospodyń próbują przywrócić zwyczaje
darcia pierza i wspólnych spotkań wiejskich. Utopce funkcjonowały jako system ostrzegania
szczególnie dzieci przez niebezpieczeństwami wody, rzeki a omyłki przed mgłami,
zgubieniem drogi, co w terenach nadodrzańskich jest częstym zjawiskiem.
Kultura materialna
Sieć osadnicza na terenie Euro Country zaczęła wykształcać się bardzo wcześnie od czasów przedhistorycznych. Wsie lokowane były już w XIII wieku (np. Dobrosławice w
gminie Pawłowiczki w 1204 r.), o czym donoszą najwcześniejsze średniowieczne źródła
pisane. Na terenie obszaru partnerstwa gmin występują różnorodne formy pierwotnych
układów przestrzennych: owalnice, ulicówki, wsie placowe, folwarki, wielodrożnice. Obecnie
większość tych układów uległa zmianie, lecz zachowane elementy przestrzenne wskazują na
pierwotny typ wsi. Trwały ślad w krajobrazie osadniczym pozostawił etap folwarcznopańszczyźniany, który realizowano na dwa sposoby: poprzez zakładanie nowych jednostek
osadniczych, czyli wsi folwarcznych, które powstawały na gruntach opuszczonych przez
chłopów oraz na karczowanych i zasiedlanych terenów leśnych, na tzw. surowym korzeniu.
Kosztem ziemi chłopskiej powiększano już istniejące folwarki, charakterystyczne więc dla
wielu wsi było występowanie okazałych zabudowań w obrębie starych wsi. Do XVIII wieku na
całym Śląsku, zarówno w miastach, jak i na wsiach, przeważała architektura drewniana,
budynków mieszkalnych, gospodarczych, oraz sakralnych. Od końca XVIII wieku
rozpowszechniły się na wsi śląskiej inne formy budownictwa – drewniano - gliniane (ryglowe)
i murowane. W końcu XIX i na początku XX wieku na skutek nakazów władz pruskich
ograniczających możliwości wznoszenia budynków zrębowych, w trakcie intensywnej
rozbudowy i przebudowy wsi śląskiej, zaczęły się coraz częściej pojawiać budynki murowane.
Powstawały więc domy murowane, z bogatym wystrojem ściany frontowej, najczęściej
szczytowe, nawiązując do wzorów prowincjonalnej architektury barokowej i klasycystycznej.
Zdobiono je wykonanymi z tynku różnego rodzaju pilastrami, gzymsami, plastycznym
obramowaniem okien i drzwi oraz wnęk szczytowych. Szczyt wieńczono falistą linią i
umieszczano na nich motywy geometryczne. Charakterystyczne było umieszczanie pod
szczytem figurki, drewnianej lub z gipsu, przedstawiającej jakiegoś świętego, na tych
terenach był to często św. Florian (chronił przed pożarami) lub św. Jan Nepomucen. Z tego
okresu przetrwało sporo budynków, zwłaszcza mieszkalnych, większość z nich wpisana jest
obecnie do ewidencji zabytków.
Zabytki
Gminy Euro – Country zaliczyć można do terenów bogatych w zasoby dziedzictwa
kulturowego. Na terenach tych występują stanowiska archeologiczne odkrywające znaleziska
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015

21

E URO-COUNTRY – PARTNERSTWO D LA Z RÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU O BSZARÓW WIEJSKICH

osadnictwa przedhistorycznego, np. cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej z III okresu
epoki brązu w Długomiłowicach, grodzisko pierścieniowate z IX-X w. w Komornie (obie
miejscowości na terenie gminy Reńska Wieś), czy ostatnio odkryte najstarsze w Europie
umocnienia obronne w Dzielnicy. Występują również zabytki architektury i budownictwa:
-

zabytkowe obiekty sakralne takie jak kościoły, plebanie, kaplice i kapliczki, w tym
drewniane kościoły charakteryzujące się wysokim poziomem sztuki ciesielskiej,
doskonałymi proporcjami w ukształtowaniu bryły budynku i starannym opracowaniem
detali dekoracyjnych, należą do wielkiej grupy zachodniosłowiańskiego budownictwa
sakralnego. Kościół drewniany, zrębowy z 1559 roku, pod wezwaniem św. Judy
Tadeusza, stoi w Przewozie (gmina Cisek), został tam przeniesiony w 1937 roku z
Gierałtowic. Na dachach widnieje barokowa wieżyczka sygnaturki. Kościół drewniany
z 1770 r. znajduje się również w Miejscu Odrzańskim.

-

małe formy architektury sakralnej, czyli kapliczki, krzyże i figury przydrożne, które
zajmują ważne miejsce w krajobrazie wsi śląskiej. Usytuowane zazwyczaj przy
drogach, w przydomowych ogrodach, często także w szczerym polu, na granicy wsi
lub nad stawem, czy potokiem, pochodzą z różnych okresów od XIV do XX wieku.

-

założenia pałacowo – parkowe, w stanie dobrym lub jako ruina np. w Jakubowicach,
Milicach, Trawnikach (gmina Pawłowiczki), w Większycach w gminie Reńska Wieś, w
Polskiej Cerekwi, Zakrzowie i Ciężkowicach (gmina Polska Cerekiew), Kazimierzu,
Tomicach, Twardawie, Zwiastowicach, Starych Kotkowicach i Głogówku (gmina
Głogówek), Trzebinie i Olszynce (gmina Lubrza)

-

budynki mieszkalne

-

zabytki gospodarcze i przemysłowe, które na naszych ziemiach

w przetrwały w

gorszym lub lepszym stanie. Można tu wymienić budynki spichlerzy w np. w Łanach,
Miejscu Odrzańskim i Podlesiu (gmina Cisek), Nowym Browińcu, Olszynce, Słokowie
(gmina Lubrza), wodociągową wieżę ciśnień (Polska Cerekiew), wieżę wodną,
gorzelnię, stajnie dworską, basztę więzienną, bramę miejską i mury obronne w
Głogówku.
-

obiekty użyteczności publicznej umiejscowione głównie w Głogówku – szkoły, szpital,
zajazd, karczma, oberża, remiza strażacka i budynki administracyjne, w tym ratusz

-

krzyże pokutne, nieliczne, ale cenne świadectwo wczesnośredniowiecznej i
późniejszej obyczajowości i porządku prawnego.

-

Cmentarz żydowski w Głogówku

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015

22

E URO-COUNTRY – PARTNERSTWO D LA Z RÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU O BSZARÓW WIEJSKICH

II.3. Ocena społeczno - gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i
gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej.
Społeczność lokalna na obszarze LGD
Euro – Country to region gdzie widać wpływy wszystkich obecnych kiedyś i współcześnie
na tych ziemiach kultur. Województwo opolskie po II wojnie światowej wyodrębniono dopiero
28 czerwca 1950 roku. W efekcie pierwszego spisu powszechnego z 1950 roku okazał się, iż
54,1% ludności Opolszczyzny to rdzenni Ślązacy, 23,3% przesiedleńcy z „kresów
wschodnich”, 19,% to ludność z centrum Polski, zaś 1,1% stanowili reemigranci z innych
krajów. Pozostało jednak sporo osób, które w miarę upływu istnienia PRL-u coraz chętniej
utożsamiały się z niemiecką narodowością, jednak przez cały okres socjalizmu, nie można
było ujawniać swoich zapatrywań. Miało to związek m.in. ze specyficzną procedurą
weryfikacji narodowościowej, przeprowadzoną po II wojnie światowej, w ramach której
Ślązacy musieli udowadniać swoją polskość. Weryfikacja dotyczyła głownie Opolszczyzny,
ponieważ większość ludności autochtonicznej Dolnego Śląska ewakuowała się na tereny
niemieckie. Osoby, które w trakcie weryfikacji nie otrzymały obywatelstwa polskiego zostały
wraz z ludnością niemiecką wysiedlone do Niemiec, zezwalano również na wyjazd osób,
które posiadały rodzinę za zachodnią granicą. Proces ten trwał jeszcze w latach 50., kiedy
wyjechało ok. 50.000 osób.
Według badań z 1990 roku na Opolszczyźnie żyło 338 tys. Ślązaków. W gminie Cisek
89,4% ludności było pochodzenia śląskiego, a w gminie Polska Cerekiew 84,5%. Dopiero po
przemianach roku 1989, w 1990 roku oficjalnie zarejestrowano na Opolszczyźnie
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim. Coraz
więcej osób przyznawało się do niemieckiego pochodzenia, w efekcie czego otrzymali
niemieckie obywatelstwo. Jedną z ważkich konsekwencji takiej sytuacji stała się migracja
zarobkowa, głównie osób młodych, do krajów Europy Zachodniej, przede wszystkim Niemiec
i Holandii.
Charakterystyka ludności
Obszar Euro-Country zamieszkuje 55 215 osób (według stanu na 31.12.2006 r.).
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liczba ludności - stan na 31. 12. 2006r.
GMINA
LICZBA LUDNOŚCI
Bierawa
8023
Cisek
6713
Głogówek
14 241
Lubrza
4525
Pawłowiczki
8395
Polska Cerekiew
4643
Reńska Wieś
8675

Źródło: http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.wymiary?p_kate=3&p_grup=7&p_pgru=1336&p_dane=0
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Transformacja gospodarcza po roku 1989 przyniosła na badany obszar zupełnie nowe
zjawiska demograficzne. Oprócz ujemnych migracji zagranicznych ludności zaliczyć do nich
można spadek urodzeń, spadek dzietności kobiet, spadek zawieranych małżeństw, spadek
przyrostu naturalnego, a także spadek udziału młodzieży w strukturze demograficznej.
Przyrost naturalny nie zapewnia prostej reprodukcji ludności. Zasadniczy wpływ na spadek
liczby ludności ma niski przyrost naturalny, ale także wysoki poziom emigracji ludności. Stałe
migracje ludności, zwłaszcza w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, już od lat
siedemdziesiątych zakłócają proces reprodukcji ludności. Analizując procesy migracji
zagranicznej na przełomie lat, można zauważyć ich silny związek z sytuacją polityczną i
ekonomiczną w kraju. Największe migracje miały miejsce do roku 1981, w latach
osiemdziesiątych gwałtownie zmalały, aby po transformacji ustrojowej w 1989 roku ponownie
wzrosnąć. Sytuacja zaczęła się nieco stabilizować po roku 1994.
Z sytuacji demograficznej wynika szereg zagrożeń, które wyrażają się zaburzeniami w
reprodukcji ludności, wyraźnym spadku urodzeń, wzrastającymi migracjami ludności,
nasilaniem się deformacji demograficznych i pogarszaniem się stanu zdrowia mieszkańców.
Należy przypuszczać, iż w ciągu najbliższych lat reprodukcja ludności kształtować się będzie
poniżej prostej zastępowalności pokoleń oraz nastąpi spadek ilości zgonów. Na rozwój
demograficzny badanego obszaru decydujący wpływ będzie miał rozmiar migracji ludności (w
tym głównie zagranicznej), istotne będą także zmiany w strukturze wieku ludności. Populacja
żeńska na badanym obszarze jest nieznacznie większa od męskiej, jednak jest to tendencja
typowa zarówno w powiecie jak i w województwie opolskim
Biorąc pod uwagę dotychczasowe procesy ludnościowe, ale także odwracająca się
tendencję migracyjną, można przyjąć w nadchodzących latach wzrost liczby ludności
badanego obszaru.

średnie

wyższe

52
51,8
51,1

zawodowe

17,1
15,6
15,8

podstawowe

62
62,2
61,9

45,49
34,2
38,2

32,90
31
37,7

19,04
15,1
20,4

3,16
2,5
3,7

mężczyźni

20,9
22,2
22,3

kobiety

poprodukcyjny

Bierawa
Cisek
Głogówek

produkcyjny

1.
2.
3.

przedprodukcyjny

Struktura ludności według wieku, płci i poziomu wykształcenia w % (dane własne gmin 2008 r.)
Lp. GMINA
WIEK
PŁEĆ
WYKSZTAŁCENIE

48
48,2
48,9
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4.
5.
6.
7.

Lubrza
Pawłowiczki
Polska Cerekiew
Reńska Wieś

19,96
21,1
16,8
18,6

64,71
62,3
63,7
62,0

15,33
16,6
19,5
19,40

51,61
50,8
52,1
51,46

48,39
49,20
47,9
48,53

35
29
32
27,3

43
21
26
32,9

19
13
27
17,3

3
3
3
3,1

Niestety nie wszystkie informacje zamieszczone w tabeli powyżej są aktualne,
wszystkie to są dane własne poszczególnych gmin, dlatego też informacje dotyczące np.
poziomu wykształcenia pochodzą z ostatniego spisu powszechnego, ponieważ w gminach
nie prowadzi się takich statystyk na bieżąco.
Poziom wykształcenia ludności od kilku lat wykazuje tendencje wzrostu, jednak
wskaźniki te kształtują się ciągle na niskim poziomie. Dotyczy to zarówno ludności z
wykształceniem wyższym jak i średnim. Dominującym wykształceniem jest wykształcenie
podstawowe, co może budzić zdziwienie w zestawieniu z szeroką ofertą oświatową
Kędzierzyna-Koźla i Raciborza.
Poza wykształceniem podstawowym, drugą co do wielkości grupą są mieszkańcy,
którzy ukończyli zasadnicze szkoły zawodowe, a trzecią szkoły średnie. Wśród tych ostatnich
zdecydowanie dominują absolwenci szkół zawodowych. Poziom wykształcenia jest
proporcjonalnie odwrotny do wieku. Wśród mieszkańców w znajdujących się w najstarszych
grupach wiekowych jest najmniej osób z wykształceniem wyższym, a najwięcej z
podstawowym.
Osoby bezrobotne wg stanu 30.06.2008

GMINA

Liczba
Bezrobotnych
ogółem W tym z wykształceniem:
wyższym policealnym średnie
i średnim ogólnokszt.
zawod.
249
10
46
15
137
8
25
4
758
18
153
41
295
12
61
22
306
8
48
12

Kobiety
zasadn. gimnazjum
zawod. i poniżej

Bierawa
74
Cisek
38
Głogówek
386
Lubrza
95
Pawłowiczki
90
Polska
174
7
31
5
40
Cerekiew
Reńska
209
4
39
17
67
Wieś
Źródło: Dane PUP w Kędzierzynie-Koźlu i dane własne gmin.

104
62
160
105
148

176
89
452
141
188

91

112

82

143

Jak wskazuje powyższa tabela, poziom bezrobocia spadł w porównaniu z ubiegłymi
latami. Niestety na naszym terenie występuje zjawisko określane mianem „bezrobocia
ukrytego”, ponieważ wiele osób bezrobotnych nie jest zarejestrowana gdyż pracuje za
granicą. Najczęściej w Niemczech, Holandii, Wielskiej Brytanii i Irlandii. Problemem takiej
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pracy jest jednak jej sezonowość. Najwięcej osób bezrobotnych ma ukończona podstawówkę
lub tylko gimnazjum, druga w kolejności grupa to osoby z wykształceniem zawodowym.
Najmniejszy odsetek spośród osób bezrobotnych to osoby o wykształceniu wyższym. Nadal
dominująca grupa bezrobotnych są kobiety.
Infrastruktura społeczna
Na terenie wszystkich gmin Euro-Country jest dobry dostęp do szkół, miejscowości w
których nie ma szkół podstawowych czy gimnazjalnych mają dobrze zorganizowany dojazd
dla uczniów. I tak na terenach poszczególnych gmin znajdują się placówki:


Bierawa: 3 przedszkola, 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 1 zespół szkół;



Cisek: 2 przedszkola, 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum;



Głogówek:4 przedszkola, 8 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 2 zespoły szkół,
technikum i szkoła zawodowa oraz ośrodek szkolno – wychowawczy;



Lubrza: przedszkole, 2 szkoły podstawowe, gimnazjum i zespół szkół;



Pawłowiczki: 4 zespoły szkół, 1 szkoła podstawowa;



Polska Cerekiew: 3 przedszkola, 2 szkoły podstawowe i gimnazjum;



Reńska Wieś: 4 przedszkola, 5 szkół podstawowych; 2 gimnazja, 3 zespoły
szkół, technikum i liceum

Wymienione powyżej zespoły szkół to najczęściej zespoły łączące szkołę podstawową
z przedszkolem lub gimnazjum lub oboma typami szkół, ale czasem jest to także zespół szkół
zawodowych. Warto dodać, że wśród wyliczonych powyżej szkół jest jedna szkoła społeczna
prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica. Wszystkie szkoły
posiadają pracownie komputerowe, ale w niektórych gminach są już dostępne świetlice, bądź
sale wyodrębnione w szkołach z przeznaczeniem na kawiarenki internetowe, udostępniane
na potrzeby mieszkańców gminy.
Pomoc doraźna
Lp. Gmina
1.
Bierawa
2.
Cisek
3
Głogówek
4
Lubrza
5.
Pawłowiczki
6.
Polska Cerekiew
7.
Reńska Wieś
Źródło: Urzędy Gmin 2008.

Ośrodki
zdrowia

Straże
pożarne

Policja

Apteka

Ośrodki Pomocy
Społecznej

2
2
4
2
3
2
3

9
8
15
5
13
4
8

1
1
1
0
1
1
1

1
1
5
0
2
1
3

1
1
1
1
1
1
1
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W każdej gminie znajduje się ośrodek zdrowia i apteka lub punkt apteczny, wszystkie
gminy posiadają tez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, straż pożarną, tylko w jednej
gminie nie ma posterunku policji, czy chociażby rewiru.
Sport i rekreacja
Sport na terenie LSR zdominowany jest przez piłkę nożną, wyjątkiem jest działający w
Zakrzowie Klub Jeździecki „Lewada”. W gminie Cisek działają cztery kluby sportowe
specjalizujące się w piłce nożnej, w gminie Reńska Wieś jest 16 drużyn piłkarskich
skupionych w 4 LKS-ach, w gminie Pawłowiczki funkcjonuje 6 Ludowych Zespołów
Sportowych, corocznie odbywają się tutaj liczne imprezy sportowe, m.in. Mistrzostwa Polski
w Kolarstwie Przełajowym, Bieg Herbowy i Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy, natomiast
w gminie Polska Cerekiew działa Klub Sportowy „Orzeł” Polska Cerekiew oraz kluby w
ramach Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Polska Cerekiew.
W miejscowości Zakrzów od 1991 roku działa specjalizujący się w ujeżdżeniu Ludowy
Klub Jeździecki „Lewada”, który w ciągu czternastu lat działalności wielokrotnie zdobywał
medale Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Zawodnicy klubu „Lewada”
są członkami Polskiej Kadry Narodowej i reprezentowali kraj między innymi na Finale
Pucharu Świata, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Na terenie Ludowego Klubu
Jeździeckiego „Lewada” odbywa się corocznie wiele cyklicznych imprez jeździeckich, do
których zaliczyć można: Mistrzostwa Polski Juniorów w Ujeżdżeniu, Mistrzostwa Polski LZS w
Ujeżdżeniu, Międzynarodowe Zawody w Ujeżdżeniu Juniorów (CDIJ Zakrzów), Mistrzostwa
Polski Amatorów, czy zapoczątkowane w roku 2005 Mistrzostwa Polski Amazonek w
Damskim Siodle.
Bardzo nietypową imprezę sportową organizuje się w Lubieszowie, w gminie Bierawa,
gdzie od kilku lat odbywa się Cross Jesienny, czyli wyścigi psich zaprzęgów Impreza
przyciąga zawodników z Polski i zagranicy.

wędkarstwo

Trasy
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X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
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X
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Obserwacja
przyrody

kajakarstwo
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Polska
X
X
Cerekiew
Reńska
X
X
Wieś
Źródło: Urzędy Gmin, 2008.

X
X

X

X
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X
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Największymi i najnowocześniejszymi obecnie obiektami sportowymi na terenie
objętym LSR są dwie hale sportowe: przy Publicznym Gimnazjum w Cisku oraz przy
Publicznym Gimnazjum Głogówku. Obiekty spełniają warunki rozgrywek sportowych na
wymiarowych boiskach do piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki ręcznej oraz halowej piłki
nożnej, posiadają także odpowiednie zaplecze sanitarne. Pozostałe obiekty to przyszkolne
sale gimnastyczne, boiska działających klubów sportowych oraz czworoboki do rozgrywania
konkurencji jeździeckich i kryte ujeżdżalnie położone na terenie klubu „Lewada” w Zakrzowie.
Na

terenie

Euro-Country

jest

kilka

dobrze

przygotowanych

gospodarstw

agroturystycznych:












KÖNIG WESTERN RANCHO, Lothar König Większyce, Nowy Dwór 6, 47 - 208
Reńska Wieś, Tel: 077/ 482 03 34 Tel kom.: 0 509 378 522, mail:
lothar.koenig@interia.pl .
„Agroturystyka u Donaty”, 47-253 Cisek, ul. Nowa 68, Tel. kom. (++48) )0-601-811334, www.cisek.pl
Agroturystyka u Sylwii, 47-253 Cisek, ul. Planetorza 29, Tel.0501-210-328, 0501-640916, e-mail: eugeniusz.szyszko@neostrada.pl
Rancho w Dolinie Odry, Krystyna i Franciszek Henzel, 47-253 Cisek, Przewóz ul.
Krótka 2, tel.0774875617
Gospodarstwo Agroturystyczne Kotliny, Alojzy Ketzler, 47-253 Cisek, ul. Nadodrze 10,
tel.kom.: 0603678883
„Zagroda nad stawem”, ul. Bródek 5, Mechnica, 47-214 Poborszów, nr tel.785521979,
e-mail: basia321@gmail.com
„PONY”, Malgorzata Fabeck i Artur Bąkowski, Długomiłowice ul. Żabnik 8 47-208
Reńska-Wieś
Alfons Kroll, Głogówek, ul. Konopnickiej
Maria i Krystian Pogodzik, Większyce ul. Ogrodowa 5, 47-208 Reńska Wieś, tel.:
48/774820680, 697452463, e-mail: krystianpog@o2.pl
Klaudia i Piotr Pohl, 48-250 Wierzch 62, tel.: 077/4373979

Kultura i komunikacja społeczna
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Źródło: Urzędy Gmin, 2008.

