
(archiwum)                                                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej 
Grupy Działania „Ślężanie” 

(Gmina Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki,  Marcinowice, Mietków, Niemcza, 
Sobótka, )  



 
 
 
 
Zespół Konsultantów  
Irena Krukowska- Szopa 
Krzysztof Szustka  
Andrzej Ferens  
Maciej Zawierucha  
 
 
Opracowanie: 
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” 
Ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica 
e-mail: biuro@zielonaakcja.pl  
www.zielonaakcja.pl  
 
Współpraca: 
Elżbieta Pasławska, Marta Pawłowska  
LGD „Ślężanie- Lokalna Grupa Działania”  
Ul. Kościuszki 2/4, 55-050 Sobótka  
www.sleza.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szanowni Państwo!  
 

Z satysfakcją przedstawiamy Państwu Lokalną Strategię Rozwoju  
przygotowaną w ramach działań Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007- 2013r dla gmin Dzierżoniów, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Sobótka, 
Jordanów Śląski i Łagiewniki. Niniejszy dokument to rezultat kilkumiesięcznej, 
intensywnej pracy liderów Lokalnej Grupy Działania, przedstawicieli gmin  i 
zespołu konsultantów Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”.  

Szeroki wachlarz opracowanych działań i zadań będzie realizowało powołane 
w tym celu Stowarzyszenie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” działające na 
rzecz aktywizacji i integracji środowisk wiejskich tego obszaru.  

Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w realizację zapisanych w 
Strategii przedsięwzięć oraz pomysłów. Tylko z udziałem mieszkańców tego 
obszaru Strategia ma szansę wpłynąć na rozwój regionu.  
 

Rada i Zarząd  
Stowarzyszenia „Ślężanie  
Lokalna Grupa Działania” 
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Wstęp  
Co to jest Leader? 
Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę partnerską.  
Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991 r. stanowi nowe podejście do 
rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego i skutecznego realizowania 
polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w proces 
podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.  
W krajach Unii Europejskiej powstało ponad 1000 Lokalnych Grup Działania (LGD) 
funkcjonujących na poziomie lokalnym. W Polsce działa ponad 330 grup. Przez swoje działania i 
inicjatywy dają pole do aktywności mieszkańcom wsi, wykorzystując w sposób innowacyjny 
lokalne zasoby przyrodniczo- kulturowe, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i promocji 
obszarów wiejskich.  
LEADER kładzie silny nacisk na partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: publicznym, 
społecznym i ekonomicznym oraz na tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań celem wymiany 
doświadczeń,  wzajemnej współpracy i realizacji wspólnych projektów.  
W latach 2009-2015 Leader będzie realizowany w Polsce w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich działania Osi  4.  
Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym składającym się  
z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. LGD  powinna opracować 
program wspólnych działań w formie dokumentu - Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która 
powinna opisywać takie obszary  tematyczne jak: poprawa jakości życia na wsi, tworzenie 
pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkańców i budowanie kapitału społecznego, 
wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju lokalnym. Wdrożeniu LSR będą 
służyły środki Unii Europejskiej kierowane w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz aktywność mieszkańców i partnerów zaangażowanych w LGD.  

 
Od 2009 r. mieszkańcy zamieszkali na obszarze LGD będą mogli ubiegać się o pomoc 
finansową w zakresie następujących działań (dalej zwanych operacjami): 

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

 
Zakres operacji Działań Leader 
 
� Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
(Dz. U z 2007 r. nr 200, poz. 1442 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 

października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Dz. U z dnia 16 maja 2008 r. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 

ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) z późniejszymi zmianami 

 
 
 
o Beneficjenci: 

O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów  
o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, 



� który: 
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,   
b) jest pełnoletnia i nie ukończył 60 roku życia,  
c) ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: 

- gminy wiejskiej lub 
- gminy – miejsko wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 

5 tys. mieszkańców lub 
- gminy miejskiej, wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 

tys. mieszkańców, 
d) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie 

przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 
2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. 
Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 
„rozporządzeniem nr 1698/2005”,oraz przepisów Unii Europejskiej 
wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych, 

e) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej  
w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej 
"Programem", 

f) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres  
co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy, 

g) nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej, 
� jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów 

rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, 
przyznano płatność do gruntów rolnych. 

   
o Zakres pomocy: pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności  

w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży 
hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz 
instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją  
i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów 
rolnych lub jadalnych produktów leśnych;  magazynowania lub przechowywania towarów; 
wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług 
informatycznych (pełen wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz 

działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc”). 
 

o  Wysokość pomocy: 
� Pomoc ma formę zwrotu maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji 

poniesionych przez beneficjenta, albo maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowanych – w 
przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym rolnika, spowodowanej przez 
powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich, po spełnieniu warunków, o których mowa w   w art. 4 
ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961 oraz z 2010 r. Nr 
76, poz. 490),  



� Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w gospodarstwie 
rolnym w okresie realizacji programu (2009-2015) nie może przekroczyć  
100 000 zł, 

� Płatności - refundacja części poniesionych kosztów etapowo lub za cały projekt.  
 
 
� Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
(Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 139 poz. 883 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) z późniejszymi zmianami 

 

o Beneficjenci:  
O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna: 
1) która: 

a) podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu jako mikroprzedsiębiorca 
działalność w zakresie: 
- określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, podlegającą przepisom  
o swobodzie działalności gospodarczej albo przepisom o systemie oświaty albo  
- wytwarzania produktów energetycznych z biomasy 
- zwanej dalej „działalnością gospodarczą”,  

b)  jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
c) jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia, 
d) nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, 
e)  nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie 

przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w 
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, 
str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem  
nr 1698/2005", oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego 
rozporządzenia lub przepisów odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji 
operacji, 

f) w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące 
działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych 
lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: 

- wiejskiej lub 
- gminy-miejsko wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. 

mieszkańców lub 
- gminy miejskiej, wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. 

mieszkańców, 
g)  w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność 

gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 
ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest  
w miejscowości należącej do LGD, 



2) pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania "Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienie" objętego Programem Operacyjnym "Kapitał 
Ludzki 2007-2013". 
 
Warunek dotyczący podejmowania wykonywania działalności gospodarczej,  
o którym mowa w pkt 1 a), uważa się za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich 12 
miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot 
podejmujący wykonywanie działalności gospodarczej nie był wpisany do ewidencji 
działalności gospodarczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego  obowiązana do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek 
publicznych.  

 
o Zakres pomocy: usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usługi dla ludności; 

sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; roboty i usługi 
budowlane oraz instalacyjne; usługi turystyczne oraz związanych ze sportem, rekreacją  
i wypoczynkiem; usługi transportowe; usługi komunalne; przetwórstwo produktów rolnych 
lub jadalnych produktów leśnych;  magazynowanie lub przechowywania towarów; 
wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług 
informatycznych. (Pełen zakres znajduje się w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia „Wykaz 

działalności gospodarczych, w których może być przyznana pomoc”). 

 

o Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:  
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: 

�  100 000 zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 i 
mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to 
uzasadnione zakresem rzeczowym operacji; 

�  200 000 zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i 
mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to 
uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;  

�  300 000 zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 
miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione 
zakresem rzeczowym operacji; 

� Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji poniesionych 
przez beneficjenta,  

� Płatność- refundacja części poniesionych kosztów etapowo za cały projekt.  
 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji 
programu (w latach 2009-2015), nie może przekroczyć 300 000 zł.  
W przypadku, gdy operacja dotyczy wyłącznie działalności związanej z przetwórstwem lub 
obrotem produktami rolnymi lub jadalnymi produktami leśnymi, pomoc jest przyznawana i 
wypłacana do wysokości 100 tys. zł, jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje 
utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i 
jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji. 
 

 
 

� Odnowa i rozwój wsi  
(Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 38 poz. 220 – Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów 



Wiejskich na lata 2007-2013;  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 

2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) z późniejszymi zmianami 

 

o Zakres pomocy: 
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:   

� budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje 
rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z 
wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków 

� budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury lub 
targowisk 

� budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek 
rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów 
sportowych, z włączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub 
przedszkoli;” 

� zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem 
tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;  

�  związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 
społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne, w 
szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników 
lub oświetlenia ulicznego;  

�  urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc 
wypoczynku;  

�  budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;  
�  zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do 

rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;  
� rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 

ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej 
architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i 
miejsc pamięci;  

�  zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub 
tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;  

� budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych 
przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, 
punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;  

� odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej 
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i 
odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;”, 

� wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu 
uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i 
dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych 
w pkt 1-12;  

� zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich — koniecznego 
do realizacji operacji; 

� zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;  
�  ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji 

 
o Ogólne zasady finansowania: 



� refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta,  
w wysokości nie przekraczającej 80% tych kosztów, z tym że dla jednej 
miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji programu,  

� wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku operacji 
realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym że kwotę tę dzieli się 
proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości,  

� wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być równa lub  
niższa niż 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o 
przyznanie pomocy.  
 

o Beneficjent: 
�  gminie;  
�  instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 

terytorialnego; 
� osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania — na operacje, 
w ramach których są ponoszone koszty określone w § 4 ust. 1 pkt 5, 12, 14—16 
rozporządzenia  

� organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego,której cele 
statutowe sa zbierzne z celami działania „Odniowa i rozwój wsi” objętego PROW 
2007 – 2013.  

 
 

� Małe projekty  
(Dziennik Ustaw nr 138, poz. 868 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 

lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013) z późniejszymi zmianami 

    

o Beneficjentami „małych projektów” mogą być: 
� osoba fizyczna, która jest: 
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,   
b) jest pełnoletnia, 
c) zamieszkała na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej LSR lub 

wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze, albo 
� osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiada siedzibę na obszarze 
objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze, z wyłączeniem 
województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, 

 
o Zakres pomocy: 

� Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:  
� udostępnienie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu 

napędzanych mechanicznie,  
� organizacje szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i 

warsztatowym w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 



Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją 
towarów lub usług określonego przedsiębiorcy, 

� organizację imprez  kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub 
sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, 

� zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych 
dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, 

� Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez:  
� promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnej trybu 
życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, 

� promocje lokalnej przedsiębiorczości, 
� remont połączony z modernizacją lub wyposażeniem istniejących świetlic 

wiejskich oraz innych obiektów, pełniących ich funkcje, oraz 
zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów, 

�  Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: 
� utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy 

informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z 
ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie 
folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących obszaru objętego LSR, 

� budowę, odbudowe, przebudowę, remont połączony z modernizacją, 
zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje 
turystyczne i rekreacyjne,  z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz 
bazy gastronomicznej, 

� Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, 
lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności 
obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów 
Natura 2000, 

� Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: 
� odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencja zabytków, 
� remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów 

pełniących ich funkcję, 
� kultywowanie: 

- miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, 
- języka regionalnego i gwary, 
- tradycyjnych zawodów i rzemiosła, 

� prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR, innych niż realizowane 
w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 7 
marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, 

� Inicjowanie powstania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i 
usług, których podstawę stanowią lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, 
historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami 
lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: 

� udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, 
� promocję produktów lub usług lokalnych, 
� uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, innych niż 

realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 7 



ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, 

� budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów 
budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży lub usług 
lokalnych, 

� budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów 
budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów 
lokalnych, 

� badanie rynku produktów lub usług lokalnych – z wyłączeniem działalności 
rolniczej, 

� Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia 
warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym 
polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym z wyłączeniem 
działalności rolniczej. 

o Wysokość pomocy: na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 
80% kosztów kwalifikowanych operacji poniesionych przez beneficjenta nie więcej jednak 
niż 50 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz 
wyższy, niż 200 tys. zł  na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu (2009-2015). 
 

 
Zasady składania wniosków do LGD  
Wnioski powinny być zgodne z Lokalna Strategią Rozwoju. Termin naboru będzie ogłaszała 
Lokalna Grupa Działania. Wnioski do finansowania będzie wybierała Rada LGD. 
 
Leader będzie także finansować Funkcjonowanie LGD oraz: 
� Nabywanie umiejętności i aktywizacja 

Pomoc przyznawana dla LGD w ramach działania może w szczególności dotyczyć:  
- badań nad obszarem objętym LSR, 
- informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR, 
- szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR, 
- wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD, 
- szkolenia lokalnych liderów, 
- animowania społeczności lokalnych, 
- kosztów bieżących LGD,  
 

� Wdrażanie projektów współpracy  
- wspólne przedsięwzięcia realizowane przez LGD. 

Więcej informacji www.minrol.gov.pl 
 
*Szczegółowe warunki uzyskania wsparcia regulują rozporządzenia: 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 
późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na lata 2007-2013 z 
późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW na lata 2007- 
2013 z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z późniejszymi 
zmianami. 



1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako jednostki odpowiedzialnej 
za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.   

1.1 Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego  i numer w 
tym Rejestrze  

 Nazwa:                                                 Stowarzyszenie "ŚLĘŻANIE - Lokalna Grupa 
Działania"    

     Data wpisu do Krajowego  
     Rejestru Sądowego:                          27 marzec 2007 r.             
     Numer KRS:                                        0000252661 
 
     1.2 Opis procesu budowania partnerstwa                        

 
Historia partnerstwa.  

I etap budowy Partnerstwa. Podwaliny pod budowę Partnerstwa „Ślężanie” dało powołanie Stowarzyszenia 
Gmin Ślężańskich, które miało miejsce w roku 1995. W skład tego stowarzyszenia weszły gminy leżące dookoła 
Ślęży (Sobótka, Jordanów Śląski, Łagiewniki , Niemcza, Gmina Dzierżoniów, Marcinowice, Mietków i Gmina 
Świdnica leżące na obszarze 2 dawnych województw; wrocławskiego i wałbrzyskiego). Ponieważ było to 
stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, ogromny wpływ na jego skład miały kolejne wybory 
samorządowe.  Głównym celem działania Stowarzyszenia od początku było działanie na rzecz budowy 
samorządności, zrównoważony rozwój obszaru stowarzyszenia, współpraca w zakresie całego spektrum działania 
samorządu w tym rozwój gospodarczy a w szczególności działanie na rzecz rozwoju turystyki, a przede wszystkim 
integracja mieszkańców sąsiadujących ze sobą gmin i realizacja idei budowy Małej Ojczyzny. Celowi integracji 
służyły m.in. organizowane corocznie w innej gminie Stowarzyszenia Turnieje Gmin. Były to  imprezy rekreacyjne 
najczęściej połączone z festynami rodzinnymi, w trakcie  których w atmosferze zabawy poznawano się wzajemnie, 
prezentując potencjał i walory poszczególnych gmin członkowskich. Turnieje Gmin Ślężańskich organizowane są do 
dzisiaj niosąc ze sobą inną, głębszą  jakość.  
Na tym etapie udział w procesie budowania partnerstwa brały gminy członkowskie poprzez swoje samorządy.  

II etap budowy Partnerstwa. We wrześniu 2005  roku Stowarzyszenie w składzie pięciu gmin; Sobótka, 
Niemcza, Gmina Dzierżoniów, Marcinowice, Mietków, przystąpiło do realizacji projektu pod nazwą "Ślężańska 
Odyseja" w ramach I Schematu programu LEADER +. W trakcie realizacji tego programu skupiono wokół projektu 
wielu, najbardziej zaangażowanych mieszkańców wsi. W trakcie warsztatów mających wyłonić i pozyskać 
animatorów lokalnych, wypracowano założenia pod Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
powołano do życia  animatorów działań lokalnych, rozpoczęto wdrażanie procesu budowy nowego podejścia do 
obszaru Partnerstwa jako całości i „zacierania” granic gminnych. W trakcie tych warsztatów, w każdej z gmin w 
spontaniczny i niesterowany przez nikogo z moderatorów sposób, powstawały mapy zasobów i potencjału 
Partnerstwa. Kontur tych map stał się pierwszym logo powołanego do życia, nowego Stowarzyszenia pod nazwą 
Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”. Członkami założycielami zostali najbardziej aktywni 
animatorzy, których zadaniem było zarejestrowanie Stowarzyszenia, promocja podejścia LEADER do rozwoju 
obszarów wiejskich oraz jego rozwój. Członkowie założyciele; 
1. Dariusz Walendowski 

2. Dariusz Jagieła 

3. Jolanta Zarzeka 

4. Kamila Kaczmarczyk 

5. Waldemar Budzyński 

6. Jadwiga Mierzwa 

7. Katarzyna Kinal 

8. Stanisław Susło 

9. Regina Ozga 

10. Agnieszka Wesołowska 

11. Izabela Zamirska Rajek 

12. Tomasz Jara 

13. Eugeniusz Cieleń 

14. Zbigniew Michalewski 

15. Jacek Kacperski 

16.  

17. Elżbieta Pasławska  

18. Anna Czernicka 

Na tym etapie udział w budowie partnerstwa miały samorządy lokalne oraz osoby prywatne, aktywne w 

środowiskach lokalnych.  

III etap budowy Partnerstwa.   Stowarzyszenie przystąpiło do  II Schematu Programu LEADER +, 
realizując wypracowany w I Schemacie projekt „Ślężańska Odyseja - aktywizacja i wsparcie mieszkańców 
Partnerstwa "Ślężanie" w realizacji ZSROW poprzez wykorzystanie i promocję walorów naturalnych, 



dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz zasobów produktu lokalnego" w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-
2006”. Do realizacji tego projektu LGD przystąpiło w kwietniu  2007 r., w składzie czterech gmin (bez Niemczy 
borykającej się wówczas z poważnymi problemami wewnętrznymi). W trakcie tego działania pozyskano wielu 
nowych członków, wykreowano lokalnych liderów i animatorów życia na wsi. Kończąc projekt Lokalna Grupa 
Działania zyskała nowy wizerunek i zupełnie nową jakość, za sprawą nabytego doświadczenia i potencjału 
nowych członków. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele wszystkich sektorów działających na obszarze 
Partnerstwa, zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszeniach występowali oni jednak jako osoby fizyczne 
niemniej jednak w działaniach swoich prezentowały stanowiska sektorów z których się wywodzili.  
W związku ze zmianą przepisów, po zakończeniu realizacji II Schematu pilotażowego programu LEADER + 
doszło do zmian w strukturze Stowarzyszenia. Grupa Robocza składająca się z najbardziej aktywnych członków 
Stowarzyszenia wypracowała nowy statut, który został przyjęty przez Walne Zebranie Członków w dniu 25 maja 
2008 r.  Na podstawie zawartych w nim zapisów do Stowarzyszenia przystąpiły organizacje pozarządowe z 
terenu Partnerstwa oraz podmioty gospodarcze, a także przedstawiciele sektora publicznego, tj. samorządy 
lokalne i inne jednostki. 
                         Tabela 1.  Zestawienie spotkań dotyczących przekształcenia Partnerstwa 

Lp. Nazwa 
spotkania  

Data  Miejsce  Ilość osób  

1 I warsztat 05.03.2008 Sobótka  9 
2 II warsztat  02.03.2008 Siedlakowice 18 
3 III warsztat  07.03.2008 Świątniki 11 
4 IV warsztat 20.11.2008 Sobótka 32 

5 V warsztat 14.07.2008 Jordanów Śląski 28 
6 VI warsztat 22.02.2008 Mietków 17 
7 VII warsztat 06.03.2008 Mietków 12 
8 VIII warsztat 12.03.2008r  Piława Dolna, 2 

9 IX warsztat 07.03.2008  Jodłownik, 5 

10 X warsztat 11.03.2008  Tuszyn, 5 
11 XI warsztat 04.03.2008  Dobrocin, 8 
12 XII warsztat 13.03.2008  Uciechów, 13 

13 XIII warsztat 11.03.2008  Tuszyn, 5 

14 XIV warsztat 11.03.2008 Dzierżoniów, 6 

15 XV warsztat 10.03.2008  Mościsko, 5 
16 XVI warsztat 11.03.2008  Tuszyn, 5 
17 XVII warsztat 11.06.2008 Niemcza 15 

18 XVIII warsztat 17.06.2008 Niemcza 12 

19 XIX warsztat 11.07.2008 Gilów 18 
20 XX warsztat 22.07.2008 Niemcza 20 

21. XXI warsztat 
23.07.2008 

Przerzeczyn 
Zdrój 

10 

22. XXII warsztat 24.07.2008 Kielin 36 

23. XXIII warsztat 
25.07.2008 

Gola 
Dzierżoniowska 

14 

24 XXIV warsztat 06.03.2008 Marcinowice 10 
25 XXV warsztat 13.03.2008 Marcinowice 11 

Zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w statucie członkiem Stowarzyszenia może zostać na równych 
prawach osoba fizyczna, osoba prawna, w tym gmina, a także organizacja pozarządowa, jednostka organizacyjna 
bądź podmiot gospodarczy, które złożą deklarację zawierającą oświadczenie o  zamiarze działania na rzecz 
rozwoju obszaru objętego Lokalna Strategią Rozwoju i przedstawi pisemną rekomendację z uzasadnieniem, 
udzieloną przez trzech członków Stowarzyszenia. W październiku 2008 r. powołano organ decyzyjny - Radę 
Stowarzyszenia, nowy Zarząd  jako organ wykonawczy i Komisję Rewizyjną będącą organem kontrolnym.  
 
 
 



1.3 Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub 
zmiany składu LGD 
        

   Z chwilą zatwierdzenia niniejszej Strategii, Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa  
Działania” liczy 85 członków, w tym; 

 
Sektor społeczny  – 70 członków  -  82,35 % ogólnej liczby członków 
 
Sektor Publiczny – 10  członków - 11,76 % ogólnej liczby członków 
 

 
Sektor Gospodarczy – 5 członków -  5,88 % ogólnej liczby członków 
 
 Lista Członków – Załącznik nr 1 
 
Rozszerzenie składu członkowskiego Stowarzyszenia określają przepisy zawarte w § 12 Statutu, który 
mówi; 

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa Zarządowi pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o 
przystąpieniu, zobowiązanie do opłacania składek, oświadczenie o zamiarze działania na rzecz rozwoju 
obszaru objętego Lokalna Strategią Rozwoju, a ponadto: 

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, dołączając 
pisemną rekomendację o której mowa w § 9 ust. 2  pkt  1, lit. f).  

        (przedstawi pisemną rekomendację z uzasadnieniem, udzieloną przez trzech członków Stowarzyszenia).  

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego 
rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru, uchwałę, deklarację i rekomendacje, o których mowa w  § 
9 ust. 2 pkt 2, lit. d), f) i g) oraz wskazując osobę reprezentującą ją w Stowarzyszeniu. 

                 (przedstawi pisemną rekomendację z uzasadnieniem, udzieloną przez trzech członków Stowarzyszenia (wymóg ten  

                nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego). 

 

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków na wniosek    
        Zarządu w formie uchwały. O decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 
3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego   
         Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie  
         1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Walnego Zebrania, za pośrednictwem Zarządu. 
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1.4  Struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór 
operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „organem 
decyzyjnym” 
 
W skład Rady weszli; 

*np. podać : jest mieszkańcem danej gminy, prowadzi działalność na jej terytorium, jest zatrudniony na jej terytorium. 
Rada liczy 18 sób, w tym;  8 kobiet i  10 mężczyzn.  
W skład rady wchodzą przedstawiciele wszystkich gmin z obszaru Partnerstwa, oraz wszystkich sektorów w ilości;  
            - sektor społeczny – 8 przedstawicieli, 
            - sektor publiczny – 9 przedstawicieli 
            - sektora gospodarczy – 1 przedstawiciel. 