Na terenie objętym LSR cyklicznie organizowane są różnego typu imprezy m.in.:
zawody strażackie i turnieje piłkarskie, Dożynki Gminne z konkursem koron żniwnych, Święto
Chleba, Śląskie Wesele, Święta Herbowe, Noc Utopca, Głogówecki Festiwal im Ludwiga van
Beethovena, przeglądy artystyczne zespołów muzycznych oraz powiatowy przegląd
zespołów kolędniczych. Od 2001 roku w ruinach XV - wiecznego zamku w Polskiej Cerekwi
corocznie odbywają się Koncerty Floriańskie,
Od 1998 roku na terenie LKJ „Lewada” organizowane są jeździeckie Mistrzostwa
Gwiazd – Art Cup. Jest to największa cykliczna impreza odbywająca się na terenie LSR.
Corocznie imprezę tą odwiedza kilka tysięcy widzów, jest ona także szeroko propagowana i
relacjonowana w mediach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym.
W każdej gminie przy Gminnych Ośrodkach Kultury, Domach Kultury lub szkołach
działają zespoły, chóry lub orkiestry, które biorą udział nie tylko w lokalnych imprezach.
Należy do nich np. grupa mażoretek „Rytm I” i „Rytm II” z gminy Reńska Wieś, które nie bez
sukcesów startowały w Mistrzostwach Polski i Europy (grupa „Rytm II” została w maju 2008 r.
II vice-Mistrzem Polski kategorii taniec z pałką).
Organizacje pozarządowe
Na obszarze LGD funkcjonują pozarządowe organizacje społeczne, z których
największą i najaktywniej działającą jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na
Śląsku Opolskim. Są to oddziały najliczniejszej organizacji Mniejszości Niemieckiej na
Górnym Śląsku i Śląsku Opolskim. Celem Towarzystwa jest wzmocnienie życia kulturalnego
Mniejszości Niemieckiej, rozwój niemieckojęzycznego i dwujęzycznego szkolnictwa w
regionie, jak również wspieranie instytucji o charakterze społecznym. Praca TSKN, uznanego
stowarzyszenia mniejszościowego, jest wspierana zarówno przez państwo niemieckie jak i
polskie.
Prężną instytucją działającą na terenie gminy Cisek jest Towarzystwo Promocji i
Rozwoju wsi Cisek. Od lat czterdziestych ubiegłego wieku ma tutaj swoją siedzibę oddział
PTTK, a w 2008 r. powstało Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskiyj Môwy „DANGA”.
Bardzo prężnie zaczynają działać na naszym terenie Stowarzyszenia Odnowy Wsi,
część z nich posiada już osobowość prawną, niektóre mają już za sobą pierwsze wspólnie
zrealizowane projekty.
17 września 1999 roku w gminie Polska Cerekiew zawiązano stowarzyszenie zwykłe o
nazwie Towarzystwo Przyjaźni z Gminą Partnerską Rieste RFN. Celami określonymi w
regulaminie organizacji są: wzajemne wizyty mieszkańców współpracujących gmin, wymiana
doświadczeń

w

zakresie

samorządu

gminnego,

upowszechnianie
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współpracujących gmin, wymiana młodzieży, zapoznawanie się z tradycją kulturą i
obyczajami współpracujących gmin oraz wymiana kulturalno – sportowa. Towarzystwo
inicjuje i wspiera działania organów gminy w zakresie kontynuowania współpracy z gminą
partnerską Rieste w Republice Federalnej Niemiec, a także szuka kontaktów z innymi
gminami krajów będących członkami Unii Europejskiej.
W Polskiej Cerekwi od 25 lat działa także Klub Honorowych Dawców Krwi, który od 25
lutego 1981 roku rozpoczął działalność statutową. Zarejestrowana wówczas ilość 16
krwiodawców zwiększyła się obecnie do 25 osób. Krwiodawcy w ciągu 25 lat oddali 700 litrów
krwi. Pozostałe organizacje pozarządowe działające na terenie Euro-Country to kluby
sportowe i Związek Kobiet Śląskich.
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4
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Bierawa
2
Cisek
1
Głogówek
3
Lubrza
2
Pawłowiczki
3
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1
Cerekiew
Reńska Wieś
9 LZS
Źródło: Urzędy Gmin, 2008.
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Gospodarka obszaru
Obszar Euro-Country ze względu na charakter większości gmin, jest obszarem
typowo wiejskim, z wyłączeniem gminy Bierawa, gdzie dominuje przemysł i miasta Głogówek,
jedynego miasta na terenie.
Na terenie wszystkich gmin mają swoją siedzibę przedsiębiorstwa różnych branż. W
gminie Reńska Wieś są zarejestrowane 383 podmioty gospodarcze, najważniejsze branże to
transport samochodowy (towarów), usługi budowlane, handel, gastronomia (restauracje,
bary, organizacja imprez okolicznościowych), usługi (przede wszystkim drobne usługi:
krawiectwo, warsztaty samochodowe), zakłady produkcyjne w branży metalowej. W gminie
Lubrza najwięcej jest przedsiębiorstw handlowych i budowlanych, następne w liczbach to
firmy transportowe, stolarskie

i

ubezpieczeniowe. W

gminie

Bierawa,

najbardziej

przemysłowej z gmin obszaru, jest ok. 288 zarejestrowanych przedsiębiorstw. Na terenie
działa kilka dużych firm, które mają kluczowe znaczenie dla gminy. Są to Kopalnia Piasku
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Kotlarnia S.A., Heidelberg Kruszywa - Kopalnia Dziergowice, Cemex Polska - Kopalnia
Bierawa, Betafence Kotlarnia - systemy ogrodzeniowe, Bazaltex - galanteria brukowa, Pl
Bitunova - mikrodywaniki asfaltowe na zimno, T Elbud - systemy szaf energetycznych, Angra
- szyby gięte, Rinnen, Solidaris, Ulmar, Selko - Firmy Przewozowe.
W gminie Polska Cerekiew znajduje się ok. 110 przedsiębiorstw, dominuje branża
usługowa, dalej w kolejności: handlowa, usługowo-handlowa, handlowo – usługowo produkcyjna i gastronomiczna. Największym zakładem w okolicy jest Cukrownia „Cerekiew”
S.A. w Ciężkowicach, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „Chempest”, zajmujące się
sprzedażą środków ochrony roślin i skupem zboża oraz firma Młyn – Pol.
W gminie Głogówek jest 520 zarejestrowanych przedsiębiorstw, w tym 32%
reprezentuje budownictwo ogólne, 32% - branża produkcyjno-usługowa, 30% branża
handlowa; Największe firmy: Ośrodek Hodowli Zarodowej, Zakład Przemysłu Cukierniczego
„Piast”, biuro podróży „OTTOCAR”, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ELSAN,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe FILPLAST, VTO-DEKOR Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MATEX, Usługi Transportowe Ilona i
Zygfryd Michalec, Henryk Barton BARTON – budownictwo, Przedsiębiorstwo transportowo
Usługowe INTERTRANS Sp. z o.o.
W Pawłowiczkach jest 245 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
z czego 35 firm działa w zakresie przetwórstwa przemysłowego, a 25 w zakresie
budownictwa. Firm działających w branży handel i naprawy – 80, hotele i restauracje – 15,
transport, gospodarka magazynowa i łączność – 26, pośrednictwa finansowe – 9, obsługa
nieruchomości i firm 23. Ważniejsze podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy,
to: firmy budowlane, zakłady remontowe, piekarnie, usługi transportowe, zakład masarski,
produkcja plandek. W gminie Cisek jest zarejestrowanych 123 przedsiębiorców, dominuje
branża handlowa, transportowa i budowlana.
Wszystkie gminy z terenu Euro-Country posiadają tereny inwestycyjne, część
proponuje nawet tereny już uzbrojone. Każda z gmin ma swoje indywidualne podejście jeżeli
chodzi o ulgi inwestycyjne, czy też podatkowe. W niektórych gminach zostało to uregulowane
uchwałami Rady Gminy, część zaś dostosowuje swoją politykę zachęcającą przedsiębiorców
i inwestorów do inwestowania do konkretnych przypadków. Uchwały Rady Gminy dotyczą
m.in. zwolnień od podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji lub tworzenia nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Jedna z gmin terenu, Bierawa, w 2008 roku
otrzymała certyfikat „Gmina Atrakcyjna dla Inwestora”.
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LICZBA PRZEDSIĘBIORCÓW

290

383

Bierawa
123

106

Cisek
Głogówek
Lubrza
Pawłowiczki
Polska Cerekiew

245

520
191

Reńska Wieś

Rolnictwo
Uwarunkowania przyrodnicze a w szczególności dobre gleby sprawiają, że obszar
Euro – Country jest intensywnie użytkowany rolniczo. Do terenów o bardzo dobrych
warunkach do produkcji rolniczej

można zaliczyć gminy Pawłowiczki i Polską Cerekiew.

Gminy Reńska Wieś i Cisek posiadają średnio korzystne warunki. Wyjątek stanowi gmina
Bierawa, która ze względu na warunki glebowe i budowę geologiczną pod względem
rolniczym zalicza się do obszarów o najniższej wartości przestrzeni produkcyjnej. W gminie
tej przeważają gleby lekkie i bardzo lekkie najniższych klas bonitacyjnych IV – VI, które
łącznie zajmują aż 77,3% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Gleby najwyższej jakości
klasy I-III zajmują zaledwie 22,7% powierzchni gruntów ornych.
Użytki rolne na obszarze LGD
Gmina

Powierzchnia
W ha

Użytki rolne
w%

Liczba
gospodarstw
rolnych
243
1.073

Bierawa
Cisek

11.924
7.089

22,42
88,4

Głogówek
Lubrza
Pawłowiczki

17 006
8.315
15.358

87,2
80,2
87,81

1381
234
1.138

Polska
Cerekiew
Reńska Wieś

6.024

85,8

593

9.775

80,7

937

Wiodące
kierunki
produkcji

w

Produkcja
roślinna

Produkcja
roślinna
Produkcja
roślinna
Produkcja
roślinna

Źródło: Urzędy Gmin, 2008.

Na terenie pozostałych gmin przeważają gleby wysokich klas bonitacyjnych II, IIIa i
IIIb (np. na terenie gminy Pawłowiczki stanowią one 93,4 % ogólnej powierzchni użytków
rolnych). Klasy te podlegają bezwzględnej ochronie, stąd też obowiązywać tu muszą
ograniczenia przeznaczenia gruntów na cele nie związane z produkcją rolną, w tym
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szczególnie ograniczenia lokalizacji zakładów przemysłowych, a zwłaszcza tych które
mogłyby spowodować ujemne skutki dla gospodarki rolnej oraz zanieczyszczenie cieków
wodnych, powietrza atmosferycznego i powstania szkodliwych dla środowiska odpadów.
Dobrej i bardzo dobrej jakości gleby powodują, że przeważający obszar gmin: Polska
Cerekiew, Cisek, Pawłowiczki i Reńska Wieś jest zajęty przez użytki rolne, a zwłaszcza przez
grunty orne, na których mogą być uprawiane rośliny o wysokich wymaganiach glebowych
(np. zboża, buraki cukrowe). W gminie Lubrza użytki rolne stanowią 80,2% powierzchni
gminy, lasy 9,72% a pozostałe grunty (w tym zainwestowane) 10,08%. Głównym
użytkownikiem gruntów rolnych gminy są rolnicy indywidualni, w których posiadaniu jest 4421
ha. Na terenie gminy Bierawa znajduje się kilka działek obszaru o niekorzystnych warunkach
gospodarczych. (Goszyce, Kotlarnia, Solarnia, Stara Kuźnia, Ortowice, Grabówka)
Zanieczyszczenia środowiska
Na terenie LGD nie ma rozwiniętego

przemysłu

powodującego

emisję

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Główne tło zanieczyszczeń tworzy
oddziaływanie przemysłu
„Blachownia",

Zakłady

rejonu

Kędzierzyn-Koźle, Zakład Przemysłu

Azotowe

Kędzierzyn,

Zakłady

Koksownicze

Chemicznego
Zdzieszowice.

Natomiast tło lokalne tworzą miejscowe kotłownie, w tym fermy hodowlane i
kotłownie domowe.
Badania jakości wód głębinowych potwierdzają systematyczny i postępujący wzrost
zanieczyszczenia

wód

poziomu

czwartorzędowego

i

nie

potwierdzają

wzrostu

zanieczyszczenia wód poziomu trzeciorzędowego (basenu sarmackiego). Zagrożeniem dla
wód podziemnych są drobne zakłady usługowo-wytwórcze, odprowadzające drobne ilości
silnie

zanieczyszczonych

ścieków

technologicznych

oraz

odpadowych

do

rowów

przydrożnych i bezpośrednio do gruntu. Również brak kanalizacji sanitarnej i nieszczelność
szamb, szczególnie w dolinach cieków wodnych charakteryzujących się wysokim poziomem
wód gruntowych. W większości przypadków zanieczyszczenia te przenikają do niższych
warstw gruntu.
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia
komunikacyjne (liniowe), zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł niskiej emisji oraz
przemysłowe (punktowe). Stopień zanieczyszczenia jest również w znacznym stopniu
uzależniony od siły, kierunku oraz częstotliwości występowania wiatrów, które powodują
przenoszenie zanieczyszczeń z przyległych gmin i terenów
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II.4. Specyfika obszaru
Dzieje polityczne Śląska Opolskiego miały daleko idące implikacje społeczne,
etniczno-narodowe

i

gospodarcze

w

kształtowaniu

się

tego

regionu

w

czasach

współczesnych. Ich wyrazem jest nadal swoisty kształt struktury społeczno-gospodarczej
regionu, a także wyraźna swoistość rdzennych społeczności lokalnych i całej społeczności
regionalnej (struktura etniczno-narodowa, klasowo-warstwowa, społeczno-zawodowa). W
sferze społeczno - gospodarczej historycznie ukształtowaną odmienność przemysłowej
części Górnego Śląska i Śląska Opolskiego trafnie oddają potoczne określenia, jakimi
operowano w dawnej polskiej i niemieckiej publicystyce: Śląsk czarny – przemysłowa część
Górnego Śląska, Śląsk biały – Śląsk Opolski z rozwiniętą produkcją wapienniczo cementową. Region dolnośląski określano pojęciem Śląsk zielony.
Województwo opolskie jest obecnie, a jeszcze bardziej w kształcie sprzed 1975 roku,
najbardziej śląskim regionem spośród wszystkich jednostek administracyjnych utworzonych
na lub z udziałem ziemi historycznie śląskich. Jest tak ponieważ obejmuje ono ziemie
bezsprzecznie śląskie, ale też dlatego, iż istnieje tu nadal duże skupisko rdzennej ludności
śląskiej, podczas gdy np. geograficznie śląskie województwo dolnośląskie zamieszkiwane
jest w zasadzie przez ludność napływową o różnym pochodzeniu terytorialnym. W efekcie
pierwszego spisu powszechnego z 1950 roku okazał się, iż 54,1% ludności Opolszczyzny to
rdzenni Ślązacy, 23,3% przesiedleńcy z „kresów wschodnich”, 19% to ludność z centrum
Polski, zaś 1,1% stanowili reemigranci z innych krajów. Według badań z 1990 roku na
Opolszczyźnie żyło 338 tys. Ślązaków. W gminie Cisek 89,4% ludności było pochodzenia
śląskiego, a w gminie Polska Cerekiew 84,5%.
Teren siedmiu gmin partnerstwa Euro-Country leży w jednym, spójnym obrysie
geograficznym. Pomijając Głogówek który jest gminą miejsko-wiejską, posiadającą na swym
terenie miasto (niewiele ponad 5 tyś mieszkańców), dominują tutaj tereny wiejskie. Wszystkie
gminy mają też rolniczy profil, gdzie przeważa produkcja roślinna.
Jest to obszar o bardzo podobnych wyznacznikach i problemach społecznych.
Według ostatniego spisu ludności statystyczny mieszkaniec na tym terenie posiada
podstawowe lub zawodowe wykształcenie, osób z wyższym wykształceniem jest ok. 3%.
Wykształceni, młodzi ludzie najczęściej opuszczają wieś i kontynuują swoją karierę w
większych miastach lub za granicą. Emigracja zarobkowa to również problem łączący
wszystkie gminy na terenie. Z drugiej strony coraz większa liczba osób zaczyna się
angażować w prace organizacji pozarządowych, powstają stowarzyszenia odnowy wsi,
których członkowie chcą z jednej strony realnej poprawy warunków życia, ale także ciekawej
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oferty kulturalnej, która zapewni rozrywkę i przyciągnie turystów, a co za tym idzie, poprawę
gospodarki na terenie.
Powstają nowe przedsiębiorstwa, obecnie na terenie partnerstwa dominujące branże
to: handel i usługi, budownictwo oraz transport. Dochodzi do sytuacji gdy przedsiębiorcy
przenoszą swoje siedziby na tereny wiejskie ze względu na różnego typu ulgi, jakie są w
stanie zapewnić mu konkretne gminy.
Gminy posiadają spory potencjał i możliwości rozwoju turystyki szczególnie konnej i
rowerowej oraz agroturystyki. Potrzebne jest wykreowanie wspólnego, kompleksowego
produktu turystycznego, który będzie w stanie przyciągnąć nawet najbardziej wymagających
turystów, nastawionych na różnorakie rozrywki. Duże możliwości dają elementy krajobrazu w
powiązaniu z zabytkami oraz wykorzystanie faktu organizowania wydarzeń kulturalnych i
sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa Polski, zawody międzynarodowe). Część oferty
mogłaby być skierowana do turystów z Niemiec i Czech. Istniejące walory turystyczne należy
postrzegać jedynie jako szansę, która może przynieść wymierne skutki dla gospodarczego
rozwoju obu gmin w takiej mierze, w jakiej poczynione zostaną inwestycje w infrastrukturę i
jakie zajdą zmiany w zakresie przygotowania, nastawienia i jakości świadczonych usług
przez osoby zatrudnione w turystyce oraz w branżach komplementarnych. Rozpatrując
możliwości rozwojowe branży turystycznej, należy przyjąć, że niezwykle ważną rolę ma do
odegrania agroturystyka. Dziedzina ta rozwija się w Polsce niezwykle dynamicznie.
Powodem jest nie tylko zapotrzebowanie na ten rodzaj wypoczynku, ale i fakt, że
bezpośrednie

inwestycje w tym kierunku nie

obciążają budżetu gminnego. Przy

rozpatrywaniu rynku turystycznego, należy mieć na uwadze, iż preferencje turystów
przesuwają się zdecydowanie w kierunku wypoczynku aktywnego, jakim jest jazda konna i
dodatkowych atrakcji, którymi mogą być tradycje śląskie. Stąd też potrzeba wytyczenia,
oprócz już istniejących ścieżek rowerowych na terenach

Euro – Country, bezpiecznych

ścieżek rowerowych i konnych prowadzących przez miejscowości, w których znajdują się
ciekawe zabytki, walory krajobrazowe, czy inne dobra kultury. Istnienie takich ścieżek
stwarza kolejne możliwość, a jednocześnie potrzebę organizowania wielu ciekawych imprez,
które będą przyciągały turystów, publiczność, a co za tym idzie kwestia rozreklamowania
tego typu imprez. Bardzo mocne podkreślanie tożsamości regionalnej charakterystyczne dla
tego regionu powinno sprzyjać docenianiu wartości kultury tradycyjnej. Wartości kultury
wiejskiej, które łączą się z religijnością lub możliwością zarobkowania, mają szanse
kontynuacji i żywotności w środowisku wsi. Do plusów terenu objętego LSR można jeszcze
zaliczyć dogodne położenie komunikacyjne, jednakże komunikacja, bez posiadania własnego
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samochodu, jest utrudniona. Interesujące z punktu widzenia rozwoju turystyki mogłoby być
wykorzystanie Odry i jej dopływów, głównie Osobłogi (w miarę możliwości technicznych) dla
celów rekreacyjnych, ale też komunikacyjnych.
Ciekawie wyglądają próby wykorzystania pozostałości kultury materialnej w postaci
starych stodół, izb i innych zabudowań, jak to np. ma miejsce w Lubieszowie, gdzie powstał
skansen Lubieszewska Izba, czy Biedrzychowicach gdzie utworzono Farską Stodołę. W
latach 90-tych XX wieku nastała swoista moda na ludowość, co wyraża się m.in. poprzez
zapotrzebowanie na dzieła twórców ludowych, a w konsekwencji przyczyniło się do
wzmożonego zainteresowania kulturą tradycyjną, ale też do standaryzacji i odtwarzania XIXwiecznej tradycji kulturowej. Stara zabudowa drewniana zostaje zaadoptowana do nowych
celów np. wiatraki jako pomieszczenia gastronomiczne, restauracje, kawiarnie, puby.
Restrukturyzacji zabudowań towarzyszy często sentymentalna otoczka – zbieranie i
eksponowanie np. kół wozów wiejskich, elementów uprzęży, archaicznych narzędzi
rolniczych (kosy, grabie, sierpy, cepy) i dawnego sprzętu wiejskiego – dzieże, wiadra i cebry.
Wraca moda na meble ludowe – skrzynie, szafy, stoły, krzesła, i inne detale rustykalne
eksponowane w domach, ale w znacznej mierze przypadków zmieniając swe funkcje z
użytkowych na ozdobne.
Mieszkańcom wsi należy uświadamiać wielką wartość śląskiego dziedzictwa
kulturowego i potrzebę ujawniania elementów śląskiej tradycji na co dzień, takich jak ubiór,
śpiew, taniec, sztuka i literatura. Można również organizować na szczeblu gmin, województw,
a nawet ogólnopolskim, konkursy ksiąg pamiątkowych, kronik szkolnych, kół gospodyń
wiejskich, straży pożarnych, czy zespołów artystycznych.
Na terenach gmin podjęto działania mające na celu podniesienie

potencjału

kulturowego tych terenów m.in. poprzez wskrzeszanie dawnych tradycji, nawet jeżeli tylko w
formie przedstawienia – Święto chleba, śląska olimpiada czy Śląskie wesele. Organizowane
są również inne imprezy o charakterze sportowo-rozrywkowym oraz muzycznym, na terenie
ruin pałacu w Polskiej Cerekwi odbywają się różnego typu przedstawienia, działają świetlice
wiejskie, jednak jest to wszystko na niewystarczającym poziomie. Największą imprezą jest
Art Cup czyli Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd w Zakrzowie, odbywające się corocznie w
ostatni weekend sierpnia, na który licznie zjeżdżają znani aktorzy oraz kilkunastotysięczna
publika. Jest wiele produktów lokalnych, część już posiada certyfikat produktów tradycyjnych,
jednak nadal nie są zbyt dobrze znane poza naszym obszarem i to można zmienić.
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III. Analiza SWOT dla obszaru
przeprowadzonej analizy.

objętego

LSR,

wnioski

wynikające

z

Analiza SWOT została przeprowadzona metodą warsztatową w grupie roboczej
przedstawicieli LGD Euro-Country i Partnerów w dniach 10-11.06.2008 roku (udział 30 osób).
Uczestnicy warsztatów wybrali najważniejsze dla nich obszary życia i dokonali oceny sytuacji
rozwojowej obszaru poprzez wskazanie pozytywnych i negatywnych uwarunkowań, zarówno
wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
W analizie SWOT zastosowano metodę uspołeczniono – ekspercką. Uczestnicy
moderowanych warsztatów planowania strategicznego dokonali oceny stanu obszaru (jego
cech wewnętrznych i zewnętrznych wpływów) ustalając elementy pozytywne i negatywne. W
obszarze silnych stron i słabych stron dokonano gradacji polegającej na:


wskazaniu cech specyficznych dla obszaru decydujących w sposób szczególny o
przewadze lub deficycie konkurencyjności - oznaczono wytłuszczeniem,



wskazaniu cech, które zdaniem uczestników mają duże znaczenie i będą wywierać
istotny wpływ na procesy rozwojowe – oznaczono podkreśleniem

Rola ekspertów polegała na:
- uzupełnieniu zestawień w oparciu o wyniki diagnozy, z uwzględnieniem
odnotowanych opinii

formułowanych podczas całego przebiegu prac nad strategią i

dokonaniu oceny ustalonych cech wg kryteriów jw.
- posortowaniu cech zgodnie z systematyką kapitałów (zasobów)
- dokonaniu oceny znaczenia poszczególnych kapitałów biorąc pod uwagę wagę
wskazań (cechy specyficzne , cechy istotne) i ich liczbę.
Prezentacja wyników analizy SWOT, w zakresie wewnętrznych cech obszaru, pokazuje
poszczególne zasoby uporządkowane od przewagi silnych stron do przewagi stron słabych.
Największą wagę przypisano cechom specyficznym, gdyż te decydują o konkurencyjności
obszaru. Również dużą wagę związano z cechami które uczestnicy warsztatów uznali za
szczególnie istotne. Przewagę

zaznaczono wytłuszczeniem nazwy kapitału (zasobu) w

odpowiedniej kolumnie bądź silnych stron bądź słabych. Brak wytłuszczenia oznacza brak
przewagi. W ten sposób tabela pokazuje kategorie zasobów kumulujące atuty i kategorie
zasobów będących w niedoborze.
W zakresie czynników zewnętrznych wpływających na obszar zastosowano odrębne
ujęcie pokazując szanse i zagrożenia w układzie problemów rozwojowych definiowanych
przez uczestników.
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Analiza SWOT




















Mocne strony
Kapitał kulturowy
Specyficzne i o krajowym znaczeniu
cykliczne imprezy konne (Jeździeckie
Mistrzostwa Gwiazd w Zakrzowie)
Cykliczne imprezy kulturalne
odbywające się na terenie wszystkich
gmin bazujące na starych tradycjach
i obyczajach
Historyczne związki obszaru z Odrą i
Osobłogą
Podtrzymywanie gwary ludowej
(przegląd twórczości tańca, piosenek
regionalnych itd.)
Lokalne kulty św. Floriana, odpusty,
św. Jana Nepomucena
Zachowanie kuchni lokalnej i potraw
regionalnych
Pielęgnowanie zwyczajów różnych
kultur (wielokulturowość)
Urozmaicony zasób obiektów
zabytkowych i charakterystycznych dla
budownictwa wiejskiego, w tym o
cechach specyficznych (szczyty stodół)
Zachowane cenne i unikalne układy
przestrzeni wsi
Kapitał przyrodniczy
Istnienie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wronin – Maciowakrze
Odra i jej dolina w aspekcie
różnorodności krajobrazowej,
(krajobraz mozaikowy, szerokie
panoramy, punkty widokowe)
Osobłoga i jej dolina w aspekcie
różnorodności krajobrazowej i
możliwości wykorzystania turystycznego





Słabe strony
Kapitał kulturowy
Nikłe wykorzystanie dziedzictwa
kulturowego w celach promocyjnych
Mała dbałość o materialne dziedzictwo
kulturowe (zły stan większości zabytki)
Przeciętna atrakcyjność
architektoniczna zabudowy wiejskiej

Kapitał przyrodniczy
 Nikłe wykorzystanie walorów
przyrodniczych i krajobrazowych
 Niska jakość środowiska przyrodniczego
w dolinie Odry, słabe powiązanie
systemów ekologicznych
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Mocne strony























Słabe strony

Położenie i kapitał fizyczny
Położenie blisko znaczących miast
Kędzierzyna – Koźla, Raciborza,
Dostęp do drogi krajowej
Relatywnie niewielka odległość od
autostrady A4
Gęsta sieć drogowa
Dobre wyposażenie gmin obszaru w
obiekty sportowe i kulturalne
Nowoczesne i dobrze wyposażone
placówki oświatowe
Wysoki standard wyposażenia domów,
budynków, obejść, dbałość o otoczenie
Nie użytkowana trasa kolejowa
Spływ Odrą łączący dwa
województwa

Położenie i kapitał fizyczny
 Peryferyjność położenia, słabe
powiązanie z ośrodkami centralnymi
 Słaba dostępność miast komunikacją
zbiorową (utrudnienia dla młodzieży i
pracujących)
 Niedostosowane do potrzeb parametry
dróg (wąskie i kręte)
 Brak sieci kanalizacyjnej
 Bardzo słaba baza noclegowa i
gastronomiczna
 Niewystarczające zabezpieczenia
przeciwpowodziowe doliny Odry
 Brak infrastruktury turystycznej

Kapitał informacyjny
Dobry publiczny dostęp do Internetu
(kawiarenki internetowe)
Opracowane plany zagospodarowania
przestrzennego m.in. aktualny plan
zagospodarowania przestrzennego
Zakrzowa i Polskiej Cerekwi

Kapitał informacyjny
 Słaba identyfikacja obszaru w regionie
 Słaby przepływ informacji w gminach
 Nie uzgodniony i nieskoordynowany
regionalnie kalendarz imprez

Kapitał finansowy i gospodarka
Istnienie na terenie dużych
przedsiębiorstw inwestujących w
rozwój
Napływ kapitału w związku z migracją
zarobkową
Wysoka kultura rolna ( rolnictwo
towarowe), skoncentrowanie użytków
rolnych (duże gospodarstwa rodzinne)

Kapitał finansowy i gospodarka
 Niedobór inwestycji w działalność
gospodarczą (konsumpcja przywożonego
kapitału)
 Niedobór miejsc pracy na miejscu, w
szczególności związanych z
wytwórstwem
 Brak specjalizacji, rozdrobnienie, niska
jakość i innowacyjność sektora usług

Kapitał ludzki
Rzetelność i pracowitość,
konsekwencja, mieszkańców
Silne więzy rodzinne
Dobre relacje międzyludzkie,
sąsiedzkie, itp.

Kapitał ludzki
 Niewielki potencjał demograficzny
obszaru (niskie wskaźniki)
 Odpływ mieszkańców - duża migracja
zarobkowa za granicę, szczególnie
młodzieży
 Niski przyrost naturalny, starzenie się
społeczeństwa i odpływ ludzi młodych
(puste domy)
 Relatywnie niski poziom wykształcenia
mieszkańców (niski odsetek osób z
wyższym wykształceniem)
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Mocne strony
Kapitał społeczny
Ścisła i dobra współpraca
samorządów wszystkich gmin
Liczne zagraniczne kontakty
indywidualne, utrzymywanie kontaktu z
przebywającymi za granicą
Partnerska współpraca z gminami
zagranicznymi
Prężnie działające stowarzyszenia i
organizacje
Doświadczenia samoorganizacji
społecznej i służb ratowniczych
(OSP) w związku z powodzią w 1997
Rozwój i prężna działalności Grup
Odnowy Wsi (w ramach wojewódzkiego
programu odnowy wsi)







Słabe strony
Kapitał społeczny
Odpływ ludzi młodych z wyższym
wykształceniem
Starzejące się społeczeństwo
Słaba komunikacja pomiędzy grupami
działania
Niedowartościowanie społeczności
mieszkającej na wsi ze strony władz
Trudny dostęp do opieki medycznej

Szanse
Zagrożenia
Kreacja specyfiki obszaru oraz funkcji turystycznej i rekreacyjnej
Koncepcja Wielofunkcyjnego Ośrodka
 Przeszkody w realizacji Koncepcji
Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie
Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo –
Rekreacyjnego w Zakrzowie
Wzrost zainteresowania produktem
regionalnym
Wzrost zainteresowania rekreacją konną
Wzrost zainteresowania turystyką
wiejską i agroturystyką
Sąsiedztwo Parku Krajobrazowego Gór
Opawskich
Wielokulturowość regionu przygranicznego inspiracją dla inicjatyw społecznych i
gospodarczych
Możliwość wypromowania i sprzedaży
 Pojawienia się nowych elementów
bezpośredniej produktów regionalnych
krajobrazowych nie zgodnych z wsią ( jej
wizją, zachowanie architektury)
Reaktywacje rzemiosła

Zbyt duże wymogi prawne w sprawach
Możliwość pozyskania środków na
związanych z renowacją miejsc
utrzymanie miejsc zabytkowych i ich
zabytkowych stwarzane przez urzędy
renowacje
 Brak zaangażowania ludzi młodych w
zachowanie i rozwój kultury regionu
Wyludnienie - ograniczenie negatywnego wpływu migracji zarobkowych

i wykorzystanie migracji z miast





Migracja na wieś z aglomeracji śląskiej i
 Pęd do migracji zarobkowej, w
Kędzierzyna – Koźla
szczególności wśród osób młodych
Powrót z zagranicy emigrantów
 Emigracja na stałe (wyludnienie)
zarobkowych
Słaby rozwój rynku pracy i jego niska atrakcyjność dla osób młodych
Bliskie rynki pracy i zbytu produktów w
 Niedostosowany system edukacji do
tym rolnych (Kędzierzyn - Koźle,
potrzeb rynku pracy (profile szkół często
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Racibórz, aglomeracja śląska)








oderwane od potrzeb rynkowych)

Wykorzystanie nadodrzańskiego położenia i czynnika zagrożenia powodziowego
w dolinie Odry
Współdziałanie gmin nadodrzańskich,
 Zagrożenie powodziowe w dolinie Odry
aktywizacja odrzańskiej drogi wodnej
Modernizacja dróg i mostu na Odrze w
oparciu o środki UE
Większa otwartość na kooperację w regionie i wykorzystanie współpracy
zagranicznej
Współpraca z partnerami
 Izolowanie
ze
strony
ośrodków
samorządowymi w Czech i w
centralnych
Niemczech
Współpraca z partnerami
samorządowymi w regionie

Wnioski z analizy SWOT
W analizie wskazano na 35 cech będących silnymi stronami, w tym ponad 1/3 (13
cech) ma charakter cech specyficznych

dla obszaru – zaznaczono je wytłuszczeniem.

Piętnaście cech uczestnicy uznali za szczególnie istotne dla rozwoju obszaru – zaznaczone
je podkreśleniem. Silne strony przeważają nad słabymi, których ustalono 27.
Kategoria kapitału kulturowego i przyrodniczego obejmuje 12 cech, z tego
specyficznych jest aż 8. Jednocześnie w kategorii tej słabe strony obejmują jedynie 5
wskazań i żadnych specyficznych. Stąd silne strony w obrębie kapitału kulturowego i w
mniejszym stopniu przyrodniczego stanowią największy atut obszaru. Tu zlokalizowane są
zasoby związane z Odrą i końmi, które są kluczowe dla rozwoju obszaru. Warta podkreślenia
jest jedna z cech specyficznych, czyli wielokulturowość terenu, która może mieć zasadniczy
wpływ na wypromowanie kompletnego produktu turystycznego na terenie.
W kategorii położenie i kapitał fizyczny podobną ilość cech gromadzą strony silne co
słabe, lecz przeważają strony silne, w części mające rangę atutów rozwojowych (dostępność
miast i infrastruktury drogowej o znaczeniu krajowym), niemniej wśród stron słabych mamy
cechy o charakterze barier (peryferyjność, słabość zabezpieczenia przeciw powodziowego,
słaba jakość systemu drogowego). Podobnie jest w kategorii kapitału społecznego, gdzie są
istotne atuty i wyraźna przewaga stron silnych.
Kapitał informacyjny nie gromadzi atutów, ale też nie odnotowano w nim barier. W
kolejnej kategorii kapitał gospodarki jest wyraźnie słaby – słaby rozwój sektora
przedsiębiorstw oraz niedobór miejsc pracy tworzą istotną barierę rozwojową. Dzieje się tak
mimo, iż obszar nie można uznać za upośledzony pod względem kapitału finansowego.
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Przeciwnie inwestycja rozbudowy największych przedsiębiorstw na terenie LGD (Głównie
gmina Bierawa) i znaczna zasobność obywateli z tytułu pracy zarobkowej za granicą są
atutami obszaru.
Kapitał

ludzki,

mimo

przymiotów

pochodzeniem mieszkańców,

związanych

ze

śląskim,

autochtonicznym

zdecydowanie jest najsłabszy ze wszystkich z racji

niewielkiego potencjału demograficznego, a przede wszystkim z powodu malejącej liczby
mieszkańców za sprawą emigracji zarobkowej i okresowego ubytku

na skutek migracji

czasowych w celach zarobkowych (we wsiach stale jest nieobecnych 1/4 do 1/3
zameldowanych mieszkańców).
Wynik analizy SWOT - czynniki wewnętrzne w ujęciu syntetycznym
Liczba wskazań
Kapitały
Siły
słabości
Ocena
w tym
w tym
specyficzne specyficzne
12
5
Główne ATUTY,
1 Kulturowy i przyrodniczy
8
kluczowe zasoby (Odra, konie)
9
7
Przewaga ATUTÓW
Położenie
i
kapitał
fizyczny
2
2
nad BARIERAMI,
2
ważne zasoby
6
5
3 Społeczny
ATUTY, ważne zasoby
2
2
3
4 Informacyjny
Małe zasoby
Finansowy
5 i gospodarka

3
1

3

6 Ludzki

3

4
2
27
4

Razem

35
13

Przewaga BARIER nad
ATUTAMI,
kluczowy zasób (cukier)
Główne BARIERY
ważne zasoby
Przewaga stron silnych
Liczne cechy specyficzne,
szczególnie po stronie sił

Uczestnicy prac nad strategią dostrzegają dla swojego obszaru więcej szans (15
wskazań) niż zagrożeń (9 wskazań). Specyfiką analizy SWOT wykonywanej metodą
uspołecznioną w oparciu o lokalną wiedzę o stanie obszaru jest selektywność percepcji
szans i zagrożeń. Kategorie te są postrzegane przez pryzmat uświadomionych problemów
bądź możliwości rozwojowych. Stąd ta część analizy SWOT jest cenna dla określenia
kluczowych obszarów problemowych rozwoju tego terenu, które zdefiniowano. Ich znaczenie
jest omówione przy definiowaniu celów strategicznych LSR.
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IV. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych
przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w
ramach których będą realizowane operacje w ramach LSR przedsięwzięć.
Cele ogólne przyjmowane w Lokalnej Strategii Rozwoju są zbieżne czy wręcz tożsame z
celami osi 4 Leader określonymi w PROW, takimi jak:


poprawa jakości życia



różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc
pracy,



aktywizacja mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego,



zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,



polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja,



poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym.

Na podstawie danych zgromadzonych w diagnozie obszaru LGD oraz poprzez
przeprowadzoną metodą partycypacyjną Analizę SWOT, liderzy spotykający się na
warsztatach strategicznych oraz mieszkańcy wsi w formie ankiety wytyczyli główne kierunku
rozwoju obszaru LGD „Euro-Country”. Projekty finansowane ze środków LSR mają
wzmacniać atuty obszaru, uznane za ważne i specyficzne przez mieszkańców, ale także
podejmować interwencje w obszarach, które są istotne i problematyczne, które stanowią
ważny społeczny, czy gospodarczy problem. Poniższy schemat prezentuje koncepcję
rozwojową obszaru Partnerstwa Euro-Country finansowany ze środków Osi 4 PROW na lata
2007-2013 „Podejście Leader” oraz z innych środków pozyskanych przez LGD i jej Partnerów
na zintegrowane i innowacyjne projekty wzmacniające spójność oraz konkurencyjność
obszaru.
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WIZJA: EURO - COUNTRY to obszar czerpiący siły ze swej kultury i tożsamości śląskiej, zapewniający uczestnictwo
w kulturze; kształtujący przyjazne sąsiedztwo, dobre warunki osiedlania i powrotu z zagranicy; rozwijający turystykę i
rekreację oraz oferujący lokalne produkty i usługi, a przez to poprawiający szanse życiowe młodzieży.

CEL OGÓLNY 1

CEL OGÓLNY 2

Stworzenie atrakcyjnej oferty regionu w oparciu o
dziedzictwo przyrodnicze i bogactwo różnych kultur

Podniesienie poziomu życia i aktywności społecznej

cel szczegółowy 1.1.
Przygotowanie i
wypromowanie
kompleksowego produktu
turystycznego EuroCountry

cel szczegółowy
2.1. Wzrost
integracji,
aktywizacji i
rozwoju
społeczności
lokalnej

cel szczegółowy
2.2. Aktywizacja
zawodowa
mieszkańców
obszaru

cel szczegółowy
2.3 Wzrost
dostępności do
nowoczesnych
obiektów
użyteczności
publicznej

PRZEDSIĘWZIĘCIE I

PRZEDSIĘWZIĘCIE II

PRZEDSIĘWZIĘCIE III

PRZEDSIĘWZIĘCIE IV

PRZEDSIĘWZIĘCIE V

Nowoczesna baza
turystyczna obszaru
Euro-Country

Wielokulturowy
produkt turystyczny
Euro-Country

Razem dla siebie i dla
regionu

Inwestycja w
przyszłość

Nowoczesne centra
integracji i aktywizacji
mieszkańców

PROJEKTY WSPÓŁPRACY
1. Projekt współpracy z LGD z kraju: Rozwój turystyki wiejskiej poprzez wypromowanie istniejących zasobów kulturowych
i przyrodniczych lub w kierunku promowania i sprzedaży produktów lokalnych

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015

44

EURO-COUNTRY – PARTNERSTWO DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Schemat Lokalnej Strategii Rozwoju
Cel ogólny nr 1: Stworzenie atrakcyjnej oferty regionu w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i bogactwo różnych kultur
Cele szczegółowe:
Przedsięwzięcia
I. Nowoczesna baza turystyczna
II. Wielokulturowy produkt turystyczny
obszaru Euro-Country
Euro-Country
1.1. Przygotowanie i wypromowanie kompleksowego produktu
turystycznego Euro-Country
Działania osi 4 związane z realizacją celu ogólnego 1
4.1.3. Różnicowanie
w kierunku
działalności
nierolniczej
Operacje dotyczące:
- zwiększenia i
poprawy bazy
noclegowej w
istniejących obiektach
turystycznych
- tworzenia nowych
miejsc noclegowych,
także pól
namiotowych i
kempingowych
- tworzenie punktów
gastronomii, także
związanej z
produktami lokalnymi
- usług turystycznych
m.in. jazda konna,
wypożyczania sprzętu
turystycznego
- rozwój usług
okołoturystycznych
- rzemiosła i

4.1.3. Odnowa i rozwój
wsi

4.1.3. Tworzenie i
rozwój
mikroprzedsiębiorstw

4.1.3. Małe projekty

Operacje dotyczące:
- budowy, przebudowy
lub remontu
infrastruktury
turystycznej
- zagospodarowania
zbiorników i cieków
wodnych w celach
rekreacyjnych lub
poprawy estetyki
miejscowości
- odnawiania lub
konserwacji lokalnych
pomników historycznych
i miejsc pamięci
- zakupu i odnawiania
obiektów
charakterystycznych dla
danego regionu lub
tradycji budownictwa
wiejskiego i ich
adaptacja na cele

Operacje dotyczące:
- rozwoju i poprawy
bazy noclegowej
- tworzenie pól
namiotowych i
kempingowych
-tworzenie punktów
gastronomii także
związanej z produktami
lokalnymi
- usług turystycznych,
m.in. informacja
turystyczna, jazdy
konne wypożyczalnie
sprzętu turystycznego
- budowa i rozbudowa
małej infrastruktury
turystycznej – m.in.
stanice i przystanie
wodne
- rzemiosła i
rękodzielnictwa

Operacje dotyczące:
- oznakowania szlaków
i miejsc turystycznych
- oznakowanie atrakcji
turystycznych
- zagospodarowanie
ciekawych miejsc
turystycznych
- tworzenie stron
internetowych
promujących teren i
jego atrakcje
- organizacja imprez
promujących produkt
lokalny
- organizacja imprez
kulturalnych i
sportowych
- tworzenie punktów
informacji turystycznej
- rozwój małej
infrastruktury
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4.2.1. Projekty
współpracy
Projekty dotyczące:
- promowania
turystyki wiejskiej,
- rozwój małej
infrastruktury
turystycznej (w tym
stanic, ścieżek
rowerowych i
konnych)
- promocja i
sprzedaż
produktów
regionalnych

4.3.1. Nabywanie
umiejętności i
aktywizacja
Działania LGD:
- promocja turystyki
regionu EuroCountry w tym
poprzez
współorganizację
imprez na terenie
LGD oraz poprzez
udział w różnego
typu targach
- współorganizacja
imprez promujących
walory terenu
- promocja
produktów
regionalnych,
- szkolenia
związana z
agroturystyką oraz
turystyką wiejską, w
tym wyjazdy
studyjne
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rękodzielnictwa

publiczne
- budowy, przebudowy,
remontów obiektów
budowlanych
przeznaczonych na cele
promocji lokalnych usług
i produktów, w tym
pawilonów, punktów
wystawowych, sal
ekspozycyjnych lub
witryn
- odnawianie elewacji
zewnętrznych i dachów
w budynkach
architektury sakralnej
wpisanych do rejestru
zabytków lub ewidencji
wojewódzkiej
- odnawianie budynków
zabytkowych wpisanych
do rejestru zabytków lub
ewidencji wojewódzkiej
- adaptacji istniejących
obiektów w celu
przystosowania do
użytku turystycznego

technicznej związanej
z turystyka i rekreacją
- renowacja,
zabezpieczenie i
oznakowanie kapliczek
przydrożnych,
pomników, pomników
przyrody i innych
budowli
charakterystycznych
dla budownictwa
regionu
-remont i wyposażenie
muzeów
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-szkolenia związane
z wykreowaniem
marki lokalnej
- badania obszaru
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Cel ogólny nr 2: Podniesienia poziomu życia i aktywności społecznej
Cele szczegółowe:
2.1. Wzrost integracji, aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej
III. Razem dla siebie
i dla regionu
2.2. Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru
2.3. Wzrost dostępności do nowoczesnych obiektów użyteczności
publicznej

Przedsięwzięcia
IV. Inwestycja w
przyszłość

V. Nowoczesne centra
integracji i aktywizacji
mieszkańców

Działania osi 4 związane z realizacją celu ogólnego1
4.1.3. Różnicowanie
w kierunku
działalności
nierolniczej
Operacje dotyczące:
- podstawowych usług
dla ludności
- rozwoju
przetwórstwa rolnospożywczego
- rozwój energii
odnawialnej
- rozwoju rzemiosła i
rękodzielnictwa
- usługi transportowe

4.1.3. Odnowa i rozwój
wsi
Operacje dotyczące:
- budowy, przebudowy
lub remontu
infrastruktury sportoworekreacyjnej
- remontów i
wyposażenia świetlic
wiejskich
- zagospodarowanie
centrów wsi (parkingi,
oświetlenie)
- tworzenie placów
zabaw

4.1.3. Tworzenie i
rozwój
4.1.3. Małe projekty
mikroprzedsiębiorstw
Operacje dotyczące:
- usług transportowych
- podstawowych usług
dla ludności
- rozwoju przetwórstwa
rolno-spożywczego
- rozwój energii
odnawialnej
- rozwoju rzemiosła i
rękodzielnictwa

Operacje dotyczące:
- imprez integrujących
mieszkańców regionu
- tworzenie i rozwój
zespołów artystycznych i
ludowych kultywujących
tradycje terenu
- zakup strojów,
eksponatów i innego
wyposażenia dla
organizacji kultywujących
tradycje terenu
- wyposażenia świetlic
wiejskich i ich remont
- aktywizacja świetlic
wiejskich (kółka
zainteresowań, warsztaty
związane np. z tradycją
terenu Euro-Country etc.)
- organizacja szkoleń m.in.
z zakresu energii
odnawialnej
- budowa placów zabaw
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4.2.1. Projekty
współpracy

4.3.1. Nabywanie
umiejętności i
aktywizacja
Działania LGD:
- szkolenia z
zakresu
pozyskiwania
funduszy na
działalność
organizacji
pozarządowych
- warsztaty animacji
kultury
- podnoszenie
kwalifikacji osób
pracujących w
rolnictwie w celu
przebranżowienia
się
- szkolenia z
zakresu rozwoju
przedsiębiorczości
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lub ich wyposażenie
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Opis przedsięwzięć w kontekście realizacji celów LSR
I. Nowoczesna baza turystyczna obszaru Euro-Country.
Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do realizacji:
celu ogólnego nr 1. Stworzenie atrakcyjnej oferty regionu w oparciu o dziedzictwo
przyrodnicze i bogactwo różnych kultur
celu szczegółowego nr 1.1 Przygotowanie i wypromowanie kompleksowego produktu
turystycznego Euro-Country,
Uzasadnienie
W ramach przedsięwzięcia będą realizowane projekty/operacje przyczyniające się do
rozwoju zintegrowanej turystyki terenu. W chwili obecnej baza turystyczna nie jest prawie w
ogóle rozwinięta, brakuje zarówno miejsc noclegowych, jak i całej infrastruktury, tzn.
wypożyczalni wszelkiego typu sprzętów turystycznych (rowery, kajaki etc.), ścieżek
rowerowych, czy szlaków turystycznych. W tym przedsięwzięciu ujęte będą również operacje
dotyczące remontu lub konserwacji zabytków i miejsc pamięci, które mogą być atrakcyjne
turystycznie
W ramach realizacji II Schematu LEADER+ zostały przygotowane opracowania, które będą
mogły zostać wykorzystane przy projektowaniu i oznakowaniu zarówno ścieżek rowerowych i
konnych, pól campingowych, czy też namiotowych, a przez wzgląd na jeden z kierunków
rozwoju turystycznego, jaką stanowi możliwość wykorzystania rzeki Odry, także stanic
wodnych, przystani etc. Drugim istotnym atutem terenu jest rozwijająca się rekreacja konna,
zarówno w gospodarstwach agroturystycznych, jak i Ludowym Klubie Jeździeckim, co może
stać się w przyszłości jednym z flagowych produktów turystycznych terenu Euro-Country.
Grupy docelowe beneficjentów:
Rolnicy, przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem turystykę, samorządy i jednostki im
podległe (szkoły, domy kultury), organizacje pozarządowe z obszaru objętego LSR
Lista rekomendowanych operacji (projektów)
Odnowa i rozwój wsi - liczba zrealizowanych wskaźników produktu min. 8
Preferowane będą operacje dotyczące: budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury
turystycznej; zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celach rekreacyjnych lub
poprawy estetyki miejscowości; adaptacji istniejących obiektów w celu przystosowania do
użytku turystycznego; odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach
architektury sakralnej wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków; odnawianie lub
konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; odnawianie budynków
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji wojewódzkiej
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - liczba zrealizowanych
wskaźników produktu min. 1
Preferowane będą operacje dotyczące usług turystycznych i około turystycznych, budowa
infrastruktury turystycznej w tym rozwój i poprawa bazy noclegowej i gastronomicznej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - liczba zrealizowanych wskaźników
produktu min. 1
Preferowane będą operacje dotyczące: usług turystycznych i budowy infrastruktury
turystycznej w tym rozwój i poprawa bazy noclegowej i gastronomicznej
Małe projekty - liczba zrealizowanych wskaźników produktu min. 7
Preferowane będą operacje dotyczące: promowania turystyki wiejskiej; oznakowania
szlaków turystycznych oraz ścieżek rowerowych i konnych; rozwoju małej infrastruktury
technicznej; remont lub wyposażenie muzeum; zagospodarowanie miejsc ciekawych
turystycznie; renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kapliczek przydrożnych,
pomników, pomników przyrody i innych budowli charakterystycznych dla budownictwa
regionu
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Projekt współpracy – liczba zrealizowanych wskaźników produktu min.5
Preferowane będą operacje dotycząc rozwoju małej infrastruktury turystycznej
Aktywizacja i nabywanie umiejętności - liczba zrealizowanych wskaźników produktu
min. 20
Preferowane będą operacje dotyczące oznakowania miejsc atrakcyjnych turystycznie lub
informacyjne o konkretnych miejscach
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Matryca logiczna dla Przedsięwzięcie Nowoczesna baza turystyczna obszaru Euro-Country