 

Imię i nazwisko Członka 

Rady  

 

Sektor 

 

Gmina, którą reprezentuje dany członek 

organu * 

%  udział 

członków Rady w 

poszczególnych 

sektorach  

Elżbieta Kędzierska -
Dydo Sektor społeczny Zatrudniona na terenie gminy Dzierżoniów 

 
 
 
 
 
 
 

44,45% 

 
Zbigniew Basisty Sektor społeczny 

Zamieszkały na terenie gminy 
Dzierżoniów 

Helena Artymowicz Sektor społeczny zamieszkała na terenie gminy Mietków 

Wojciech Gruszka Sektor społeczny 
Zamieszkały na terenie gminy Mietków 

Piotr Mielnik Sektor społeczny Zamieszkały na terenie gminy Niemcza 

Lucyna Szpilakowska Sektor społeczny 
Zatrudniona i zamieszkała na terenie 
gminy Marcinowice 

Andrzej Kukuła Sektor społeczny 
Zatrudniona i zamieszkała na terenie 
gminy Niemcza 

Bartłomiej Bogdański Sektor społeczny 
Zatrudniony i zamieszkały na terenie 
gminy Sobótka 

 
Jolanta Zarzeka 

Sektor publiczny 
Zatrudniona i zamieszkała na terenie 
gminy Dzierżoniów 

 
 
 
 
 
 

50,00 % 

Violetta Gaworczyk 
 

Sektor publiczny 
Zatrudniona i zamieszkała na terenie 
gminy Sobótka 

Władysław Gołębiowski  Sektor publiczny 
Zatrudniony i zamieszkały na terenie 
gminy Marcinowice 

Andrzej Złomek Sektor publiczny 
Zatrudniony i zamieszkały na terenie 
gminy Łagiewniki 

Jadwiga Ziarnowska Sektor publiczny 
Zatrudniona i  zamieszkała na terenie 
gminy Marcinowice 

Adam Kozarowicz Sektor publiczny 
Zatrudniony i zamieszkały na terenie 
gminy Mietków 

Izabela Zamirska-Rajek Sektor publiczny 
Zatrudniona i zamieszkała na terenie 
gminy Niemcza 
 

Justyna Kaczorowska Sektor publiczny Zatrudniona na terenie gminy Dzierżoniów 

Grzegorz Gaweł Sektor publiczny 
Zatrudniony i zamieszkały na terenie 
gminy Jordanów Śląski 
 

Michał Chabielski Sektor gospodarczy Zamieszkały na terenie gminy Sobótka 

 

5,55% 
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Spośród Członków Rady 11 osób posiada doświadczenie w realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów 
wiejskich współfinansowanych ze środków  unijnych. 
Pani Izabella Zamirska-Rajek pełniąca funkcję Członka Rady ukończyła Wydział Germanistyki Uniwersytetu 
Wrocławskiego i posiada biegłą znajomość języka niemieckiego. Jest tłumaczem przysięgłym. 
Wśród Członków Rady 2 osoby zameldowane są poza terenem Partnerstwa, Wszyscy członkowie Rady zawodowo 
związani są z obszarem Partnerstwa. 
 
Sposób powoływania i zmiany składu Rady LGD 
Sposób powoływania Rady Stowarzyszenia określa §25 Statutu Stowarzyszenia 
1. Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania.  
2. Liczba członków Rady jest zmienna i ustalana każdorazowo po uzupełnieniu jej składu przez Walne Zebranie 

Członków, ale nie mniejsza niż 14 osób. Rada składa się z co najmniej 50% przedstawicieli podmiotów, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu 
środowiska naturalnego, oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie równości mężczyzn i kobiet, 
działających na obszarze, którego dotyczy lokalna strategia rozwoju (parytet równowagi sektorów), przy czym w 
składzie Rady nie może być mniej niż 40% kobiet i nie mniej niż 40% mężczyzn (parytet równowagi płci). W 
skład Rady muszą wejść przedstawiciele wszystkich gmin będących Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia, 
przy czym takim przedstawicielem może być osoba fizyczna zameldowana lub działająca na terenie danej gminy 
lub osoba prawna mająca siedzibę lub działająca na terenie tej gminy.  

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i  Sekretarza. 
4. Kadencja Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza trwa cztery lata. 
5. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Rady, zawierający czytelne  
      kryteria wyboru operacji o których mowa w ust. 8. 
6. Rada składa się z co najmniej 50% członków, którzy posiadają doświadczenie w zakresie  realizacji projektów z      
      zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków unijnych. 
7. Co najmniej jedna osoba spośród członków  Rady powinna posiadać udokumentowaną  znajomość przynajmniej  
       jednego języka roboczego UE (angielski, francuski lub niemiecki) w stopniu umożliwiającym swobodne  
       porozumiewanie się. 
8. Co najmniej 50% członków Rady powinno zamieszkiwać obszar objęty działalnością  Lokalnej Strategii Rozwoju  
      przez okres co najmniej 5 lat przed ich powołaniem. 
9. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr  
      1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia  Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski  
      Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE l277 z 21.10.2005 r. str.1), które mają być  
      realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. 
10. Wybór operacji, o których mowa w ust. 8, dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością  

głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
11. Od uchwały o której mowa ust. 10 przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Walnego Zebrania Członków, za 

pośrednictwem Zarządu. 
12. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani Zarządu. 
13. Członkowie Rady powinni ponadto spełniać następujące wymogi: 
      - posiadać wykształcenie wyższe lub średnie; 
      - ukończyć szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader;  
      - uczestniczyć w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
14. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.  
 
Sposób uzupełniania składu Rady określa przepis zawarty w § 17 Statutu. W  przypadkach  wygaśnięcia  mandatów  
członków  Rady poniżej ich łącznej ilości określonej w § 25 ust.2, Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia 
składu Rady do tej ilości. 
Wybory do wszystkich władz Stowarzyszenia dokonywane są zgodnie z Regulaminem Wyborów uchwalonym  przez 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 3 października 2008 r.  (Załącznik Nr 2) 
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1.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego 
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia; 

Członkowie stowarzyszenia / koordynatorzy gminni 
 
 
 
 

 
Grupa Robocza inicjująca i opracowująca projekty, tworząca bazy danych,  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Członkowie stowarzyszenia / lokalne centra aktywności 
W każdej  gminie Stowarzyszenia działają tzw. Koordynatorzy gminni. Są to osoby  od początku zaangażowani                   
w realizację  inicjatywy Leader, wyłonieni podczas realizacji I Schematu programu, posiadający  dużą znajomość 
terenu, oraz problematyki  mieszkańców wsi. W gminach realizujących program od początku jest od 2 do 3 takich 
osób w gminach, które przystąpiły do Stowarzyszenia ostatnio, jest po jednym koordynatorze. 
Grupa Robocza   
Grupa Robocza składa się z koordynatorów gminnych/ animatorów lokalnych. Jest to ciało nieformalne, wyrosłe        
z potrzeby wzajemnych kontaktów umożliwiających wymianę doświadczeń, dobrych pomysłów, tworzenia 
wspólnych projektów. Jest to grupa spotykająca się systematycznie, przynajmniej 1 raz w miesiącu. Ściśle 
współpracuje z Zarządem Stowarzyszenia jako grupa ekspertów. 
Biuro Stowarzyszenia; 
Obsługę Stowarzyszenia prowadzi Biuro mające swoją siedzibę w Sobótce przy ul. Kościuszki 7/9. Siedziba Biura to 
lokal o pow. 37,90 m2, w którym znajdują się; pomieszczenie biurowe,  sala do pracy grupowej,  magazyn,  
pomieszczenie sanitarne. 
Biuro przystosowane jest do obsługi  interesantów. Wyposażone jest w komputer stacjonarny wraz z urządzeniem 
wielofunkcyjnym pełniącym funkcje drukarki, kserokopiarki i skanera oraz w komputer przenośny. Biuro ma stałe 
łącze internetowe, wyposażone jest w telefon i fax. Dodatkowe wyposażenie biura; meble pozwalające na 
archiwizowanie dokumentów, rzutnik multimedialny i ekran ułatwiające organizację warsztatów, konferencji czy 
prezentacji. 
Pomieszczenie biurowe dzierżawione jest od Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. 
Opis stanowisk: 
• Prezes Zarządu/Dyrektor Biura  (1 etat)   
• Specjalista ds. prowadzenia biura, promocji, i  rozwoju obszarów wiejskich (1 etat)  
• Animator projektów społecznych (1/4 etatu)  
• Osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw  finansowo-księgowych – (1/4 etatu) 
Regulamin pracy Biura – Załącznik nr 3 
Szczegółowy opis stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych – Załącznik nr 4 
 
 
 
Procedura naboru pracowników 
Nabór prowadzony w drodze konkursu; 
Etapy procedury naboru; 

Biuro Stowarzyszenia 

Zarząd Rada 

Komisja 
Rewizyjna 

Walne Zebranie Członków 
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1. Ogłoszenie o naborze z podaniem szczegółowych informacji dotyczących rodzaju stanowiska, wymaganych 
kwalifikacji i wymagań , terminu i sposobu składania ofert. 

2. Kanały informacji o naborze; 
a) strony www Stowarzyszenia, gmin członkowskich, członków i partnerów Stowarzyszenia, 
b)  Powiatowe Urzędy pracy we Wrocławiu, Świdnicy i Dzierżoniowie 
c)  W razie konieczności ogłoszenia prasowe i radiowe  
d)  Ogłoszenie w siedzibie LGD  
e)  rozesłanie informacji drogą e-mail do bazy partnerów LGD 

     3.    Złożenie dokumentów przez Kandydatów;  
     4.    Udział w teście – dla osób zakwalifikowanych na podstawie weryfikacji dokumentów  
     5.    Rozmowa kwalifikacyjna;  
     6.    Wybór kandydata 
     7.    Ogłoszenie wyników w czasie nie dłuższym niż 14 dni od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej . 
            Wybór pracownika 
Szczegółowa procedura  naboru pracowników – Załącznik nr 5 
 
Procedura postępowania w sytuacji występowania trudności w zatrudnieniu pracowników. 
 

Jeżeli w pierwszym naborze nie zostanie wyłoniony kandydat spełniający wszystkie wymogi, ogłoszony 
zostaje drugi konkurs w którym rezygnuje się z części wymagań koniecznych w pierwszym naborze.  

 
Komisja Rewizyjna 
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i składa się z 3 – 5 osób wybieranych na czteroletnią 
kadencję przez Walne Zebranie Członków.  
Regulamin Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 6 
 
Zarząd 
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego  
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę  przed Walnym 
Zebraniem Członków. Liczy od 3 do 5 członków. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, 
Wiceprezesa Zarządu, Skarbnika i  Sekretarza. 
Funkcja Prezesa Zarządu jest funkcją etatową i podlega wynagrodzeniu w wysokości  
ustalonej przez Walne Zebranie Członków. 
Regulamin Pracy Zarządu – Załącznik nr 7 
 
Rada 
Omówiona w punkcie 1.4. 
Regulamin Rady – Załącznik nr 8  
 
 
1.6 Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego  
czyli Rady (załącznik 9)   
11 z członków Rady Stowarzyszenia posiada udokumentowane kwalifikacje; ukończyło kursy i 
szkolenia z zakresu PROW. 
Szczegółowy opis prezentuje załącznik nr 9. 
 
 
1.7 Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji  
(załącznik 10) 
Bogate doświadczenie członków LGD w realizacji programów prezentuje załącznik nr 10. 
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2.  Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego 
wewnętrznej spójności  

2.1 Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami 
 
Tabela 2 Wykaz gmin wchodzących w skład LGD 

Gmina Identyfikator 
jednostki podziału 

terytorialnego 

Typ gminy Ilość mieszkańców 
zameldowanych na 

pobyt stały 

Obszar w 
km 

Ilość 
miejscowości 

Gmina 
Dzierżoniów 

(020205 2), ONW 
Ze specyficznymi 

utrudnieniami 
Wiejska 

 
9 361 142 

15 wsi, 8 
przysiółków 

Gmina 
Niemcza 

(020207 3) 
ONW 

Miejsko- 
wiejska 

 
5975 

72 11 

Gmina 
Łagiewniki 

(020206 2) Wiejska 
 

7 548  
125 13 

Gmina 
Mietków 

(022307 3) Wiejska 
 

3764 
83 14 

Gmina 
Marcinowice 

(021905 2) 
Miejsko - 
wiejska 

                                  
6 524  95 19 

Gmina Sobótka (022307 3) 
Miejsko-  
Wiejska 

 
12 461 

136 23 

Gmina Jordanów 
Śląski 

(022303 2) Wiejska 
 

3 053    
 

57 13 

 
2.2 Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i 
kulturowe.  

2.2.1 Uwarunkowania przestrzenne i geograficzne  
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Powierzchnia: 710 km2   
W podziale na gminy: Mietków 83 km², Marcinowice 95 km², Sobótka 136 km², Jordanów Śląski 
57 km², Łagiewniki 125 km², Dzierżoniów 142 km², Niemcza 72 km².   
 
Położenie  
Obszar LGD sąsiaduje od północy z gminą Kostomłoty (powiat średzki), Kąty Wrocławskie, 
Kobierzyce (powiat wrocławski), od  wschodu z gminą Borów, Kondratowice (powiat strzeliński),  
Ciepłowody (powiat  ząbkowicki),  od  południa z gminą Ząbkowice Śląskie, Stoszowice (powiat 
ząbkowicki), Piława Górna (powiat dzierżoniowski), Nowa Ruda (powiatu kłodzki), Bielawa, 
Pieszyce (powiat dzierżoniowski), od zachodu  z gminami  Świdnica i Żarów (powiat świdnicki).  
Sąsiadujące inne Lokalne Grupy Działania z terenem LGD Ślężanie to:  od północy - LGD Lider 
A4, od wschodu – LGD Gromnik,  QWsi, od południa – LGD Góry Sowie,  od zachodu – LGD 
Szlakiem Granitu. 
 
Geografia  
Obszar Partnerstwa znajduje się na południowo-zachodnich krańcach Niziny Śląskiej oraz całą 
północno-zachodnią część Przedgórza Sudeckiego, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo 
zróżnicowaną rzeźbą terenu. Północna część LGD leży na granicy wyżej wymienionych 
makroregionów Niziny Śląskiej i Przedgórza Sudeckiego (wg podziału J. Kondrackiego). Gminy 
Mietków i Marcinowice położone są na Równinie Świdnickiej, która jest niższą częścią 
Przedgórza Sudeckiego. Przeważają tu wysokości 200-230 m n.p.m. Równinę przecina dolina 
rzeki Bystrzycy. Podłoże geologiczne doliny tworzą skały metamorficzne, na których występują 
urodzajne gleby pszeniczno-buraczane. W latach osiemdziesiątych XX w. na rzece wybudowano 
zaporę tworząc zbiornik wodny nazywany Jeziorem lub Zalewem Mietkowskim o powierzchni 9,2 
km² i pojemności 65 mln m³. Jest to największy akwen wodny woj. dolnośląskiego.  Centralną 
część obszaru zajmuje Masyw Ślęży o powierzchni 160 km². Jest on zaliczany do kategorii gór 
niskich. Charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem geologicznym, składa się ze skał gabrowych, 
granitów, amfibolitów i serpentynitów. Najwyższe kulminacje masywu stanowią: Ślęża (718 m 
n.p.m.), Wieżyca (415 m n.p.m.), Stolna (371 m n.p.m.), Gozdnica (316 m n.p.m.), Radunia (573 
m n.p.m.). W obszarze masywu występują również mniejsze formacje, jak Wzgórza Kiełczyńskie 
(461 m n.p.m.) i Oleszeńskie (388 m n.p.m.). W dolnych partiach masywu istnieje wiele 
kamieniołomów, z których część ma charakter historyczny, a część jest nadal eksploatowana. Na 
terenie masywu funkcjonuje Ślężański Park Krajobrazowy. Masyw Ślęży rozciąga się na gminy 
Sobótka, Marcinowice, Dzierżoniów, Łagiewniki, Jordanów i Świdnica (poza LGD). Tereny 
otaczające Ślężę są atrakcyjnym rejonem turystycznym dla mieszkańców Wrocławia, Świdnicy 
oraz Dzierżoniowa i Wałbrzycha. Południowo-wschodnią granicę LGD (gmina Niemcza) 
wyznacza mezoregion Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, które wyróżniają się bardzo złożoną 
budową geologiczną – występują tu łupki krystaliczne, sjenity, serpentynity, magnezyty, wapienie 
krystaliczne i wiele innych. Wzgórza dzielą się na kilka mniejszych formacji (mikroregionów), z 
których na terenie Partnerstwa znajdują się Wzgórza Gumińskie (najwyższy szczyt – Gontowa 
377 m n.p.m.), Krzyżowe (najwyższy szczyt - Zamkowa Góra 407 m n.p.m.) oraz Dębowe 
(najwyższy szczyt - Ostra Góra 362 m n.p.m.). W ukształtowaniu powierzchni zaznaczają się 
pasma wzniesień i obniżeń, którymi płyną rzeka Ślęza i liczne potoki. Malowniczość wzgórz i ich 
walory turystyczne spowodowały, że stanowią one obecnie Obszar Chronionego Krajobrazu i w 
roku 2008 zostały zgłoszone do Obszarów Natura 2000. Południowo-zachodnia część obszaru 
LGD (gmina Dzierżoniów) obejmuje gros Kotliny Dzierżoniowskej będącej częścią Obniżenia 
Przedsudeckiego. Dominują tu formy pochodzenia lodowcowego, moreny i wysoczyzny płaskie i 
faliste. Południowo-zachodnia cześć gminy Dzierżoniów znajduje się na obszarze Gór Sowich. 
Kotlina Dzierżoniowska to rodzaj rowu tektonicznego wypełnionego piaskami i glinami 
czwartorzędowymi z urodzajnymi glebami. Od strony południowo-zachodniej stanowi część 
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Sudeckiego Uskoku Brzeżnego, którego graniczne formacje wypiętrzone stanowią Pogórze 
Wałbrzyskie i Góry Sowie. Od północnego-wschodu Kotlinę zamykają Masyw Ślęży i Równina 
Świdnicka. W obrębie Kotliny występują gnejsy warstewkowe i warstewkowo-oczkowe oraz 
migmatyty. Tworzą one liczne pasma wzniesień, do których zaliczamy Wzgórza Bielawskie, 
Gilowskie, Krzyżowe i Krzczonowskie. Na podłożu skalnym zalegają utwory trzecio i 
czwartorzędowe oraz osady napływowe niesione przez rzekę Piławę i jej dopływy. 

2.2.2 Uwarunkowania przyrodnicze  
Klimat  
Klimat na terenie Partnerstwa jest typowy dla obszaru Dolnego Śląska, gdzie mieszają się cechy 
klimatu oceanicznego kontynentalnego i górskiego. Jest to klimat ciepły, łagodny, o 
umiarkowanej wilgotności. Przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie. Średnia 
temperatura w skali roku wynosi 8ºC. Najniższe temperatury notuje się w styczniu, najwyższe w 
lipcu. Średnioroczne opady wynoszą około 700 mm, maksymalne opady notuje się w lipcu, 
minimalne w styczniu. Wilgotność powietrza jest umiarkowana i sprzyja wegetacji roślin. Okres 
wegetacyjny wynosi ok. 220 dni. Masyw Ślęży wznoszący się 500 m ponad poziom terenu 
Partnerstwa wyróżnia się specyficznymi warunkami klimatycznymi. Suma opadów jest tu wyższa 
od przeciętnej (770 mm), temperatury nieznacznie niższe a pokrywa śniegowa zalega dłużej niż na 
pozostałych obszarach. Latem występują tu również częste burze. Odmienna jest charakterystyka 
klimatu Gór Sowich, gdzie średnioroczna temperatura wynosi od 4,5 do 6,6ºC, a suma opadów 
waha się od 700 do 1200 mm w zależności od wysokości. Szczególny mikroklimat panuje w 
Wojsławicach oraz Przerzeczynie Zdroju.  
Bogactwa naturalne 
Ze względu na bardzo złożoną budowę geologiczną na terenie Partnerstwa występują liczne 
pokłady kopalin wykorzystywanych w budownictwie, przemyśle hutniczym, ceramicznym, 
tworzyw sztucznych i materiałów ogniotrwałych. Gmina Mietków obfituje w złoża kruszywa 
naturalnego, z których trzy (Domanice, Proszkowice i Mietków) są aktualnie eksploatowane. W 
gminie Marcinowice wydobywa się granity ze złóż położonych w Chwałkowie i Goli Świdnickiej 
oraz pomiędzy Kraskowem i Gołaszycami, na granicy gmin Marcinowice i Żarów. W północno-
zachodniej części gminy w okolicach wsi Krasków eksploatowane są złoża kwarcu żyłowego, 
żelazo-krzemu oraz materiałów ogniotrwałych. W gminie istnieją też udokumentowane złoża 
kaolinu, dotychczas nieeksploatowane. Na terenie gminy Sobótka wydobywa się serpentynity ze 
złoża w Nasławicach oraz granity w postaci bloków oraz kruszywa z trzech złóż w Sobótce 
Zachodniej. W gminie leżą tereny, na których znajdują się złoża serpentynitów w Świątnikach i 
Przemiłowie, jednak obecnie nie są one eksploatowane. W okolicach Chwałkowa znajdują się 
również nieeksploatowane złoża kwarcu, a we wsi Kunów złoże amfibolitu i gabra 
średnioziarnistego ciemnozielonego. W pobliżu wsi Przezdrowice występują również złoża gliny. 
W gminie Dzierżoniów występują następujące złoża kruszyw naturalnych i kamieni budowlanych: 
gnejsów w Mościsku, amfibolitów w Dobrocinie i Piławie Dolnej, migmatytów w Piławie Dolnej. 
Jedynie złoża w Piławie są okresowo eksploatowane, jednak nie leżą one w całości na terenie 
gminy Dzierżoniów. Obok złóż kamieni występują również złoża piasków i żwirów w Książnicy 
oraz Dobrocinie. Wydobycie prowadzone jest jedynie w złożu Książnica Wschód. Na terenie 
Gminy Niemcza wydobywa się sjenit ze złoża w Guminie. Występują tu również: bazalt w rejonie 
Gilowa i Goli Dzierżoniowskiej; sejnidioryt w rejonie Przerzeczyna Zdroju; sjenit w rejonie 
Nowej Wsi Niemczańskiej. Na terenie gminy Niemcza eksploatuje się obecnie złoża sjenitu i 
sjenodiorytu – występujące w Przerzeczynie Zdrój i Guminie – surowiec przydatny, jako 
kruszywo do betonów oraz jako kamień ozdobny oraz złoża amfibolitu – występujące w okolicach 
wsi Gilów surowce wykorzystywane głównie, jako kruszywo. Ponadto na terenie gminy Niemcza 
istnieją obecnie nie eksploatowane złoża: bazaltu – występujący na terenie Gilowa, służył do 
wyrobu kamienia drogowego, oraz w Goli Dzierżoniowskiej – 3 punkty eksploatacji bazaltów 
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przydatnych, jako grys w nawierzchniach bitumicznych do budowy dróg, złoża gnejsu w 
Przerzeczynie Zdrój wykorzystywanego dla celów drogowych do wzmacniania nawierzchni, oraz 
złoża iłów w okolicach wsi Wilków Wielki, które służyły do wyrobu cegły pełnej. Na obszarze 
Wzgórz Dębowych znajdują się również nie eksploatowane złoża granitu. Gmina Niemcza 
ponadto wyróżnia się na terenie Stowarzyszenia występowaniem płynnych bogactw naturalnych: 
nie eksploatowane wody termalne głównie w Przerzeczynie Zdrój i na wschód od wsi aż do 
miejscowości Ciepłowody w gminie Ciepłowody, wody mineralne głównie siarczkowe i 
radoczynne w Przerzeczynie Zdrój, oraz zasoby wód źródlanych o bardzo dobrych parametrach na 
terenie całych nieomal Wzgórz Dębowych. Źródło o podobnym składzie (bardzo wydajne) 
odkryto ostatnio w Sobótce – na jego bazie powstanie uzdrowisko. 
Zasoby wodne  
Obszar LGD położony jest w lewobrzeżnym dorzeczu Odry, a w jego ramach w zlewni Bystrzycy 
i w niewielkiej części Ślęzy. Występuje tu również wiele małych cieków wodnych, w ramach, 
których można wyróżnić dorzecza dopływów Bystrzycy: 

• Czarnej Wody i Potoku Sulistrowickiego w gminie Sobótka i częściowo w gminie 
Marcinowice, 

• Strzegomki w gminie Mietków, 
• Dryżyny, Sadowej i Wieprzówki w gminie Marcinowice, 
• Piławy w gminie Dzierżoniów, 

oraz dorzecza dopływów Ślęzy: 
• Małej Ślęzy, Piekielnego Potoku i Karczowskiego Potoku w gminie Niemcza.  
• Oleszna – w gminie Jordanów Śląski i Łagiewniki 