Cel ogólny
realizowany przez
przedsięwzięcie:

Cele szczegółowe
realizowane przez
przedsięwzięcie

Działania PROW
Odnowa i rozwój wsi

Opis
1. Stworzenie atrakcyjnej oferty
regionu w oparciu o dziedzictwo
przyrodnicze i bogactwo różnych
kultur

1.1. Przygotowanie i
wypromowanie
kompleksowego produktu
turystycznego Euro-Country

Operacje dotyczące:
- budowy, przebudowy lub
remontu infrastruktury turystycznej
- zagospodarowania zbiorników i
cieków
wodnych
w
celach
rekreacyjnych i poprawy estetyki
miejscowości
- odnawiania lub konserwacji
lokalnych pomników historycznych
i miejsc pamięci
odnawianie
elewacji
zewnętrznych
i
dachów
w
budynkach architektury sakralnej
wpisanych do rejestru zabytków
odnawianie
zabytkowych
budynków wpisanych do rejestru

Wskaźniki
Wskaźniki oddziaływania
- wzrost liczby osób odwiedzających
obszar w celach turystycznych o 5% do
2015 r.
- wzrost o 5% liczby miejscowości o
zwiększonej atrakcyjności do roku 2015
- wzrost ilości imprez organizowanych na
terenie LGD
Wskaźniki rezultatu
- Liczba uczestników imprez (np.
spływów kajakowych, rajdów
rowerowych) i spotkań organizowanych
na terenie Euro-Country – min. 10 000,00
- Ilość miejsc pracy
utworzonych/związanych bezpośrednio z
realizacją przedsięwzięcia - min. 2

Źródła weryfikacji
 Regionalny kalendarz imprez kulturalnych i
sportowych
 Dane Regionalnej Organizacji Turystycznej

Wskaźniki produktu:
- długość wybudowanych,
wyremontowanych lub
zmodernizowanych ścieżek rowerowych
w km.
- ilość wyremontowanych budynków
architektury sakralnej
- ilość nowych/zmodernizowanych
obiektów bazy turystycznej (w tym
noclegowej i gastronomicznej)
- ilość kapliczek przydrożnych, pomników
przyrody, lokalnych pomników, miejsc
pamięci i innych budowli
charakterystycznych dla danego regionu
poddanych renowacji, zabezpieczonych
lub oznakowanych,

 Dokumentacja w siedzibie LGD – ankiety
wypełnione przez beneficjentów

 Raporty z imprez, oświadczenia
 Dane LGD na podstawie oświadczeń
beneficjentów

 Dane z gmin

lub ewidencji lub budynków,
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pomników pamięci i
innych
budowli
charakterystycznych
dla danego regionu
Różnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Małe projekty

Operacje dotyczące:
- zwiększenia i poprawy bazy
noclegowej w istniejących
obiektach turystycznych
- tworzenia nowych miejsc
noclegowych także pól
namiotowych i kempingowych
- tworzenie punktów gastronomii
także związanej z produktami
lokalnymi
- usług turystycznych m.in. jazda
konna, wypożyczanie sprzętu
turystycznego
- rozwój usług okołoturystycznych
Operacje dotyczące:
- rozwoju i poprawy bazy
noclegowej
- tworzenia pól namiotowych i
kempingowych
- tworzenie punktów gastronomii
także związanej z produktami
lokalnymi
- usług turystycznych m.in.
informacja turystyczna, jazda
konna, wypożyczalnie sprzętu
turystycznego
- budowa i rozbudowa małej
infrastruktury turystycznej – m.in.
stanice i przystanie wodne
Operacje dotyczące:
- oznakowania szlaków i miejsc
turystycznych
oznakowanie
atrakcji
turystycznych
- zagospodarowanie ciekawych

Wskaźniki produktu:
- ilość nowych/zmodernizowanych
obiektów bazy turystycznej (w tym
noclegowej i gastronomicznej)

 Dokumentacja w siedzibie LGD – ankiety
wypełnione przez beneficjentów
 Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w
urzędzie gminy

Wskaźniki produktu:
- ilość nowych/zmodernizowanych
obiektów bazy turystycznej (w tym
noclegowej i gastronomicznej)

 Dokumentacja w siedzibie LGD – ankiety
wypełnione przez beneficjentów
 Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w
urzędzie gminy

Wskaźniki produktu:
- ilość kapliczek przydrożnych, pomników
przyrody, lokalnych pomników, miejsc
pamięci i innych budowli
charakterystycznych dla danego regionu
poddanych renowacji, zabezpieczonych

 Dokumentacja w siedzibie LGD – ankiety
wypełnione przez beneficjentów + dokumentacja
techniczna - zdjęcia
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miejsc turystycznych
- rozwój małej infrastruktury
technicznej związanej z turystyką i
rekreacją
- remont lub wyposażenie muzeów
- renowacja, zabezpieczenie i
oznakowanie
kapliczek
przydrożnych,
pomników,
pomników przyrody i innych
budowli charakterystycznych dla
budownictwa regionu
Projekt współpracy

Aktywizacja
nabywanie
umiejętności

lub oznakowanych,
- ilość wyremontowanych lub
doposażonych izb regionalnych, muzeów
- ilość powstałych lub doposażonych
usług rekreacyjnych (przejażdżki konne,
wypożyczalnie sprzętu turystycznego,
etc.)

- ilość powstałej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej, (w szt. np. ławki,
zadaszenia, zakup sprzętu)
- ilość kilometrów szlaków turystycznych
oznakowanych
i

-- ilość oznakowanych pod względem
informacyjno-turystycznym miejsc
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2. Wielokulturowy produkt turystyczny Euro-Country
Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do realizacji:
celu ogólnego nr 1. Stworzenie atrakcyjnej oferty regionu w oparciu o dziedzictwo
przyrodnicze i bogactwo różnych kultur
celu szczegółowego nr 1.1 Przygotowanie i wypromowanie kompleksowego produktu
turystycznego Euro-Country,
W ramach przedsięwzięcia będą realizowane projekty/operacje przyczyniające się do
rozwoju kompleksowego produktu turystycznego w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe
naszego terenu. Na obszarze znajduje się wiele interesujących zabytków i miejsc ciekawych
krajobrazowo, dlatego też głównym zadaniem jest wypromowanie i udostępnienie tych
miejsc turystom. Rozwija się agroturystyka, coraz więcej osób chętnie korzysta z możliwości
spędzenia czasu z dala od miejskiego zgiełku, a także wypróbowania licznych na naszym
terenie produktów regionalnych i tradycyjnych. Produkty lokalne uatrakcyjniają ofertę
turystyczną, dlatego też będą podejmowane działania na rzecz rozwoju i promocji produktów
lokalnych bazujących na lokalnych zasobach i nawiązujących do tradycji, głównie poprzez
imprezy promocyjne, stworzenie Marki Lokalnej. Jednocześnie podjęte zostaną działania
promocyjne i edukacyjne, mające na celu uzmysłowienie mieszkańcom terenu Euro-Country,
jakimi zasobami przyrodniczymi i kulturowymi dysponujemy. Istotna jest w tym kontekście
edukacja ekologiczna i pro środowiskowa niezbędna do rozwijania turystyki w oparciu o
zasady zrównoważonego rozwoju. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane
projekty/operacje przyczyniające się do przygotowania i wypromowania bogatej oferty
turystycznej regionu, która opiera się także na wielkulturowości. Na obszarze działają liczne
organizacje pielęgnujące i reaktywujące stare zwyczaje i obrzędy, związane zarówno z
kulturą śląską, polską, niemiecką i czeską. Przeplatają się one między sobą odżywając w
imprezach organizowanych na terenie tj. Śląska Olimpiada, Wesele Śląskie, Święto chleba,
Weihnachtsfest, Bass Begraben – Pogrzeb basa, Noc Utopca. Ważne jest więc podkreślanie
tego połączenia, również przy promowaniu tego typu przedsięwzięć, co już w chwili obecnej
przynosi wymierny efekt w postaci turystów zza zachodniej granicy.
Grupy docelowe beneficjentów
Rolnicy i przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w turystykę i produkty lokalne,
samorządy i jednostki im podległe (szkoły, domy kultury), organizacje pozarządowe z
obszaru LSR
Lista rekomendowanych operacji (projektów)
Małe projekty - liczba zrealizowanych wskaźników produktu min. 4
Preferowane będą operacje dotyczące: promowania turystyki wiejskiej; organizacji szkoleń w
zakresie produktów i marki lokalnej; organizacji imprez promujących teren i jego zasoby w
tym produkty lokalne; tworzenie stron internetowych promujących teren i jego atrakcje
Aktywizacja i nabywanie umiejętności - liczba zrealizowanych wskaźników produktu
min. 30
Preferowane będą działania: promocja turystyki, zasobów kulturowych i produktów lokalnych
regionu Euro-Country, w tym poprzez współorganizację imprez na terenie LGD oraz poprzez
udział w różnego typu targach; organizacja szkoleń i wyjazdów studyjnych związanych z
produktem i marką lokalną; badania terenu
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Matryca logiczna dla Przedsięwzięcia Wielokulturowy produkt turystyczny Euro-Country

Cel ogólny
realizowany przez
przedsięwzięcie:

Cele szczegółowe
realizowane przez
przedsięwzięcie

Działania PROW
Małe projekty

Funkcjonowanie
LGD, nabywanie
umiejętności i
aktywizacja

Opis
1. Stworzenie atrakcyjnej oferty
regionu w oparciu o dziedzictwo
przyrodnicze i bogactwo różnych
kultur

1.1. Przygotowanie i
wypromowanie
kompleksowego produktu
turystycznego Euro-Country

Operacje dotyczące:
- tworzenie stron internetowych
promujących teren i jego atrakcje
- organizacja imprez promujących
produkt lokalny
- organizacja imprez kulturalnych i
sportowych
Działania LGD:
- promocja turystyki regionu EuroCountry
- promocja zasobów kulturowych,
w tym produktów regionalnych,
- badania terenu
-szkolenia związane z
wykreowaniem marki lokalnej w
tym wyjazdy studyjne

Wskaźniki
Wskaźniki oddziaływania
- wzrost liczby osób odwiedzających obszar
w celach turystycznych o 5 % do 2015 r.
- wzrost o 5% liczby miejscowości o
zwiększonej atrakcyjności do roku 2015
- wzrost ilości imprez odbywających się
cyklicznie o 5% do 2015 r.
Wskaźniki rezultatu
- Liczba uczestników imprez
organizowanych na terenie Euro-Country –
min.10 000,00
- liczba osób pozyskujących publikacje
książkowe, gadżety oraz publikacje
reklamowe dotyczące regionu LGD – min. 26
500`
- ilość produktów turystycznych, w tym
spożywczych lokalnych, regionalnych i
tradycyjnych zidentyfikowanych na terenie
LGD – min.60

Źródła weryfikacji
 Regionalny kalendarz imprez kulturalnych i
sportowych
 Dane Regionalnej Organizacji Turystycznej

Wskaźniki produktu:
- Ilość imprez promujących produkt lokalny
- ilość imprez kulturalnych i sportowych

 Dokumentacja w siedzibie LGD
 (m.in. raporty z przeprowadzonych szkoleń
i imprez, listy obecności)

Wskaźniki produktu:
- ilość publikacji i gadżetów promujących
teren, w tytułach i wzorach nie nakładzie
- ilość szkoleń związanych z kreowaniem
marki lokalnej
- udział w targach promujących teren i
działania LGD

 Dokumentacja w siedzibie LGD
(m.in. notatki z przeprowadzonych szkoleń i
imprez, listy obecności, publikacje
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 Raporty z imprez, oświadczenia
 Dane LGD na podstawie oświadczeń
beneficjentów
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III. Razem dla siebie i dla regionu
Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do realizacji:
celu ogólnego nr 2. Podniesienie poziomu życia i aktywności społecznej
celu szczegółowego nr 2.1 Wzrost integracji, aktywizacji i rozwoju społeczności
lokalnej,
Uzasadnienie
Kolejnym równie istotnym obszarem według członków LGD jest integracja i aktywizacja
mieszkańców obszaru. Doświadczenie LGD pokazuje, że mieszkańcy obszaru mają duże
potrzeby w zakresie integracji i oferty spędzania czasu wolnego na wsi. Projekty realizowane
do tej pory m.in. festyny, spotkania tematyczne, czy szkolenia cieszyły się dużym
zainteresowaniem. W ramach LSR wspierane będą inicjatywy oddolne mieszkańców w
zakresie organizowania czasu wolnego, zagospodarowania świetlic wiejskich, tworzenia
oferty edukacyjnej, kulturowej i sportowej dla różnych grup wiekowych w poszczególnych
wsiach, które w efekcie mają się stać aktywne, zintegrowane i dobrze zorganizowane.
Wspierane będą także wszelkie inicjatywy mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy
oraz rozwój lub przekwalifikowanie osób zatrudnionych lub poszukujących pracy.
Grupy docelowe beneficjentów
Rolnicy, przedsiębiorcy, samorządy i jednostki im podległe (szkoły, domy kultury),
organizacje pozarządowe z obszaru LSR
Lista rekomendowanych operacji (projektów)
Małe projekty - liczba zrealizowanych wskaźników produktu min. 3
Preferowane będą operacje dotyczące: imprez integrujących i aktywizujących społeczność
lokalną, tworzenie zespołów artystycznych i ludowych; zakup strojów i eksponatów dla
organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych zainteresowanych kultywowaniem tradycji;
aktywizacja świetlic wiejskich; organizacja szkoleń,
Aktywizacja i nabywanie umiejętności - liczba zrealizowanych wskaźników produktu
min. 15
Preferowane będą działania: imprez integrujących i aktywizujących społeczność lokalną,
szkolenia m.in. z zakresu działalności organizacji pozarządowych; warsztaty animacji kultury.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015

56

EURO-COUNTRY – PARTNERSTWO DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Matryca logiczna dla Przedsięwzięcia Razem dla siebie i dla regionu
Opis
2. Podniesienie poziomu życia i
aktywności społecznej

Wskaźniki
Wskaźniki oddziaływania
- poziom scholaryzacji (ukończenia szkół
ponadgimnazjalnych i studiów) wśród społeczności
lokalnej (5%populacji) do końca 2015 r.
- wzrost o 5 % liczby mieszkańców deklarujących
zadowolenie z poziomu życia na obszarze LGD

Cele szczegółowe
realizowane przez
przedsięwzięcie

2.1 Stworzenie ciekawej oferty
integracji, aktywizacji i rozwoju
społeczności lokalnej

Małe projekty

- imprezy integrujące mieszkańców
regionu
- tworzenie i rozwój zespołów
artystycznych i ludowych
kultywujących tradycje terenu
- zakup strojów i eksponatów dla
organizacji pozarządowych oraz
osób fizycznych zainteresowanych
kultywowaniem tradycji
- aktywizacja świetlic wiejskich
(kółka zainteresowań, warsztaty
związane np. z tradycją terenu
Euro-Country etc.)
- warsztaty artystyczne
Działania LGD:
- szkolenia z zakresu
funkcjonowania ngo oraz
pozyskiwania funduszy na
działalność
- warsztaty animacji kultury

Wskaźniki rezultatu
- liczba osób uczestniczących w różnego typu
imprezach i spotkaniach organizowanych na terenie
LGD – min.4500
- ilość imprez przy organizacji których wykorzystano
zakupione stroje ludowe lub eksponaty – min.10
Wskaźniki produktu:
- ilość zorganizowanych na terenie imprez integrujących
mieszkańców terenu
- ilość organizacji pozarządowych lub osób fizycznych,
które zakupiły stroje lub eksponaty w celu kultywowania
tradycji

Cel ogólny
realizowany przez
przedsięwzięcie:

Funkcjonowanie
LGD, nabywanie
umiejętności i
aktywizacja

Wskaźniki produktu:
- ilość zorganizowanych zajęć, kursów, szkoleń lub
warsztatów
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Źródła weryfikacji
BDR GUS
Dane LGD na podstawie ankiet
beneficjentów

Dane z gmin i jednostek kultury
Dane LGD na podstawie
oświadczeń beneficjentów

Dokumentacja w siedzibie LGD
(m.in. raporty z przeprowadzonych
szkoleń i imprez, dokumentacja
zdjęciowa, listy obecności ze
szkoleń i kursów)

Dokumentacja w siedzibie LGD –
ankiety od beneficjentów; listy
obecności ze szkoleń i warsztatów,
dokumentacja zdjęciowa
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IV. Inwestycja w przyszłość
Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do realizacji:
celu ogólnego nr 2. Podniesienie poziomu życia i aktywności społecznej
celu szczegółowego 2.2 Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru
Uzasadnienie
Aktywizacja zawodowa mieszkańców ma na celu głównie zapewnienie startu młodym, ale
także rozwój już istniejących przedsiębiorstw. Wspierane będą wszelkie inicjatywy mające na
celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój lub przekwalifikowanie osób zatrudnionych
lub poszukujących pracy. Dodatkowym atutem w przypadku nowo-otwieranych
przedsiębiorstw będzie ich innowacyjność
Grupy docelowe beneficjentów
Rolnicy, przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w przetwórstwo rolno-spożywcze i
produkty lokalne, samorządy i jednostki im podległe (szkoły, domy kultury), organizacje
pozarządowe z obszaru LSR
Lista rekomendowanych operacji (projektów)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - liczba zrealizowanych
wskaźników produktu min. 7
Preferowane będą operacje dotyczące: usługi dla ludności, rozwoju energii odnawialnej;
usług związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym; usług związanych z rzemiosłem i
rękodzielnictwem; usług transportowych i budowlanych; usług dla rolnictwa
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw liczba zrealizowanych wskaźników
produktu min. 3
Preferowane będą operacje dotyczące: usługi dla ludności, rozwoju energii odnawialnej;
usług związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym; usług związanych z rzemiosłem i
rękodzielnictwem; usług transportowych i budowlanych; usług dla rolnictwa
Aktywizacja i nabywanie umiejętności - liczba zrealizowanych wskaźników produktu
min. 4
Preferowane będą działania: szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji osób pracujących
w rolnictwie w celu przebranżowienia się; szkolenia z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i
pozyskiwania środków na ten cel; szkolenia m.in. z zakresu rozwoju energii odnawialnej,
kursy agroturystyczne; organizacja wyjazdów studyjnych związanych z rozwojem sprzedaży
produktów
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Matryca logiczna dla Przedsięwzięcia Inwestycja w przyszłość

Cel ogólny
realizowany przez
przedsięwzięcie:

Opis
2. Podniesienie
poziomu życia i
aktywności społecznej

Cele szczegółowe
realizowane przez
przedsięwzięcie

2.2 Aktywizacja
zawodowa
mieszkańców obszaru

Różnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej

Operacje dotyczące:
- rozwoju energii
odnawialnej
- podstawowych usług
dla ludności
- rozwoju przetwórstwa
rolno-spożywczego
- usług transportowych
i budowlanych
- rzemiosła i
rękodzielnictwa
- Usług dla rolnictwa
Operacje dotyczące:
- usług dla ludności,
transport,
budownictwo
-inwestycji
prośrodowiskowych
- rozwoju przetwórstwa
rolno-spożywczego
- rzemiosła i
rękodzielnictwa
- usług dla rolnictwa

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Wskaźniki
Wskaźniki oddziaływania
- wzrost o 5% liczby mieszkańców deklarujących
zadowolenie z poziomu życia na obszarze LGD
- wzrost o 5% dochodów mieszkańców z tytułu
prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej
Wskaźniki rezultatu
- liczba powstałych nowych miejsc pracy na terenie LGD
-min.4
- Liczba podmiotów oferujących nowe usługi na terenie
LGD – min.10
- liczba mieszkańców terenu LGD uczestniczących w
spotkaniach, szkoleniach lub wyjazdach studyjnych
zakresu rozwoju przedsiębiorczości lub pozyskiwania
środków na ten cel – min.100
Wskaźniki produktu:
- ilość nowopowstałych lub zmodernizowanych punktów
usług dla ludności

Źródła weryfikacji
Dane własne LGD – ankiety beneficjentów
Dane gmin

Wskaźniki produktu:
- ilość nowopowstałych lub zmodernizowanych punktów
usług dla ludności

Dane LGD na podstawie ankiet
Dane z gmin
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- Dane LGD na podstawie oświadczeń
beneficjentów
- dane z gmin

Dane LGD na podstawie ankiet
Dane z gmin
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Funkcjonowanie,
nabywanie
umiejętności i
aktywizacja

- organizacja szkoleń
m.in. z zakresu energii
odnawialnej
- szkolenia z zakresu
podnoszenia
kwalifikacji osób
pracujących w
rolnictwie w celu
przebranżowienia się;m.in. w kierunki
agroturystyki
- szkolenia z zakresu
rozwoju
przedsiębiorczości

Wskaźniki produktu:
- ilość zorganizowanych spotkań, szkoleń i wyjazdów
studyjnych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości
oraz pozyskiwania środków na ten cel
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Dane LGD – listy obecności ze szkoleń,
dokumentacja zdjęciowa
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V. Nowoczesne centra integracji i aktywizacji mieszkańców
Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do realizacji:
celu ogólnego nr 2. Podniesienie poziomu życia i aktywności społecznej
celu szczegółowego nr 2.3 Wzrost dostępności do nowoczesnych
użyteczności publicznej,

obiektów

Uzasadnienie
Rozwój infrastruktury społecznej jest niezbędny do prawidłowego rozwoju społeczności
lokalnych. Częstą barierą rozwoju aktywności społecznej na wsiach jest brak odpowiednich
pomieszczeń, obiektów, które mogłyby wokół siebie gromadzić lokalną społeczność,
stwarzać warunki do rozwijania zainteresowań, kultywowania tradycji lokalnych. W czasie
warsztatów strategicznych mieszkańcy często wskazywali na te problemy – brak świetlicy
wiejskiej o odpowiednim standardzie, mała ilość placów zabaw dla dzieci, zaniedbane parki,
brak zagospodarowanych i estetycznych centrów wsi jako atrakcyjnych miejsc spotkań i
wspólnych przedsięwzięć mieszkańców. W dalszym ciągu w większości wsi obszaru LGD
brakuje obiektów rekreacyjnych i sportowych o standardzie spełniającym oczekiwania
młodzieży i dorosłych mieszkańców. Aby wieś była aktywna i dobrze zorganizowana
potrzebuje odpowiedniej infrastruktury do publicznego użytku, dlatego LGD wspiera w
ramach LSR przedsięwzięcia związane z remontem i wyposażeniem świetlic wiejskich,
budową wiejskich placów zabaw i boisk sportowych, adaptacji nieużytkowanych obiektów na
cele publiczne m.in. miejsca spotkań, izby pamięci i tradycji, wiejskie centra aktywności itp.
Wspierane będą także wszelkie inicjatywy mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy
oraz rozwój lub przekwalifikowanie osób zatrudnionych lub poszukujących pracy.
Grupy docelowe beneficjentów
samorządy i jednostki im podległe (szkoły, domy kultury), organizacje pozarządowe z
obszaru LSR
Lista rekomendowanych operacji (projektów)
Odnowa i rozwój wsi - liczba zrealizowanych wskaźników produktu min. 15
Preferowane będą operacje dotyczące: budowy, przebudowy i remontu infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej; remontów i wyposażania świetlic wiejskich; zagospodarowanie
centrów wsi; budowania placów zabaw; tworzenia miejsc spotkań, rekreacji i wypoczynku
mieszkańców np. kluby, kawiarnie, siłownie;
Małe projekty - liczba zrealizowanych wskaźników produktu min. 20
Preferowane będą operacje dotyczące: budowa placów zabaw, wyposażanie świetlic
wiejskich i ich remont, tworzenia miejsc spotkań, rekreacji i wypoczynku mieszkańców np.
kluby, kawiarnie, siłownie;
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Matryca logiczna dla Przedsięwzięcia Nowoczesne centra integracji i aktywizacji mieszkańców