Ważnym elementem zasobów wodnych na terenie LGD są zbiorniki wodne. Największym jest 
Jezioro Mietkowskie. Jest to sztuczny zbiornik retencyjny, utworzony w latach 80-tych o 
powierzchni 9,2 km² i pojemności 65 mln m³. Zalew jest największym zbiornikiem wodnym w 
województwie dolnośląskim. Na jego obrzeżach znajdują się żwirownie, natomiast wody obfitują 
w sandacze, szczupaki, okonie, liny, leszcze i płocie. Stanowią też ważne siedliska ptaków 
wędrownych. Wody zalewu są również wykorzystywane przez miłośników żeglarstwa i 
windsurfingu. W pobliżu Zalewu Mietkowskiego pomiędzy miejscowościami Maniów i 
Proszkowice leży staw „Proszkowice” powstały w skutek eksploatacji złóż kruszywa naturalnego. 
Obok funkcji gospodarczych ma on również istotne znaczenie rekreacyjne dla mieszkańców 
okolicznych gmin. Jako jeden z niewielu akwenów w województwie jest wykorzystywany do 
uprawiania sportów motorowodnych. W południowo-wschodniej części Masywu Ślęży leży 
zbiornik Sulistrowicki o powierzchni 4,41 ha. Ma on obecnie charakter głównie rekreacyjny, gdyż 
nie jest w stanie zabezpieczyć przed powodzią doliny Potoku Sulistrowickiego. 
Na terenie gminy Sobótka usytuowany jest również niewielki zbiornik w Będkowicach oraz staw 
w Sobótce-Górce. W gminie Marcinowice nie występują zbiorniki wodne o znaczącej 
powierzchni, choć znajduje się tam ponad 30 niewielkich stawów retencyjnych. W okolicach wsi 
Chwałków leżą dwa nieczynne, zalane wodą kamieniołomy, które przekształciły się w dzikie 
kąpieliska. Ze względu na dużą głębokość wody i strome zbocza zbiorniki te znalazły się w polu 
zainteresowań nurków oraz amatorów wspinaczki skałkowej. Ich wykorzystanie do celów 
rekreacyjnych ma jednak charakter nieoficjalny. 
Gleby  
Teren LGD charakteryzuje się dużą różnorodnością gleb. W gminach Mietków, Marcinowice, 
Jordanów Śląski i Dzierżoniów położonych w dolinach rzek i na terenach nizinnych dominują 
dobre i bardzo dobre gleby czarne, brunatne oraz płowe należące do wyższych klas bonitacyjnych 
– I i II. Jednak na w pozostałych gminach Łagiewniki czy tez Sobótka, dominują gleby klas IIIa, 
IIIb i IV. Są to kompleksy wykorzystywane przez rolnictwo pozwalające na uprawę pszenicy. 
Obok nich występują również gleby średnie lekkie powstałe na piaskach gliniastych i glinach 
lekkich różnego typu, są to obszary pozwalające na uprawy żyta, jęczmienia, kukurydzy i 
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ziemniaków. Spotyka się tutaj również mady (głównie w dolinach rzek), w większości 
wykorzystywane, jako użytki zielone. W gminach o górzystym ukształtowaniu terenu (Sobótka, 
Niemcza) występują gleby lżejsze, bielicowe. 
Zanieczyszczenie środowiska   
Gminy LGD mają charakter rolniczy. Na ich terenie nie ma większych zakładów przemysłowych, 
które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Gleby wysokich klas wymagają 
ochrony przed zanieczyszczeniem oraz dewastacją wynikającą z eksploatacji surowców 
mineralnych, głównie kopalin. Część gleb położonych na zboczach wzgórz jest zagrożonych 
erozją. Poważnym problemem, z którym borykają się gminy stowarzyszone jest zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych, głównie rzek w wyniku zrzutów niedostatecznie oczyszczonych 
odpadów z kanalizacji i zakładów przemysłowych. Problem ten dotyczy wszystkich głównych 
cieków wodnych (Bystrzyca, Piława, Ślęza). Ich wody mieszczą się w II lub III klasie czystości, 
natomiast ich stan sanitarny, zanieczyszczenie bakteriologiczne przekracza dopuszczalne normy. 
Dlatego bardzo pilną sprawą jest rozbudowa kanalizacji na obszarach gmin i unowocześnienie 
oczyszczalni ścieków. Na skutek działalności rolniczej i użytkowania szamb przydomowych 
zanieczyszczone są również wody gruntowe – głównie czwartorzędowe na terenie gmin 
partnerskich. Jednym z istotnych problemów są dzikie wysypiska śmieci, na które 
wykorzystywane są często dawne wyrobiska kamieniołomów. Problem ten wskazywany był 
często przez mieszkańców w trakcie prowadzonych konsultacji. Stanowi on poważne zagrożenie, 
w szczególności w otulinie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego oraz w kompleksach leśnych na 
pozostałym obszarze Partnerstwa. Do zagrożeń należy także zaliczyć wyczerpywanie się 
pojemności wysypisk śmieci w gminach Dzierżoniów, Niemcza i Sobótka. 
Do poważnej degradacji środowiska naturalnego przyczynia się przemysł wydobywczy poprzez: 
generowanie odpadów mineralnych, pogłębianie i rozszerzanie wyrobisk, generowanie hałasu, 
zapylenie powietrza. Zagrożenie może również stanowić rozpoczęcie eksploatacji nowych złóż. 
Źródło zanieczyszczeń stanowią również szlaki komunikacyjne – głównie drogi krajowe oraz linia 
kolejowa biegnąca przez gminę Mietków. Przyczyniają się one do zwiększonej emisji gazów, 
hałasu i zapylenia powietrza, grożą także skażeniem środowiska w wyniku wypadków. Główne 
źródło zanieczyszczeń powietrza stanowią piece przydomowe zasilane paliwem stałym (węgiel, 
koks) emitujące dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i inne zanieczyszczenia 
(pyły). Dla gminy Dzierżoniów i Łagiewniki poważnym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza 
jest miasto Dzierżoniów, a dla gmin Marcinowice i Sobótka – miasto Świdnica. Jednak rolniczy 
charakter obszaru powoduje, że w analizach przeprowadzonych dla wszystkich gmin, które 
zawarto w lokalnych planach ochrony środowiska stwierdza się niski stopień zanieczyszczenia 
powietrza. Na obszarze Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich nie występują poważne zagrożenia dla 
stanu środowiska naturalnego. Jedynie problem odprowadzania i oczyszczania ścieków wymaga 
rozwiązania w najbliższym czasie, co powinno przyczynić się do poprawy stanu wód 
powierzchniowych. 
Lesistość  
Lesistość na terenie LGD największa jest w gminie Sobótka (21,3%), Niemcza (20,3%) i 
Łagiewniki (19,2). Łącznie powierzchnia terenów leśnych wynosi 10 755 ha a wskaźnik lesistości 
na terenie LGD wynosi 14,8 % co jest znacznie poniżej średniej krajowej.  Lasami zarządzają 
Nadleśnictwo Miękinia, Świdnica i Henryków. Głównymi gatunkami lasotwórczymi na terenie 
LGD jest dąb, buk, świerk, jesion, sosna. 
Zasoby przyrodnicze  
Na terenie LGD ze względu na walory  przyrodnicze objęto ochroną cztery obszary Natura 2000, 
dwa parki krajobrazowe, trzy rezerwaty przyrody, dwa obszary chronionego krajobrazu, jeden 
zespół przyrodniczo-krajobrazowy, 142 pomniki przyrody i 10 użytków ekologicznych. 
NATURA 2000 
Ostoja Nietoperzy Gór Sowich (PLH020071) – gmina Dzierżoniów. Obszar o powierzchni 21324,9 ha. Celem 
ochrony są 3 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Kolonia rozrodcza nocka dużego w 
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Rościszowie to jedno  z największych letnich znanych zgrupowań tego gatunku w Polsce. Obszar obejmuje również 
żerowisko nietoperzy. Siedliska przyrodnicze: m.in. kompleks cennych łąk Glinno-Zagórze, wyspowe stanowisko 
boru górnoreglowego na Wielkiej Sowie, priorytetowe lasy zboczowe. 
Specjalny Obszar Ochrony „Wzgórza Kiełczyńskie” (PLH020021) – gmina Dzierżoniów i Marcinowice. Obszar o 
powierzchni 403,64 ha. Celem ochrony jest najbogatsze stanowisko zanokcicy serpentynowej (Asplenium 
adulterinum) w Polsce (około 80% znanej obecnie populacji). Występuje na ścianach nieczynnych kamieniołomów w 
zachodniej części kompleksu. Istotne żerowisko nocka dużego z pobliskiej kolonii letniej. 
Specjalny Obszar Ochrony „Masyw Ślęży” (PLH020040) – gmina Sobótka, Dzierżoniów, Jordanów Śląski, 
Łagiewniki i Marcinkowice. Obszar o powierzchni 5059,25 ha. Celem ochrony jest 15 rodzajów siedlisk z Załącznika 
I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 12 gatunków z Załącznika II. Unikatowa roślinność naskalna, duże populacje 
rzadkich gatunków roślin naczyniowych, oraz jedyne, potwierdzone ostatnio w Polsce stanowisko mieczyka błotnego 
Gladiolus paluster. Bogata i bardzo dobrze zbadana fauna 
bezkręgowców, a zwłaszcza pająków, chrząszczy i motyli. Występuje tu wiele rzadkich gatunków roślin niższych o 
charakterze epiksylicznym i epilitycznym. Na szczególną uwagę zasługują cenne miejsca zimowania nietoperzy w 
sztolniach dawnej kopalni chromitów "Tąpadła" w górze Czernica oraz podziemi nieczynnego browaru w Sobótce 
Górce. Są one ważnymi zimowiskami wielu zagrożonych gatunków, w tym nocka dużego, nocka Bechsteina i mopka. 
Jest to również bardzo cenne miejsce ze względów kulturowych. Zachowały się tu zabytki archeologiczne: kręgi 
kamienne otaczające dawne miejsce kultu bóstwa słonecznego, wczesnośredniowieczne kurhany; na Górze Ślęży 
zespół rzeźb i kręgów kultowych z okresu kultury łużyckiej. 
Specjalny Obszar Ochrony „Przeplatki nad Bystrzycą” (PLH020055) – gmina Mietków i Sobótka. Obszar o 
powierzchni 834,57 ha. Celem ochrony jest obszar kluczowy dla zachowania populacji Euphydryas maturna w całej 
Polsce pd.-zach. – największa populacja w tym regionie (Malkiewicz, inf. ustna). Drugie co wielkości i jakości 
stanowisko łęgów olchowo-jesionowych, priorytetowego typu siedliska 91E0 w Polsce pd.-zach. W kościele w 
Milinie notowano kolonię rozrodczą Myotis myotis, zaś w Maniowie – Barbastella  barbastellus. Uregulowane koryto 
rzeki tworzy bardzo niekorzystne warunki do życia dla płazów i ssaków związanych z siedliskami rzecznymi. 
Obszar Specjalnej Ochrony „Zbiornik Mietkowski” (PLB020004) – gmina Mietków. Obszar o powierzchni 1193,89 
ha. Celem ochrony jest  zbiornik retencyjny, na którym występuje co najmniej 7 gatunków ptaków z Załącznika I 
Dyrektywy Ptasiej, 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).  
Na terenie LGD występują również proponowane obszary Europejskiej Sieci Natura 2000, które znajdują się na liście 

przesłanej przez Ministerstwo Środowiska do Komisji Europejskiej celem zatwierdzenia, tj.: 

Kiełczyn (PLH020099) – gmina Dzierżoniów. Obszar o powierzchni 2,8 ha. Celem ochrony jest jedna z ważniejszych 

w Polsce południowo-zachodniej, znana kolonia nocka dużego wymienionego w załączniku II Dyrektywy 

Siedliskowej. Kolonia rozrodcza nocka dużego występuje na strychu kościoła p.w. narodzenia NMP w Kiełczynie. 

 

Wzgórza Niemczańskie (PLH020082) – gmina Dzierżoniów, Niemcza. Obszar o powierzchni  3 237,2 ha. W obszarze 

stwierdzono dotąd 8 typów siedlisk, w tym dwa priorytetowe, wymienione w załączniku I Dyrektywy rady 

92/43/EWG. Pod względem powierzchniowym dominują śródlądowe kwaśne dąbrowy oraz grądy 

środkowoeuropejskie, obecne głównie na zboczach i w części wierzchowinowej wzgórz. Na obszarze proponowanej 

ostoi obniżenia pomiędzy wyniesieniami miejscami mają charakter wąwozów o pionowych ścianach skalnych, na 

których obecnie są płaty zbiorowisk z udziałem m.in. paprotki zwyczajnej Polypodium vulgare. Najcenniejsze 

siedliska tego typu występują w obrębie ww. „Szwedzkiego Okopu” i „Tatarskiego Jaru”. W zbiorowiskach leśnych 

ostoi zaznacza się udział buczyn - zarówno kwaśnych jak i żyznych. Do najlepiej zachowanych - ze starym 

drzewostanem i dość bogatym runem-należą partie w okolicy Niemczy, na Wzgórzach Dębowych. Na szczególną 

uwagę zasługują pasma łęgów wiązowo-jesionowych i olszowo-jesionowych wykształcające się w dolinach cieków i 

wokół stawów, w wielu miejscach wychodzące w formie wąskich korytarzy ekologicznych poza zwarte kompleksy 

leśne. Wśród zbiorowisk nieleśnych na szczególną uwagę zasługują powierzchnie muraw kserotermicznych, których 

największy kompleks w granicach proponowanej ostoi znajduje się koło Księginic Wielkich. Proponowana ostoja 

obejmuje również siedliska łąk zmiennowilgotnych, których najlepiej zachowane płaty znajdują się koło Ligoty 

Wielkiej. 
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Obszar proponowanej ostoi wybitnie wyróżnia fauna motyli. Obszar ważny dla ochrony dwóch gatunków nietoperzy 

z Załącznika II Dyrektywy rady 92/43/EWG. Główne walory ornitologiczne proponowanego obszaru to bogaty zespół 

ptaków leśnych, a także kilku wodnych, w tym 13 gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 

79/409/EWG oraz 14 dalszych gatunków lęgowych, uznawanych za rzadkie i zagrożone. 

 
Parki Krajobrazowe 
Ślężański Park Krajobrazowy (8200 ha). Powstał w 1998 roku.  Celem ochrony jest zachowanie środowiska 
przyrodniczo- krajobrazowego masywu Ślęży z przyległymi Górami oraz jego zabytków archeologicznych / 
Środowisko Masywu Ślęży, wartości przyrodniczo- krajobrazowe, kulturowe i historyczne. Liczne zabytki kultury 
materialnej  (stanowiska archeologiczne, rzeźby kultowe, kamienne kręgi, budowle, sakralne i zabytkowe 
budownictwo wiejskie). Położony w całości na terenie LGD w gminie Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki i 
Sobótka. 
Park Krajobrazowy "Dolina Bystrzycy" ( 8570 ha). Powstał w 1998 roku. Celem ochrony jest część rzeki Bystrzycy 
oraz zbiornik Mietków jako obszary o bardzo wysokim wskaźniku różnorodności gatunkowej i liczebności 
organizmów żywych.  Położony tylko częściowo na terenie LGD w gminie Sobótka i Mietków. 
Rezerwaty przyrody 
Góra Radunia (42,32 ha). Rezerwat florystyczny. Powstał w 1958 roku. Celem ochrony jest obszar lasu na wzgórzu 
zbudowany ze skał wulkanicznych, ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin i interesującymi zbiorowiskami 
kserotermicznymi. Rezerwat znajduje się w gminie Łagiewniki. 
Góra Ślęża (161,56 ha). Rezerwat leśny. Powstał w 1954 roku. Celem ochrony jest szczyt góry Ślęża wraz z 
przyległymi zboczami, z gołoborzem gabrowym  (skałą pochodzenia magmowego), porośnięty lasem mieszanym ze 
stanowiskami roślinności reliktowej. Rezerwat położony jest w gminie Sobótka. 
Łąka Sulistrowicka (36,37 ha). Rezerwat florystyczny. Powstał w 1958 roku. Celem ochrony jest zbiorowisko 
roślinności łąkowej z rzadkimi gatunkami roślin. Rezerwat położony jest w gminie Sobótka. 
Obszary Chronionego Krajobrazu 
Góry Bardzkie i Sowie (17336 ha). Powstał w 1981 roku. Celem ochrony są wartościowe krajobrazowo tereny o 
różnych ekosystemach i  korytarze ekologiczne. Obszar znajduje się w nieznacznej części na terenie LGD w gminie 
Dzierżoniów. 
Wzgórza Strzelińskie (6180 ha). Powstał 1981.  Celem ochrony są wartościowe krajobrazowo tereny o różnych 
ekosystemach, korytarze ekologiczne. Obszar znajduje się w nieznacznej części na terenie LGD w gminie Niemcza. 
Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy 
Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy „Skalna” (23,87 ha) powstał w 1994 roku. Ochroną objęto unikalne walory 
geologiczne, przyrodnicze i krajobrazowe; w Masywie Ślęży tj. ciąg malowniczych, dobrze odsłoniętych ciemnych, 
gabrowych skałek usytuowanych w lesie 
Użytki ekologiczne 
Na terenie LGD objęto ochroną w formie użytku ekologicznego 10 miejsc. W gminie Marcinowice – 2 użytki, 
Dzierżoniów – 3 użytki, Sobótka – 2 użytki, Jordanów – 2 użytki i Łagiewniki – 1 użytek. Wszystkie użytki 
zawiązane są z ochroną rzadkiego gatunku roślinności, tj, stanowisko paproci serpentynitowych z przyległymi 
zbiorowiskami roślinnymi, w tym ze zbiorowiskami ciepłolubnymi 
Pomniki przyrody 
Na terenie LGD objęto ochroną 142 drzewa pomnikowe. W gminie Dzierżoniów – 23, Jordanów – 3, Łagiewniki – 
15, Marcinowice – 11, Mietków – 4, Niemcza – 26, Sobótka – 60.  W większości są to dęby szypułkowe, jesiony 
wyniosłe, lipy drobnolistne i inne.  
Na terenie gminy Dzierżoniów obecnie znajduje się 19 pomników przyrody, w tym 

− 18 pomników przyrody ożywionej (różne gatunki drzew) – na terenie miejscowości: Nowizna, Roztocznik, 

Tuszyn, Ostroszowice, Dobrocin; 

−  1 pomnik przyrody nieożywionej (gnejsy i skały wapienno-krzemianowe) – miejscowość Włóki (na północ od 

miasta Dzierżoniów, przy drodze Dzierżoniów-Tuszyn). 

 

2.2.3 Uwarunkowania historyczne i kulturowe 
Historia 
Osadnictwo na terenach LGD datuje się już na okres neolitu (4200 – 1800 lat p.n.e.), kiedy to w 
okolicach Ślęży ukształtowała się pierwsze osady o stałym charakterze. Najstarsze odkryte w 
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Polsce stanowiska archeologiczne wiązane ze społeczeństwami rolniczymi, a datowane na ok. 
4500 r. p.n.e., znajdują się zaś na Wzgórzach Niemczańskich i Strzelińskich. W tym okresie 
opanowano wiele nowych umiejętności zakresu rzemiosła, takich jak garncarstwo, tkactwo czy 
doskonała obróbka kamienia. Ludzie zakładali stałe osady o zabudowie złożonej z domostw o 
konstrukcji słupowej, towarzyszących im jam gospodarczych i palenisk. Wokół osad uprawiano 
niewielkie poletka. Podstawowym narzędziem do tej uprawy były kamienne motyki, znacznych 
nieraz rozmiarów. Surowiec do ich wyrobu czerpano ze złóż nefrytu i serpentynitu w okolicach 
Ślęży. W okresie późniejszym Śląsk znalazł się w strefie wpływów kultury łużyckiej. Szczytowy 
okres jej rozwoju przypada na lata 700-400 p.n.e. i obejmuje epoki brązu oraz żelaza. Z tego 
okresu pochodzą liczne pozostałości grodów na Śląsku. Od VI w. p.n.e. na Śląsk zaczęły 
napływać obce ludy, prawdopodobnie padł on ofiarą najazdu Scytów, pojawili się również 
Celtowie. W czasach rzymskich Śląsk przeżywał kilkakrotnie podboje ze strony plemion 
germańskich, a w V w. został najechany przez Hunów. O plemionach Polskich na tych terenach 
możemy mówić od VII w. n.e. Na terenach pomiędzy Górami Sowimi, Bardzkimi nad rzekami 
Ślęzą i Bystrzycą mieszkali Ślężanie – plemię, które nadało nazwę całej krainie i jej 
mieszkańcom. Głównym ośrodkiem kultowym plemienia była góra Ślęża. Tereny te weszły w 
skład państwa Piastów, stanowiąc teatr licznych wojen polsko-niemieckich i polsko-czeskich. W 
wydarzenia te wpisała się Niemcza broniąc Śląsk przed najazdem niemieckim w 1017 roku. Za 
panowania Bolesława Krzywoustego włodarzem Ślęży i okolic został Piotr Włast, który 
sprowadził i osiedlił na tych terenach zakon Augustianów (ich klasztor, późniejszy pałac, obecnie 
hotel można podziwiać w Sobótce-Górce). Zakon władał górą i okolicznymi wsiami aż do jego 
kasaty na początku XIX wieku. Tereny na południe od Ślęży były jednak mocniej związane z 
państwowymi władzami świeckimi, reprezentowanymi przez kilka kolejnych wieków z rzędu na 
jednym z trzech notowanych w XI w. kaszteli śląskich – Niemczy. W okresie rozbicia 
dzielnicowego Śląsk znalazł się we władaniu Piastów Śląskich. Mimo licznych wojen był to okres 
prężnego rozwoju tych terenów. Stopniowo Śląsk przechodził pod wpływy czeskie i w XIV wieku 
odłączył się od Polski. W XVI wieku rozpoczęło się na tych terenach panowanie Habsburgów, 
które przyniosło ziemiom śląskim okres pokojowego rozwoju. Jednak, już w XVII stuleciu Śląsk 
stał się areną wojny trzydziestoletniej, która spustoszyła kraj, a w wyniku wojen śląskich, w 1763 
roku wszedł w skład Prus, a następnie Niemiec, co trwało aż do 1945 roku, kiedy ziemie te zostały 
przekazane Polsce. Bogate dzieje Śląska sprawiają, że na terenie działania LGD mieszają się 
wpływy wielu kultur i narodów. Owo bogactwo można dziś obserwować na każdym kroku. 
Słowiańskie grody, średniowieczne polskie kościoły sąsiadują tu z licznymi pałacami z czasów 
panowania niemieckiego. Ta wielokulturowość sprawia, że są to tereny obfitujące w zabytki 
świadczące o bogatej historii tych ziem. 
Kultura 
Bogata i burzliwa historia regionu pozostawiła na terenie LGD wiele cennych zabytków kultury 
materialnej pochodzących z różnych okresów. Do najstarszych należą pozostałości po osadach i 
miejscach kultu plemion Ślężańskich znajdujące się w obrębie Masywu Ślęży. Są to kamienne 
kręgi na szczytach Ślęży, Wieżycy i Raduni datowane na XIII-V wiek p.n.e. będące 
pozostałościami po miejscach kultu solarnego i lunarnego. Do tego samego okresu należą 
monumentalne rzeźby kamienne przedstawiające niedźwiedzia, fragment postaci z rybą, figurę 
zwaną Mnichem, dolną część postaci ludzkiej tzw. Grzyb, Dzik – wszystkie eksponowane na 
terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Pamiątkami po tamtym okresie są również liczne 
znaki ukośnego krzyża – symbolu kultu Słońca wyryte na skałach Ślęży.  Do ważnych 
pozostałości z okresu obecności Celtów na Dolnym Śląsku (VI-VIII wiek n.e.) należą wyrobiska 
kamieniołomów w okolicach Chwałkowa, gdzie wydobywano surowiec do produkcji żaren. W 
Będkowicach, w pobliżu Sobótki, zachowały się w dobrym stanie pozostałości 
wczesnośredniowiecznego grodu z cmentarzyskiem kurhanowym i kultowym kręgiem 
kamiennym. Na jego terenie znajduje się obecnie skansen i rezerwat archeologiczny. Ślady 
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osadnictwa Celtów notuje się również na terenie pozostałych gmin, jednak nie mają one walorów 
turystycznych. W odległości 2,5 km od Niemczy znajdują się pozostałości innego grodziska 
należącego do kultury wielkomorawskiej, datowanego na przełom IX i X wieku. Wbrew 
lansowanym przez Niemców legendzie i nazwie - Dolina Tatarska, grodzisko nie jest 
pozostałością obozu Tatarów, lecz dowodem na obecność  na tych ziemiach silnej i dobrze 
rozwiniętej państwowości słowiańskiej. W gminie Mietków zachowały się pozostałości grodziska 
wczesnośredniowiecznego pochodzącego z okresu X-XI wieku w Milinie oraz późniejszego grodu 
w Maniowie z X-XIII wieku. Z okresu późniejszego na terenie LGD zachowały się głównie zbytki 
architektury sakralnej oraz szczątkowe obiekty o charakterze obronnym – mury miejskie i ruiny 
grodów. Charakterystycznym motywem wsi dolnośląskich są krzyże pokutne z okresu późnego 
średniowiecza, stawiane przez winnych ciężkich zbrodni nierzadko w miejscu popełnienia 
przestępstwa. Można je zobaczyć na terenie wszystkich gmin Partnerstwa. Specyficzny charakter 
mają również zabytkowe rzeźby lwów pochodzące z XII wieku. Znajdują się one w kościołach 
św. Anny i św. Jakuba Starszego w Sobótce (po jednym), kościele św. Stanisława Biskupa w 
Starym Zamku – dwa, oraz dwa przy zamku w Sobótce-Górce. Do ważnych składników 
dziedzictwa historycznego należą także liczne zespoły pałacowo-parkowe, które są pozostałością 
po dawnych majątkach pruskich. Na terenie Partnerstwa zachowało się ponad 30 tego rodzaju 
obiektów oraz kilkanaście parków przypałacowych. Na terenie Stowarzyszenia znajduje się 
bardzo wiele cennych obiektów zabytkowych, jednak znaczna cześć z nich jest zaniedbana, co w 
szczególności dotyczy zespołów pałacowo-parkowych. Brakuje również opisów i informacji na 
temat obiektów oraz ich odpowiedniej ochrony przed degradacją i dewastacją. 
Na terenie Stowarzyszenia znajduje się jedno muzeum mieszczące się w Sobótce, które gromadzi 
zbiory z zakresu archeologii i historii regionu, znajduje się tam również galeria sztuki 
współczesnej. W Ślężańskim Parku Krajobrazowym we wsi Będkowice działa skansen, w którym 
odtworzono zespół osadniczy z VII-XII w. Skansen obejmuje dobrze zachowany gród, 
cmentarzysko kurhanowe, kamienny krąg kultowy, oraz osadę. Zrekonstruowano tam chaty 
mieszkalne, istnieje też teren piknikowy. Zespół stanowi rezerwat archeologiczny. 
Funkcje dydaktyczne i rekreacyjne łączy również ścieżka dydaktyczna przyrodniczo-
archeologiczna w Dolinie Tatarskiej koło Niemczy wyposażona w ławy, stoły miejsca do 
grillowania i punkty widokowe. Izba Historii Regionalnej w Gimnazjum Gminnym w 
Dzierżoniowie zawierająca liczny zbiór eksponatów. W planach gmin LGD jest: utworzenie sieci 
Izb Tradycji Lokalnej, które ma się mieścić w zabytkowej baszcie, budowa skansenu w Dolinie 
Tatarskiej i rekonstrukcja skansenu w Będkowicach. 
Zestawienie zabytków 
Zabytki kultury świeckiej 
- Mury obronne w Niemczy datowane na XIII wiek, odbudowane w wieku XV, z wieńca murów otaczających 

miasto zachowało się około 30% w tym unikatowy w skali Dolnego Śląska fragment gardzieli bramnej z 
okienkami strzelniczymi (gm. Niemcza) 

- Unikatowy układ urbanistyczny rynku w Niemczy 
- Kompleks zabytkowych kamienic – głównie barokowych - Niemcza, 
- neorenesansowy ratusz w Niemczy; 
- Zamek w Niemczy; 
- Wapienniki w Gilowie (gm. Niemcza) 
- Folwark w Wojsławicach (gm. Niemcza) 
- XIX-wieczna willa w Przerzeczynie Zdrój (gm. Niemcza) 
- Baszta w Niemczy z XVIII w; 
- Brama Dolna z Orłem – kamienna brama przy wjeździe do rynku (gm. Niemcza) 
- Barokowe mauzoleum rodziny Prittwitz z unikatowymi barokowymi freskami -  Niemcza; 
- Zbiór epitafiów renesansowych i barokowych przy kościele w Przerzeczynie Zdrój (jeden z największych na 

Dolnym Śląsku) (gm. Niemcza) 
- Mauzoleum rodziny Bissing z XIX w. w formie późnogotyckiego zamku angielskiego - Przerzeczyn Zdrój (gm. 