Cel ogólny
realizowany przez
przedsięwzięcie:

Cele szczegółowe
realizowane przez
przedsięwzięcie

Działania PROW
Odnowa i rozwój wsi

Małe projekty

Opis
2. Podniesienie poziomu
życia i aktywności
społecznej

2.3 Wzrost dostępności
do nowoczesnych
obiektów użyteczności
publicznej

Operacje dotyczące:
-budowy , przebudowy
lub remontu infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej
- remontów i
wyposażania świetlic
wiejskich
- zagospodarowanie
centrów wsi (parkingi,
oświetlenie)
tworzenie
placów
zabaw
- budowa placów zabaw
-wyposażenia świetlic
wiejskich i ich remont

Wskaźniki
Wskaźniki oddziaływania
- wzrost o 5% liczby mieszkańców deklarujących
zadowolenie z poziomu życia na obszarze LGD
- wzrost o 5% dochodów mieszkańców z tytułu
prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej
Wskaźniki rezultatu
- liczba mieszkańców terenu korzystających z oferty
zmodernizowanych obiektów użyteczności publicznej
(świetlic wiejskich, miejsc spotkań i rekreacji) – min. 5000
- ilość imprez i spotkań przy organizacji których
wykorzystano nowy sprzęt zakupiony do świetlic, miejsc
spotkań i rekreacji – min. 30
- liczba zespołów, kółek tematycznych powstałych dzięki
zakupie nowego sprzętu – min.4

Źródła weryfikacji
- dane LGD z ankiet
- dane gmin

Wskaźniki produktu:
- ilość wybudowanych, przebudowanych lub
wyremontowanych obiektów infrastruktury sportoworekreacyjnej
- ilość wybudowanych, wyremontowanych lub
wyposażonych świetlic wiejskich, miejsc spotkań i
rekreacji
- ilość miejsc będących centrami wsi, zagospodarowanych
do użytku publicznego
- ilość stworzonych, wyremontowanych lub doposażonych
placów zabaw

Dokumentacja w siedzibie
beneficjenta(m.in. dokumentacja odbioru
technicznego)
Dokumentacja w siedzibie LGD – ankiety
od beneficjentów

Wskaźniki produktu:
- ilość stworzonych, wyremontowanych lub doposażonych
placów zabaw
- ilość miejsc będących centrami wsi, zagospodarowanych
do użytku publicznego
- ilość wybudowanych, przebudowanych lub
wyremontowanych obiektów infrastruktury sportoworekreacyjnej
- ilość sprzętu zakupiona w celu doposażenia placów
zabaw
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015

Dokumentacja w siedzibie
beneficjenta(m.in. dokumentacja odbioru
technicznego)
Dokumentacja w siedzibie LGD – ankiety
od beneficjentów

Dane LGD na podstawie oświadczeń
beneficjentów i ankiet
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- ilość stworzonych, wyremontowanych lub doposażonych
świetlic, miejsc spotkań i rekreacji
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V.
Określenie misji LGD
Członkowie Lokalnej Grupy Działania z założenia za główną wartość uznają zasadę
partnerskiej współpracy i inicjowanie oddolnych inicjatyw. Podczas warsztatów z udziałem
mieszkańców określono następującą misję:
Misją LGD Fundacja Euro-Country jest działanie na rzecz poprawy jakości życia
mieszkańców obszaru gmin Bierawa, Cisek, Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Polska
Cerekiew, Reńska Wieś poprzez budowanie silnej lokalnej koalicji partnerów
społecznych, gospodarczych i publicznych oraz rozwój turystyki wiejskiej.
VI.

Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR

Lokalna Grupa Działania „Fundacja Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich” obejmuje swoim zasięgiem teren sześciu gmin wiejskich i jednej
miejsko-wiejskiej, sześć ma również charakter rolniczy, jedna jest przemysłowo - rolniczo.
Stosunkowo dobra jakość gleb na znacznej części obszaru wykorzystywana jest do produkcji
rolniczej. Gospodarstwa są dobrze zorganizowane i charakteryzują się wysoką kulturą rolną.
Tereny o słabszych glebach, zwłaszcza w gminie Bierawa przeznaczane są pod różne
inwestycje oraz działalność gospodarczą. Teren siedmiu gmin partnerstwa Euro-Country leży
w jednym, spójnym obrysie geograficznym. Pomijając Głogówek który jest gminą miejskowiejską, posiadającą na swym terenie miasto (niewiele ponad 5 tyś mieszkańców), dominują
tutaj tereny wiejskie. Wszystkie gminy mają też profil rolniczy, gdzie przeważa produkcja
roślinna, wyjątkiem jest tutaj Bierawa, która jest gminą przemysłowo – rolniczą.
Spójność kulturowa
Wspólnym elementem dziedzictwa kulturowego obszaru LGD są liczne obiekty
materialne o wartościach kulturowych oraz niematerialne. Są to m.in. zespoły pałacowo –
parkowe będące ozdobami wielu miejscowości. Na terenach wszystkich gmin znajduje się
wiele budynków mieszkalnych, pochodzących z XIX w. o podobnym charakterze, z bogatym
wystrojem ściany frontowej, najczęściej szczytowej, nawiązując do wzorów prowincjonalnej
architektury barokowej i klasycystycznej. Charakterystyczne było umieszczanie pod
szczytem figurki, drewnianej lub z gipsu, przedstawiającej jakiegoś świętego, na tych
terenach był to często św. Florian (chronił przed pożarami) lub św. Jan Nepomucen.
Kolejnym wspólnym elementem są małe formy architektury sakralnej, czyli kapliczki, krzyże i
figury przydrożne, które zajmują ważne miejsce w krajobrazie wsi śląskiej. Usytuowane
zazwyczaj przy drogach, w przydomowych ogrodach, często także w szczerym polu, na
granicy wsi lub nad stawem, czy potokiem, pochodzą z różnych okresów od XIV do XX
wieku. Występują do dzisiaj w każdej prawie wsi na terenach naszych gmin, zarówno te
stacjonarne, czyli te do których można wejść, jak i ruchome, osadzone na słupach lub
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podmurówkach. Na terenach Euro-Country występują zabytki architektury przemysłowej i
gospodarczej, które przetrwały w gorszym lub lepszym stanie.
Bardzo charakterystyczne dla tego terenu jest podtrzymywanie tradycji wszystkich
narodowości zamieszkujących kiedyś na tych terenach. Wiele imprez o cyklicznym
charakterze bazuje właśnie na tych tradycjach, podkreślając wielokulturowość, a przez to
urozmaicenie tradycji. Coraz częściej także przypomina się stare potrawy, niegdyś cenione
przez gospodarzy, dzisiaj traktowane jako powrót do tradycji, przypominanie smaków z lat
dziecięcych, a także nawiązanie do nurtu zdrowej, ekologicznej żywności.
Na bogatych zasobach przyrodniczych, kulturowych i historycznych LGD buduje swoją wizję
rozwoju tego terenu. Na zasobach tych LGD chce rozwijać turystykę i produkt lokalny,
formułując jako cel strategiczny LSR: Stworzenie atrakcyjnej oferty regionu w oparciu o
dziedzictwo przyrodnicze i bogactwo różnych kultur. Cele szczegółowe odnoszą się do
konkretnych obszarów, które wymagają interwencji LGD, ponieważ są spoiwem łączącym
obszar zwany Euro-Country. Cel szczegółowy 1.1 Przygotowanie

i wypromowanie

kompleksowego produktu turystycznego Euro-Country nawiązuje zarówno do ubogiej
infrastruktury turystycznej, charakterystycznej dla wszystkich gmin partnerskich LGD ale
również do przygotowania kompleksowej oferty turystycznej terenu także w zakresie
promocji dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego. W odniesieniu do
infrastruktury technicznej są oczywiście wyjątki, takie jak rozbudowujący się wciąż ośrodek
nad akwenem Dębowa, ale na większości terenu jest ona słabo rozwinięta – brak szlaków
turystycznych, wyznaczonych i oznakowanych ścieżek dla turystów, elementów małej
infrastruktury turystycznej (pola namiotowe, wypożyczalnie sprzętu turystycznego etc.),
zagospodarowania zbiorników wodnych dla celów rekreacji i wypoczynku. Zbyt mało są
wykorzystane także walory historyczne i kulturowe obszaru – większość obiektów
zabytkowych jest zaniedbana, często w prywatnych rękach i niedostępna dla ruchu
turystycznego (jednym z nielicznych wyjątków jest zamek w Polskiej Cerekwi, który
niebawem ma zostać poddany rekonstrukcji). Jest to problem wspólny dla całego obszaru
LGD, stąd potrzeba realizacji przedsięwzięć w tym zakresie.
Drugie przedsięwzięcie w celu 1 będzie się odnosić głównie do przygotowania
kompleksowej oferty turystycznej dla mieszkańców i turystów promującej dziedzictwo
przyrodnicze, kulturowe i historyczne obszaru. Pomijając kilka wyjątków jak Art. Cup, czy
Głogówecki festiwal im Ludwika van Beethovena, brakuje stałych atrakcji, cyklicznych imprez
o znaczeniu ponadlokalnym, brak wspólnej promocji np. w formie przewodnika, mapy, czy
strony internetowej. Natomiast wiele lokalnych inicjatyw jest podejmowana w wielu
miejscowościach przez pasjonatów lokalnej historii, kultury i przyrody, im z kolei brakuje
promocji. Bardzo istotnym

jest również promowanie produktów lokalnych, czy też już

uznanych za tradycyjne, ponieważ w obecnej chwili odbywa się ono jedynie na targach, czy
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festynach różnego typu, a warto aby produkty te dotarły do szerszego grona odbiorców. W
ramach wdrażania LSR, projektów współpracy oraz funkcjonowania LGD można te oddolne
inicjatywy połączyć w jedną wspólną, zintegrowaną i atrakcyjną ofertę obszaru LGD i
promować pod wspólnym szyldem „Euro-Country”.
Należy także podkreślać wielokulturowość regionu, jak swoistą jego wizytówkę.
Wielokulturowość to paradoksalnie także element spajający teren zamieszkały kiedyś przez
Czechów, Polaków, Niemców, Ślązaków. Posiada on wiele tradycji, które warto pokazać i
promować. Imprezy takie, jak np. Śląskie wesele, Noc utopca, Olimpiada Śląska, czy
cykliczne już „Stoły Wielkanocne” i „Weinahstfesty” mają bardzo szczególny charakter i
cieszą się sporą popularnością zarówno pośród mieszkańców terenu, jak i gości z różnych
stron kraju oraz zagranicy.
Spójność społeczna
Liczba ludności zamieszkałej na terenie Euro-Country wynosi 55 215. Najliczniejszą
gminą jest Głogówek o charakterze miejsko-wiejskim, najmniejsze to Cisek i Polska
Cerekiew. Teren charakteryzuje się niskim poziomem bezrobocia. Bezrobotni to najczęściej
ludzie posiadający wykształcenie podstawowe lub zawodowe, nadal przeważają kobiety.
Jednak mało jest osób z prawem do zasiłku lub takich, którzy tracą go wyjeżdżając na
sezonowe prace za granicę.
Jest to obszar o bardzo podobnych wyznacznikach i problemach społecznych.
Według ostatniego spisu ludności statystyczny mieszkaniec na tym terenie posiada
podstawowe lub zawodowe wykształcenie, osób z wyższym wykształceniem jest ok. 3%.
Wykształceni, młodzi ludzie najczęściej opuszczają wieś i kontynuują swoją karierę w
większych miastach lub za granicą. Emigracja zarobkowa to również problem łączący
wszystkie gminy na terenie. Z drugiej strony coraz większa liczba osób zaczyna się
angażować w prace organizacji pozarządowych, powstają stowarzyszenia odnowy wsi,
których członkowie chcą z jednej strony realnej poprawy warunków życia, ale także ciekawej
oferty kulturalnej, która zapewni rozrywkę i przyciągnie turystów, a co za tym idzie, poprawę
gospodarki na terenie.
Potencjałem gospodarczym jest rolnictwo, w którym znajduje zatrudnienie wiele osób
z terenu, stąd konieczność różnicowania gospodarki wiejskiej, poszukiwania alternatywnych
źródeł dochodu i zmiany kwalifikacji zawodowych. Powstają nowe przedsiębiorstwa, obecnie
na terenie partnerstwa dominujące branże to: handel i usługi, budownictwo oraz transport.
Dochodzi do sytuacji gdy przedsiębiorcy przenoszą swoje siedziby na tereny wiejskie ze
względu na różnego typu ulgi, jakie są w stanie zapewnić mu konkretne gminy.
Na terenie Euro-Country aktywnie działa wiele organizacji pozarządowych, albo grup
nieformalnych, których głównym celem jest poprawienie jakości swojego życia, ale także
zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. W celu wzmocnienia
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aktywności mieszkańców i organizacji LGD wyznaczyła jako 2 cel strategiczny LSR
Podniesienie

poziomu

życia

i

aktywności

społecznej.

LGD

będzie

kontynuować

przedsięwzięcia związane z rozwijaniem inicjatyw o charakterze integracyjnym, kulturalnym i
edukacyjnym. Aby dobrze realizować te działania niezbędne są dalsze inwestycje w
infrastrukturę

społeczną,

głównie

stworzenie

nowoczesnych

obiektów

użyteczności

publicznej dobrze wyposażonych i udostępnianych, tak jak Hala sportowa w Cisku, czy
budowany Wielofunkcyjny Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zakrzowie. Cechą wspólną
obszaru LGD jest bogata sieć obiektów społecznych, ale także, co ważniejsze, zły stan
większości z nich, stare wyposażenie, lub często jego brak, brak ogrzewania, brak dostępu
do mediów. Stąd cel szczegółowy nr 2.3. Wzrost dostępności do nowoczesnych obiektów
użyteczności publicznej, który dąży do zapewnienia mieszkańcom terenu miejsc spotkań.
Aby jednak cel ogólny nr 2 został w pełni zrealizowany potrzebne są także inne działania,
zawarte w celach szczegółowych 2.1. Wzrost integracji, aktywizacji i rozwoju społeczności
lokalnej oraz 2.2 Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru LGD. W trakcie warsztatów
prowadzonych w celu aktualizacji LSR, wielokrotnie spotykaliśmy się z sugestiami, że
brakuje na naszym terenie ciekawej oferty dla osób które chciałyby aktywnie spędzać wolny
czas, zarówno dzieci, młodzieży, jaki i osób starszych, zwłaszcza tych na emeryturze, a
także brakuje oferty dla osób chcących się przebranżowić lub rozpocząć nową działalność.
Oba te cele szczegółowe mają służyć właśnie wypełnieniu tej luki, poprzez przygotowanie
ofert ciekawych zajęć, szkoleń, warsztatów i imprez różnego typu. Razem z celem 2.1 oferta
ta powinna w zdecydowany sposób podnieść jakość życia mieszkańców na naszym terenie.
VII.

Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR
przedsięwzięć.

Jednym z zasad podejścia LEADER jest podejście zintegrowane działań podejmowanych w
ramach LSR. Podejście Leader nie jest bowiem sektorowym programem rozwoju; tak więc
lokalna strategia rozwoju posiada wielosektorową podstawę, integruje kilka branż
działalności: społeczną, kulturalną, przyrodniczą, środowiskową. Działania i projekty zawarte
w strategii są ze sobą ściśle powiązane, a rola LGD jako koordynatora tych projektów,
powoduje, że tworzą one spójną całość. Integracja w ramach LSR dotyczy przede wszystkim
działań prowadzonych w ramach określonych grup działań zwanych przedsięwzięciami. W
ramach niniejszej strategii planuje się 5 grup działań, które w efekcie mają się przyczynić do
realizacji celów strategicznych i osiągnięcia wizji obszaru. Integracja w ramach LSR dotyczy
również związków między różnymi partnerami gospodarczymi, społecznymi, kulturowymi,
środowiskowymi

oraz

zaangażowanymi

sektorami.

We

wszystkich

planowanych

i

realizowanych przedsięwzięciach zakłada się udział przedstawicieli różnych sektorów w
podejmowaniu działań, inwestycji ukierunkowanych na osiągniecie wspólnych celów rozwoju
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obszaru. Działania wdrażane w ramach lokalnej strategii rozwoju będą monitorowane przez
LGD zarówno w procesie podejmowania decyzji o wyborze operacji zgodnych z LSR, jak i
prowadzenia ewaluacji pod kątem osiąganych wskaźników produktów, rezultatów i
oddziaływania na rozwój obszaru. W celach strategicznych oraz przedsięwzięciach ważne
jest osiąganie jak największych efektów poprzez połączenie wysiłków partnerów z różnych
sektorów

oraz

równoczesne

wykorzystanie

zasobów

przyrodniczych,

kulturowych,

społecznych i gospodarczych. I tak na przykład osiągniecie celu I Stworzenie atrakcyjnej
oferty regionu w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i bogactwo różnych kultur będzie
możliwe w ramach LRS, kiedy przedstawiciele różnych środowisk będą realizować spójne
komplementarne działania i inwestycje np. rolnik podejmie działalność agroturystyczną,
przedsiębiorca prowadzić będzie usługi w branży turystycznej, organizacja społeczna będzie
prowadzić działania na rzecz promocji regionu, a samorząd podejmie działania na rzecz
poprawy infrastruktury w postaci szlaków turystycznych, małej infrastruktury turystycznej,
będzie promować walory obszaru oraz ofertę podmiotów działających w obszarze turystyki.
Poprzez to zintegrowane działanie koordynowane i monitorowane przez LGD rozwój
turystyczny obszaru w okresie realizacji LSR będzie możliwy do osiągnięcia, zaplanowane
wskaźniki będą możliwe do zrealizowania. Na podobnej zasadzie podejścia zintegrowane
będą winny opierać się przedsięwzięcia służące rozwojowi lokalnej aktywności i podniesieniu
poziomu życia lokalnej społeczności. Rozwój społeczny został ściśle powiązany z rozwojem
gospodarczym, standard życia powiązany z jakością życia mieszkańców. Możliwości rozwoju
społecznego mieszkańców LGD: dostępu do edukacji, kultury, kultywowania tradycji,
rozwijania umiejętności i zainteresowań, są mocno powiązane z możliwościami rozwoju
zawodowego i gospodarczego, a tym samym z poziomem życia mieszkańców wsi.
Zastosowanie zintegrowanego podejścia do rozwoju obszaru LGD daje realne szanse na
rozwiązanie

części

problemów

zgłaszanych

przez

mieszkańców

oraz

osiągniecie

wytyczonych celów szczegółowych.
VIII.

Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR
przedsięwzięć.

Koncepcja Leader może odegrać cenną rolę w stymulowaniu nowych innowacyjnych podejść
do rozwoju obszarów wiejskich. Innowacyjność jest wspierana poprzez przyznanie LGD
dużego marginesu swobody i elastyczności w podejmowaniu decyzji co do działań, jakie
chciałyby wspierać. Innowacyjność na obszarach wiejskich może oznaczać transfer i
adaptację innowacji opracowanych gdzie indziej, modernizację tradycyjnych form technologii
(know-how) lub znajdywanie nowych rozwiązań dla stałych problemów wsi, których inne
środki interwencyjne polityki nie były w stanie rozwiązać w sposób zadowalający i trwały.
Może to dostarczyć nowych odpowiedzi na problemy charakterystyczne dla terenów
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wiejskich. Dla obszaru LGD Euro-Country innowacyjny charakter przejawia się w nowym
podejściu do wykorzystania bogatego, ale zaniedbanego dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego historycznej. Dotychczasowe działania w tym kierunku podejmowane były
przez różne organizacje i instytucje w sposób nie zintegrowany. Były to na ogół pewne
nietrwałe inicjatywy. W ramach LSR grupa wraz ze swoimi partnerami planuje stworzyć
zintegrowaną i kompleksową koncepcję rozwoju turystyki w oparciu o dziedzictwo
historyczne, realizowaną wspólnie przez wszystkich najważniejszych aktorów życia
społecznego

i

gospodarczego

tego

regionu.

W

uzasadnieniach

poszczególnych

przedsięwzięć znajdują się wskazania dotyczące innowacyjności planowych działań
wspieranych z budżetu LGD Euro-Country np. w koncepcji rozwoju kompleksowej oferty
turystycznej regionu innowacyjne są planowane inwestycje z zakresie infrastruktury
turystycznej, ponieważ w chwili obecnej brakuje zarówno miejsc noclegowych, jak i całej
infrastruktury, tzn. wypożyczalni wszelkiego typu sprzętów turystycznych (rowery, kajaki
etc.), ścieżek rowerowych, czy szlaków turystycznych. Nowym pomysłem jest wykorzystanie
potencjału rzeki Odry do rozwijania turystycznych szlaków wodnych i przystani. Rzeka
dotychczas postrzegana jako żywioł zagrażający mieszkańcom poprzez powodzie może
zostać w jakimś stopniu zagospodarowana na cele turystyczne i służyć mieszkańcom w
nowy sposób. Ponadto waloryzacja cennego i zróżnicowanego bogactwa kulturowego i jego
promocja przyczyni się do nowego spojrzenia na wielokulturowość regionu, która często
dzieliła lokalną społeczność, teraz poprzez wspólne działania i cele może być postrzegana
jako atut tego obszaru, może wspomagać rozwój różnych kultur i tradycji pogranicza.
Nie tylko przedsięwzięcia w obszarze turystyki i dziedzictwa kulturowego mają
charakter innowacyjny, także planowane działania w obszarze stymulowania rozwoju
aktywności społecznej zakładają nowe podejście do starych problemów. Rozwijanie idei
partnerstwa trzech sektorów, wiązanie celów społecznych z gospodarczymi, może
zaowocować wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami służącymi podnoszeniu poziomu życia
mieszkańców obszaru objętego LSR. LGD będzie równolegle wspierać polepszanie jakości
infrastruktury oraz oferty aktywności społeczno-kulturowej. Takie podejście będzie promować
wspólne działania przedstawicieli różnych środowisk i sektorów i próbę wiązania w
kompleksowe i spójne dotychczas rozproszone działania, inicjatywy, inwestycje. Aktywizacja
mieszkańców i ich integracja jest ważnym i nowym elementem rozwoju tego obszaru
charakteryzującego się wielokulturowością.
IX.

Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru
operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego
w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie LSR”, kryteriów, na
podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów
wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów
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Organem dokonującym oceny zgodności wniosków z LSR i wyboru operacji do
finansowania jest Rada LGD Euro-Country. W gestii biura LGD leży wstępna rekomendacja i
ocena, ale jedynie w odniesieniu do mierzalnych kryteriów. Rada rozpatruje wnioski i
podejmuje decyzje w ich sprawie podczas swoich posiedzeń. Podczas posiedzenia Rady
rozpatruje się wnioski w kolejności odpowiadającej kolejności ich złożenia do Biura LGD
Euro-Country. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz
osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu. Przewodniczący Rady może określić
maksymalny czas wystąpienia.
Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania będzie odbywać się
według następującej procedury:
1. Nabór wniosków o pomoc na realizację operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy finansowej w ramach działań „Różnicowania w kierunku
działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i
rozwój wsi” oraz „małych projektów” będzie prowadzona zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 8 lipca 2008 roku. W razie
konieczności, nabór będzie ogłaszany na konkretne przedsięwzięcia, nie tylko na
działania.
2. LGD przesyła do samorządu województwa wniosek o podanie do publicznej
wiadomości informacji o możliwości składania wniosków najpóźniej 45 dni przed datą
rozpoczęcia naboru wniosków, równocześnie informacje o naborze zamieszcza się
na stronie internetowej LGD, w siedzibie LGD EURO COUNTRY – Partnerstwo dla
Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w prasie lokalnej.
3. Wnioskodawcy składają wnioski bezpośrednio w siedzibie LGD EURO COUNTRY –
Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich lub za pomocą
poczty kurierskiej lub przesyłką poleconą. Za datę i godzinę złożenia wniosku uznaje
się:
a. W przypadku bezpośredniego złożenia wniosku w siedzibie LGD – datę i godzinę
dostarczenia wniosku do siedziby LGD,
b. W przypadku złożenia wniosku za pomocą poczty kurierskiej lub przesyłką
poleconą – datę i godzinę nadania poczty kurierskiej lub przesyłki poleconej.
4.

LGD wydaje wnioskodawcom potwierdzenie złożenia wniosku, zawierające datę i
godzinę wpływu wniosku, opatrzone pieczęcią EURO COUNTRY – Partnerstwo dla
Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich i podpisane przez pracownika biura
wyznaczonego do przyjmowania wniosków.
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5. LGD dokonuje oceny operacji do dofinansowania w terminie nie dłuższym niż 45 dni
od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy,
podejmując następujące działania:
a. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia, w którym upłynął termin składania
wniosków na operacje Zarząd LGD w porozumieniu z Przewodniczącym Rady
wyznacza termin, miejsce i porządek posiedzenia Rady. Biuro LGD niezwłocznie
wysyła członkom Rady zawiadomienie o posiedzeniu wraz z informacja dotyczącą
możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z
porządkiem posiedzenia w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas
posiedzenia. Dokumentacja może być udostępniana członkom Rady tylko w
biurze LGD. Informacja o posiedzeniu Rady jest także podawana do publicznej
wiadomości na stronie internetowej oraz siedzibie LGD. Posiedzenie Rady nie
może być wyznaczone wcześniej niż po upływie 7 dni od zawiadomienia o nim
członków Rady.
b. W terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia w którym minął termin składania
wniosków o przyznanie pomocy biuro LGD dokonuje streszczenia zawartości
wszystkich wniosków oraz sprawdzenia każdego wniosku pod kątem:
 Zgodności z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami w LSR,
 Zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
c. W terminie nie dłuższym niż 12 dni od dnia w którym minął termin składania
wniosków o przyznanie pomocy odbywa się posiedzenie Rady. Na posiedzeniu
Rady wnioski w formie kopii kart informacyjnych są przekazywane wszystkim
członkom Rady i omawiane w kolejności odpowiadającej kolejności ich
zgłoszenia.
d. Omawianie wniosku rozpoczyna się wystąpieniem przedstawiciela Zarządu lub
dyrektora biura prezentującego dany wniosek na podstawie karty informacyjnej.
e. Po prezentacji wniosku przez członka Zarządu, Rada podejmuje dyskusję nad
zgodnością z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji, po dyskusji Rada
przeprowadza następujące głosowania:


głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR, przeprowadzane przy użyciu
„Karty oceny zgodności operacji z LSR”,



głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych
przez LGD, przeprowadzane przy użyciu „Karty oceny operacji według
lokalnych kryteriów LGD”.

f.

Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według kryteriów
lokalnych sporządzane są: lista operacji wybranych oraz niewybranych przez
LGD do dofinansowania. Listę operacji wybranych do dofinansowania sporządza
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się uwzględniając limit dostępnych środków określony w informacji o możliwości
składania wniosków za pośrednictwem LGD Euro-Country o przyznanie pomocy
na dany rodzaj operacji. Na liście umieszcza się operacje, w kolejności według
liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji.
W identyczny sposób przygotowuje się listę projektów niewybranych. W sytuacji
kiedy na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania znajdą się
projekty o takiej samej liczbie punktów, o kolejności na liście zadecyduje data i
godzina złożenia danego wniosku w biurze LGD.
g. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady
podejmowana jest przez Radę decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie
wybraniu operacji do dofinansowania.
h. W terminie 2 dni roboczych (a 7 dni kalendarzowych wliczając w to dostarczenie
listu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) po posiedzeniu Rady LGD informuje w
formie pisemnej wnioskodawców o decyzji Rady w sprawie wyboru operacji do
dofinansowania. Muszą się tam znajdować informacje dotyczące:


zgodności operacji z LSR lub jej niezgodności



liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny Rady i miejscu na liście operacji



możliwości odwołania się od wyników oceny Rady poprzez złożenie wniosku o
ponowne rozpatrzenie operacji
i.

Wnioskodawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma z
informacją o decyzji Rady (nadanym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) może
złożyć w biurze LGD odwołanie od rozstrzygnięć Rady. W przypadku wpłynięcia
odwołań Zarząd LGD w terminie 3 dni wyznacza termin posiedzenie Rady w celu
rozpatrzenia złożonych odwołań. Posiedzenie Rady LGD musi się odbyć do 7 dni
kalendarzowych od wpłynięcia odwołania. Po rozpatrzeniu odwołań LGD
sporządza ostateczną listę operacji wybranych do dofinansowania ustalając ich
kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania
lokalnych kryteriów wyboru LGD oraz listę projektów nie wybranych.

j.

Po rozpatrzeniu odwołania Rada Fundacji przyjmuje uchwałę o aktualizacji listy
projektów wybranych do realizacji.

k. W terminie 7 dni od dnia ponownego dokonania wyboru operacji do
dofinansowania LGD przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu listę
wybranych i niewybranych operacji wraz ze złożonymi wnioskami o przyznanie
pomocy oraz dokumentacją Rady. Listy operacji projektów wybranych i
niewybranych do dofinansowania LGD publikuje na swojej stronie internetowej,
nie później niż w dniu przekazania dokumentów do właściwego podmiotu
wdrażającego.
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Członkowie Rady dokonują oceny zgodności z LSR przy użyciu karty weryfikacyjnej
zawierającej pytania:
- Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego określonego
w LSR?
- Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego
określonego w LSR?
- Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?
Projekt jest zgodny z celami LSR, jeśli odpowiedź na te podstawowe pytania jest
pozytywna. Następnie Rada podejmuje w formie uchwały decyzję o rekomendowaniu
projektu do realizacji w ramach budżetu LGD. Decyzja będzie podejmowana przez radę
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
Rada Fundacji będzie również przyznawać punkty za spełnianie tzw. lokalnych
kryteriów wyboru projektów. Do tego celu LGD ma również do dyspozycji opracowany
kwestionariusz

z

kafeterią

4

rodzajów

kryteriów

lokalnych

odnoszących

się

do

poszczególnych działań. Przyjęto także minimalne kryteria, które wniosek musi spełniać aby
otrzymać dofinansowanie. Kryteria dołączone do procedury
Lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD
MAŁE GRANTY
L.p.

1.

2.

Kryterium lokalne

Innowacyjność

Stopień
wykorzystania
lokalnych zasobów
w projekcie

3.

Poziom rozwoju
kapitału ludzkiego

4.

Udział partnerów w
realizacji projektu

5.

Czas realizacji

Punktacja

Proszę ocenić innowacyjność projektu w
skali od 1 do 5
- główny cele operacji/ projektu dotyczy
wykorzystania lokalnych zasobów – 3
pkt.
- jeden z celów szczegółowych
operacji/projektu dotyczy wykorzystania
lokalnych zasobów – 2 pkt.
- operacja/projekt w minimalnym stopniu
dotyczy wykorzystania lokalnych
zasobów – 1 pkt.
- główny cele operacji/ projektu dotyczy
rozwoju kapitału ludzkiego – 3 pkt.
- jeden z celów szczegółowych
operacji/projektu dotyczy rozwoju kapitału
ludzkiego – 1 pkt.
- operacja/projekt nie dotyczy rozwoju
kapitału ludzkiego – 0 pkt.
- w ramach operacji/projektu zakłada się
współpracę z co najmniej 3 partnerami 3 pkt.
- w ramach operacji/projektu zakłada się
współpracę z 1-2 lokalnymi partnerami1 pkt.
- nie zakłada się współpracy z partnerami
w ramach operacji/projektu – 0 pkt.
- mniej niż 6 miesięcy – 3 pkt.

Uzasadnienie / adekwatność do analizy SWOT
Preferuje się operacje/projekty innowacyjne
(nowe, lepsze, efektywniejsze produkty, usługi,
czy sposoby rozwiązywania problemów obszarów
wiejskich)
Preferuje się operacje/projekty wykorzystujące
lokalną historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego
środowiska, lokalna infrastrukturę turystyczną,
lokalne produkty i usługi, w powiązaniu z analizą
SWOT w LSR.

Preferuje się operacje/projekty dotyczące
rozwijania kapitału ludzkiego, przeciwdziałające
migracji ludzi młodych, niskiemu poziomowi
wykształcenia mieszkańców i aktywizujących
seniorów. Kryterium to wynika ze słabych stron
analizy SWOT: migracja młodych, starzejące się
społeczeństwo, niski poziom wykształcenia.
Preferuje się operacje/projekty realizowane z
udziałem kilku partnerów, aby zapewnić szersze
oddziaływanie projektów oraz zgodnie z wykazaną
w SWOT (słaba komunikacja pomiędzy grupami
działania) słabą stroną przyczynić się do
zwiększenia poziomu współpracy pomiędzy
grupami działania i budowania partnerstwa- na
podstawie oświadczeń partnerów.
Preferuje się operacje/projekty krótsze, które
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operacji/projektu

6.

Status Partnera LGD
Euro-Country

- od 6 do 12 miesięcy – 1 pkt.
- powyżej 12 miesięcy – 0 pkt.

dadzą oczekiwane efekty w krótszym czasie, a
jednocześnie będą możliwe do zamknięcia w
jednym roku realizacji LRS (co ważne jest ze
względów organizacyjnych dla LGD)- termin
realizacji operacji powinien znajdować się w
opisie operacji.

- Wnioskodawca jest Partnerem LGD – 3
pkt.
- Wnioskodawca nie jest Partnerem LGD
– 0 pkt.

Preferuje się operacje/projekty składane przez
formalnych zadeklarowanych Partnerów LGD,
ponieważ wzmacnia to potencjał LGD i strukturę
partnerstwa.

Maksymalna ilość punktów 20
Minimalna ilość punktów 11
Przynajmniej 1 punkt z kryterium nr 1 albo 2 lub 3

Lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
L.p.

1.

Kryterium lokalne

Zasoby,
doświadczenie i
kwalifikacje
wnioskodawcy

2.

Miejsce realizacji
operacji

3.

Powiązanie projektu
z innymi
przedsięwzięciami w
ramach LSR

4.

5.

Czas realizacji
operacji/projektu

Wpływ projektu na
promocję obszaru
działania LGD

Punktacja
- co najmniej 3 zrealizowane projekty ze
środków publicznych– 3 pkt.
- co najmniej 1 zrealizowany projekt ze
środków publicznych – 1 pkt.
- brak zrealizowanych projektów ze
środków publicznych – 0 pkt.

- operacja będzie realizowana w
miejscowości liczącej do 1000
mieszkańców – 3 pkt.
- operacja będzie realizowana w
miejscowości liczącej od 1000 do 1500
mieszkańców – 2 pkt.
- operacja będzie realizowana w
miejscowości liczącej powyżej 1500
mieszkańców – 1 pkt.

- stopień powiązania/związku danego
projektu z innymi realizowanymi na
terenie LGD, proszę ocenić w skali od 1
do 5 pkt.

-mniej niż 12 miesięcy – 3 pkt.
- od 12 miesięcy do 18 miesięcy – 1 pkt.
- powyżej 18 miesięcy – 0 pkt.

- operacja/projekt zawiera promocję z
wykorzystaniem logo Euro-Country – 3
pkt.
- operacja/projekt nie promuje obszaru z
wykorzystaniem logo Euro-Country –
0 pkt.

Uzasadnienie / adekwatność do analizy SWOT
Preferuje wnioskodawców doświadczonych w
obszarach, których dotyczą projekty,
zapewniających sprawną i z dużym
prawdopodobieństwem skuteczną realizację
projektów. Wnioskodawca musi dokonać krótkiego
opisu projektów z podaniem nazwy projektu,
celów projektu, wartość projektu, okres realizacji,
źródła dotacji- na podstawie oświadczenia
wnioskodawcy.
Preferuje
operacje/projekty
realizowane
w
mniejszych miejscowościach. Tak, aby zgodnie z
wykazaną w analizie SWOT słabą strona
(niedowartościowanie społeczności mieszkającej
na wsi przez władze), głównie właśnie w
odniesieniu do małych miejscowości, zrealizować
więcej projektów/operacji tam gdzie liczb
mieszkańców jest mniejsza- na podstawie
oświadczenia wnioskodawcy (w przypadku
projektu
realizowanego
w
kilku
miejscowościach -średnia arytmetyczna)
Preferuje operacje/projekty powiązane z realizacją
innych operacji/projektów realizowanych na
obszarze LGD bądź w ramach podejścia Leader
bądź w ramach innych programów w celu
uzyskania efektu synergii, koniecznej do poprawy
jakości życia mieszkańców. Ocena w skali od 1
do 5 pkt.
Preferuje operacje/projekty krótsze, które dadzą
oczekiwane efekty w krótszym czasie, a
jednocześnie będą możliwe do zamknięcia w
jednym roku realizacji LRS (co ważne jest ze
względów organizacyjnych dla LGD)- termin
realizacji operacji powinien znajdować się w
opisie operacji.
Preferuje operacje/projekty zakładające promocję
obszaru z wykorzystaniem logo typu LGD EuroCountry. Tak promocja przyczyni się do
wzmocnienia rozpoznawalności obszaru LGD, co
jest adekwatne do słabych stron w SWOT: słaba
identyfikacja obszaru w regionie, słaby przepływ
informacji w gminach. Budowanie silnej
rozpoznawalnej marki Euro-Country przyczyni się
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6.

Proszę ocenić innowacyjność projektu w
skali od 1 do 5

Innowacyjność

do pozytywnych zmian- na podstawie
oświadczenia wnioskodawcy.
Preferuje się operacje/projekty innowacyjne
(nowe, lepsze, efektywniejsze produkty, usługi,
czy sposoby rozwiązywania problemów obszarów
wiejskich)

Maksymalna ilość punktów 22
Minimalna ilość punktów 10
Przynajmniej 1 punkt w kryterium 1 lub 5

Lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁANOŚCI POZAROLNICZEJ

L.p.

Punktacja

Kryterium lokalne

Wielkość
gospodarstwa
rolnego

- gospodarstwo beneficjenta ma
powierzchnię poniżej średniej
wojewódzkiej – 3 pkt.
- gospodarstwo beneficjenta ma
powierzchnię powyżej średniej
wojewódzkiej – 0 pkt.

2.

Poziom rozwoju
turystyki opartej na
lokalnych zasobach

- główny cele operacji/ projektu dotyczy
rozwoju turystyki – 3 pkt.
- jeden z celów szczegółowych
operacji/projektu dotyczy rozwoju
turystyki – 1 pkt.
- operacja/projekt w minimalnym stopniu
dotyczy rozwoju turystyki – 1 pkt.

3.

Czas realizacji
operacji/projektu

1.

-- mniej niż 12 miesięcy – 3 pkt.
- od 12 miesięcy do 18 miesięcy – 1 pkt.
- powyżej 18 miesięcy – 0 pkt.

4.

Wpływ projektu na
promocję obszaru
działania LGD

- operacja/projekt zawiera promocję
lokalnych produktów i usług z
wykorzystaniem logo Euro-Country – 3
pkt.
- operacja/projekt nie promuje lokalnych
produktów i usług z wykorzystaniem logo
Euro-Country –
0 pkt.

5.

Innowacyjność

Proszę ocenić innowacyjność projektu w
skali od 1 do 5

Uzasadnienie / adekwatność do analizy SWOT
Preferuje
operacje/projekty
realizowane
w
gospodarstwach
rolnych
poniżej
średniej
wojewódzkiej obliczanej co roku przez ARiMR.
Gospodarstwa poniżej średniej wojewódzkiej są
często zaliczane do niskotowarowych, nie
dających możliwości utrzymania rodziny rolniczejna podstawie oświadczenia wnioskodawcy.
Preferuje operacje/projekty służące rozwojowi
turystyki w oparciu o lokalne zasoby, w
szczególności tworzenia i rozbudowy bazy
turystycznej i usług na rzecz turystyki.
Kryterium jest adekwatne do analizy SWOT, gdzie
w słabych stronach wykazano brak infrastruktury
turystycznej,
słabo
rozwiniętą
bazę
gastronomiczną i noclegową.
Preferuje operacje/projekty krótsze, które dadzą
oczekiwane efekty w krótszym czasie, a
jednocześnie będą możliwe do zamknięcia w
jednym roku realizacji LRS (co ważne jest ze
względów organizacyjnych dla LGD)- termin
realizacji operacji powinien znajdować się w
opisie operacji.
Preferuje operacje/projekty zakładające promocję
obszaru z wykorzystaniem logotypu LGD EuroCountry. Tak promocja przyczyni się do
wzmocnienia rozpoznawalności obszaru LGD, co
jest adekwatne do słabych stron w SWOT: słaba
identyfikacja obszaru w regionie, słaby przepływ
informacji
w gminach. Budowanie silnej
rozpoznawalnej marki Euro-Country przyczyni się
do pozytywnych zmian w zakresie rozwoju
gospodarczego i społecznego-na podstawie
oświadczenia wnioskodawcy.
Preferuje się operacje/projekty innowacyjne
(nowe, lepsze, efektywniejsze produkty, usługi,
czy sposoby rozwiązywania problemów obszarów
wiejskich)

Maksymalna ilość punktów 17
Minimalna ilość punktów 9
Przynajmniej 1 punkt z kryterium 2 albo 5
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Lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

Kryterium lokalne

Punktacja

Rozwój lokalnego
rynku pracy

- co najmniej 3 nowe miejsca pracy –
3 pkt.
- co najmniej 2 nowe miejsce pracy –
2 pkt.
- co najmniej 1 nowe miejsce pracy –
1 pkt.

Poziom rozwoju
turystyki opartej na
lokalnych zasobach

- główny cele operacji/ projektu dotyczy
rozwoju turystyki – 3 pkt.
- jeden z celów szczegółowych
operacji/projektu dotyczy rozwoju
turystyki – 2 pkt.
- operacja/projekt w minimalnym stopniu
dotyczy rozwoju turystyki – 0 pkt.

Wpływ projektu na
promocję obszaru
działania LGD

- operacja/projekt zawiera promocję
lokalnych produktów i usług z
wykorzystaniem logo Euro-Country – 3
pkt.
- operacja/projekt nie promuje lokalnych
produktów i usług z wykorzystaniem logo
Euro-Country –
0 pkt.

Wsparcie dla
określonych grup
osób

- przewidywane zatrudnienie dla osób
młodych (poniżej 35 roku życia)
specjalistów lub z wyższym
wykształceniem – 3 pkt.
- przewidywane zatrudnienie osób
młodych (bez względu na wykształcenie)
– 2 pkt.
- brak przewidywanego zatrudnienia dla
osób młodych lub/i z wyższym
wykształceniem – 0 pkt.

Innowacyjność

Proszę ocenić innowacyjność projektu w
skali od 1 do 5

Uzasadnienie / adekwatność do analizy SWOT
Preferuje operacje/projekty zakładające tworzenie
nowych miejsc pracy na terenie LGD. Kryterium
jest adekwatne do analizy SWOT, gdzie w słabych
stronach wykazano niedobór miejsc pracy na
lokalnym rynku.
Preferuje operacje/projekty służące rozwojowi
turystyki w oparciu o lokalne zasoby, w
szczególności tworzenia i rozbudowy bazy
turystycznej i usług na rzecz turystyki.
Kryterium jest adekwatne do analizy SWOT, gdzie
w słabych stronach wykazano brak infrastruktury
turystycznej,
słabo
rozwiniętą
bazę
gastronomiczną i noclegową.
Preferuje operacje/projekty zakładające promocję
obszaru z wykorzystaniem logotypu LGD EuroCountry. Tak promocja przyczyni się do
wzmocnienia rozpoznawalności obszaru LGD, co
jest adekwatne do słabych stron w SWOT: słaba
identyfikacja obszaru w regionie, słaby przepływ
informacji w gminach. Budowanie silnej
rozpoznawalnej marki Euro-Country przyczyni się
do pozytywnych zmian w zakresie rozwoju
gospodarczego i społecznego-na podstawie
oświadczenia wnioskodawcy.
Preferuje operacje/projekty, w których zakłada się
zatrudnienie osób młodych (poniżej 35 roku życia)
zwłaszcza z wyższym wykształceniem. Kryterium
jest adekwatne do analizy SWOT, gdzie w słabych
stronach wskazano na 2 problemy na lokalnym
rynku pracy: duża migracja zarobkowa za granicę,
szczególnie młodzieży, odpływ ludzi młodych z
wyższym
wykształceniemna
podstawie
oświadczenia wnioskodawcy.
Preferuje się operacje/projekty innowacyjne
(nowe, lepsze, efektywniejsze produkty, usługi,
czy sposoby rozwiązywania problemów obszarów
wiejskich)

Maksymalna ilość punktów 17
Minimalna ilość punktów 9
Decyduje większa liczba punktów w kryterium nr 2 lub 5

O liczbie przyznanych punktów za kryteria lokalne będą decydowały podkomisje
wyodrębnione w Radzie Fundacji przy pomocy karty weryfikacji projektów. Szczegółowe
rozwiązania i procedury wyboru projektów będą określone w Regulaminie Rady Fundacji.
Procedura oceny zgodności i wyboru operacji dotyczących Wdrażania lokalnych
strategii rozwoju w LGD „Fundacji Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju
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obszarów wiejskich” została określona przez Zarząd i Radę Fundacji na wspólnym
posiedzeniu i następnie zatwierdzona przez zarząd wraz z całą strategią. W trakcie realizacji
LSR możliwe będą zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. Konieczność tych zmian
może być spowodowana: 1) zmianą warunków społeczno-gospodarczych obszaru objętego
LSR, a tym samym analizy SWOT do której kryteria są adekwatne, 2) trudnościami w
procesie wyboru zgłoszonymi przez członków Rady. Zalecenia zmiany kryteriów będą
musiały znaleźć się w okresowym raporcie ewaluacyjnym sporządzanym przez LGD.
Zalecenie raportu zostaną wraz z propozycjami nowych kryteriów opracowanych przez Radę
zostaną przedstawione wspólnym posiedzeniu Rady Fundacji i Zarządu przyjęte uchwałą.
Następnie zmiany te zostaną zgłoszone przez Zarząd Samorządowi Województwa (SW)
odpowiedzialnemu za wdrażanie Osi 4 PROW. Pisemna akceptacja SW będzie skutkowała
wprowadzeniem nowych kryteriów oraz zmianami dokumentacji procedury wyboru operacji
wdrażanych w ramach LSR. Nadzór nad procedurą zmian kryteriów będzie miała Rada
Fundacji.
X.
Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji.
Budżet przeznaczony na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w LSR będzie
ustalany w stosunku do ilości mieszkańców terenu objętego działaniami LGD Euro - Country.
Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Rolnictwa dot. podejścia Leader jest iloczynem liczby
mieszkańców* obszaru i sumy 148 zł.
4.1.Pomoc na
4.2. Projekty
działania
współpracy
odpowiadające celom
osi 3 (Różnicowanie,
Odnowa,
Mikroprzedsiębiorstwa)
oraz „małe projekty”
Liczba mieszkańców *
116 zł =
6 404 940,00