Niemcza) 
- Mauzoleum rodziny Pfeil z XIX w. nawiązujące do gotyku francuskiego - Przerzeczyn Zdrój (gm. Niemcza) 
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- Klasycystyczne mauzoleum rodziny von Oheimb z XIX w. z alabastrową rzeźbą - Przerzeczyn Zdrój (gm. 
Niemcza) 

- XIX-wieczna plebania w Przerzeczynie Zdrój 
- Dom Ludowy w Gilowie z połowy XIX w. (gm. Niemcza) 
- Kamienne rzeźby kultowe z symbolem ukośnego krzyża; Postać z Rybą, Niedźwiedź, Dzik, Grzyb i Mnich, 
- Pręgierz w Rogowie Sobóckim z 1555 r., najwyższy na Śląsku; 
- Ruiny zamku na szczycie Ślęży, obecnie pozostał zarys murów; 
- Dom Opata w Sobótce z XVI w., fragment dawnego zespołu klasztornego obecnie siedziba Muzeum 

Ślężańskiego; 
- Owczy Dwór w Nasławicach, gdzie mieszkało małżeństwo pisarzy Anna i George Bidwellowie; 
- Wieża Bismarcka z 1869 roku na Jańskiej Górze koło Janówka  
- Neogotycki most w Mościsku; 
Zabytki sakralne 
- Kościół p.w. św. Barbary w Borzygniewie pochodzący z XII wieku, przebudowany na początku XX wieku (gm. 

Mietków). 
- Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowiźnie 
- Kościół p.w. św Bartłomieja w Ściechowie Wzmiankowany  już w  1335 roku. Początkowo był drewnianą 

świątynią z wolno stojącą dzwonnicą. W latach 1550–1654 kościół był świątynią ewangelicką. W latach 1721–
1722 dzięki fundacji kolejnych członków rodu von Almesloe, do którego należała wieś, kościół został 
przebudowany i uzyskał obecny kształt na planie krzyża łacińskiego poprzez dobudowanie północnej kaplicy 
grobowej. 

- Wczesnogotycki kościół p.w. Wszystkich Świętych z pierwszej poł. XIV wieku w Strzelcach, w którym 
zachowały się średniowieczne malowidła ścienne oraz gotyckie rzeźby (gm. Marcinowice). 

- Sanktuarium p.w. św. Anny w Sobótce z XIV/XV wieku (gm. Sobótka); 
- Kościół pod wezwaniem św. Jakuba Starszego w Sobótce z pocz. XIII w. (gm.Sobótka) 
- Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa w Starym Zamku z licznymi rzeźbami gotyckimi W portalu najstarszy w 

Polsce wizerunek św. Stanisława (gm. Sobótka). 
- Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Rogowie Sobóckim – gotycki, wspomniany w 1307 r., ale w obecnym 

kształcie wybudowany na pocz. XV w. (wieża z lat 1570-94) (gm. Sobótka). 
- Kościół św. Józefa w Nasławicach; dawna poewangelicka kaplica dworska z dobudowanym od strony zach. 

obiektem mieszkalnym (gm. Sobótka) 
- Ruina kościoła katolickiego w Nasławicach; obiekt z XIV w., wewnątrz ciekawe płyty nagrobne. (gm. Sobótka) 
- Kościół filialny Nawiedzenia NMP – szczyt Ślęży, 1850-1851 r. W XVII w. na ruinach zamku wzniesiono 

kaplicę. Poświęcono ją w roku 1702, w 1834 kościół ten spłonął od uderzenia pioruna. Kolejny kościółek w tym 
miejscu został oddany w 1852 r., a w roku 1901 dobudowano do niego wieżyczkę widokową (gm. Sobótka). 

- Kościół p.w. NMP Królowej Polski w Przerzeczynie Zdroju – gotycki kościół z XIV w., przebudowany 
gruntownie na barokowy w XVIII w. (gm. Niemcza). 

- Kościół p.w. św. Anny w Domanicach – z drugiej połowy XV w. (gm. Mietków). 
- Kościół p.w. św. Wojciecha w Niemczy – Powstał prawdopodobnie przed 1000 rokiem, jako jeden z pierwszych 

na Śląsku. Obecna budowla, powstała po wojnach husyckich i pochodzi z 1612 r. Przyznanie patronatu 
kościołowi łączyło się z niemczańskimi kontaktami praskiego biskupa i męczennika Św. Wojciecha (gm. 
Niemcza). 

- Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Niemczy – powstał w 1295 roku, w 1633 r. uległ spaleniu. Odbudowano go w 
1655 r., a następnie, w XIX w., rozebrano i postawiono na jego miejscu nowy kościół (gm. Niemcza). 

- Kościół z XVI w. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilkowie Wielkim (gm. Niemcza) 
- Kościół z XIV w. p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Gilowie (gm. Niemcza) 
- Kościół pomocniczy w Gilowie z XIX w. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
- Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Mościsku - wzmiankowany w 1268 r. Jeden z najstarszych kościołów na 

Dolnym Śląsku. Jest to świątynia jednonawowa, zbudowana z kamiennych ciosów, z wewnętrznym drewnianym 
stropem. Budowla została powiększona w 1568 r. i w XVIII w., a po pożarze w 1924 r. częściowo przebudowana 
(gm. Dzierżoniów). 

- Kościół p.w. NM Panny w Kiełczynie – Sanktuarium Maryjne z początku XIII. Przebudowany w latach 60 XX 
w. (gm. Dzierżoniów). 

- Kościół p. w. św. Piotra i Pawła w Dobrocinie - Kościół zbudowany z kamienia w XIV w. W XVI w 
przebudowany. W środku ołtarz z początku XVI w. (gm. Dzierżoniów). 

- Kościół p.w. św. Katarzyny w Piławie Dolnej z XVI w. Kościół został przebudowany w XVIII w. (gm. 
Dzierżoniów). 

- Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Śmiałowicach - z XIII w. rozbudowany ok.1500 r. (gm. Marcinowice). 
- Kościół filialny p.w. św. Marcina w Goli Świdnickiej – z początku XVI w., przebudowany w XVIII w. (gm. 

Marcinowice). 
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- Kościół filialny Nawiedzenia NMP - szczyt Ślęży, 1850-1851 r. W XVII w. na ruinach zamku wzniesiono 
kaplicę. Poświęcono ją w roku 1702, w 1834 kościół ten spłonął od uderzenia pioruna. Kolejny kościółek w tym 
miejscu został oddany w 1852 r., a w roku 1901 dobudowano do niego wieżyczkę widokową (gm. Sobótka). 

- Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika  
w Jordanowie Śląskim Obecny kościół parafialny wzniesiono w XV w. Ewangelikom służył przez ponad 400 lat - 
w latach 1534÷1945.  

- Kościół filialny p.w. św. Antoniego i Macieja w Glinicy wzniesiony w XVIII wieku (Gm. Jordanów Śląski) 
- Krzyże pokutne w Gliniccy, Wilczkowicach i Jordanowie Śląskim z okresu XIV i XVI w (Gm. Jordanów Śląski) 
- Kapliczka pokutna w Gliniccy z okresu XIV – i poł. XVII w. (Gm. Jordanów Śląski) 
- Piaskowa kapliczka pokutna w Garncarsku; 
- Kapliczka przydrożna z XIX w. w Strzelcach; 
- Murowana kapliczka koło Uciechowa z 1700 r. 
Zabytki kultury dworskiej 
- Barokowy kompleks pałacowo- parkowy wzniesiony w 1746r., obecnie hotel w Kraskowie, (gm. Marcinowice).  
- Romantyczny park z ruinami okazałego empirowego pałacu z pocz. XIX w. w Szczepanowie, (gm. 

Marcinowice). 
- Barokowy pałac z pocz. XVII w Śmiałowicach (gm. Marcinowice). 
- Park i ruiny pałac z XVII w Wirach (gm. Marcinowice). 
- Neorenesansowo- barokowy- pałac z XIX w. z parkiem w Gruszowie  (gm. Marcinowice). 
- Barokowy pałac otoczony parkiem ze stawem w Tworzyjanowie (gm. Marcinowice). 
- Pałac z XVII w. otoczony parkiem w Kątkach (gm. Marcinowice). 
- Dwór z 1616r., obecnie ruina w Borzygniewie (gm. Mietków). 
- Zespół  pałacowy, stan obecny po przebudowie w XIX w. w Domanicach  (gm. Mietków). 
- Ruiny pałacu z XIX w. w Maniowie Małym (gm. Mietków). 
- Dwukondygnacyjny pałac o 11 osiach powstał w XVIII w., obecnie Szkota w  Świątnikach  (gm. Sobótka).  
- Klasycystyczny zespól pałacowy z parkiem. W Mirosławiczkach (gm. Sobótka). 
- Zespół Pałacowo-klasztorny w Sobótce Górce. Średniowieczny budynek klasztoru przebudowany w XIX w. na 

neorenesansowa, rezydencja otoczona parkiem. 
- Ruiny Zamku na Ślęży z XIV w. 
- Średniowieczny budynek klasztoru przebudowany w XIX w. na neorenesansowa, rezydencja otoczona parkiem 

w miejscowości Zamek  Górka (gm. Sobótka). 
- Klasycystyczny dwór z I pot. XIX w. otoczony 4 ha parku. Obecnie w rękach prywatnych w Kunowie (gm. 

Sobótka). 
- Dwór na wodzie renesansowy odrestaurowany w 1844r. otoczony stawem i parkiem w Będkowicach (gm. 

Sobótka). 
- Park Wenecja typu angielskiego o pow. 8ha ze starodrzewem i sztucznymi kaskadami (gm. Sobótka). 
- Pałac z XVI w. z przylegającym parkiem z bogatym drzewostanem w Nowiźnie  (gm. Dzierżoniów). 
- Ruiny renesansowego pałacu z XVI w. kilkakrotnie przebudowanego, w otoczeniu park  w Ostroszowicach. 

Obok pałacu, w dawnym parku, przy drodze do Jodłownika, znajdują się ruiny budowli rotundowej (gm. 
Dzierżoniów). 

- Neobarokowy pałac przebudowany w XI w. z rozległym parkiem w Roztoczniku (gm. Dzierżoniów). 
- Pałac z XVIII w. w stylu neogotyckim, wokół park z licznymi cennymi okazami w Dobrocinie (gm. 

Dzierżoniów). 
- Renesansowy pałac przebudowany na przełomie XVII/ XVIII w. w Tuszynie. Obecnie szkoła (gm. 

Dzierżoniów). 
- Ruiny zamku wraz z parkiem, obecnie w rękach Fundacji "Zamek Chudów" ma zostać zaadaptowany na obiekt 

hotelarsko-gastronomiczny w Owieśnie (gm. Dzierżoniów).  
- Obiekt pałacowo- parkowy z folwarkiem i parkiem, obecnie w rękach prywatnych w Piotrkówku (gm. Niemcza).  
- Klasycystyczny zespół pałacowy z pocz. XIX w. otoczony parkiem w Gilowie (gm. Niemcza). 
- Renesansowy zamek zbudowany w XVI w., kilkakrotnie przebudowywany, obecnie w fazie odbudowy w Goli 

Dzierżoniowskiej (gm. Niemcza). 
- Pałac wraz z folwarkiem z pocz. XVII w. Jeden z nielicznych na Dolnym Śląsku zachowanych bez przebudowy 

w Wilkowie Wielkim z pozostałościami dawnej wieży rycerskiej (gm. Niemcza). 
- Pałacyk z parkiem z XVI w. w Kietlinie. Kilkakrotnie przebudowywany. Obecnie w rękach prywatnych. 

Możliwość zwiedzania i noclegu (gm. Niemcza). 
- Arboretum w Wojsławicach  

Grodziska, osady 

-     Grodzisko w Będkowicach; dwuczłonowe grodzisko otoczone wałem i suchą fosą z  VIII w. (gm.Sobótka) 
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Współczesna kultura wsi, folkloryzm 
Działalność kulturalna na terenie LGD w głównej mierze opiera się o aktywność bibliotek i 
gminnych ośrodków kultury. Kultywowane są elementy dawnej kultury ludowej. Mówimy tu 
dokładnie o reliktach poszczególnych grup napływowych oraz łączenie tradycji ogólnopolskich 
lub szczepienie zachowanych tradycji ludowych z innych regionów. W gminach na terenie 
Stowarzyszenia działają: 
- Gmina Dzierżoniów- Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów w Mościsku posiadająca na terenie gminy 6 filii: 

w Ostroszowicach, Uciechowie, Tuszynie, Piławie Dolnej, Owieśnie i Roztoczniku.   
- Gmina Marcinowice- Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach, Gminna Biblioteka w Marcinowicach z/s 

Wirach z filią  w Szczepanowie. 
- Gmina Mietków- Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie zarządzający pracą Świetlic Postaw Twórczych w 

Borzygniewie, Maniowie, Milinie, Stróży i Domanicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Milinie, filie w 
Mietkowie i Domanicach. 

- Gmina Niemcza: Niemczański Ośrodek Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy,  filie  
Gilów, Wilków Wielki i Przerzeczyn Zdrój, własną bibliotekę posiada również uzdrowisko w Przerzeczynie. 

- Gmina Sobótka: Ślężański Ośrodek Kultury,  Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna. Filie biblioteczne Rogów 
Sobócki, Ręków, Sobótka Zachodnia, Muzeum Ślężańskie, Wiejski Dom Kultury KRYSZTAŁ prowadzony przez 
Fundację CHOREJA.   

- Gmina Jordanów Śląski-  Publiczno- Szkolna Biblioteka w Jordanowie Śląskim   
- Gmina Łagiewniki- Gminny Ośródek Kultury i Biblioteka w Łagiewnikach, filie biblioteczne: Oleszna, Ligota 

Wielka i Jaźwina, punkty biblioteczne: Sienice, przestronie, Sieniawka, Słupice.  
W pięciu gminach działają gminne ośrodki kultury, natomiast we wszystkich biblioteki.   
Prowadzą one szeroką działalność kulturalną organizując wiele imprez i wydarzeń o charakterze 
lokalnym i ponadlokalnym. Szerzeniem kultury zajmują się również muzea i izby pamięci. 
Działalnością kulturalną zajmują się również świetlice wiejskie oraz koła gospodyń wiejskich. 
Ważnym przejawem działalności GOK-ów i bibliotek oraz innych instytucji jest organizacja 
imprez kulturalnych w poszczególnych gminach i na terenie całego Stowarzyszenia oraz opieka 
nad lokalnymi zespołami ludowymi, muzycznymi, tanecznymi chórami oraz innymi działaniami 
kulturalnymi - wykaz poniżej. Jedną z najważniejszych imprez organizowanych wspólnie przez 
wszystkie gminy jest Turniej Gmin Ślężańskich, który odbywa się rokrocznie w jednej z gmin. 
Ważnym punktem na kulturalnej mapie gmin Stowarzyszenia jest działalność zespołów ludowych, 
które istnieją w każdej gminie. Na szczególną uwagę zasługuje Zespół Pieśni i Tańca Górali 
Czadeckich „Poiana” z gminy Dzierżoniów, oraz dziecięce zespoły taneczne z Marcinowic i z 
Niemczy. 
Działalność kulturalną na obszarze Stowarzyszenia wspierają również Centra Edukacji na 
Odległość na Wsiach, m. in. w gminie Niemcza w Wilkowie Wielkim i Przerzeczynie Zdrój, w 
gminie Dzierżoniów – w Piławie Dolnej.  
Na terenie Stowarzyszenia odbywa się rokrocznie kilkadziesiąt imprez o charakterze lokalnym. Z 
przeprowadzonych badań sondażowych wynika, że większość z nich znana jest tylko 
mieszkańcom gminy, która je organizuje. Poniżej wykaz imprez i świąt lokalnych oraz imprez 
sportowych i rekreacyjnych.  
 

Zestawienie zespołów ludowych, muzycznych, tanecznych i chórów oraz innych działań kulturalnych 

 
Gmina SOBÓTKA 

- Pracownia Tkactwa Artystycznego 
- Pracownia ceramiki i mozaiki 
- Zespół Górali Czadeckich STRZEGOMIANKI 
- Zespół Górali Czadeckich TAJDANY 
- Chór Otwartych Serc 
- Zespół Folklorystyczny OLBRACHTOWICZANKI 
- Zespół Folklorystyczny ROZMARYN 
- Zespół SOBÓTCZAŃSKA BIESIADA 
- Zespół Muzyczny GIĘTE MEBLE 
- Wiejski Dom Kultury KRYSZTAŁ 
- Klasa Artystyczna Gimnazjum Gminnego 

- Warsztaty Fotograficzne 
- Kino Plenerowe 
- Warsztaty teatralne i widowiska plenerowe 

 
Gmina MARCINOWICE 

- Zespół śpiewaczy z Kątek AKACJOWE ŚPIEWULE 
działający przy Kole Gospodyń Wiejskich z Kątek 

- Taneczny Zespół Dziecięcy LUZ 
- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MALWA 
- Dziecięcy Zespół Taneczny WIR z Wir 
- Dziecięcy Zespół Taneczny CHOCHLIKI 
- Dziecięcy Zespół Taneczny PODSKOCZ Z NAMI 
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Gmina MIETKÓW 

- Zespół Folklorystyczny LISTEK KONICZYNY z 
Mietkowa 

- Zespół Folklorystyczny UJOWIANKI z Ujowa 
- Teatr BLASK  
- Koło Muzyczne Państwa LEROCH 
- Koło Taneczne Klubu Tańca Malwiny PIETRZAK 
- Młodzieżowy Zespół Muzyczny 2+M 
- Młodzieżowy Zespół Muzyczny JUMA 

Gmina DZIERŻONIÓW 
- Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich POIANA z 

Piławy Dolnej 
- Męski Zespół Śpiewaczy CORD z Piławy Dolnej 
- Chór Ludowy MACIEJE z Ostroszowic 
- Zespół Kameralny CON MOTO z Piławy Dolnej 

 

Gmina ŁAGIEWNIKI 
- Klub Seniora BABIE LATO z Łagiewnik 
- Chór CANZONA z Olesznej 
- Chór FERMATA z Przystronia 

 
Gmina NIEMCZA 

- Zespół Taneczny JOANKI przy Zespole Szkół w 
Niemczy 

- Chór GRODZIANIE przy Klubie Osób Niewidomych, 
Niepełnosprawnych, Emerytów i Rencistów Radośc 

- Zespół EM&M przy NOK-u 
- Grupa Teatralna BABA-UUU przy NOK-u 
- Sekcja Fotograficzno-Filmowa 

 
Gmina JORDANÓ- ŚLĄSKI 

- Chór przy Kole Gospodyń Wiejskich z Jordanowa 
Śląskiego 

 
 

Zestawienie imprez kulturalnych i świąt lokalnych (A) oraz imprez sportowych i rekreacyjnych (B) 
 
Gmina NIEMCZA 

- Dni Niemczy (A)    
- Przegląd folklorystyczny Księdza J. Dzierżonia w 

Wojsławicach (A) 
- PAF Przegląd Filmów Amatorskich- „Zabytki 

Dolnośląskie Dawniej – Dzisiaj - Jutro” (A) 
- Festyny Parafialne (A) 
- Biesiada Wielkanocna (A) 
- Niemczański Rajd Pieszy (B) 
- Półmaraton crossowy (B) 
- Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Niemczy (B) 
- Festyny na powitanie i pożegnanie lata (A) 
- Święto pieczonego ziemniaka (A) 
- Dożynki Parafialne w Przerzeczynie Zdrój (A) 
- Europejskie Dni Dziedzictwa organizowane przez NOK 

i TMNiZN  
- Mistrzostwa Polski w Staniu na materacu na wodzie w 

Niemczy (B) 
- Powiatowy Turniej Szachowy „O złotą azalię” w 

Wojsławicach (B) 
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Niemczy (B) 
- Gminny Turniej Siatkówki Plażowej (B) 
- Gminny Turniej Plażowej Siatkówki Rodzinnej (B) 
- Gminny Turniej Koszykówki Podwórkowej (B) 
- Turniej Pływacki Super-wodnik (B) 
- Letnia Szkoła Przetrwania (B) 
- Biblioteczne wieczory autorskie (A) 
- Ferie z książką (A) 
- Konkurs „Historia w poezji” (A) 
- Dyskusyjny Klub Książki w Wilkowie Wielkim 
- Teatrzyk przy Bibliotece w Gilowie 
- Konkurs recytatorski „Spotkanie z poezją dziecięcą” w 

Niemczy 
- Bożonarodzeniowe Konkursy Plastyczne w Niemczy 
 

 
Gmina SOBÓTKA 

 -  Konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową (A) 
- Półmaraton Ślężański (B) 
- Otwarcie Sezonu Kolarskiego – Memoriał Romana   
    Ręgorowicza (B) 
- Sabat Czarownic (A) 
- Festyn Majowy (A) 
- Otwarte Mistrzostwa w Biegu Górskim na Ślężę (B) 
- Przegląd Piosenki Przedszkolnej (A) 
- Kino Plenerowe (A) 
- Dolnośląskie Święto Folkloru POD ŚLĘŻĄ  
    ŚPIEWANIE (A) 
-  Mistrzostwa w Biegach Przełajowych (B) 
- Festyn Archeologiczny TARGI SOBÓTKOWE (A) 
- Festiwal Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego    
    (A) 
- Święto Ludowe (A) 
- Ślężański Zlot Garbusów (A) 
- Wesele pod Ślężą (A) 
- Muzyka Ślęży (A) 
- Dożynki  (A) 
- Pożegnanie lata (A) 
- Dopóki Grać Będą - piosenki Jacka Kaczmarskiego  (A) 
- Zaduszki Ślężańskie (A) 
- Jarmark Bożonarodzeniowy (A) 
- Ślężański Turniej Tańca Towarzyskiego (B) 
- Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziemnym (B) 
- Halowe Mistrzostwa Sobótki w Piłce Siatkowej (B) 

- Turniej w Warcabach stupolowych im. Stanisława  
    Kopra (B)  
- Festiwal Stołów Wigilijnych (A) 

 

Gmina MARCINOWICE 
- Tradycje Stołu Wielkanocnego (A) 
- Dzień Strażaka” i Święto Konstytucji (A) 
- Festiwal Piosenki Popularnej (A) 
- Festyny Rodzinne i Rekreacyjne (A) (B)  
- Gminy Dzień Dziecka (A) 
- Gminne Zawody Strażackie (B) 
- Bezpieczne Wakacje (A) 