Liczba
mieszkańców *
3 zł =
165 645,00

4.3.1.Koszty
bieżące LGD

Maksymalnie
15% całości
budżetu
1 107 235,00

4.3.2.Aktywizacja
i nabywanie
umiejętności

Maks. na 4.3. =
liczba mieszkańców
* 29 zł =
Po odjęciu
kosztów na
funkcjonowanie
494 000,00

Razem
działania

8 171 820,00

*Stan liczby mieszkańców z danych GUS na dzień 31.XII.2006
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Budżet
Limity środków na działania Osi 4
4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, w tym:

4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Lata
realizacji
LSR

operacje spełniające warunki przyznania
pomocy dla działań:

4.21
Wdrażanie
projektów funkcjonowanie nabywanie
umiejętności
współpracy LGD (koszty
bieżące)
i aktywizacja

Razem Oś 4

małe projekty

Razem
4.1/413

4

5

6

7

8

9

10

11

0,00

1 190 020,41

54 472,74

1 244 493,15

0,00

151 905,00

74 000,00

225 905,00

1 470 398,15

99 392,50

0,00

689 998,00

182 195,29

971 585,79

0,00

168 200,00

86 000,00

254 200,00

1 225 785,79

2011

230 963,00

38 000,00

0,00

147 107,37

416 070,37

0,00

175 700,00

64 000,00

239 700,00

655 770,37

2012

397 000,00

0,00

633 589,00

0,00

152 050,00

77 000,00

229 050,00

2013

160 000,00

631 026,00

598 405,00

0,00

161 740,00

64 000,00

225 740,00

2014

0,00

283 336,00

322 812,59

542 576,11

1 148 724,70

165 645,00

148 820,00

77 000,00

225 820,00

1 540 189,70

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148 820,00

52 000,00

200 820,00

200 820,00

2008-2015

887 355,50

952 362,00

3 434 825,00

1 130 397,50

6 404 940,00

165 645,00

1 107 235,00

494 000,00

1 601 235,00

8 171 820,00

Różnicowanie
w kierunku
działalności
nierolniczej

Tworzenie i
rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Odnowa i
rozwój wsi

1

2

3

2008-2009

0,00

2010

1 144 614,99
114 025,99
1 479 451,00
90 020,00
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Działania osi przeprowadzone przez LGD
4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Cele ogólne

Zakładana
Różnicowanie
liczba
Tworzenie i
w
zrealizowan
rozwój
kierunku
ych
mikroprzedsiębi
Przedsięwzięc wskaźników działalności
orstw
nierolniczej
ia
produktu
Nowoczesna
baza
minimalna
turystyczna
liczba
0
1
obszaru
EURO
COUNTRY
wartość
75 141,50

Stworzenie
atrakcyjnej
oferty
regionu
w oparciu o
dziedzictwo
Wielokulturow minimalna
przyrodnicze
y produkt
liczba
i bogactwo
turystyczny
różnych
EURO
kultur
COUNTRY
wartość
minimalna
Razem dla
liczba
siebie
i dla regionu wartość
minimalna
Podniesienie
Inwestycja w liczba
poziomu
przyszłość
życia i
wartość
aktywności
społecznej
Nowoczesne
minimalna
centra
liczba
integracji i
aktywizacji
mieszkańców wartość

Odnowa i
rozwój wsi

4.2.1

Małe projekty

Łącznie
wdrażanie
LSR

4.31

Nabywanie Funkcjonowanie
Projekty umiejętności
LGD (koszty
współpracy i aktywizacja
bieżące)

5
8
1 585 000,00

7

16

339f c 101,80 2 145 172,37

20
164 645,00

33 600,00

-

-

-

4

4

-

-

-

153 584,44

128 584,44

-

-

-

3

3

30
270 400,00
-

15

15 000 -

-

-

-

25 000,00

7

3

-

-

887 355,50

877 220,50

-

- 1 956 451,43

-

-

15

10

150 000,00

-

1 107 235,00

4

-

40 000,00

-

1 849 127,07

Minimalna liczba operacji w ramach LSR

7

4

23

Wartość operacji w ramach LSR ogółem

887 355,50

952 362,00

3 434 825,00

23

35

612 711,26 2 159 731,76
37

-

-

69

5

43

1 130 397,50 6 404 940,00

165 645,00

494 000,00
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XI.

Opis procesu przygotowania LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Euro-Country powstawała w okresie od czerwca do
września 2008 roku. Jest ona aktualizację Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich z
roku 2006. Prace nad aktualizacją strategii i dostosowaniu do aktualnych wymogów (ustaw i
projektów rozporządzeń) podjął Zarząd LGD, który zaprosił do współpracy Partnerów LGD,
reprezentujących 3 sektory, a w szczególności organizacje działające na rzecz aktywizacji
środowisk wiejskich. Wiosną 2008 r. przy okazji innych szkoleń organizowanych przez LGD
przedstawiciele LGD i zaproszeni do współpracy eksperci informowali społeczność lokalną o
Działaniu Osi 4 – Podejściu Leader, a następnie została stworzona grupa robocza,
wypracowująca założenia strategiczne do LSR. Nad całością prac czuwał zespół ekspertów
zewnętrznych. Jeden z ekspertów przygotował ankietę, która posłużyła do przeprowadzenia
badań wśród mieszkańców terenu. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły przede wszystkim
kierunków rozwoju obszaru oraz roli LGD. Pytaliśmy co najbardziej interesowałoby mieszkańców,
większość osób wskazywała poprawę jakości życia, ze szczególnym uwzględnieniem powstania
nowych miejsc umożliwiających spotkania oraz rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki.
Respondenci wskazywali także na bardzo istotną rolę LGD, czy samego biura LGD, licząc na
pomoc w wypełnianiu wniosków, ale również pomoc w pozyskiwaniu środków na realizacje
konkretnych projektów.
Członkowie grupy pracowali nad założeniami do LSR w sposób aktywny przy wsparciu
animatora partnerstw lokalnych. Głównym zadaniem grupy było opracowanie diagnozy obszaru
za pomocą analizy SWOT, zdiagnozowanie problemów oraz określenie celów strategicznych
LSR. Następnie w 3 grupach tematycznych liderzy opracowywali cele szczegółowe i rodzaje
przedsięwzięć potrzebne do osiągnięcia celów i wizji rozwoju. Jednocześnie od czerwca do
września 2008 zostały przeprowadzone warsztaty oraz konsultacje społeczne w kilku
miejscowościach na terenach wszystkich gmin. W trakcie konsultacji przedstawiciele społeczności
lokalnej wskazywali głównie na możliwość rozwoju, czy też budowy miejsc spotkań, utworzenie
konkretnej oferty spędzania wolnego czasu, ale również podnoszenie kwalifikacji oraz
przekwalifikowywania się. Spotkania te oraz zebrane ankiety pozwoliły na wypracowanie dwóch
celów ogólnych i kilku celów szczegółowych.
W maju 2010 roku zrodziła się potrzeba wprowadzenia zmian do LSR. Było to
spowodowane upływającą kadencją Rady Fundacji i Zarządu oraz przyjęciem do Forum
Programowego dwóch nowych członków. Zaszła również konieczność wprowadzenia zmian w
statucie Fundacji oraz Regulaminie Rady, który jest także załącznikiem do LSR. Rok później
wprowadzono kolejne zmiany dotyczące przede wszystkim wskaźników realizacji operacji.
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XII.

Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju jest wdrażana od momentu podpisaniu umowy z Samorządem
Województwa przez władze lokalnej grupy po pozytywnej weryfikacji w konkursie na wybór
lokalnych grup działania województwa opolskiego tj. 10 czerwca 2009 roku.
Grupa planuje szeroką kampanię informacyjną i szkoleniową z zakresu działań Osi 3 PROW
oraz wsparcia eksperckiego dla beneficjentów, co przyczyni się do zainteresowania beneficjentów
celami strategii LGD i planowania projektów zgodnych z LSR. Działania informacyjne będą
wykorzystywać istniejące na danym obszarze systemy społecznej komunikacji, tzn. tablice
informacyjne w urzędach gmin, prasę lokalną. Jako źródło informacji wykorzystywany również
będzie Internet. LGD posiada własną stronę internetową zawierającą statut, cele, ukazują się tam
również aktualności oraz wszelkie ogłoszenia.
Biuro LGD będzie doradzało oraz prowadziło szkolenia z zakresu wypełniania wniosków,
tak aby składane na poszczególne nabory wnioski projektów były kompletne i dobrze wypełnione.
Działania szkoleniowe związane z zasadami i trybem przyznawania pomocy finansowej oparte
będą w głównej mierze na bardzo dokładnym przeszkoleniu osób zainteresowanych w tym
zakresie z myślą o licznej grupie osób i organizacji mających duże braki kompetencyjne w
zakresie opracowania projektu i przygotowania wniosku o pomoc, aby uniknąć sytuacji
odrzucenia wniosku przez LGD w wyniku niedopatrzenia lub niedoinformowania wnioskodawcy.
Osoby i organizacje potrzebujące dalej idącej pomocy w tym zakresie będą miały możliwość
skorzystania z bezpłatnych porad oferowanych przez LGD.
W związku z dynamicznymi zmianami zachodzącymi na obszarze działania LGD, planuje
się raz na dwa lata aktualizację LSR poprzez przeprowadzenie warsztatów z udziałem
mieszkańców i dokonania weryfikacji realizowanych działań. Ważnym aspektem jest to, by
mieszkańcy obszaru mieli wgląd w działania LGD oraz wpływ na ewentualne zmiany, dlatego też
wszelkie działania są jawne a jakiekolwiek zmiany przeprowadzane będą w oparciu o opinie
mieszkańców oraz partnerów LGD z uwzględnieniem ich uwag i wniosków. Zostaną podjęte
działania mające na celu zapewnienie uczestnictwa w aktualizacji strategii przedstawicieli
wszystkich trzech sektorów: gospodarczego, publicznego i społecznego
W sytuacji, gdy zmiany będą znaczące, analizie poddane zostaną jeszcze cele
szczegółowe LSR. Za aktualizację LSR odpowiadać będzie zespół ekspertów powołany przez
Zarząd LGD.
XIII.

Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej.

Działalność LGD Euro-Country jest na bieżąco monitorowana i poddawana autoewaluacji
(samoocenie) w celu stałego podnoszenia jakości i efektywności działania. Dzięki stałemu
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powracaniu do pierwotnych celów wspólnego działania LGD z większym skutkiem będzie
realizować potrzeby społeczności i obszaru, dla rozwoju którego działa. Wspólne działanie trzech
sektorów jest dużą szansą na realizację zasad zrównoważonego rozwoju lokalnego. Środki
finansowe pozyskiwane wspólnymi siłami przez Partnerów LGD mogą przyspieszyć rozwój
gospodarczy i wpłynąć na ogólną poprawę jakości życia danej społeczności lokalnej.
Lokalna Grupa Działania prowadzi i zamierza kontynuować proces ewaluacji, tj. oceny
zarówno

wydolności organizacyjnej

LGD,

jak

i

poszczególnych

projektów

przez nią

realizowanych.
Prowadzona ewaluacja w szczególności dotyczy przyjętej przez grupę strategii, ponieważ
konieczne jest monitorowanie i ocenianie postępów realizacji strategii, przyjętych rozwiązań
(działań) oraz osiągania określonych celów. Ewaluacje przeprowadza się w celu ustalenia
efektywności pomocy strukturalnej Wspólnoty oraz w celu oszacowania jej oddziaływania w
odniesieniu do celów, a także analizy wpływu na specyficzne problemy strukturalne.
Stały monitoring polegający na systematycznym zbieraniu i analizowaniu danych
ilościowych i jakościowych dotyczących realizowanych projektów w aspekcie finansowym i
rzeczowym, umożliwia ocenę zgodności działania z założonymi celami. Dotyczy to głównie
kontroli harmonogramu i budżetu projektów. Ewaluacja podejmowana przez LGD przynajmniej
raz w roku ocenia jakość podejmowanych działań, mocnych i słabych stron działania.
Grupa podejmuje działania samoewaluacji w celu systematycznego podnoszenia jakości
swoich działań i usług.
Autoewaluacja LGD przyczynia się do:


Potwierdzenia

słuszności

ustalonych

wcześniej

działań

(np.

potwierdzenie

dobrze

określonego problemu, dobrze zdefiniowanego celu, itp.);


Sprawniejszego planowania dotyczącego min. wprowadzenia nowych rodzajów usług,
zwiększenia zatrudnienia w okresach wzmożonej aktywności, określenie z wyprzedzeniem
trudności mogących mieć niekorzystny wpływ na jakość usług, itp.;



Zidentyfikowania i poprawienia podejrzewanych błędów;



Optymalnego wykorzystania środków: czasu pracy, umiejętności ludzkich, lokalu, sprzętu i
pieniędzy;



Informowania pracowników organizacji i ochotników o oczekujących ich zadaniach;



Motywowania pracowników poprzez włączenie w proces autoewaluacji oraz uświadomienie
im, jaki wpływ na odbiorców mają ich działania i jakie są efekty ich pracy.
W LGD prowadzi się czynności autoewaluacji poprzez wykorzystanie prostego narzędzia,

jakim jest analiza SWOT. Analiza otoczenia zewnętrznego i możliwości organizacyjnych stanowi
wyjściowy punkt do wyboru strategii działania. Pozwala uzmysłowić członkom grupy, jakie są
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realne możliwości organizacji i na jakie trudności może napotkać w działaniu. Zbadaniu należy
poddać sytuacje wewnętrzna organizacji, jak i czynniki oddziaływujące z zewnątrz.
Matryca służąca przeprowadzeniu analizy SWOT LGD
Cechy POZYTYWNE
Cechy NEGATYWNE
Czynniki
Mocne strony:
Słabe strony:
WEWNĘTRZNE • Jakie są zalety Twoje/Twojej
• Co jest robione niedobrze?
organizacji?
Co może być usprawnione?
Co robisz dobrze?
• Rozważ odpowiedzi na powyższe
• Rozważ odpowiedzi na powyższe pytania
pytania z Twojego punktu widzenia z Twojego punktu widzenia oraz z punktu
oraz z punktu widzenia innych osób widzenia innych osób zaangażowanych
zaangażowanych w Partnerstwo.
w Partnerstwo.
• Nie bądź skromny, bądź
• Bądź realistyczny i stań twarzą w twarz
realistyczny.
z faktami (nawet nieprzyjemnie dla ciebie
• Jeżeli będziesz miał z tym
brzmiącymi).
Przykład: słabą stroną może być brak
trudności – wypisz najpierw
Twoje/Twojej
właściwej koordynacji działań
organizacji/Partnerstwa cechy
podejmowanych przez członków
charakterystyczne – niektóre z tych Partnerstwa.
cech będą z pewnością silnymi
stronami.
Przykład: mocną stroną może być
zgrany i lubiący ze sobą pracować
zespół.
Czynniki
ZEWNĘTRZNE
Szanse:

Szanse:
• Gdzie są pola największych szans
dla Ciebie/ Twojej
organizacji/Partnerstwa? Jakie są
ciekawe trendy w otoczeniu?
• Szanse, które możesz
wykorzystać, mogą pochodzić z
szans:
– stworzonych przez technologię i
rynek
zarówno w skali mikro, jak i makro;
– stworzonych przez politykę
gospodarczą i finansową rządu,
które dotyczą dziedziny, w której
działasz;
– wynikających ze struktury rynku
pracy, struktury społeczeństwa,
zmian w stylu życia społeczeństwa,
wzorów społecznych, lokalnych
wydarzeń itd.
Przykład: szansą, którą można
wykorzystać, jest zainteresowanie
lokalnych mediów pracami
Partnerstwa.

Zagrożenia:
• Jakie przeszkody napotykasz?
Czy zmieniają się wymagania dotyczące
twojej pracy, produktu, usługi?
• To, co w pewnych sytuacjach jest
szansą, w innych może być zagrożeniem
(patrz wyżej).
Przykład: Zagrożeniem może być
zmiana
władz lokalnych po wyborach.

LGD stosuje także do samoewaluacji kwestionariusze pomocnicze:
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Działanie 1
Cel autoewaluacji

Autoewaluacja
może być
wykorzystana do

Zbadanie jakości Partnerstwa oraz jego udoskonalenie w
kierunku lepszego planowania i realizacji
Projektu
• zbadania efektywności podziału zadań między partnerów;
• zbadania skuteczności przyjętych procedur określających
zasady współpracy między partnerami;
• oceny jakości współpracy partnerów;
• diagnozy roli poszczególnych partnerów oraz zgodności
realizowanych ról z przyjętymi założeniami;
• oszacowania możliwości oraz ograniczeń w trakcie
planowania, realizacji i koordynacji projektu;
• zbadania skuteczności zarządzania i koordynowania pracy
Partnerstwa;
• oceny potencjału Partnerstwa.

.
Działanie 2
Cel autoewaluacji

Autoewaluacja
może być
wykorzystana do

Ocena skuteczności i wydajności projektu oraz zaplanowanie
ewentualnych działań naprawczych, wspomagających
osiąganie postępów w realizacji celów projektu.
• zbadania, w jakim stopniu podejmowane działania
przyczyniają się do osiągania założonych celów projektu;
• zbadania postępów w realizacji projektu oraz identyfikowania
ewentualnych zagrożeń dla osiągnięcia celów projektu;
• refleksji nad tym, czy jakiś inny typ działań mógłby być
bardziej skuteczny dla osiągnięcia założonych celów;
• diagnozy, czy realizowane działania prowadzone są w
optymalny sposób, tzn. czy koszty działań (finansowe,
czasowe) równoważą płynące z nich korzyści;
• zbadania zgodności realizowanych działań z oczekiwaniami i
potrzebami odbiorców.

Działanie 3
Cel autoewaluacji
Autoewaluacja
może być
wykorzystana do

Ocena skuteczności wdrażanych strategii we włączaniu
rezultatów projektu do głównego nurtu
• identyfikowania przeszkód w realizacji procesu – w celu
podjęcia ewentualnych działań naprawczych;
• identyfikowania najskuteczniejszych strategii i najlepszych
praktyk we włączaniu rezultatów
projektu do głównego nurtu polityki;
• ustalania poziomu trwałości rezultatów projektu;
• zbadania postępów realizacji prac przy procesie
mainstreamingu i podjęcia ewentualnych
działań naprawczych;
• zbadania odbioru podejmowanych działań przez decydentów
odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian w swoich
instytucjach i organizacjach.
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Czynności autoewaluacji w LGD w okresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju będzie
prowadził zespół ekspertów powołany przez Radę LGD spośród jej członków i pracowników.
XIV.

Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi
z obszarem objętym LSR.

Przy opracowaniu niniejszego rozdziału uwzględniono m.in. następujące dokumenty:
1. Narodowa Strategia Spójności na lata 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa 2007 r.
2. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa, listopad 2006 r., Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada
2006 r.
3. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego, Załącznik do Uchwały XXXIX/350/2005
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2005 r.
4. Międzygminno – powiatowa strategia rozwoju wspólnoty kędzierzyńsko - kozielskiej
5. Strategia Rozwoju powiatu prudnickiego
6. Strategia Rozwoju Gminy Polska Cerekiew
7. Strategia Rozwoju Gminy Pawłowiczki
8. Strategia Rozwoju Gminy Bierawa
9. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
10. Strategia Rozwoju Gminy Reńska Wieś
11. Strategia Rozwoju Gminy Lubrza
12. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Głogówek
Przyjęte w LSR cele strategiczne są zbieżne zarówno z oczekiwaniami mieszkańców
poszczególnych gmin jak i strategiami na poziomie kraju, województwa, powiatu i gminy.
Analizę spójności LSR EURO - COUNTRY rozpoczniemy od najogólniejszego dokumentu
planistycznego dla Polski na lata 2007-13, czyli Narodowej Strategii Spójności. NSS to dokument
strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy
unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.
Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności
gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia
oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. „Szczególnym
wyzwaniem dla Polski, o charakterze przestrzennym, społecznym i gospodarczym jest
restrukturyzacja rolnictwa i obszarów wiejskich. Polska jest obecnie krajem UE o największej
liczbie ludności pracującej w rolnictwie i jednocześnie o największej liczbie osiedli wiejskich (…)
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W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera restrukturyzacja rolnictwa i obszarów
wiejskich (…)”
Cele wytyczone w LSR są w pełni spójne z politykami horyzontalnymi NSS. Głównym
założeniem LGD jest poszukiwanie nowych rozwiązań rozwojowych dla regionów podobnie jak
zakłada to NSS. NSS mówi również o budowaniu kapitału społecznego i zwiększenia spójności
społecznej. Cel ten koresponduje z kolejnym założeniem strategicznym LSR, czyli zwiększeniem
poziomu integracji społeczności lokalnej. Ponadto zakłada się tutaj stworzenie ciekawej oferty
integracji, aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej co z pewnością zwiększy spójność
społeczną obszaru LGD.
Nawiązując do Strategii Rozwoju Kraju należałoby przywołać priorytet 4: Budowa
zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich
oraz priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. Z pewnością można
stwierdzić, iż priorytety te są w pełni spójne z celami wytyczonymi przez LGD. W LSR czytamy :
„Cały obszar posiada spory potencjał i możliwości rozwoju (…)”, co też próbuje się osiągnąć.
Również stworzenie ciekawej oferty integracji i rozwoju społeczności lokalnej jest centralnym
założeniem LGD, który nawiązuje do jednego z priorytetów Strategii Rozwoju Kraju.
Kolejnym ważniejszym dokumentem, na którym należy się oprzeć jest Strategia Rozwoju
Województwa Opolskiego. Jeden z celów zakłada zapewnienie dogodnych warunków życia w
regionie. Podstawę do stworzenia optymalnych warunków stanowią m.in.: urozmaicona oferta
kulturalna regionu, jego instytucje kultury oraz liczne zabytki. LGD EURO – COUNTRY dąży
właśnie do wykorzystania wielokulturowości oraz licznych zasobów regionu na którym działa.
W tej części analizy rozważymy 2 ogólne cele LSR pod kątem zgodności strategii gmin objętych
LSR, ponieważ właśnie to z ich założeniami

strategia EURO – COUNTRY powinna być

najbardziej spójna.
Cel ogólny 1: Stworzenie atrakcyjnej oferty regionu w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i
bogactwo różnych kultur
Ten cel przewiduje stworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb społecznych i
kulturalnych mieszkańców wsi oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej wokół zachowania
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru.
Tematyka wykorzystania walorów regionu obecna jest w opracowaniu planistycznym każdej
gminy. Przepiękne krajobrazy, dzikość przyrody, liczne zabytki to walory każdej z gmin. Również
specyfika kulturowa mieszkańców całego obszaru objętego LSR jest czymś wyjątkowym.
Wszystko to pozwala na rozwój tych regionów. Rozwój ten kształtuje się przede wszystkim w
kierunku turystycznym. Zarówno LGD jak i poszczególne gminy zakładają stworzenie bazy
turystycznej, głównie w kierunku rozwinięcia turystyki wiejskiej i agroturystyki. Ważnym
przedsięwzięciem jest również wykorzystanie wielokulturowości całego regionu przede wszystkim
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poprzez ochronę kultury i tradycji, poprzez organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, poprzez
integrację wokół sportu, kultury i pielęgnowania tradycji.
Cel ogólny 2: Podniesienie poziomu życia i aktywności społecznej
Ten cel przewiduje integrację i aktywizację mieszkańców obszaru LGD oraz ich rozwój.
Rozwój infrastruktury społecznej jest niezbędny do prawidłowego rozwoju społeczności lokalnych.
Częstą barierą rozwoju aktywności społecznej na wsiach jest brak odpowiednich pomieszczeń,
obiektów, które mogłyby gromadzić lokalną społeczność, stwarzać warunki do rozwijania
zainteresowań, kultywowania tradycji lokalnych, dlatego też cele gmin w dużym stopniu skupiają
się wokół tego problemu zakładając np. przystosowanie bazy oświatowej, kulturalnej i
rekreacyjnej do nowoczesnych potrzeb mieszkańców.
Ważną kwestią jest również już wspomniana integracja i aktywizacja mieszkańców. Społeczność
wiejska ma duże potrzeby w zakresie integracji i oferty spędzania czasu wolnego, dlatego też
LGD skupia się w dużej mierze na organizacji różnego rodzaju festynów, imprez kulturalnych,
spotkań tematycznych czy szkoleń. Również gminy zakładają swój rozwój właśnie w tym
kierunku, stawiając na kapitał ludzki.
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Spójność Lokalnej Strategii Rozwoju "EURO - COUNTRY" z dokumentami strategicznymi
Lokalna strategia rozwoju
EURO-COUNTRY