Gmina DZIERŻONIÓW 
- Tajemnice Wzgórz Kiełczyńskich (A) 
- Dożynki Gminne (A) 
- Ostroszowicki Piknik Muzyczny  
- Zapraszamy do Pyrlandii, Święto pieczonego ziemniaka(A) 
- Przegląd piosenki religijnej i refleksyjnej SACRUM (A) 
- Spotkania z historią i kulturą na Zamku w Owieśnie (A) 
- Piknik rodzinny i Turniej Streetballa (B) 
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- Noc Świętojańska (A) 
- Parafialny Festyn Świętego Michała (A) 
 

Gmina Jordanów Śląski: 
- Jarmark Bożonarodzeniowy 
- Jarmark Wielkanocny 
- Dożynki Gminne 
- Festyny Rodzinne  
- Mini Euro – rozgrywki w piłce nożnej 
- Międzyszkolne rozgrywki sportowe 
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Gmina Powiatu  

        Wrocławskiego (B) 
- Polska Biega- ogólnopolska Akcja promująca zdrowy  

       styl życia  (B) 
 

- Latawcowa Sowiostrada (B) 
- Zmagania Sołtysów (A) 
-  Tajemnice Wzgórz Kiełczyńskich   B 
- Marcowa Kobieteria                        A 
- Festiwal Ciasta                                A 
-  Zmagania Sołtysów                         B 
- Dożynki Gminne                             A 
- Festiwal Piosenki Religijnej 

    i Refleksyjnej                                A 
  - Ostroszowicki Piknik Muzyczny   A 
  - Nocny Turniej Piłki Nożnej            B 
  - Piknik Rodzinny i Turniej Streetballa                 AB             
  -.Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski DŁUTOMANIAK  A 
  -.Spotkania z historią i kulturą na Zamku w Owieśnie         A 
  - Festiwal Humoru „Uciecha w Uciechowie”    AB 
  - Przystanek Pyrlandia                                          A 
 -  Ostroszowicki Piknik Muzyczny   A 

 
 

Gmina Mietków 
- Babski Wieczór – przy okazji dnia kobiet (A) 
- Konfrontacje młodych muzyków (A) 
- 3-maj z Polską- piknik (A) 
- Nad Wodą Śpiewanie (A) 
- Bal Sołtysa (A) 
- Piknik rodzinny Łączymy pokolenia (A) 
- Dożynki Gminne  (A) 
- Dzień Seniora (A) 
- Obchody Dnia Niepodległości (A) 
- Festiwal Wigilijny (A) 
- Zabawa Sylwestrowa (A) 
- Ogólnopolski Turniej Koszykówki Streetball (B) 
- Turniej piłki siatkowej i zawody wędkarskie (B) 
- Noworoczny Turniej Szachowo- warcabowy „ROSZADA” 

(B) 
 

Gmina Łagiewniki: 
- Dożynki Gminne w Łagiewnikach (A) 
- Dzień Kresowiaka Łagiewniki (A) 
- Memoriał Kolarski im. Gołdyna i Niżyńskiego 

Oleszna (B) 
- Memoriał Judo im. Tadeusza Zamęckiego Oleszna (B) 
- Dzień Dziecka Łagiewniki (A) 
- Igrzyska w Ping Ponga Oleszna  (B) 
- Piknik Rodzinny Łagiewniki (A) 
- Majówka Łagiewniki (A) 
- Jarmark Bożonarodzeniowy Łagiewniki (A) 
- Przegląd pieśni Turystycznej Łagiewniki (A)  
- Przegląd piosenki dziecięcej (A) 
- Warsztaty wielkanocne Łagiewniki (A) 
- Noc świętojańska Łagiewniki (A) 
- Koncert kolęd dziecięcych Łagiewniki  (A) 
- Ogólnopolski przegląd piosenki pasyjnej (A) 
- 11 listopada Łagiewniki (A) 

 

-  

 

Na terenie Stowarzyszenia działa jedno muzeum – Muzeum Ślężańskie w Sobótce, które 
mieści się w tzw. Domu Opata. Muzeum działa od 1962 roku i posiada zbiory archeologiczne, 
geologiczne oraz numizmatyczne, od roku 1992 Muzeum prowadzone jest przez gminę i 
posiada status gminnej instytucji kultury.  Zbiory obejmują również mapy, kartki pocztowe i 
wydawnictwa poświęcone regionowi. Przy muzeum działa galeria lokalnej sztuki 
współczesnej. Muzeum współpracuje z Ślężański Ośrodkiem Kultury w organizacji imprez 
plenerowych. W gminie Sobótka znajduje się również Skansen archeologiczny we wsi 
Będkowice. Obejmuje on zespół osadniczy z VII i XII w. składający się z osady, kamiennego 
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kręgu kultowego, cmentarzyska kurhanowego i grodu. W gminie Dzierżoniów w siedzibie 
gimnazjum zorganizowano Izbę Historii Regionalnej, która gromadzi eksponaty z terenu 
gminy głównie o charakterze etnograficznym oraz książki i czasopisma. Na terenie 
Stowarzyszenia można podziwiać również kolekcje prywatne:  

- Zabytkowe  pojazdy konne Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 72, tel. 071 31 62 666. Kolekcja Powozów 
Stefana Szymańskiego- zawierająca kilkadziesiąt  przedwojennych pojazdów konnych; 
reprezentacyjnych, miejskich, wiejskich, sportowych. Obok uratowanych powozów znajdują się także 
sanie o różnorodnych kształtach. Obok pojazdów podziwiać można akcesoria powozowe, lampy, 
uprzęże, siodła itp. W gospodarstwie można podziwiać Mini Zoo, a także pojeździć konno.  

- Kolekcja rzędów końskich, kiełzen i siodeł  Paweł Biczysko -  informacja - UMiG w Sobótce 
- Trofea i elementy myśliwskie  Stanisław Skrzypiński – informacja - UMiG w Sobótce 
- Trofea i elementy myśliwskie Witold Kwas Zamek „Górka” Sobótka ul. Zamkowa 12 tel/fax: 071 31 

62 1233 
- Kolekcja modeli samochodów VW Garbus – Maciej Lorenc, Sobótka  

Podsumowując współczesną kulturę wiejską reprezentuje około 80 imprez kulturalnych i 
świąt lokalnych oraz imprez sportowych i rekreacyjnych, 4 chóry, 5 zespołów dziecięcych, 1 
grupa teatralna, 1 zespół muzyki współczesnej. Występuje ścisłe powiązanie funkcjonowania 
kultury wiejskiej ze „Śląskim Olimpem”- Górą Ślężą, która pomimo zatracenia swoich 
prahistorycznych i historycznych funkcji kultowych współcześnie zachęca i przywraca 
pomysły odtwarzania kultury i historii pogańskich ludów zamieszkujących te tereny przed 
wiekami. Funkcjonuje również jedna Izba Regionalna i Muzeum w Sobótce oraz cztery 
zbiory prywatne. Działania kulturalne wspierają Gminne Ośrodki Kultury oraz Biblioteki. W 
ostatnich latach działania kulturalne wsparło nowopowstałe Stowarzyszenie „Ślężanie 
Lokalna Grupa Działania” w ramach działań Leader+. W przyszłości mają powstać: Izba 
Tradycji Lokalnej „Pod Wzgórzami Kiełczyńskimi”, Izba Tradycji Lokalnej  w 
Ostroszowicach oraz Muzeum w Niemczy, Skansen w Dolinie Tatarskiej, natomiast Skansen 
w Będkowicach ma zostać zrekonstruowany 

 
Produkt lokalny  
W ostatnich latach dzięki działaniu Stowarzyszenia „Ślężanie Lokalna Grupa Działania” 
zostały zinwentaryzowane produkty lokalne, czyli produkty spożywcze, gastronomia, 
rękodzieło, zespoły śpiewacze i folklorystyczne, chóry i imprezy o charakterze lokalnym i 
tradycyjnym ściśle powiązane z regionem, posiadające lokalny charakter, świadczący o 
Ślężańskie specyfice. Poniżej przedstawiamy zestawienie takich produktów. Wartym 
wskazania są publikacje zawierające przepisy lokalne i tradycyjne pod nazwą Smaki i 
Smaczki Kuchni Ślężańskiej. Należy wyróżnić również produkty wpisane na Krajową Listę 
Produktów tradycyjnych: Kapusta kwaszona ślężańska (Mietków), Ogórki kwaszone 
ślężańskie (Mietków). Na wpisanie oczekują: Chleb chłopski z Rogowa Sobóckiego 
(Sobótka), Pstrąg ślężański (Sobótka). W przyszłości mają zostać zgłoszone: Przysmak 
wołyński (Niemcza), Mięso peklowane w słoikach (Niemcza), Chleb z Jordanowa Śląskiego, 
Kołacz czadecki (Sobótka), Pieczyste (Sobótka).  
 

Produkty o charakterze lokalnym i tradycyjnym  
1 Pieczywo (Chleb Rogowski, Chleb 

Chłopski), wypieki cukiernicze 
Piekarnia Cukiernia Marian Bąkowski, Wrocławska 55, Rogów Sobócki, 
Sobótka, 071/ 316 26 38  

2 Ogórki Ślężańskie Kwaszone   Gospodarstwo rolne „Gór-Pak” Magdalena i Radosław Góreccy,  Maniów 
Wielki, Sobócka 5, 55-081 Mietków , 071/ 390 77 21  

3 Kapusta Ślężańska Kwaszona 
4 Kociołek Ślężański Karczma Tawerna „Ślężański Pstrąg”, ul. Browarniana 5, Sobótka Górka , 

607 071 760  5 Karp i pstrąg wędzony tradycyjnie 
6 Pstrąg smażony w cieście piwnym 
7 Wędzonki kanoników 
8 Smalczyk Czarownic Ślężańskich Elżbieta Pasławska,  Sobótka, 606 30 12 91 
9 Zimowa Naleweczka Grażyna Pięt, Włoki 57, Dzierżoniów , 074 830 27 95 
11 Wina i nalewki Józef  Ratusznik, ul. Modrzewiowa Sobótka, 71 316 22 81 
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13 Karp Smażony Koło Gospodyń Wiejskich z Owiesna, Owiesno 58-262 Ostroszowice, 
Dzierżoniów , 748 375 846 

15 Chleb Spod Czeszki Bogumiła Kubera, ul Bielawska10 58 262 Ostroszowice, Dzierżoniów, 074 
833 03 03 

16 Wędzonki na zimno i ciepło Jan Kowalczyk, ul.Zmorskiego6/2, 55-050 Sobótka, 697 07 17 60 
17 Smarowidło Pogańskie 
18 Smalec Świętojański 
19 Grzybki w zalewie miodowej 
20 Winorośl- uprawa  Maria i Kazimierz Chudek,  Główna 52, 58-241 Piława Dolna, Dzierżoniów 

, 074/ 831 38 00, 600 254 817, 600 880 852  
21 Wyroby wędliniarskie  Zakład Mięsny GALICJA w Niemczy  
22 Miód pszczeli  PZP Koło w Niemczy ul. Piastowska 3, 58-23- Niemcza  
23 Soki i dżemy malinowe Emanueli Emanela Gerus, Mysłaków 26, 58-124 Marcinowice, 74 850 58 84 

 
 

Gastronomia 
1 Restauracja z ogrodem ”Szczere 

Pole” 
Restauracja „Szczere Pole”, Armii Krajowej 6, Sobótka, 071/ 390 47 04, 
klubinska@wp.pl 

2 Bar Myśliwski Beata Gałka, 55-081 Mietków , 713 168 368 
3 Cafe Bar Epoka Małgorzata Kipor, ul. Bielawska53 58-262 Ostroszowice, Dzierżoniów, 501 

368 704 
 

Rękodzieło 
1 Haft krzyżykowy, serwety Maria Wiśniewska, Mysłaków 60, 58-124 Marcinowice ,074/ 850 57 36 
2 Akupiktura Dorota Chmielewska , Spacerowa 22 A, Piława Dolna, dorotach@galma.pl, 

Dzierżoniów 
3 Pracownia tkaniny artystycznej Anna Domańska , Chopina, Sobótka ,697/ 020 707 
4 Figurki szydełkowe, serwety, koronki 

szydełkowe, robótki na drutach 
Antonina Maciątek,  ul. Spacerowa 22, Piława Dolna, Dzierżoniów 

5 Malarstwo Władysław Dzielnicki, Chopina 29, 55-050 Sobótka, 071/ 390 33 28 
6 Malarstwo Ryszard Wojnarski, Ostroszowice, Dzierżoniów, 074/ 833 03 84 
7 Witraże Danuta Wierzbicka – Bara, Chopina 27/9, 55-050 Sobótka , 500/ 258 174, 

danutartwitraz@o2.pl 
8 Wieńce dożynkowe, obrazy,  ozdoby 

kwiatowe   
Monika Duda , Mysłaków 91, 58-124 Marcinowice , 074/ 850 58 45 
 

9 UNICAT Ceramika ozdobna i 
użytkowa 

Anita Szprych, Michał Chabielski, ul. Łysej Góry, Świątniki , Sobótka , 607/ 
613 565 
 

10 Hafty Richelieu Helena Czerwonka, Książnica 58a, 58-203 Dzierżoniów 
11 Rzeźby, płaskorzeźby Tadeusz Kościelny, Mościsko, Polna 24, 58-203 Dzierżoniów ,74/ 832 90 

47, tadeuszk57@o2.pl  
 

12 Pamiątki regionalne Tomasz, Piotr Bohdanowicz, 58-260 Bielawa, ul. Kościuszki24, 
Dzierżoniów , 748 337 553 
 

13 Zabytkowe pojazdy konne Stefan Szymański,  Wrocławska 72, Rogów Sobócki , Sobótka, 071/ 316 26 
66 

14 Ręcznie zdobione torebki  Agnieszka Drozd, Tapadła 47, 58-124 Marcinowice, 074 850- 540 04  
15 Swetry i obrazy wykonane chwatem 

krzyżykowym  
Teresa Pawelska, Mysłaków 83, 58- 124 Marcinowice, 074 850 57 34  

16 Ozdoby świąteczne  Stefania atawc, Sady 23, 58- 124 Marcinowice, 074 850 58 33  
17 Kompozycje kwiatowe w  starych 

ramach okiennych, rysunki 
Paweł Świdziński, Kątki 6h, 58-124 Marcinowice, 074 851 78 61  

18 Wińce dożynkowe, malowanie 
przedmiotów użytkowych, obrazy 
bukiety.  

Monika Duda, Mysłaków 21, 58- 124 Marcinowice, 074 850 58 45  

19 
 
20 
21 
22 
23 
 
24 
25 
 
 

Ozdoby świąteczne i 
okolicznościowe 
Haft krzyżykowy 
Haft krzyżykowy 
Haft Krzyżykowy 
Odzież, serwety i obrusy na drutach 
Malarstwo Grafika 
Dekoracyjne wyroby papiernicze, 
kartki okolicznościowe i zaproszenia 
Dekoracyjne wieńce, figurki i ozdoby 
oraz kartki okolicznościowe 

Wanda Pawelec-Król Stróża ul. Leśna 6 071/  071/ 3169156 
 
Elżbieta Banasik, Borzygniew ul.Żwirowa 3/1 071 3168028 
Władysława Robert, Borzygniew  ul.Główna 16 071 3168082 
Jadwiga Adamczyk , Borzygniew ul.Wodna 10 071 3169061 
Natalka Dorosz, Borzygniew ul.Szkolna 1 071 3169037 
 
Robert Syta Borzygniew ul.Słoneczna 23 071 3168385 
Aleksandra Popielska Domanice 56/2 071 3906644 
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26 
 

Anna Górniak, Milin ul.Chłopska 26a 071 3168324 

Zespoły śpiewacze i folklorystyczne, chóry 
1 Zespół Górali Czadeckich „Pojana”, Bożena Juraszek, Piława Dolna , gm.  Dzierżoniów,  
2 Męski Zespół Śpiewaczy „Cord” z 

Piławy Dolnej , 
Józef Flis, Główna 65, 58-203 Piława Dolna, Dzierżoniów, 074/ 832 50 14  

3 Zespół Folklorystyczny Ujowianki Mirosław Stawski, ul. Spółdzielcza1, 55-081 Mietków 713 168 254 
4 
 

Zespół Folklorystyczny „Listek 
Koniczynki” 

Mirosław Stawski, ul. Spółdzielcza1, 55-081 Mietków, 713 168 254 

5 
 

Chór Kameralny „Con Moto” z 
Piławy Dolnej 

Piława Dolna, gm. Dzierżoniów.  

6 Zespół folklorystyczny Górali 
Czadeckich STRZEGOMIANKI 

Jadwiga Krop Strzegomiany ul. Wrocławska 11 55-050 Sobótka, 713903606 

7 
 

Zespół Taneczny MALWA Władysław Gołębiowski, ul. Tuwima 2, Marcinowice, 748 585 231 

8 Zespół „Akacjowe Śpiewule” Jolanta Spyrka, Kątki , Marcinowice 
9 Chór Canzona  Gmina Łagiewniki, Oleszna  
10 Chór Fermata  Gmina Łagiewniki, Przestronie  
11 Chór Grodzianie  Gmina Niemcza, Klub Osób Niewidomych, Niepełnosprawnych, Emerytów 

i Rencistów „Radość” w Niemczy 
12 Chór Ludowy Macieje  Gmina Dzierżoniów, Ostroszowice 
13. Zespół Taneczny „Joanki” Gmina Niemcza,  

 
Imprezy o charakterze lokalnym i tradycyjnym  

1 Maraton Ślężański  Gmina Sobótka, Marcinowice, Sobótka 
2 Jarmark Wielkanocny  Gmina Sobótka, Sobótka  
3 Tradycje Stołu Wielkanocnego Gmina Marcinowice, Marcinowice  
4 Święto Kwitnących Sadów  Gmina Marcinowice, Marcinowice  
5 Ślężański Festiwal Rzemiosł 

Artystycznych, Rękodzieła i 
Produktu Lokalnego.  

Gmina Sobótka, Sobótka  

6 „Sąsiadowickie Kolędowanie”- 
spotkania z kolędą przodków 

Gmina Mietków, Mietków 

7 „3-Maj z Polską”- piknik 
patriotyczny 

Gmina Mietków, Maniów 

8 Wieczornica – bardzo patriotyczny 
wieczór 

Gmina Mietków, Mietków 

9 Targi Sobótkowe Gmina Sobótka, Sobótka 
10 Przystanek Pyrlandia, Święto 

Pieczonego Ziemniaka 
Gmina Dzierżoniów, Mościsko   

11 Spotkania z historią i kulturą na 
Zamku w Owieśnie 

Gmina Dzierżoniów, Zamek w Owieśnie  

12 Piknik Rodzinny we Włókach Gmina Dzierżoniów, Włóki  
13 Latawcowa Sowiostrada Gmina Dzierżoniów, Jodłownik  
14 Noc Kupały w Ślężańskim Młynie  Gmina Marcinowice, Szczepanów, Ślężański Młyn,  
15 Targi Sobótkowe  Gmina Sobótka, Sobótka 
16 Pod Ślężą Śpiewanie  Gmina Sobótka, Sobótka 
17 Jarmark Bożonarodzeniowy  Gmina Sobótka, Sobótka 
18 Biesiada Wielkanocna Gmina Niemcza, Gilów 
19 Festyn Przerzeczyński Gmina Niemcza, Przerzeczyn Zdrój 

 
Podsumowując kultura wiejska rozumiana przez pryzmat funkcjonowania gospodarstwa wiejskiego 
reprezentowana jest przez plastykę obrzędową: ozdoby świąteczne, wieńce dożynkowe; wyroby: 
hafty, ceramikę, tkactwo; kulinaria, obrzędy religijne, świeckie a nawet pogańskie, działalność 
zespołów ludowych, tanecznych oraz chórów.         
        
Turystyka 
Na terenie partnerstwa istnieją bardzo korzystne warunki do uprawiania turystyki rowerowej, 
pieszej i konnej. Mocnymi stronami obszaru działania LGD jest brak uciążliwych zakładów 
przemysłowych, różnorodne środowisko przyrodnicze, mikroklimat o charakterze nizinno- 
górskim, rozwinięta sieć szlaków turystycznych, symbol turystyczny Dolnego Śląska- Góra 
Ślęża, znane i cenione imprezy lokalne, akweny wodne. Słabymi stronami są słabe tradycje 
turystyczne pomimo zachowanego dorobku turystyki przedwojennej, niewydolna baza 



 38

noclegowa i infrastruktura turystyczna, niewielka liczba punktów gastronomicznych i 
gospodarstw agroturystycznych, niedostosowana oferta turystyczna do odbiorców, niska 
estetyka miejscowości i zaniedbywanie zabytków. Zagrożenie dla rozwoju turystyki na tym 
obszarze stanowi traktowanie, niewydolna sieć dróg, zmiana stylu życia mieszkańców i 
potencjalnych turystów, spadek poziomu usług turystycznych oraz utrudnienia prawno- 
administracyjne. Szanse stanowią kultywowane tradycje myśliwskie, ludowe oraz 
prahistorycznych mieszkańców, wzrastające wykorzystanie zbiorników wodnych do celów 
sportowych (Zbiornik w Mietkowie), wzrost aktywności edukacyjnej, społecznej i liderskiej 
mieszkańców, rozwój turystyki sentymentalnej, restauracja kolei, intensywna promocja 
produktu lokalnego. A także zakwalifikowanie gminy Sobótka do miast, w których 
zlokalizowana będzie baza sportowo-wypoczynkowa pod potrzeby Mistrzostw Europy w 
piłce nożnej EURO 2012. Koncepcja utworzenia w Sobótce Centrum Sportu i Rekreacji (sieć 
boisk, basen, hala sportowa, hotele) oraz Centrum Rozrywki (rynna zjazdowa, amfiteatr, park 
linowy, adrenalina park, itp.) stanowi szansę dla całego regionu ślężańskiego. 
 
Usługi noclegowe, pensjonaty, agroturystyka, wynajem pokoi, gospodarstwa ekologiczne. 
Hotele, usługi noclegowe, pensjonaty 
1. Ślężański Młyn": Szczepanów 30, 58-123 Strzelce, 074/ 850 77 09, kontakt@slezanskimlyn.wroc.pl.  
2. Pension Ślęża: Św. Jakuba 4, 55-050 Sobótka, 071/ 390 31 67, recepcja@pensionatsleza.pl. 
3. Hotel Pałac Krasków: Krasków 12, 58-124 Marcinowice, tel.  074 858 51 01, fax. 047 8585252, 
rezerwacja@kraskow.pl .   
4. Przystań „u Francuza”: Maniów Mały, 55-081 Mietków, 071 390 77 17, francuz@levante.pl.   
5. Agroturystyka „U Danusi” ul. Bolesława Chrobrego 21, 58-230 Niemcza  
6. PREEMIER Marcinowice, ul. Wrocławska 41, 58-124 Marcinowice, tel. 074 8585120, fax. 74 85 85 643, 
hotel@hotelpreemier.pl, www.hotelpreemier.pl.   
7. Hotel u Marcina, ul. Świdnicka 14,   58-124 Marcinowice, 074 85 85119, hotelumarcina@wp.pl, 
www.hotelumarcina.com.pl, 
8. Uzdrowisko Przerzeczyn Zdrój, ul. Zdrojowa 32, 58 – 231 Przerzeczyn Zdrój, tel.(074) 837 50 42, 
www.przerzeczynzdroj.ta.pl, www.uzdrowisko-przerzeczyn.com.pl 
9. Zajazd „Cztery Pory Roku”, ul.Niemczańska 7, 58 – 231 Przerzeczyn Zdrój, tel. (074) 837 51 65 
10. Abrahamik Ryszard , ul. Batalionów Chłopskich 21d, 58 – 231 Przerzeczyn Zdrój, tel.(074) 837 50 32 
11. Krystyna Dydo, ul. Zdrojowa 4, 58 – 231 Przerzeczyn Zdrój, tel. (074) 837 50 74 
11. „Pod Tujami” Jan i Teresa Hercuń, ul. Zdrojowa 21, 58 – 231 Przerzeczyn Zdrój, tel. (074) 837 51 63 
12. Zamek Górka: Sobótka Górka ul.Zamkowa 12, Tel. 071 31 62 133 
13. Zajazd „Stanica”; Mirosławice ul.Lotnicza 30, Tel. 071 31 62 780, WWW.stanica.pl,  
      stanica@stanica.pl, 
14. Gościniec „Pod Niebieskim Jeleniem; Sobótka Rynek  8, Tel. 071 390 38 77   
       www.podniebieskimjeleniem.pl, gościniec@podniebieskimjeleniem.pl 
15. Ośrodek Wypoczynku Świątecznego; Sulistrowice , Tel. 071 31 62 604, 
16. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy; Sulistrowiczki, Przełęcz Tąpadła, Tel. 071 31  
       62 151, 
17. Domy Letniskowe; Sulistrowice ul.Jagiellońska, Tel. 071 358 01 29   
       www.domysulistrowice.com, 
18. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP; Sobótka ul.Armii  
      Krajowej 11, Tel. 071 31 62 739, 
19. Dom Turysty „Pod Wieżyca”; Sobótka ul.Armii Krajowej 13, Tel. 071 31 62 857, 
21. Dom Turysty Na Ślęży; szczyt Ślęzy Tel. 071. 342 61 42, 
22. Centrum Szkolenia Wolontariuszy CARITAS; Sulistrowiczki ul.Świdnicka 18, 071 31 63  
      200 
Agroturystyka 
1. Gospodarstwo Agroturystyczne "pod Czeszką", Bogumiła i Andrzej Kubera: Bielawska 10, 58-262 
Ostroszowice , 074/ 833 03 03 , kubera@kompland.pl. 
2. Gospodarstwo Agroturystyczne pod lasem: Mirosława Kożuch, Kołaczów 4a, 58-203 Dzierżoniów, 074 18 30 
10 09. 
3. Agroturystyka: Michał Hohol, Jędrzejowice 7, 58-203 Dzierżoniów, 748 505 981. 
4. Gospodarstwo Agroturystyczne Zagroda Jolanta Garnys, Nowizna, ul. Wąska 2, 074832 99 77, 
zagrodapoczta.onet.pl. 
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6. Joanna i Piotr Wrońscy, Owiesno 30, 58-262 Ostroszowice, 074 837 58 03,  
7. Anna Tomala: Tąpadła 46, 58-124 Marcinowice, 074 850 55 23, 508 472 421,  
8. Henryk Kowalczyk Agroturystyka „Ślęża”, Sady 44, 58-124 Marcinowice, 074 850 52 38.  
9. Gospodarstwo Agroturystyczne Marianówek, Marianówek 1 Dobrocin, 58- 200 Dzierżoniów, 509 289 616.  
10. Krzysztof Kruk, Tąpadła 9, 58-124 Marcinowice, 074 850 56 55, www.agrokrzysztof.blo.pl,  
11. Beata i Andrzej Zielińscy, Wiry 25B, 58-124 Marcinowice, 074 850 56 45,  
12. Gamperl Izabela, Krasków 11, 58-124 Marcinowice, 074 85 85 101,  
13. Pałac Kietlin - Gospodarstwo Agroturystyczne, Kietlin 28, 58 – 230 Niemcza, tel. (074) 837 87 05 / 0604 
441 867, www.palac-kietlin.com 
14. Agroturystyka „U Danusi”, ul. Chrobrego 21b, 58 – 230 Niemcza, tel. (074) 837 64 38 
13. Gospodarstwo Agroturystyczne Krzysztof Rogalski; Kryształowice  ul.Leśna 21 tel.  
      071 391 19 30 
14.Agroturystyka”Różane Wzgórze”  Joanna i Piotr Wrońscy, Owiesno 30 

      58-262 Ostroszowice   74 837 58 03, 504 436 890 
15.Gospodarstwo Agroturystyczne „Marianówek” Sylwia Ostrowska 

Dobrocin, Marianówek 1 58-200 Dzierżoniów   509 289 616 
16.Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Czeszką” Bogumiła i Andrzej Kubera,ul. Bielawska 10, 58-262 
Ostroszowice, 74 833 03 03 
17.„Agroturystyka-Górko”  58-207 Jędrzejowice 20B 74-850 59 74 
18.„Pod lasem” Mirosława Kożuch, Kołaczów 4A, 58-211 Uciechów 
19Agroturystyka „Forteca”, Anna i Mathijs van Dijk, ul. Wrocławska 12, 

       58-203 Uciechów 
 
Wynajem pokoi, Campingi, pola namiotowe 
1. Dorota Piszczałka: ul. Broniewskiego, 55-050 Sobótka, 0071 316 22 79.  
2. Camping „Forteca”: ul. Wrocławska 12, 58-211 Uciechów, 074 832 30 08 
3. Kwatery prywatne „Cichy Kącik”; Sobótka ul.Broniewskiego 4, Tel. 071 31 62 760,  
     WWW.noclegiwsobotce.com 
4. Camping „Plaża na cyplu” w Proszkowicach 55-081 Mietków, 0 603 172 209  
 
Gospodarstwa ekologiczne i usługi konne  
1. Młyn Gospodarczy w Jordanowie Śląskim 
 
Szlaki turystyczne 
Obecność parków krajobrazowych i licznych zabytków kultury materialnej sprzyja rozwojowi 
turystyki, w szczególności pieszej. Przebieg szlaków turystycznych na terenie Lokalnej Grupy 
Działania jest korzystny i umożliwia połączenie ich w spójną sieć obejmującą wszystkie 
gminy. Obecnie jedynie w gminie Sobótka są oznaczone trasy rowerowe. W pozostałych 
gminach planuje się ich wytyczenie i połączenie w sieć wiodącą przez cały obszar 
Stowarzyszenia. W gminie Sobótka powstały trasy rowerowe w obrębie masywu Ślęży. Przez 
terytorium gminy Sobótka przebiegają również dwa szlaki rowerowe wiodące z Wrocławia. 
Sieć szlaków rowerowych na terenie SGŚ wymaga dalszego rozwoju i wytyczenia nowych 
tras, co znajduje się obecnie w fazie planowania. Dodatkowym atutem dla stworzenia 
większej liczby szlaków turystycznych jest obecność dwóch parków krajobrazowych, 
rezerwatów przyrody oraz licznych zabytków kultury materialnej. Szansą dla rozwoju 
turystyki powoli stanowią zmieniające się tendencje w zakresie turystyki pieszej i rowerowej. 
Coraz więcej mieszkańców aglomeracji wrocławskiej i wałbrzyskiej oraz innych pobliskich 
miejscowości chętnie wybiera się w teren.  Poniżej wykaz szlaków turystycznych, 
rowerowych i górskich szlaków rowerowych. Przez gminy Mietków, Sobótka, Marcinowice i 
Dzierżoniów biegnie międzynarodowy szlak rowerowy Euro Velo 9, łączący Gdańsk z Pulą, 
zwany często „szlakiem bursztynowym”. Aby zatrzymać turystów podróżujących tą trasą na 
obszarze partnerstwa, opracowano trasę o długości ponad 200 km, biegnącą dookoła Ślęży po 
wszystkich gminach LGD. Trasa ta ma 8 pętli tematycznych o różnym stopniu trudności. 
Trasa ta oczekuje na oznakowanie.  W gminie Sobótka wytyczono i oznakowano trasy 
rowerowe w obrębie Masywu Ślęży oraz dwie trasy do Wrocławia 
Szlaki piesze 



 40

Szlak czarny: Przełęcz pod Wieżycą- Przełęcz Tąpała. Gmina: Sobótka.  
Szlak niebieski: Jordanów Śląski- Glinica- Winna Góra- Przemiłów-Przełęcz Sulistrowicka-Przełęcz Słupicka- 
Góra Radunia- Przełęcz Tąpadła- Ślęża- Sobótka Zachodnia. Gminy: Jordanów Śląski, Sobótka, Łagiewniki.  
Szlak niebieski: Wrocław Muchobór Wielki- Smolec- Sadków- Krobielowice- Zachowice- Siedlakowie- 
Kryształowice- Stary Zamek- Rogów Sobócki- Sobótka. Gmina: Sobótka.  
Szlak zielony: Srebrna Góra- Ząbkowice Śląskie- Gilów- Janiszyn- Słupice- Przełęcz Słupicka- Przełęcz 
Tąpadła- Strzelce. Gminy: Niemcza, Łagiewniki, Sobótka, Marcinowice.  
Szlak Czerwony: Ziembice- Karczowice- Podlesie- Księginice Wielkie- Sienice- Łagiewniki- Oleszna- Przełęcz 
Słupicka- Sulistrowice- Ślęża- Sobótka. Gminy: Niemcza, Łagiewniki, Sobótka.  
Szlak Żółty: Bielawa- Myśliszów- Piława Dolna- Marianówek- Gilów- Niemcza- Arboretum w Wojsławicach- 
Ostra Góra- Piotrówek- Czerwieniec- Nieszkowice- Biały Kościół. Gminy: Dzierżoniów, Niemcza.  
Szlak Żółty: Świdnica- Gogołów- Kiełczyn- Jędrzejowice- Przełęcz Tąpadła- Ślęża- Przełęcz pod Wierzycą- 
Sobótka. Gminy: Sobótka, Dzierżoniów, Łagiewniki.  
Szlak czarny: Piława Dolna- Piława Górna- Przeczyn Zdrój- Podlesie- Ostra Góra- Ruszkowice- Ciepłowody- 
Ziębice. Gminy: Dzierżoniów, Niemcza.   

Opracowanie własne na podstawie Map Bliskie Okolice Wrocławia, Powiat Dzierżoniowski, Ślęża i okolice wydawnictwa PLAN.  

Szlaki rowerowe 
Szlak niebieski: Wrocław Klecina- Zabrodzie- Nowa Wieś Wrocławska- Biskupice Podgórne- Tyniec Mały- 
Żerniki Małe- Krzyżowice- Królikowie- Wierzbice- Solna- Ręków- Stary Zamek- Kunów- Sobótka- Przełęcz 
pod Wieżycą- Wieżyca- Źródło Św. Jakuba- Źródło Ślężan- Przełęcz Tąpadła, Trakt Bolka- Źródło Św. Joanny- 
Góra Stolna- Przełęcz pod Wierzycą.  
Szlak czerwony:  Wrocław Park Południowy- Ślęza- Krwiany- Komorowie- Szukalice- Galowice- Wilczków- 
Pełczyce- Kuklice- Szczepankowie- Budziszów- Tyniec nad Ślężą- Wilczkowie- Nasławice- Sobótka-Przełęcz 
pod Wierzycą- Sady- Przełęcz pod Wieżycą.  
Szlak czerwony „Pętla Niemczańska” : Piława Górna – Ligota Mała - Przerzeczyn Zdrój – Podlesie – Niemcza – 
Gilów – Kośmin – Piława Górna. 
Szlakiem Doliny Rzeki Ślęży- Wrocław- Ołtaszyn Wzgórze Andersa- Wysoka- Krwiany- Szukalice- Galowice- 
Wilczków- Kuklice- Szczepankowie- Budziszów- Tyniec nad Ślężą- Pustków Wilczkowicki- Damianowie- 
Ręków- Nasławice- Sobótka. Długość: 49,6km.    
Szlakiem Pamiątek Architektury Sakralnej- Wrocław- Ołtaszyn Wzgórze Andersa- Ślęża- Krwiany- 
Komorowie- Szukalice- Galowice- Pasterzyce- Jaksonów- Przecławice- Tyniec nad Ślężą- Biskupice- 
Wilczkowie- Nasławice- Sobótka. Długość: 44,4km.  
Szlakiem Potoku Czarnej Wody i Rzeki Bystrzycy- Sobótka Rynek- Kunów- Strachów- Żerzuszyce- Rogów 
Sobócki- Michałowice- Kwieciszów- Stary Zamek- Ręków- Olbrachtowie- Kryształowice- Siedlakowie- 
Zachowice- Kamionna- Piława- Malin- Mietków- Maniów- Garncarsko- Sobótka rynek. Długość: 49,5 km.  
Szlakiem Pałaców- Sobótka- Kunów- Stary Zamek- Ręków- Solona- Wierzbice- Królikowie- Krzyżowice- 
Żerniki Małe- Tyniec Mały- Biskupice Podgórne- Nowa Wieś Wrocławska- Zabrodzie- Wrocław Klecina. 
Długość: 40,6 km.  
Szlakiem Nefrytów i Serpentynitów- Wrocław Klecina- Zabrodzie- Cesarzowice- Zybiszów- Jaszkotle- Gądów- 
Nowa Wieś Wrocławska- Biskupice Podgórne- Małuszów- Krzyżowice- Gniechowice- Żurawice- Solna- 
Ręków- Nasławice- Świątniki- Księginice Małe- Przemiłów- Sulistrowice. Długość: 43,7km.  
Szlakiem Parków Podworskich- Wrocław Klecina- Zabrodzie- Nowa Wieś Wrocławska- Tyniec Mały- Żerniki 
Małe- Krzyżowice- Nowiny- Królikowie- Kobierzyce- Kuklice- Szczepankowie- Rolantowice- Dobkowie- 
Domianowice- Ręków- Nasławice- Świątniki- Księginice Małe- Przemiałów- Sulistrowice. Długość 51km.  
Szlakiem wśród uroków Ślężańskiego Parku Krajobrazowego- Sobótka- Górka- Strzeblów- Chwałków- Biała- 
Sady- Przełęcz Tąpadła- Radunia- Sulistrowiczki- Sulistrowice- Zalew- Będkowice- Strzegomiany- Sobótka. 
Długość: 32km.  
EuroVelo 9- Szlak Bursztynowy- Gdańsk - Poznań - Wrocław - Ołomuniec - Brno –Wiedeń- Graz- Maribor- 
Pula, Długość 2000 km. Gminy: Mietków, Sobótka, Dzierżoniów.  

Opracowanie własne na podstawie Map Bliskie Okolice Wrocławia, Powiat Dzierżoniowski, Ślęża i okolice wydawnictwa PLAN.  

Planowane lub nieoznakowane szlaki turystyczne: 
Szlak nieoznakowany: wokół Zalewu Mietkowskiego. Gminy: Mietków.  
Planowana trasa nr 2: Dzierżoniów, Wółki, Tuszyn, Mościsko, Książnica. Gminy:  Dzierżoniów.  
Planowana trasa nr 3: Niemcza – Wojsławice – Wilków -  Kietlin – Gola Dzierżoniowska – Jasinek (z 
możliwością rozszerzenia na: Niemcza – Wojsławice – Wilków -  Kietlin Przystronie – Ligota Wielka - Gola 
Dzierżoniowska Mały Dobrocinem – Roztocznik – Byszów – Gilów – Jasinek   
Planowana trasa nr 4:  Pieszyce Dolne- Bratoszów- Mościsko- Tuszyn- Jędrzejowice, Wiry- Tąpała- 
Sulistrowiczki- Sobótka- Sady- Mysłaków- Wiry- Jędrzejowice, Kiełczyn- Włóki- Dzierżoniów- Pieszyce- 
Bielawa. Gminy: Dzierżoniów, Sobótka.  
Planowana trasa nr 5 (rowerowa): Niemcza – Kietlin – Gola Dzierżoniowska – Jasinek - Niemcza 
Planowany szlak rowerowy po LGD Ślężanie.  
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Ścieżki przyrodnicze (edukacyjne) 
Obok oznaczonych szlaków turystycznych w obrębie Lokalnej Grupy Działania  wytyczono również  ścieżki 
dydaktyczne:  

1. Ścieżka przyrodnicza w Ślężańskim Parku Krajobrazowym. Gmina Sobótka.  
2. Masyw Ślęży- leśna ścieżka dydaktyczna Nadleśnictwa Miękinia. Gmina Sobótka.  
3. Ścieżka archeologiczno- przyrodnicza Sobótka: rezerwat Będkowice. Gmina Sobótka.  
4. Ścieżka przyrodniczo- geograficzna Sobótka: Sobótka- Ślęża- Będkowice- Radunia- Sobótka. Gmina 

Sobótka.  
5. Ścieżka przyrodnicza Sulistrowiczki: Park Wenecja, Łąka Sulistrowicka, Góra Radunia, Przełęcz 

Tąpadła. Gmina Sobótka.  
6. Ścieżka przyrodniczo-archeologiczna w Dolinie Tatarskiej: zapętlona podwójna ścieżka długości około 5 

km Gmina Niemcza. 
7. Ligota Mała – Przerzeczyn Zdrój: ścieżka długości około 10 km Gmina Niemcza. 

Punkty widokowe 
1. Wieża widokowa na Wieżycy 415m n.p.m. 
2. Wieża widokowa na Ślęży 718m n.p.m. 
3. Wieża widokowa Jańskiej Górze 225m n.p.m. 
4. Punkt widokowy Skalna 524m n.p.m. 

Baza turystyczna 
Baza turystyczna skupiona jest w dużych miejscowościach i przy głównych szlakach 
komunikacyjnych. Na podstawie danych z 2006 roku najwięcej osób zatrzymało się w 
Sobótce, największej miejscowości leżącej w obrębie działania Lokalnej Grupy Działania. 
Baza turystyczna ma charakter zróżnicowany od hoteli po zakłady uzdrowiskowe. Powiązana 
jest ściśle z infrastrukturą turystyczną tego regionu opartą na Ślężańskim Parku 
Krajobrazowym i Parku Krajobrazowym Góry Sowie oraz Parku Krajobrazowym Dolina 
Bystrzycy.  
Podsumowując na terenie Lokalnej Grupy Działania funkcjonuje 38 usługodawców 
świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne oraz 2 Domy Turysty w Gminie Sobótka 
„Na Ślęży”, „Pod Wieżycą”, 8 szlaków pieszych, 9 szlaków rowerowych, 1 szlak 
nieoznakowany i dwa planowane. Należy również wspomnieć o międzynarodowym szlaku 
EuroVelo 9- Szlak Bursztynowy Gdańsk- Pula, który wraz z 7 ścieżkami edukacyjnymi i 
trzema wieżami widokowymi jest doskonałym uzupełnieniem usług turystycznych. W 2006 
roku udzielono na terenie LGD 56 092 noclegi, z czego najwięcej w gminach Marcinowice, 
Sobótka i Niemcza. W przyszłości LGD planuje utworzenie tras rowerowych ze ścieżkami 
dydaktycznymi: dużej pętli, północnej trasy zabytków, południowej trasy zabytków, szlaku 
krzyży pokutnych, trasy wokół Niemczy, trasy wokół Zalewu Mietkowskiego, trasy wokół 
Ślęży. W przyszłości mają powstać kolejne atrakcje turystyczne między innymi: Centrum 
Sportu i Rekreacji  w Sobótce, Amfiteatr, oraz Ślężańskie Ścieżki Bajek oparte na bajkach i 
legendach związanych z obszarem LGD.  

2.3 Ocena społeczno – gospodarcza obszaru, w tym potencjału 
demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności 
społecznej  

2.3.1 Potencjał demograficzny obszaru  
Gminy leżące na obszarze aktywności LGD Ślężanie zamieszkuje według danych GUS na 31 
grudnia 2006 roku 48581 osób, co stanowi 1,7% ogółu populacji mieszkańców województwa 
dolnośląskiego. W strukturze ludności przeważają kobiety, stanowiące 51,3% jej składu. 
Obszar ten charakteryzuje się niską gęstością zaludnienia, która wynosi średnio 66 osób na 
km². Najgęściej zaludniona jest gmina Sobótka – 91 osób na km², najrzadziej gmina Mietków 
47 osób na km². Są to wyniki znacznie poniżej średniej dla województwa dolnośląskiego, 
która wynosi 145 osób na km² i Polski wynoszące 122 osoby na km². Wśród gmin 
stowarzyszonych, największym potencjałem ludnościowym dysponują gminy Sobótka i 
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Dzierżoniów. Porównywalny jest potencjał trzech kolejnych: Marcinowic, Niemczy i 
Łagiewnik. Pozostałe dwie wspólnoty samorządowe: Mietków i Jordanów Śląski posiadają 
stosunkowo najskromniejszy potencjał ludnościowy na terenie partnerstwa (tabela 1). 
 
 
Tabela 3 Struktura ludności 2002-20061 

L.p. Gmina 2002 2003 2004 2005 2006 2002 - 2006 
1 Dzierżoniów 9497 9457 9473 9439 9393 - 104 
2 Niemcza 6238 6185 6144 6098 6039 - 199 
3 Łagiewniki 7343 7324 7323 7277 7316 - 27 
4 Mietków 3817 3788 3794 3812 3816 - 1 
5 Marcinowice 6503 6540 6571 6550 6487 - 16 
6 Sobótka 12341 12394 12365 12417 12466 + 125 
7 Jordanów 2982 2995 3038 3064 3064 + 82 
8 Suma 48721 48683 48708 48657 48581 - 140 

 
Tabela 4 Ludność zamieszkująca na terenie partnerstwa, w podziale na płeć i z uwzględnieniem gęstości 
zaludnienia (stan na 31.12.2006)2 

Ludność 
Gminy  Dzierżoniów Niemcza Łagiewniki  Mietków  Marcinowice  Sobótka  Jordanów 

Śląski  
ogółem 9393 6039 7316 3816 6487 12466 3064 
mężczyzn 4637 2911 3513 1896 3173 6015 1517 
kobiet 4756 3128 3803 1920 3314 6451 1547 

Gęstość zaludnienia 
na km2 66 84 58 47 68 91 54 

 
W ich świetle można mówić generalnie o relatywnie stabilnej sytuacji ludnościowej, przy 
czym w prezentowanym okresie, ostatnich 5 lat należy odnotować nieznaczną tendencję 
zniżkową. Ruchy migracyjne i naturalne wpłynęły na zmniejszenie się liczby ludności w 
ciągu tego okresu o 140 osób. Spadek liczby ludności dotknął wszystkie gminy z wyjątkiem 
Sobótki i Jordanowa, gdzie liczba mieszkańców wzrosła odpowiednio o 125 i 82 osoby, w 
stosunku do roku 2002. Największy spadek odnotowano w gminach Niemcza o 199 osób i 
Dzierżoniowie o 104 osoby. Oznacza to, że w skali całego LGD zasadnicza rola w 
kształtowaniu ujemnego bilansu ludności przypada na dwie wspólnoty – Dzierżoniów i 
Niemczę. Cieszyć może odwrócenie negatywnych tendencji w Sobótce i Jordanowie i 
względna stabilizacja w pozostałych jednostkach. Kolejnym ważnym parametrem 
wpływającym w sposób istotny na dynamikę potencjału ludnościowego jest przyrost 
naturalny. W przekroju całego obszaru działania LGD odnotowujemy tendencję przewagi 
zgonów nad urodzeniami, co świadczy o spadku wskaźnika zastępowalności 
międzypokoleniowej.  
    
Tabela 5 Przyrost naturalny3 

Gmina Przyrost naturalny 
2002 2003 2004 2005 2006 

Dzierżoniów - 11 - 39 - 5 - 9 -21 
Łagiewniki 12 - 27 -11 -7 14 
Niemcza - 31 - 26 - 38 - 46 - 30 
Mietków -15 - 4 - 3 -3 - 11 
Sobótka -13 - 25 - 43 14 - 25 
Jordanów - 2 - 3 - 8 - 4 1 

                                                 
1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS /www.start.gov.pl/bdr_n/, 2006 
2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS /www.start.gov.pl/bdr_n/, 2006 
3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS /www.start.gov.pl/bdr_n/, 2006 



 43

Marcinowice -1 22 - 15 -2 - 24 
Razem - 61 - 102 - 123 - 57 - 96 

 
Powyższe spostrzeżenia potwierdza również kolejne zestawienie. Przyrost naturalny w 
gminach Stowarzyszenia w 2006 roku wyrażony w wartościach względnych kształtował się 
następująco: Dzierżoniów: -2,2; Łagiewniki: 1,9; Niemcza: -4,9; Marcinowice: -3,7; 
Jordanów: 0,3; Mietków: -2,9; Sobótka: -2,0; 
Średnia wartość współczynnika przyrostu naturalnego dla siedmiu gmin jest ujemna i wynosi 
– 1,61 co oznacza dalszy spadek tego wskaźnika na terenie gmin partnerskich. Pozostaje ona 
również w znaczącej z rozbieżności ze średnimi wartościami w skali województwa 
dolnośląskiego, gdzie osiąga poziom  -0,9 punktu. 
Następnym, ważącym zjawiskiem wpływającym na dynamikę zmian demograficznych są 
migracje. Teren partnerstwa jest atrakcyjnym obszarem do osiedlania się osób spoza jego 
obszaru. Uznane walory i ich promocja stają się czynnikiem sprawczym tego procesu. Nie 
dotyczy to wszakże wszystkich gmin, bowiem jak pokazują poniższe statystyki w 
najtrudniejszej sytuacji są Dzierżoniów i Niemcza, które odnotowują od wielu lat ujemny 
bilans migracji wewnętrznych i zewnętrznych.  