1. Nowoczesna baza
turystyczna obszaru
Euro-Country

Przedsięwzięcie

2. Wielokulturowy produkt turystyczny
EURO-COUNTRY

1. Stworzenie atrakcyjne oferty regionu
w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze
i bogactwo różnych kultur

cel ogólny

Strategia rozwoju
województwa opolskiego

Strategia rozwoju obszarów
wiejskich i rolnictwa na lata 20072013
(z elementami prognozy do roku
2020)

Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia 2007-2013
(Narodowa Strategia Spójności)

Strategia Rozwoju Kraju na
lata 2007-2015

Cel IV: Aktywizacja
gospodarcza regionu z
zachowaniem zasady
zrównoważonego rozwoju
IV.8 Turystyka jako element
rozwoju gospodarczego regionu
Cel VI: Wielofunkcyjne, różnorodne
oraz atrakcyjne dla inwestycji i
zamieszkania obszary wiejskie
VI.4 Rozwój turystyki wiejskiej

Cel 1. Wspieranie zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich
Priorytet 1. Zróżnicowanie
działalności w celu zapewnienia
alternatywnych źródeł dochodów

Cel 2: Poprawa jakości
kapitału ludzkiego i
zwiększenie spójności społecznej
Cel 4: Podniesienie konkurencyjności i
innowacyjności przedsiębiorstw, w tym
szczególnie sektora wytwórczego o
wysokiej wartości dodanej oraz sektora
usług
Cel 5: Wzrost konkurencyjności
polskich regionów i przeciwdziałanie
ich marginalizacji społecznej,
gospodarczej i przestrzennej
Cel 6: Wyrównywanie szans
rozwojowych i wspomaganie zmian
strukturalnych na obszarach wiejskich

Priorytet 2: Poprawa stanu
infrastruktury technicznej i
społecznej
Priorytet 5: Rozwój
obszarów wiejskich
Priorytet 6: Rozwój regionalny i
podniesienie spójności
terytorialnej

Cel IV: Aktywizacja
gospodarcza regionu z
zachowaniem zasady
zrównoważonego rozwoju
IV.8 Turystyka jako element
rozwoju gospodarczego regionu
Cel VI: Wielofunkcyjne, różnorodne
oraz atrakcyjne dla inwestycji i
zamieszkania obszary wiejskie
VI.4 Rozwój turystyki wiejskiej

Cel 1. Wspieranie zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich
Priorytet 1. Zróżnicowanie
działalności w celu zapewnienia
alternatywnych źródeł dochodów

Cel 2: Poprawa jakości
kapitału ludzkiego i
zwiększenie spójności społecznej
Cel 4: Podniesienie konkurencyjności i
innowacyjności przedsiębiorstw, w tym
szczególnie sektora wytwórczego o
wysokiej wartości dodanej oraz sektora
usług
Cel 5: Wzrost konkurencyjności
polskich regionów i przeciwdziałanie
ich marginalizacji społecznej,
gospodarczej i przestrzennej
Cel 6: Wyrównywanie szans
rozwojowych i wspomaganie zmian
strukturalnych na obszarach wiejskich

Priorytet 2: Poprawa stanu
infrastruktury technicznej i
społecznej
Priorytet 5: Rozwój
obszarów wiejskich
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VI.1 Zachowanie i wykorzystanie
zasobów kulturowych oraz
przyrodniczych wsi, poprawa stanu
środowiska
Cel VII: Rozwój wielokulturowej
tożsamości oraz międzynarodowej i
krajowej współpracy regionalnej

Priorytet 2. Wspieranie wyrobu
produktów tradycyjnych i lokalnych
Priorytet 3. Aktywizacja
społeczności wiejskich i poprawa
infrastruktury społecznej

Cel 2: Poprawa jakości kapitału
ludzkiego i zwiększenie spójności
społecznej

Priorytet 5: Rozwój obszarów
wiejskich

Cel 5: Wzrost konkurencyjności
polskich regionów i przeciwdziałanie
ich marginalizacji społecznej,
gospodarczej i przestrzennej

VII.1 Tworzenie warunków do
rozwoju wielokulturowej tożsamości
regionalnej VII.2 Region jako obszar
wielokulturowego społeczeństwa
otwartego na świat VII.5 Tworzenie
warunków do podtrzymywania i
wzmacniania poczucia więzi z
regionem
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Cel II: Zapewnienie dogodnych
warunków życia w regionie
II.2 Tworzenie warunków dla
zwiększenia zatrudnienia
II.8 Tworzenie warunków dla
realizacji potrzeb oświatowych i
kulturowych społeczeństwa

Cel 3: Wzmocnienie
przetwórstwa rolno-spożywczego
w kierunku poprawy jakości
i bezpieczeństwa żywności
Priorytet 2. Wspieranie wyrobu
produktów tradycyjnych i lokalnych

Cel 2: Poprawa jakości
kapitału ludzkiego i
zwiększenie spójności społecznej

Priorytet 4: Budowa
zintegrowanej wspólnoty
społecznej i jej
bezpieczeństwa
Priorytet 5: Rozwój
obszarów wiejskich

Cel II: Zapewnienie dogodnych
warunków życia w regionie
II.2 Tworzenie warunków dla
zwiększenia zatrudnienia
II.8 Tworzenie warunków dla
realizacji potrzeb oświatowych i
kulturowych społeczeństwa

Cel 1. Wspieranie zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich

Cel 2: Poprawa jakości
kapitału ludzkiego i
zwiększenie spójności społecznej

Priorytet 2: Poprawa stanu
infrastruktury technicznej i
społecznej

Cel VI: Wielofunkcyjne,różnorodne
oraz atrakcyjne dla inwestycji i
zamieszkania obszary wiejskie

Priorytet 5: Rozwój
obszarów wiejskich
Priorytet 6: Rozwój regionalny
i podniesienie spójności
terytorialnej

Komplementarność Lokalnej Strategii Rozwoju "EURO - COUNTRY" w strategiach rozwoju Powiatów oraz Gmin
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Lokalna strategia rozwoju
EURO-COUNTRY

1. Nowoczesna baza turystyczna
obszaru Euro-Country

Przedsięwzięcie

2. Wielokulturowy produkt turystyczny
EURO-COUNTRY

1. Stworzenie atrakcyjne oferty regionu
w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze
i bogactwo różnych kultur

cel ogólny

Międzygminno-powiatowa
stratega rozwoju wspólnoty
Kedzierzyńsko-Kozielskiej
do 2015 roku
Cel 1.6: Rozwój bazy
sportowo-rekreacyjnej

Strategia Rozwoju Powiatu
Prudnickiego

Cel strategiczny 1: Turystyka wykorzystanie walorów
historycznych, kulturowych i
środowiskowych
Cel szczegółowy: Rozwój
agroturystyki

Cel 1.8: Promocja historii,
kultury i teraźniejszości
powiatu

Cel strategiczny 1: Turystyka wykorzystanie walorów
historycznych, kulturowych i
środowiskowych
Cel szczegółowy: Rozwój
agroturystyki

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
Głogówek

Cel I: Zapewnienie efektywnego rozwoju
gospodarczego

Strategia Rozwoju Gminy
Lubrza

Cele strefy gospodarczej 1:
Aktywizacja rozwoju
agroturystyki w gminie

Cel szczegółowy 8: Rozwój turystyki i
agroturystyki-budowa przejścia z Czechami
Cel szczegółowy 9: Rozwój sfery usługowej:
gastronomia i baza hotelowa

Cel I: Zapewnienie efektywnego rozwoju
gospodarczego
Cel szczegółowy 6: Promocja produkcji
własnej (lokalnej)
Cel szczegółowy 8: Rozwój turystyki i
agroturystyki-budowa przejścia z Czechami
Cel szczegółowy 9: Rozwój sfery usługowej:
gastronomia i baza hotelowa
Cel II: Zapewnienie ładu przestrzennego i
rozwoju zrównoważonego ekologicznie
Cel szczegółowy 11: Rewaloryzacja zabytków
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Cele strefy gospodarczej 1:
Aktywizacja rozwoju
agroturystyki w gminie
Cele strefy społecznej 3:
Zachowanie dziedzictwa
kulturowego poprzez
sukcesywną renowację
zabytków
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Cel 1.8: Promocja historii,
kultury i teraźniejszości
powiatu

4. Inwestycja w przyszłość

3. Razem dla siebie
i dla regionu

Cel 1.6: Rozwój bazy
sportowo-rekreacyjnej

Cel 1.6: Rozwój bazy
sportowo-rekreacyjnej
5. Nowoczesne centra
integracji i aktywizacji
mieszkańców

2. Podniesienie poziomu życia
i aktywności społecznej

1. Stworzenie atrakcyjne oferty
regionuw oparciu o dziedzictwo
przyrodniczei bogactwo różnych
kultur

EURO-COUNTRY – PARTNERSTWO DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Cel szczegółowy: Aktywizacja
kulturalna gmin powiatu
Cel strategiczny 2: Poprawa jakości
życia oraz zapewnienie stabilności i
perspektyw lokalnej społeczności

Cel III: Poprawa jakości życia oraz
zapewnienie perspektywy lokalnej
społeczności

Cele strefy społecznej 2:
Wspieranie przez gminę działań
z zakresu kultury i kultury
fizycznej

Cel strategiczny 2: Poprawa jakości
życia oraz zapewnienie stabilności i
perspektyw lokalnej społeczności

Cel III: Poprawa jakości życia oraz
zapewnienie perspektywy lokalnej
społeczności

Cele strefy społecznej 2:
Wspieranie przez gminę działań
z zakresu kultury i kultury
fizycznej

Cel strategiczny 2: Poprawa jakości
życia oraz zapewnienie stabilności i
perspektyw lokalnej społeczności

Cel II: Zapewnienie ładu przestrzennego i
rozwoju zrównoważonego ekologicznie

Cele strefy społecznej 2:
Wspieranie przez gminę działań
z zakresu kultury i kultury
fizycznej

Cel szczegółowy 7: Rozwój i modernizacja
bazy materialnej oświaty, kultury i sportu
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Komplementarność Lokalnej Strategii Rozwoju "EURO - COUNTRY" w strategiach Gmin

Lokalna strategia rozwoju
EURO-COUNTRY

Plan Rozwoju
Lokalnego Gminy
Cisek

Strategia Rozwoju
Gminy
Reńska Wieś

Strategia Rozwoju Gminy
Polska Cerekiew

Strategia Rozwoju Gminy
Bierawa

Cel główny 4:
Wdrożenie systemu
rozwoju wsi

Priorytetowy kierunek
rozwojowy B: Poprawa
standardów życia mieszkańców
Cel strategiczny 5: Budowa
obiektów sportowych
Cel strategiczny 6: Rozwój
placówek kultury
Cel strategiczny 17: Budowa
ścieżek rowerowych i ścieżek
zdrowia

Priorytet rozwojowy: Kreowanie
wizerunku gminy z
wykorzystaniem jej historii i
walorów przestrzenno ekologicznych oraz zasobów
ludzkich
Cele strategiczne:
Restrukturyzacja rolnictwa
(gospodarstwa agroturystyczne i
ekologiczne)
Cele strategiczne:
Zagospodarowanie i rekultywacja
terenów (budowa infrastruktury
turystycznej)

Działania 1.2. Rozwój
przetwórstwa rolnospożywczego
Zadania priorytetowe:
Rozwój agroturystyki

Cel strategiczny E:
Przystosowanie bazy
oświatowej,
kulturalnej
i rekreacyjnej do
nowoczesnych potrzeb
wspólnoty gminnej

Cel główny 4:
Wdrożenie systemu
rozwoju wsi

Priorytetowy kierunek
rozwojowy C:
Wyspecjalizowane efektywne
rolnictwo i przetwórstwo rolno spożywcze
Cel operacyjny 6: Promocja
gospodarstw agroturystycznych

Priorytet rozwojowy: Kreowanie
wizerunku gminy z
wykorzystaniem jej historii i
walorów przestrzenno ekologicznych oraz zasobów
ludzkich

Działania 1.2. Rozwój
przetwórstwa rolnospożywczego
Zadania priorytetowe:
Rozwój agroturystyki

Cel strategiczny E:
Przystosowanie bazy
oświatowej,
kulturalnej
i rekreacyjnej do
nowoczesnych potrzeb
wspólnoty gminnej

1. Nowoczesna baza
turystyczna obszaru
Euro-Country

przedsięwzięcie

2. Wielokulturowy produkt
turystyczny
EURO-COUNTRY

1. Stworzenie atrakcyjne oferty regionu
w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze
i bogactwo różnych kultur

cel ogólny

Strategia Rozwoju
Gminy Pawłowiczki
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3. Razem dla siebie i dla regionu

2. Podniesienie poziomu życia
i aktywności społecznej

Cel główny 4: Wdrożenie
systemu rozwoju wsi
Cel szczegółowy 5: W zakresie
wzbudzenia przedsiębiorczości
w społeczności lokalnej poprzez
zadania realizacyjne: integracja
społeczności lokalnej
(wychowanej w różnych
środowiskach kulturowych i
różnych tradycjach),
wzmacnianie więzi lokalnej i
wzbudzanie
współodpowiedzialności za losy
własne i Gminy poprzez jej
uczestnictwo w organizacji
przedsięwzięć kulturalnych,
sportowych, imprez gminnych
(np. Święto Herbowe) udział w
konkursach i spotkaniach co
skutkuje większą współpracą
również na polu gospodarczym

Priorytetowy kierunek
rozwojowy A: Integracja i
aktywizacja społeczna
mieszkańców

Priorytet rozwojowy:
Ochrona kultury i tradycji
grup regionalnych i
etnicznych

Cel operacyjny 4: Integracja
wokół sportu, kultury i
pielęgnowania tradycji
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Cel strategiczny G:
Uaktywnienie organizacji
społecznych i zaangażowanie
ich w realizację Strategii
rozwoju Gminy
Zadanie G3: Kultywowanie
tradycji regionalizmu

95

4. Inwestycja w przyszłość

2. Podniesienie poziomu życia
i aktywności społecznej

EURO-COUNTRY – PARTNERSTWO DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Cel główny 4: Wdrożenie Priorytetowy kierunek rozwojowy B:
Priorytet rozwojowy:
systemu rozwoju wsi
Poprawa standardów życia mieszkańców
Kreowanie wizerunku
Cel szczegółowy 5: W
Cel strategiczny 5: Budowa obiektów
gminy z wykorzystaniem
zakresie wzbudzenia
sportowych
jej historii i walorów
przedsiębiorczości w
Cel strategiczny 6: Rozwój placówek
przestrzennospołeczności lokalnej
kultury
ekologicznych oraz
poprzez zadania
Cel strategiczny 17: Budowa ścieżek
zasobów ludzkich
realizacyjne: integracja
rowerowych i ścieżek zdrowia
Cel strategiczny: Poprawa
społeczności lokalnej,
jakości życia mieszkańców.
wzmacnianie więzi
Rozwój infrastruktury
lokalnej i wzbudzanie
komunalnej
współodpowiedzialności
Cel strategiczny:
za losy własne i Gminy
powszechna edukacja
poprzez jej uczestnictwo
mieszkańców, budowa
w organizacji
tożsamości mieszkańca
przedsięwzięć
kulturalnych, sportowych,
imprez gminnych (np.
Święto Herbowe) udział w
konkursach i spotkaniach

5. Nowoczesne centra
integracji i aktywizacji
mieszkańców

2. Podniesienie poziomu życia
i aktywności społecznej

Cel główny 4: Wdrożenie
systemu rozwoju wsi

Priorytetowy kierunek rozwojowy A:
Integracja i aktywizacja społeczna
mieszkańców
Cel operacyjny 4: Integracja wokół sportu,
kultury i pielęgnowania tradycji
Priorytetowy kierunek rozwojowy B:
Poprawa standardów życia mieszkańców
Cel strategiczny 5: Budowa obiektów
sportowych
Cel strategiczny 6: Rozwój placówek
kultury
Cel strategiczny 17: Budowa ścieżek
rowerowych i ścieżek zdrowia

Priorytet rozwojowy:
Kreowanie wizerunku
gminy z wykorzystaniem
jej historii i walorów
przestrzennoekologicznych oraz
zasobów ludzkich
Cel strategiczny: Poprawa
jakości życia mieszkańców.
Rozwój infrastruktury
komunalnej
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Cel strategiczny E:
Przystosowanie bazy
oświatowej, kulturalnej
i rekreacyjnej do
nowoczesnych potrzeb
wspólnoty gminnej
Cel strategiczny G:
Uaktywnienie organizacji
społecznych i
zaangażowanie ich w
realizację Strategii Gminy
Zadanie G3: Kultywowanie
tradycji regionalizmu

Cel strategiczny E:
Przystosowanie bazy
oświatowej, kulturalnej
i rekreacyjnej do
nowoczesnych potrzeb
wspólnoty gminnej
Cel strategiczny G:
Uaktywnienie organizacji
społecznych i
zaangażowanie ich w
realizację Strategii Gminy
Zadanie G3: Kultywowanie
tradycji regionalizmu

96

XV.

Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych
przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym
LSR.

Lokalna Grupa Działania będzie realizowała swoje cele statutowe oraz cele strategiczne
poprzez liczne projekty z możliwych i dostępnych źródeł finansowania. Głównym programem
jest Program Operacyjny „Kapitał ludzki”, ponieważ jego realizacja przyczyni się do budowania
aktywnego i dobrze zorganizowanego społeczeństwa o bogatych zasobach. Aktualnie na
obszarze LGD jest lub było realizowanych kilka programów ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego głównie wsparcie dla osób bezrobotnych oraz projekty dotyczące dodatkowych
zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz dorosłych.
W ramach LSR planowane są projekty wdrażane bezpośrednio przez LGD, a także w
partnerstwie z takimi instytucjami jak Powiatowy Urząd Pracy czy Gminne Ośrodki Pomocy
Społecznej. Planowane projekty w ramach PO KL na lata 2007 -13: W ramach Działania 9.5.
planuje się podejmowanie licznych inicjatyw oddolnych na rzecz edukacji na obszarach
wiejskich.
LGD Będzie realizowało od początku 2009 roku projekt w ramach priorytetu 9.5 POKL.
W celu uniknięcia podwójnego finansowania osoby zatrudnione przy koordynacji oraz obsłudze
projektu będą zatrudniane na umowę zlecenie, gdzie zostanie szczegółowo przedstawiony
wykaz obowiązków i zadań konkretnych osób. W przypadku osób zaangażowanych w realizację
dwóch lub więcej projektów, w umowie o pracę z tą osobą zostanie wskazany wymiar czasu
pracy, jaki rzeczona osoba jest zobowiązana przeznaczyć na wykonywanie zadań i obowiązków
związanych

z realizacja poszczególnych projektów.

Każdy dokument poświadczający

poniesione koszty zostanie szczegółowo opisany i przypisany do konkretnego programu, z
którego koszty zostaną pokryte. Dla celów realizacji poszczególnych programów otwarte będą
różne subkonta.
Mechanizmy zabezpieczające przed podwójnym finansowaniem:
W celu zabezpieczenia przed nakładaniem się pomocy w ramach PROW i innych programów
realizowanych przez Lokalną Grupę Działania zastosowane będą następujące mechanizmy:
1. Zakres obowiązków określony w umowie. Z każdą osobą zatrudnioną przez LGD
będą podpisywane umowy o pracę określające zakres obowiązków i zadań ze
wskazaniem programu, z którego jest finansowane jest stanowisko pracy i na rzecz
którego wykonują pracę.
2. Ewidencja czasu pracy. Pracownicy zatrudnieni w projektach realizowanych przez LGD
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będą zatrudniani zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Będzie prowadzona ewidencja
czasu pracy, tak aby i Osoby zaangażowane w realizację jednocześnie więcej niż
jednego programu będą posiadały w umowie o pracę szczegółowe opisy zadań
wykonywane

w

poszczególnych

programach

wraz

z

kwotą

wynagrodzenia

i

zachowaniem jednoczesnym wymiaru pracy zgodnie z kodeksem Pracy.
3. Koordynacja projektów. Każdym projektem będzie zarządzać inna osoba jako
koordynator projektu zatrudniony na umowę o pracę lub zlecenie. Koordynatorzy
poszczególnych projektów będą wymieniać wiedzę i doświadczenie na okresowych
spotkaniach z Zarządem.
4. Bankowość. Dla każdego projektu i programu utworzone zostanie odrębne konto lub
subkonto.
5. Księgowość. Każdy projekt finansowany z programów będzie posiadał oddzielne rejestr
księgowy. Dokumenty księgowe będą opisywane z jakich środków, z jakiego programu
koszty zostały opłacone. W przypadku wydatków, które będą współfinansowane więcej
niż z jednego programu w opisie znajdzie się informacja w jakiej części finansowane są
wydatki w ramach każdego programu.
XVI.

Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich.

Realizacji LSR dla obszaru zwanego Euro-Country ma doprowadzić do zrównoważonego i
wielofunkcyjnego rozwoju, gdzie gospodarka, środowisko i społeczeństwo będą się rozwijać w
sposób

innowacyjny,

zrównoważony

i

zintegrowany.

Obszar

7

gmin

partnerskich,

charakteryzujący się wysoko rozwiniętym rolnictwem, będzie się coraz bardziej różnicował,
przede wszystkim realizacja LSR może się przyczynić do rozwoju funkcji turystycznych regionu,
dotychczas bardzo ograniczonych. Poprzez wsparcie działań związanych z rozwojem usług
turystycznych, w tym agroturystycznych, z budowaniem elementów infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej i sportowej, podnoszeniem estetyki wsi, istnieje duża szansa na wykorzystanie
walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru dla turystów i mieszkańców terenu LGD. Ścisła
współpraca LGD z samorządem lokalnym, z lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami
społecznymi, da efekt synergii w postaci skutecznych metod rozwiązywania bieżących
problemów. Ta współpraca w okresie 2006-2008 już dała pozytywne skutki w postaci integracji i
aktywizacji społeczności lokalnej poprzez liczne inicjatywy oddolne na rzecz edukacji, rekreacji,
kultywowania kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego. Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa
kulturowego, stopniowe oznakowanie i opisywanie obiektów i miejsc historycznych, już dało
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efekt w postaci większego zainteresowania „małą ojczyzną”, Śląskiem Opolskim, wśród samych
mieszkańców. Wsparcie w ramach LSR przedsięwzięć rozwijających infrastrukturę społeczną w
postaci świetlic, boisk, placów zabaw, miejsc spotkań i aktywnego spędzania czasu wolnego, z
pewnością zaowocuje większą liczbą inicjatyw społecznych, odbudową nadszarpniętych więzi
społecznych, a w konsekwencji rozwojem aktywnego i dobrze zorganizowanego społeczeństwa,
jak to zostało określone w celu strategicznym nr 2.

XVII. Informacja o załącznikach.
Dołączono kilka dokumentów, w kolejności:
1. Wykaz Parterów LGD
2. Wykaz członków Rady Fundacji
3. Statut LGD
4. Regulamin Rady LGD
5. Opis procedury naboru pracowników
6. Opis stanowisk
7. Doświadczenie członków Rady Fundacji
8. Doświadczenie Partnerów w realizacji projektów
9. Procedura naboru wniosków oraz dokumenty do procedury
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