   
Tabela 6 Saldo migracji w gminach partnerstwa w latach 2003 – 20064 

Gmina W ruchu wewnętrznym Zagranica 
2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

Dzierżoniów - 3 21 - 27 -14 2 0 2 - 11 
Marcinowice 19 15 15 50 0 0 0 -2 
Sobótka 77 14 40 95 1 0 -2 -21 
Jordanów 16 35 26 21 0 0 0 0 
Łagiewniki 3 9 -39 35 5 1 0 -10 
Niemcza -27 -2 5 -14 0 -1 -5 -15 
Mietków -25 2 21 19 0 1 0 - 4 
Razem 60 94 95 192 8 1 -5 - 63 

 
W strukturze wiekowej mieszkańców analizowanego obszaru dominuje ludność w wieku 
produkcyjnym. We wszystkich gminach kształtuje się ona, powyżej 62%, co jest 
współczynnikiem bardzo korzystnym ze względu na perspektywy rozwoju sektora 
gospodarczego. Przeciętny odsetek osób w wieku poprodukcyjnym podniósł się w ostatnich 
latach i kształtuje się na poziomie 15,3% i jest dużo niższy niż odsetek ludności w wieku 
przedprodukcyjnym, który wynosi ok. 21%. Jednym z istotnych elementów analizy jest ogląd 
i interpretacja tzw. wskaźnika obciążenia demograficznego mierzona np. stosunkiem liczby 
osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Im niższy jest ten 
wskaźnik, tym relacje na rynku pracy są korzystniejsze, bowiem upraszczając do pewnego 
stopnia analizę, mniej emerytów obciąża wynagrodzenie osób zatrudnionych, co w momencie 
przekroczenia pewnych granic nie jest zjawiskiem korzystnym dla gospodarki. Podnoszą się 
wtedy nadmiernie koszty pracy. Średnia jego wartość wynosi na terenie gmin wynosi 23,7 i 
jest poniżej wskaźnika wojewódzkiego - 23,9 i ogólnopolskiego - 24,4. Płynie z tego wniosek, 
iż w przypadku analizowana zbiorowość jest stosukowo młoda wiekowo, a więc i dynamiczna 
i prorozwojowa.  
 
Tabela 7 Struktura wieku ludności w gminach partnerstwa (stan na 31.12. 2006)5 

Gminy Dzierżoniów Niemcza Łagiewniki  Mietków  Marcinowice  Sobótka  Jordanów 
Śląski  

Ogółem 9380 6011 7292 3900 6469 12381 2418 

                                                 
4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS /www.start.gov.pl/bdr_n/, 2006 
5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS /www.start.gov.pl/bdr_n/, 2006 
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W wieku  
produkcyjnym 

6162 3826 4688 2455 4158 8112 1967 
65,7% 63,6% 64,3% 62,9% 64,3% 65,5% 64,6% 

W wieku 
poprodukcyjnym 

1348 1043 1099 685 826 1841 451 
14,4% 17,4% 15,1% 17,6% 12,8% 14,9% 14,8% 

W wieku 
przedprodukcyjnym 

1870 1142 1505 760 1485 2428 627 
19,9% 19,0% 20,6% 19,5% 23,0% 19,6% 20,6% 

Wskaźnik 
obciążenia 

demograficznego  

 
21,9 

 
27,3 

 
23,4  

 
27,9 

 
19,9  

 
22,7 

 
22,9 

 

2.3.2 Poziom zatrudnienia i lokalny rynek pracy  
Na obszarze LGD od kilku lat obserwuje się stały spadek bezrobocia. W analizowanym 
okresie 2004-2006 liczba bezrobotnych spadła o 1100 osób (w 2004 wynosiła 4811 a w roku 
2006 3711 osób). Podobnie obniżyła się stopa bezrobocia w roku 2006 dla powiatu 
dzierżoniowskiego wynosiła 29,1%, dla powiatu świdnickiego 24,6% i dla wrocławskiego 
17,4%. W roku 2007 odpowiednio 23,5%; 13,9%; 7,1%. Największy udział wśród osób 
bezrobotnych mają kobiety oraz osoby z wykształceniem zasadniczym, gimnazjalnym i 
niższym.   
 
Tabela 7 Wielkość bezrobocia6 

 
 
 
Gmina 

Ogółem Mężczyźni Kobiety  
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 

- 
2006 

Dzierżoniów 1 116 1 155 1 023 548 547 448 568 608 575  
Niemcza 727 693 610 363 337 271 364 356 339  
Łagiewniki 754 728 579 367 313 237 387 415 342  
Mietków 307 273 166 149 123 60 158 150 106  
Marcinowice 575 544 466 267 249 206 308 295 260  
Sobótka 1 136 1 092 758 576 533 357 560 559 401  
Jordanów 196 178 109 100 90 47 96 88 62  

 
Tabela 8 Bezrobocie w powiatach7 

POWIAT powiatu  % woj. dolnośląskiego % Krajowa % 
Rok  2006 2007 2006 2007 2006 2007 

powiat dzierżoniowski 29,1 23,5 
 

16,6 
 

14,6 
 

14,5 

 
12 

 
powiat świdnicki 24,6 13,9 

powiat wrocławski 17,4 7,1 

 
W strukturze własnościowej gospodarki lokalnej dominują od wielu lat podmioty 
reprezentujące sektor prywatny. Na łączna liczbę 3494 firm zarejestrowanych w rejestrze 
REGON, 96,2% to właśnie przedsiębiorstwa tego typu. Sektor publiczny reprezentują 133 
podmioty. Blisko 1/3 firm ulokowanych jest na terenie gminy Sobótka (1128), które jest 
lokalnym centrum gospodarczym terenu partnerstwa. Pozostałe gminy dysponują pod tym 
względem znacząco mniejszym potencjałem – drugi w kolejności Dzierżoniów (674 
podmioty) i najmniejszy w tej statystyce Jordanów (131). Mimo istniejących dysproporcji w 
okresie, w ostatnich 3-4 latach zarysowała się widoczna tendencja wzrostu ilości 
rejestrowanych podmiotów gospodarczych. W układzie gospodarczym terenu partnerstwa 
przeważają podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (77%) i te zatrudniające do 9 osób. 
Analiza branż gospodarczych wskazuje, iż firmy z tego terenu operują głównie w sferze 
handlu, szeroko rozumianych usług, budownictwie, drobnej wytwórczości i transporcie. 
Mimo rysującej się poprawy, relatywnie niewielkie znaczenie w gospodarce na terenie 

                                                 
6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS /www.start.gov.pl/bdr_n/, 2006 
7 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS /www.start.gov.pl/bdr_n/, 2006 
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stowarzyszenia ma w dalszym ciągu branża hotelarsko-gastronomiczna, co świadczy o ciągle 
niewykorzystanych możliwościach w zakresie obsługi ruchu turystycznego. 
 
Tabela 9 Podmioty gospodarcze zarejestrowane w REGON na terenie LGD Ślężanie w 2006 (wg GUS 2006  z 

dnia 31 XII) 
 
 
 
Gmina 

 
Sektor 
publicz

ny 
 

 
Sektor 

prywatny 
 

Spółki 
handlowe + 
spółki cywilne 

Spółdziel
nie 

 

Fundacje 
Stowarzysze

nia 
Organizacje 

Osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 

 
 

razem 

Dzierżoniów 14 660 73 1 22 516 674 

Marcinowice 12 415 84 5 14 300 427 

Sobótka 61 1067 106 4 33 839 1128 

Jordanów 5 126 12 3 5 105 131 

Łagiewniki 14 408 36 1 14 349 422 

Niemcza 15 450  48 5 11 378 465 

Mietków 12 235 17 6 15 192 247 

Razem 133 3361 376 25 114 2679 3494 

 
Osoby z obszaru LGD zatrudnione są nie tylko w małych podmiotach gospodarczych, ale 
również poza rejonem LGD: w miastach Świdnica, Dzierżoniów i aglomeracji wrocławskiej.  
 
2.3.3 Rolnictwo 

Gminy LGD mają charakter rolniczy, jednak od wielu lat widoczna jest tendencja 
odchodzenia od rolnictwa, jako głównego źródła utrzymania ludności 54%. 
Na obszarze funkcjonują 6380 gospodarstw rolnych, z czego 72% to gospodarstwa małe o 
powierzchni do 5ha. Jedynie 5, 2% to gospodarstwa mające powierzchnię powyżej 20ha 
zapewniającą możliwość utrzymania się z produkcji rolnej. Dominuje, więc rozdrobniona 
struktura gospodarstw rolnych. 
W strukturach gospodarstw dominują grunty orne, które stanowią ponad 80% ogółu użytków 
rolnych. Gleby charakteryzują się średnią produktywnością przeważają grunty II, III i IV 
klasy bonitacji. Najlepsze gleby występują w gminie: Marcinowice, Mietków, Dzierżoniów. 
Podstawowe uprawy to: pszenica, ziemniaki, jęczmień, buraki cukrowe, rzepak, kukurydza. 
Gospodarstwa prowadzą też hodowlę bydła, trzody chlewnej i drobiu. 
Ze specjalnych działów produkcji rolnej występują uprawy warzywnicze oraz winoroślarskie. 
zlokalizowane w Piławie Dolnej i Sobótce. 
Na terenie LGD funkcjonują zakłady obsługi rolnictwa i produkcji rolnej tj. Przetwórnia 
Owocowo – Warzywna „Jakmon” w Strzelcach, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe 
„Stelmach” w Strzelcach, Przedsiębiorstwo Rolniczo – Przemysłowe „Dorol”  w 
Tworzyjanowie, Ośrodek Hodowli Zarodowej w Przerzeczynie Zdrój, RSP w Białej, 
Marcinowicach, Śmiałowicach. 
 
Tabela 8 Struktura gospodarstw rolnych8 

Struktura 
gospodarstw 
rolnych  

 
Marcinowice 

 
Mietków 

 
Dzierżoniów 

 

 
Łagiewniki 
 

 
Niemcza 
 

 
Jordanów 
Śląski 

 
Sobótka 

 
do 1 ha 

 
93 

 
241 

 
- 

 
263 

 
- 

 
139 

 
368 

 
od 1 ha do 5 ha 

 
512 

 
177 

 
649 

 
261 

 
350 

 
110 

 
291 

                                                 
8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS /www.start.gov.pl/bdr_n/, 2006 
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od 5 ha do 10 ha 

 
136 

 
100 

 
174 

 
182 

  
67 

 
122 

 
150 

 
od 10 ha 20 ha 

 
122 

 
93 

 
201 

 
65 

 
44 

 
91 

 
113 

od 20 ha do 50 
ha 

 
46 

 
33 

 
- 

 
88 

 
3 

 
28 

 
41 

od 50 ha do 100 
ha 

 
14 

 
7 

 
23 

 
- 

 
2 

 
5 

 
6 

 
powyżej 100 ha 

 
10 

 
8 

 
5 

 
- 

 
3 

 
6 

 
7 

 

2.3.4 Aktywność organizacji pozarządowych  
Na terenie gmin LGD działa około 70 organizacji pozarządowych zajmujących się różnymi 
dziedzinami życia społecznego  
Najwięcej organizacji funkcjonuje w gminie Sobótka, Dzierżoniów i Niemcza. Dominują 
głównie Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich.  
Funkcjonuje również stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju gmin i miejscowości oraz 
kultury, osób starszych, działające w zakresie turystyki, wsparcia przedsiębiorczości. 
Największą i wyróżniającą aktywnością charakteryzują się kluby sportowe. Należy podkreślić 
wyższą aktywność i różnorodność sektora pozarządowego niż na innych obszarach wiejskich 
Dolnego Śląska. Potencjał ten przy odpowiednim wsparciu doradczym, szkoleniowym i 
finansowym zaowocuje szeregiem inicjatyw realizowanych na rzecz społeczności lokalnych. 
Obecnie dominującym źródłem wsparcia organizacji są dotacje gmin. 
 
 
• Gmina Łagiewniki 
- Ochotnicza Straż Pożarna Oleszna 
- Ochotnicza Straż Pożarna Jaźwina 75 
- Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Wielka 56 B 
- Ochotnicza Straż Pożarna Sienice 47 
-Ochotnicza Straż Pożarna Łagiewniki, ul. Lipowa 4 
-Klub Sportowy  „Zieloni Łagiewniki” 
-Klub Sportowy  „Piast Jaźwina” 
-Klub Sportowy  „Nefryt Oleszna” 
-Klub Sportowy  „Sparta Oleszna” 
-Klub Sportowy  „Delta Słupice” 
-Klub Sportowy  „Czarni Sieniawka” 
-Klub Sportowy  „Sokół WKS Łagiewniki” 
 
• Gmina Sobótka 
- miejski Klub sportowy Ślęża 
- Kolarski Klub Sportowy „Ślęża” 
- MLKS ZZACHÓD Sobótka zachodnia 
-LKS „ORZEŁ” Stary Zamek  
-UKS przy ZS 2 w Sobótce Zachodniej 
-UKS przy ZSzO w Sobótce Zachodniej 
-UKS Wulkan Sobótka Zachodnia 
-UKS przy SP nr 1 „Dojo Judo Klub” 
-Gminny Uczniowski Klub Sportowy 
-LZS „CZARNI” Siedlakowice 
-LKS „TĘCZA OLBRACHTOWICE’ 
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
-Fundacja „Radość” 
-Fundacja „Choreia” 
-Regionalne Zrzeszenie Gospodarcze 
-Parafialny zespół Caritas przy parafii św. Jakuba w Sobótce 
-Ochotnicza Straż Pożarna w Sobótce 
- Ochotnicza Straż Pożarna w Sobótce Zachodniej 
-Ochotnicza Straż Pożarna Rogów Sobucki 
Ochotnicza Straż Pożarna Nasławice 
-Ochotnicza Straż Pożarna Księginice 
-Ochotnicza Straż Pożarna Sulistrowice 
-Ochotnicza Straż Pożarna Świątniki 
-Ochotnicza Straż Pożarna Przezdrowice 
-Klub Ludzi Gór „Mnich” 

-Towarzystwo Społeczno Kulturalne przy Zespole Ludowym 
„Rozmaryn” 
-„Olbrachtowiczanki” 
-Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich 
-zespół Górali Czadeckich „Tajdany” 
-Ślężanie „Lokalna Grupa Działania” 
-Pracownia Tkactwa Artystycznego 
-Towarzystwo Slężańskie 
-Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki” 
-Stowarzyszenie Miłośników Psów Ras Północnych Sportu   
Zaprzęgowego „Sfora” 
-Towarzystwo Wokalno-Muzyczne przy Zespole ”Sobótczańska 
Biesiada” 
-Stowarzyszenia spełniania Marzeń 
• Gmina Marcinowice 
-Stowarzyszenie „Ziemia Marcinowicka” 
-Koło Gospodyń Wiejskich z Kątek 
-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice 
-Ochotnicze Jednostki Straży Pożarnej w Gminie Marcinowice 
 
-Klub Sportowy  SGSZ Łagiewniki 
-Klub Sportowy  „Piast UKS Łagiewniki”  
 
• Gmina Dzierżoniów 
• Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Mościsko 

„Przystań Mościsko” 
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-Stowarzyszenie „Piława Dolna” 
-Koło Gospodyń Wiejskich w Owieśnie 
-Koło Gospodyń Wiejskich w Piławie Dolnej 
 
• Gmina Jordanów Śląski 
-Ochotnicza Straż Pożarna 
-Stowarzyszenie „Wszystko dla Gminy” 
-Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” 
-LKS „Nefryt” 
 
 
• Gmina Niemcza 
-LKS „Niemczanka” 
-LKS Gilów 
-LKS „Orzeł” Przerzeczyn Zdrój 
-Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej 
-Towarzystwo Miłośników Budzanowa 
-ZHP Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej 
-ZHP Łagiewniki  
-Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w 
Niemczy  
-Klub Osób Niewidomych Niepełnosprawnych Emerytów i 
Rencistów „Radość” 
-Związek Inwalidów Wojennych RP  
-Koło Łowieckie „Ponowa”  
-Polski Związek Pszczelarski Koło w Niemczy 

-Polski Związek Wędkarski Koło w Niemczy 
-Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Dzierżoniowskiej 
-PTTK O/Ząbkowice  
-Polski Związek Niewidomych 
-Fundacja Zamek Gola  
-Fundacja „Spokojna Przystań” 
-TPD Koło w Wilkowie Wlk. 
-Stowarzyszenie URIM 
 
• Gmina Mietków 
- Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Mietków 
- KS Gminne Zrzeszenie LZS Wspólni w Mietkowie 
- Koło Gospodyń Wiejskich w Mietkowie 
- Koło Gospodyń wiejskich w Wawrzeńczycach 
- ULKS „Błyskawica” Mietków 
- Gminny Ludowy Klub Sportowy w Mietkowie 
- Ochotnicze Jednostki Straży Pożarnej z terenu gminy 
   Mietków 
- ULKS Domanice 
- KS „Racing” Maniów Wielki 
.  Koło Łowieckie „Łowiecka Brać” w Domanicach 
-  Koło Łowieckie „Puchacz” w Piławie  
-  Koło Łowieckie „Jarząbek” w Mietkowie  
-  Koło Łowieckie „Cyranka” w Stróży

2.4 Specyfika obszaru  

2.4.1 Specyfika geograficzna i środowiskowa  
Obszar LGD rozciągnięty jest w osi północ – południe. Najbardziej na północ wysunięta jest 
gmina Mietków, a na południe gmina Dzierżoniów i Niemcza. Region ma bardzo 
zróżnicowana rzeźbę i ukształtowanie terenu z powodu położenia na granicy makroregionów 
Niziny Śląskiej i Przedgórza Sudeckiego. Gminy Mietków i Marcinowice położone są na 
Równinie Świdnickiej, którą przecina Dolina Rzeki Bystrzycy. Zlokalizowano na niej 
największy na Dolnym Śląsku zbiornik wodny – Zalew Mietkowski. W centralnej części 
obszaru w gminie Sobótka, Marcinowice, Dzierżoniów, Łagiewniki zlokalizowany jest 
Masyw  Ślęży z największa kulminacją Górą Ślężą (718 m.n.p.m). Przewyższenie wyrastające 
z równiny widoczne z wielu nawet odległych miejsc, jest charakterystycznym punktem na 
mapie Dolnego Śląska. Południowo wschodnią LGD tworzy pasmo Wzgórz Niemczańsko – 
Strzelińskich z najwyższym szczytem Zamkowa Górą (407m.n.p.m) granicą i pasmem 
wzgórz malowniczo poprzecinanych rzeką Ślężą i Małą Ślężą. W południowo – zachodniej 
części obszaru znajduje się Kotlina Dzierżoniowska o polodowcowym charakterze będąca 
częścią Obniżenia Przedsudeckiego. Ciekawej budowie geomorfologicznej towarzyszą liczne 
pokłady kopalin wykorzystywane w budownictwie, przemyśle hutniczym, ceramicznym, 
tworzyw sztucznych materiałów ogniotrwałych. Część złóż jest eksploatowana m.in. złoża 
kruszyw w gminie Mietków, granity i kwarc żyłowy w gminie Marcinowice, w gminie 
sobótka serpentynity, w gminie Dzierżoniów złoża piasków i żwirów a w niemczy Sjenit.  
Region charakteryzuje się średnim zalesieniem od 8 – 15 % powierzchni poszczególnych 
gmin głównie na wyniesieniach. Dwa najciekawsze przyrodniczo obszary to Ślężański Park 
Krajobrazowy chroniący środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe oraz Park 
Krajobrazowy Doliny Bystrzycy chroniący korytarz ekologiczny doliny rzecznej wraz             
z bogatą awifauną zbiornika Mietkowskiego. Na terenie LGD na południu gminy 
Dzierżoniów leży również niewielka część Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Masyw Ślęży 
objęty jest ochroną w formie obszaru Natura 2000 o powierzchni 5059ha. Warte podkreślenia 
są 3 rezerwaty przyrody „Góra Radunia”, „Góra Ślęża” i „Łąka Sulistrowicka”. Masyw Ślęży 
wraz z Parkiem krajobrazowy, stały się znaną atrakcją turystyczną dla mieszkańców 
Wrocławia, Świdnicy i Wałbrzycha, natomiast Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy pomimo 
swoich wspaniałych walorów krajobrazowych i otwartego zbiornika Mietkowskiego nie 
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stanowi wystarczającego magnesu dla zainteresowanych wypoczynkiem Dolnoślązaków. 
Spowodowane jest to brakiem infrastruktury turystycznej i słabym rozpropagowaniem 
walorów tego chronionego obszaru. W przyszłości ta część obszaru LGD przy odpowiednim 
zagospodarowaniu również może koncentrować ruch turystyczny. 

2.4.2 Specyfika historyczna i kulturowa 
Obszar LGD to jedno z najstarszych świadectw osadnictwa na Dolnym Śląsku. Pierwsze 
liczne ślady znalezione w Jordanowie pochodzą z okresu neolitu, kolejne z epoki brązu           
i żelaza. Od VII w n.e., pomiędzy Górami Sowimi, Bardzkimi nad rzeką Bystrzycą i Ślężą 
mieszkali Ślężanie – plemię, od którego pochodzi nazwa całej krainy i Śląska. Góra Ślęża aż 
do XI wieku była miejscem kultu pogańskiego. Do dziś zachowały się skały, rzeźby kamienne 
i wyryte symbole słońca mające charakter kultowy. W okresie późniejszym na terenie LGD 
mieszały się wpływy czeskie, austriackie i niemieckie. Burzliwa, wielokulturowa historia tych 
ziem przedstawiła liczne świadectwa wartościowej kultury materialnej. W Będkowicach,      
w pobliżu Sobótki zachował się w dobrym stanie wczesnośredniowieczny gród z kultowym 
kręgiem kamiennym, w okolicy grodzisko kultury wielkomorawskiej zwane Doliną Tatarską 
a kolejne wczesnośredniowieczne grodziska w Maniowie i w Milinie w gminie Mietków. 
Wyróżnikiem są krzyże pokutne z okresu późnego średniowiecza i liczne dobrze zachowane 
obiekty sakralne. Do ważnych składników dziedzictwa historycznego należą zespoły 
pałacowo – parkowe, które są pozostałością po dawnych majątkach pruskich. Jest ich około 
30 – stu w różnym stanie zachowania od ruin po dobrze zachowane obiekty pałacowe              
z przylegającym parkiem. Do bardziej wartościowych, należy kompleks pałacowo – parkowy 
z 1746 r. w Kraskowie, obecnie hotel; dwukondygnacyjny pałac z  XVIII w. w Świątnikach, 
obecnie szkołą; pałac z XVIII w. w Dobrocinie; barokowy pałac z XVII w. w Śmiałowicach. 
Niewątpliwymi atrakcjami, jeśli chodzi o założenia parkowej jest park typu angielskiego              
z bogatym starodrzewem w Sulistrowiczkach i park arboretum z rozległą kolekcją 
rododendronów w  Wojsławicach. Dziedzictwo historyczne tego terenu wzbogaca 
współczesna kultura wsi reprezentowana przez liczne zespoły ludowe i muzyczne, chóry. Na 
szczególną uwagę zasługuje zespół górali czadeckich „Poiana” z gminy Dzierżoniów. Na 
terenie stowarzyszenia odbywa się rocznie prawie 80 imprez o charakterze lokalnym, które 
nie są znane szerszemu kręgowi odbiorców. Te mające charakter regionalny integrujące 
gminy LGD to Ślężański Turniej Gmin i Ślężański Festiwal Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu 
Lokalnego. Warte podkreślenia jest powiązanie wielu wydarzeń kultury tego obszaru z Górą 
Ślężą, tradycjami kultowymi i odtwarzaniem historii tych ziem. Przykładem jest skansen 
archeologiczny w Będkowicach, Muzeum w Sobótce czy prywatne kolekcje zbiorów 
konnych, myśliwskich, pamiątek historycznych z okolicy. W ostatnich latach dzięki 
działaniom LGD zostały zinwentaryzowane ciekawe produkty lokalne i wpisane na Krajową 
Listę Produktów Tradycyjnych. To chleb, ogórki, mięsa i wypieki związane z kulturą 
przesiedlonych na ten obszar po II wojnie światowej Polaków.  Powstały publikacje 
zawierające przepisy lokalne, pod nazwą  „Smaki i  Smaczki Kuchni Ślężańskiej”. Region 
mający tak bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe powoli wydobywa je z zapomnienia 
prezentując mieszkańcom i turystom w różnorodnej formie.  W przyszłości ta oferta turystyki 
dziedzictwa przyciągnie więcej gości a społecznościom lokalnym da możliwość budowania 
więzi z regionem.  

2.4.3 Specyfika gospodarcza i społeczna 
Gminy LGD Ślężanie maja charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują ponad 75% obszaru,        
a ponad połowa gospodarstw rolnych nie przekracza 5ha. Rolnicy poszukują alternatywnych 
źródeł dochodu, ponieważ rozdrobniona struktura gospodarstw nie daje możliwości produkcji 
na sprzedaż. Gospodarka na tym obszarze opiera się o małe podmioty gospodarcze 
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zatrudniające mniej niż 10 osób. Przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 – 50 osób to niecałe 
4% ogółu podmiotów gospodarczych głównie w branży handlowej, przemysłowej, obsługi 
nieruchomości i budowlanej.  Ważną branżą jest przemysł wydobywczy, głównie Kopalnie 
Surowców Mineralnych oraz przetwórstwo rolne i produkcja żywności. Tu wyróżniają się 
znane firmy: Zakłady Wyrobów Cukierniczych MIŚ, producent soków i syropów PAOLA, 
woda Bonart, piekarnie w Uciechowie, Przetwórstwo Mięsa w Piławie. Działają również 
przedsiębiorstwa produkcji rolnej. Mieszkańcy dojeżdżają również do pracy w rozwijających 
się strefach ekonomicznych Wałbrzycha, Świdnicy, Dzierżoniowa, Węzła Bielańskiego           
i Wrocławia. Osobnego omówienia wymagają firmy branży turystycznej. Pomimo wielu 
atrakcji i dogodnego położenia branża hotelarsko – gastronomiczna jest bardzo słabo 
rozwinięta, to ok. 90 podmiotów, co świadczy o niewielkich możliwościach w zakresie 
obsługi pobytowego ruchu turystycznego. Najwięcej noclegów rokrocznie świadczy gmina 
Sobótka, Marcinowice i Niemcza. Baza agroturystyczna jest słabo rozwinięta, tylko 11 
obiektów, podobnie sieć szlaków rowerowych i pieszych, które nie stanowią spójnego 
systemu i są bardziej skoncentrowane wokół masywu Ślęży niż innych równie ciekawych 
atrakcji regionu. Wydaje się, że pomimo wielu atutów sytuujących Ślężański region w bardzo 
konkurencyjnej pozycji istniejący potencjał turystyczny nie stanowi znaczącego źródła 
dochodów dla mieszkańców i lokalnej gospodarki.  
Lepiej rozwinięta baza rekreacyjno – sportowa oparta także o aktywność lokalnych klubów 
sportowych daje nadzieję na uzupełnienie oferty turystycznej o te formy aktywnego ruchu                
i wypoczynku. Liczne kluby sportowe korzystające z boisk, stadionów, hal sportowych to 
charakterystyczna cecha aktywności mieszkańców regionu. Na wsiach działają również 
zespoły ludowe, Koła Gospodyń Wiejskich oraz kilkanaście stowarzyszeń branżowych            
i działających na rzecz wspierania inicjatyw lokalnych. Ważnym i specyficznym przejawem 
zaangażowania mieszkańców są zespoły folklorystyczne, śpiewacze i taneczne funkcjonujące 
przy Ośrodkach Kultury.  
    
 
 

3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające 
z przeprowadzonej analizy  
 
SWOT to angielki skrót pochodzący od nazw: strenght – siły, weaknessses – słabości, 
opprtunities – szanse, threats – zagrożenia. Analiza SWOT umożliwia przeprowadzenie 
analizy zasobów wewnętrznych (teraz obecnie). Stawiając na mocne strony i wykorzystując 
szanse skutecznie można niwelować słabości i unikać zagrożeń. Analiza SWOT w LSR dla 
LGD Ślężanie jest techniką porządkującą informacje dotyczące zasobów tego obszaru.  
Została wykonana na podstawie informacji uzyskanych w diagnozie. Dotyczy całego 
spektrum zagadnień gospodarczych, środowiskowo-przyrodniczych, kulturowych i 
społecznych tego obszaru. Uczestnicy warsztatów wykorzystali przeprowadzoną analizę 
SWOT do sformułowania celów strategii i przedsięwzięć.  
 
Tabela 9 Analiza SWOT 

MOCNE SŁABE 
� Brak uciążliwych zakładów pracy  
� Różnorodne środowisko przyrodnicze (3 parki 

krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszar Natura 
2000) 

� Dobre walory krajobrazowe 
� Zalew Mietkowski - największy akwen wodny na 

� Słabe tradycje turystyczne 
� Niewystarczająca baza noclegowa i infrastruktura 

turystyczna (parkingi, miejsca postojowe, wiaty)  
� Mało gastronomii i gospodarstw 

agroturystycznych  
� Mało komercyjnych atrakcji turystycznych  
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Dolnym Śląsku, zbiornik Sulistrowicki, stawy 
retencyjne 

� Pasma i obszary górskie- mikroklimat 
� Zasoby wód podziemnych b. dobrej jakości 
� Rozwinięta sieć szlaków turystycznych  
� Położenie między ważnymi trasami 

komunikacyjnymi  
� Gęsta siec dróg 
� Bogate dziedzictwo kulturowo– historyczne 
� Znane Atrakcje - Park w Wojsławicach, Pałac w 

Kraskowie, Skansen w Będkowicach 
� Ślęża rozpoznawalny symbol Dolnego Śląska 
� Złoża kruszyw naturalnych i kamieni budowlanych 
� Duża ilość znanych imprez o znaczeniu  lokalnym  
� Prężne Ludowe Zespoły Sportowe i Koła 

Gospodyń Wiejskich 
� Duża ilość mikroprzedsiębiorstw, istniejące 

zakłady przetwórstwa produktów rolnych 
� Znaczący potencjał produktów lokalnych 

(wędliny, wypieki, przetwory) 
� Organizacja i aktywność LGD w ramach II 

schematu 
� Rozwinięta infrastruktura sportowa: boiska, hale, 

stadiony, wyciągi narciarskie.  

� Mało ofert turystycznych dla określonych grup 
odbiorców  

� Słaby stan nawierzchni dróg wewnątrz obszaru 
� Słabe połączenia w komunikacji publicznej  
� Niska aktywność społeczna  
� Zaniedbanie większości zabytków   
� Niska estetyka miejscowości 
� Ludność napływowa  
� Brak oferty spędzania wolnego czasu dla osób 

młodych i starszych 
� Słabo wykorzystana sieć świetlic (Dzierżoniów, 

Mietków, Sobótka, Jordanów, Niemcza) 
� Niska świadomość ekologiczna  
� Dzikie wysypiska  
� Słaby dostęp do Internetu 
� Brak infrastruktury technicznej w niektórych 

miejscowościach.  

SZANSE ZAGROŻENIA 
� Wykorzystanie atrakcji przyrodniczych  
� Użytkowanie zbiornika Mietków przez wędkarzy i 

na potrzeby sportów wodnych 
� Rozwój turystyki sentymentalnej aktywnej, oraz 

turystyki dziedzictwa 
� Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej  
� Rozwój lotniska sportowo rekreacyjnego w 

Mirosławicach 
� Wzrost aktywności społecznej także młodego 

pokolenia i osób starszych, wzmocnienie liderów  
� Bliskość stref ekonomicznych w Wałbrzychu, 
Świdnicy, miejsc pracy we Wrocławiu i w Węźle 
Bielańskim. 

� Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców wsi 
� Dostęp do Funduszy UE 
� Promocja produktu lokalnego  
� Napływ osób osiedlających się z miast 
� Restauracja kolei  

� Noclegownia dla osób osiedlających się   
� Korki komunikacyjne, brak obwodnic na 

głównych 
    szlakach komunikacyjnych 
� Duża konkurencja innych turystycznych 

regionów  Dolnego Śląska 
� Zmiana stylu życia  - zamiast aktywności spacer            
     po    marketach  
� Spadek poziomu usług turystycznych  

Brak ułatwień prawnych w wielu dziedzinach 
� Migracja młodych i niż demograficzny 
� Alkoholizm  
� Konkurencja sąsiadujących gmin w pozyskiwaniu 
    inwestorów 
� Lokalność i krótkoterminowość wielu projektów i 
    programów finansowych ze środków UE 

 
Wnioski z przeprowadzonej analizy SWOT 

Na podstawie analizy SWOT określono mocne strony obszaru wyróżniające go na tle innych 
oraz słabości, które są barierami rozwoju.  
Zdecydowanie mocną stroną LGD Ślężanie są bogate i zróżnicowane zasoby historyczne 
mające swoje początki aż w epoce kamiennej. Wysoka kulminacja Ślęży wyrastająca na 
obszarze nizinnym stanowiła do wczesnego średniowiecza miejsce kultu pogańskiego.            
Z uwagi na swoje centralne położenie na Dolnym Śląsku jest rozpoznawalnym symbolem 
całego regionu. Ciekawej historii i kulturze towarzyszy różnorodne środowisko przyrodnicze  
i ciekawy krajobraz od nizinnego po górski a także morenowy z mniejszymi wyniesieniami w 
Kotlinie Dzierżoniowskiej. 
Mocne strony to Zalew Mietkowski największy wodny akwen na Dolnym Śląsku oraz liczne 
mniejsze zbiorniki i stawy retencyjne i zasoby wód podziemnych dobrej jakości. 
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Na terenie większości gmin eksploatowane są złoża kruszyw naturalnych i kamieni 
budowlanych. 
Obszar LGD to ulubione miejsce weekendowych wypadów Wrocławian. Rozwinięta sieć 
szlaków turystycznych, znanych atrakcji (Park w Wojsławicach, Pałac w Kraskowie, skansen 
w Będkowicach) i imprez, jak również przysmaki lokalne, przyciągają wielu gości.  
Podobnie infrastruktura sportowa (boiska, hale, stadiony, wyciągi narciarskie), które stały się 
miejscami aktywności licznych zespołów i klubów sportowych.  
Wielu mocnym stronom towarzyszą słabości będące istotnymi barierami w rozwoju regionu. 
Są to: niewystarczająca i w różnym stanie baza noclegowa i infrastruktura turystyczna                 
w terenie, słaba oferta gastronomiczna i agroturystyczna, zbyt mało komercyjnych atrakcji 
turystycznych przyciągających różne grupy odbiorców.  
Na negatywny odbiór regionu może mieć wpływ słaby stan nawierzchni wielu dróg, niska 
estetyka wielu miejscowości i zaniedbanie niektórych zabytków, jak również braki                     
w infrastrukturze technicznej (oświetlenie, chodniki, kanalizacja) na terenie niektórych wsi. 
Mieszkańcy starsi i młodsi narzekają na brak oferty spędzania wolnego czasu, co przy słabej 
sieci świetlic w gminach Dzierżoniów, Mietków, Sobótka, Jordanów i Niemcza utrudnia 
integrację i aktywizację wspólnot lokalnych. 
Istotne zagrożenia, które mogą w przyszłości pogłębić problemy społeczne to migracja 
młodych, pogłębiający się niż demograficzny oraz niska identyfikacja osób osiedlających się 
z miejscem zamieszkania.  
Należy zwrócić uwagę na szereg szans pojawiających się w otoczeniu i wewnątrz obszaru 
LGD. 
To przede wszystkim stworzenie różnorodnych ofert w zakresie turystyki aktywnej, turystyki 
dziedzictwa, turystyki sentymentalnej, którym będzie towarzyszyć rozwój produktów 
lokalnych oraz lepsze wykorzystanie atrakcji przyrodniczych, kulturowych i historycznych. 
Zdecydowaną szansą będzie zorganizowanie funkcji turystycznych i rekreacyjnych wokół 
zbiornika Mietków oraz rozwój lotniska sportowego w Mirosławicach. 
Wzrost aktywności społeczności lokalnych, liderów i organizacji zaowocuje większym 
zaangażowaniem mieszkańców w sprawy lokalne swoich miejscowości a w przyszłości 
również lepszą integracją z osobami osiedlającymi się z miast.  
Bliskość intensywnie rozwijających się stref ekonomicznych w Wałbrzychu, Świdnicy, 
miejsca pracy we Wrocławiu i w Węźle Bielańskim dają szanse na wzrost zatrudnienia           
i poprawę dobrobytu oczywiście pod warunkiem dostosowania kwalifikacji mieszkańców wsi 
do potrzeb rynku pracy.  
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2.2.1 Przedsięwzięcie                                                             
Rozwój przedsiębiorczości 

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych w ramach LSR 
przedsięwzięć 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1.4.  Organizacja plenerowych miejsc 
spotkań i aktywności mieszkańców 

1.4.1.  Przedsięwzięcie 
Nowoczesna wieś – dobrze zorganizowana, 
zintegrowana społeczność 

WIZJA 
1. Cel ogólny- Podnoszenie atrakcyjności  
Ziemi Ślężańskiej przez wykorzystanie 
miejscowych zasobów naturalnych i 
kulturowych 

1.1. Cel szczegółowy                                
Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-
kulturowego do 2015 r. 

1.3.1. Przedsięwzięcie  
Estetyka miejscowości oraz infrastruktura  
społeczna, kulturowa, sportowa, rekreacyjna i  
turystyczna. 

2. Cel ogólny-  Wzrost miejsc pracy i 
dochodów mieszkańców wsi 

3. Cel ogólny-  Integracja lokalna i 
regionalna gmin i społeczności LGD.   
 

1.1.1 Przedsięwzięcie                           
Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe 

1.2. Cel szczegółowy                                       
Poprawa systemu informacji i promocji 
regionu do 2015 r. 

2.1. Wykreowanie i promocja marki 
produktu lokalnego do 2015 r. 

2.2 Promocja i rozwój przedsiębiorczości 
do 2015 r. 

2.1.1.  Przedsięwzięcie  
Produkt lokalny  

3.1. Aktywizacja, integracja i edukacja 
mieszkańców obszaru LGD do 2015 r. 
 

3.2. Wspólne projekty i wymiana 
doświadczeń pomiędzy LGD na poziomie 
regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym do 2015 r. 

3.1.1. Przedsięwzięcie                                  
Aktywizacja, integracja i edukacja 
mieszkańców 

3.2.1. Przedsięwzięcie  
Projekty współpracy 1.3.  Cel szczegółowy                                      

Wzrost atrakcyjności miejscowości obszaru 
LSR oraz rozbudowa i poprawa standardu 
lokalnej infrastruktury społecznej, 
kulturowej, sportowej, rekreacyjnej i 
turystycznej do 2015 r. 

1.2.1. Przedsięwzięcie                             
Informacja i promocja  
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Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Zakres operacji 

1. Podnoszenie 
atrakcyjności Ziemi 
Ślężańskiej przez 
wykorzystanie 
miejscowych 
zasobów 
naturalnych i 
kulturowych 

1.1. Zachowanie 
dziedzictwa 
przyrodniczo-
kulturowego do 2015 
r. 

1.1.1 Dziedzictwo 
przyrodniczo-
kulturowe  

Operacje inwestycyjne z 
zakresu renowacji, remontu 
obiektów zabytkowych  
i o wartości historycznej, 
tworzenie, remont, 
doposażenie muzeów, 
izb pamięci, lokalnych 
zespołów, kultywowanie 
tradycji, zawodów, rzemiosła, 
a także działania inwestycyjne 
w sferze ochrony przyrody etc. 

1.2. Poprawa 
systemu informacji i 
promocji regionu do 
2015 r. 

1.2.1 Informacja i 
promocja 

Operacje nieinwestycyjne 
realizowane w ramach małych 
projektów oraz działaniach 
"Wdrażanie projektów 
współpracy" i 
"Funkcjonowanie lokalnej 
grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja" np. 
wydawnictwa promocyjne, 
ulotki, kampanie medialne, 
filmy, spoty, serwisy 
internetowe etc. 

1.3 Wzrost 
atrakcyjności 
miejscowości obszaru 
LSR oraz 
rozbudowa i poprawa 
standardu lokalnej 
infrastruktury 
społecznej, 
kulturowej, 
sportowej, 
rekreacyjnej i 
turystycznej do 2015 
r. 

1.3.1 Estetyka 
miejscowości oraz 
infrastruktura  
społeczna, 
kulturowa, 
sportowa, 
rekreacyjna i  
turystyczna. 

Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej, 
budowa, przebudowa, remont, 
modernizacja, wyposażenie, 
oznakowanie obiektów 
infrastruktury społecznej, 
kulturowej, rekreacyjnej, 
sportowej i turystycznej,  
operacje realizowane w 
ramach „małych projektów” 
oraz działań:  "Odnowa i 
rozwój wsi", "Wdrażanie 
projektów współpracy", 
"Funkcjonowanie lokalnej 
grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja" 
Przedsięwzięcie obejmuje 
projekty infrastrukturalne 
związane z miejscami spotkań 
i integracji mieszkańców, 
przykładowo: świetlice 
wiejskie, place zabaw, boiska, 
punkty informacji turystycznej, 
kąpieliska, szlaki, ścieżki, 
obiekty noclegowe etc. 

   

1.4. Organizacja 
plenerowych miejsc 
spotkań i aktywności 
mieszkańców  

1.4.1.   
Nowoczesna wieś – 
dobrze 
zorganizowana, 
zintegrowana 
społeczność 

Operacje inwestycyjne w 
ramach "Odnowy i rozwoju 
wsi", małych projektów oraz 
"Funkcjonowania lokalnej 
grupy działania, nabywania 
umiejętności i aktywizacji", 
finansowane z puli środków 
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na realizację dodatkowych 
zadań wramach LSR. 

2. Wzrost miejsc 
pracy i dochodów 
mieszkańców wsi 

2.1. Wykreowanie i 
promocja marki 
produktu lokalnego do 
2015 r. 

2.1.1 Produkt 
lokalny 

Operacje realizowane w 
ramach małych projektów, 
działaniu "Wdrażanie 
projektów współpracy" oraz 
"Funkcjonowanie lokalnej 
grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja", 
np. udział w targach i 
imprezach promocyjnych 
eksponujących lokalne 
produkty, organizacja 
konkursów na produkt lokalny. 

2.2 Promocja i rozwój 
przedsiębiorczości 
do 2015 r. 

2.2.1 Rozwój 
przedsiębiorczości 

Operacje w ramach 
"Różnicowania w kierunku 
działalności nierolniczej", 
"Tworzenia i rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw" oraz 
małych projektów, realizowane 
przez przedsiębiorców (z 
wyłączeniem operacji 
wspieranych w ramach celu 
szczegółowego 2.1) 

3.  Integracja lokalna 
i regionalna gmin i 
społeczności LGD 

3.1 Aktywizacja, 
integracja i edukacja 
mieszkańców 
obszaru LGD do 2015 
r. 

3.1.1 Aktywizacja, 
integracja i edukacja 
mieszkańców 

Operacje o charakterze 
nieinwestycyjnym, 
realizowane w ramach małych 
projektów, działaniu 
"Wdrażanie projektów 
współpracy" oraz 
"Funkcjonowanie lokalnej 
grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja", 
np. szkolenia, warsztaty, 
imprezy, konferencje, wyjazdy 
studyjne, a także badania 
dotyczące obszaru objętego 
LSR etc. (z wyłączeniem 
imprez, targów, konkursów 
wspieranych w ramach celu 
2.1). 

   

3.2. Wspólne projekty i 
wymiana doświadczeń 
pomiędzy LGD na 
poziomie regionalnym, 
krajowym i 
międzynarodowym do 
2015 r. 

3.2.1 Projekty 
współpracy 

Operacje realizowane w 
ramach działania "Wdrażanie 
projektów współpracy". 
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Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania. 
 

Cel ogólny Wskaźniki 
oddziaływa-nia 

Źródła 
weryfikacji 

Cele 
szczegółowe 

Wskaźniki 
rezultatu 

Źródła 
weryfikacji 

Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu Źródła 
weryfikacji 

 

 
1. Podnoszenie 
atrakcyjności 
Ziemi Ślężańskiej 
przez 
wykorzysta-nie 
miejscowych 
zasobów 
naturalnych i 
kulturowych 
 

 
Wzrost liczby 
udzielonych 
noclegów ogółem  
w obiektach 
noclegowych na 
terenie LGD do 
2014 roku w 
stosunku  
do 2009 roku o 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dane BDL GUS; 
stan początkowy 
na 31.12.2009r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Zachowanie 
dziedzictwa 
przyrodniczo-
kulturowego do 
2015 r. 

 
1. liczba osób 
korzystających (w 
ciągu pierwszych 12 
miesięcy od daty 
zakończenia 
inwestycji) z 
utworzonych, 
odbudowanych, 
odrestaurowanych, 
odtworzonych, 
wyremontowanych, 
zmodernizowanych, 
doposażonych lub 
oznakowanych 
obiektów 
zabytkowych lub 
eksponujących 
dziedzictwo 
historyczne, 
kulturowe i 
przyrodnicze 
obszaru LSR do 
2015 roku 2 000 
osób 

 
2. Liczba 
osób/członków 
lokalnych zespołów 
wokalnych, 
muzycznych, 
tanecznych, 
folklorystycznych i 
sportowych  do 
2015 r. 120 osób 

 

 
dane z ankiet 
monitorujących od 
Wnioskodawców, 
dane LGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.1 
Dziedzictwo 
przyrodniczo-
kulturowe  

 
1. liczba utworzonych, 
odbudowanych, 
odrestaurowanych, 
odtworzonych., 
wyremontowanych, 
zmodernizowanych, 
doposażonych lub 
oznakowanych 
obiektów zabytkowych 
lub eksponujących 
dziedzictwo 
historyczne, kulturowe 
i przyrodnicze obszaru 
LSR do 2015 roku 9 
obiekty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. liczba 
doposażonych  
zespołów  lokalnych 
do 2015 roku 6 
zespoły 
 

 
dane z ankiet 
monitorujących 
od 
Wnioskodawcó
w, dane LGD 
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1.2. Poprawa 
systemu 
informacji i 
promocji regionu 
do 2015 r. 

1. liczba osób 
korzystających z 
publikacji, 
materiałów 
informacyjno-
promocyjnych, stron 
internetowych 
związanych z 
waloryzacją 
lokalnych zasobów 
kulturowych, 
historycznych i 
przyrodniczych 
obszaru LSR do 
2015 r. 70 000 osób 

 

dane z ankiet 
monitorujących od 
Wnioskodawców, 
dane LGD 

1.2.1 Informacja 
i promocja 

1. liczba publikacji, 
materiałów 
informacyjno-
promocyjnych, stron 
internetowych 
związanych z 
waloryzacją lokalnych 
zasobów kulturowych, 
historycznych i 
przyrodniczych 
obszaru LSR do 2015 
r. 50 publikacji, 
materiałów (5 000 
sztuk nakładu 
materiałów) 

dane z ankiet 
monitorujących 
od 
Wnioskodawcó
w, dane LGD 

 

 
1.3 Wzrost 
atrakcyjności 
miejscowości 
obszaru LSR 
oraz 
rozbudowa i 
poprawa 
standardu 
lokalnej 
infrastruktury 
społecznej, 
kulturowej, 
sportowej, 
rekreacyjnej i 
turystycznej do 
2015 r. 

 
1. liczba osób 
korzystających (w 
ciągu pierwszych 12 
miesięcy od daty 
zakończenia 
inwestycji) z 
zagospodarowanyc
h i 
uporządkowanych 
elementów 
przestrzeni 
publicznej, 
wybudowanych, 
utworzonych, 
przebudowanych, 
wyremontowanych, 
zmodernizowanych 
oraz wyposażonych 
lub oznakowanych 
obiektów 
infrastruktury 
kulturalnej, 
społecznej, 
rekreacyjnej, 
sportowej i 

 
dane z ankiet 
monitorujących od 
Wnioskodawców, 
dane LGD 

 
1.3.1 Estetyka 
miejscowości 
oraz 
infrastruktura  
społeczna, 
kulturowa, 
sportowa, 
rekreacyjna i  
turystyczna. 

 
liczba 
zagospodarowanych i 
uporządkowanych 
elementów przestrzeni 
publicznej, 

wybudowanych, 
utworzonych, 
przebudowanych, 
wyremontowanych, 
zmodernizowanych 
, wyposażonych lub 
oznakowanych 
obiektów 
infrastruktury 
kulturalnej, 
społecznej, 
rekreacyjnej, 
sportowej i 
turystycznej do 2015 
r. 100 elementów   

 

 
dane z ankiet 
monitorujących 
od 
Wnioskodawcó
w, dane LGD 
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Wzrost poziomu 
wykształcenia 
wyższego 
mieszkańców                       
1 700 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dane BDL GUS; 
stan początkowy 
na 31.12.2009r. 

turystycznej do 
2015 r.. 25 000 
osób 

 
1.4. Organizacja 
plenerowych 
miejsc spotkań i 
aktywności 
mieszkańców  

  
1. wzrost liczby w 
m2 
zagospodarowanyc
h miejsc przestrzeni 
publicznej  60 000 
m 
 

 
dane z ankiet 
monitorujących od 
Wnioskodawców, 
dane LGD 

 
1.4.1.   
Nowoczesna 
wieś – dobrze 
zorganizowana, 
zintegrowana 
społeczność 

 
1. Liczba 
zorganizowanych, 
plenerowych miejsc 
spotkań i aktywności 
mieszkańców 6 miejsc 

 
dane z ankiet 
monitorujących 
od 
Wnioskodawcó
w, dane LGD 

 

 
2. Wzrost miejsc 
pracy i 
dochodów 
mieszkańców wsi 

 
Wzrost  wartości 
podstawowych 
dochodów 
podatkowych na 
jednego 
mieszkańca na 
obszarze LSR 
(wskaźnik G) o 1% 
do 2014 r. w 
stosunku do 
danych za rok 
2009 

 
Dane Ministerstwa 
Finansów; stan 
początkowy na 
31.12.2009 r.  

 
2.1. Wykreowanie 
i promocja marki 
produktu 
lokalnego do 
2015 r. 
 

 
1. liczba osób, które 
skorzystały z 
efektów 
przedsięwzięć 
wspierających 
produkty lokalne z 
terenu LGD do 2015 
r.: 1 000 000 osób 

 
dane z ankiet 
monitorujących od 
Wnioskodawców, 
dane LGD 

 
2.1.1 Produkt 
lokalny 

 
1. liczba przedsięwzięć  
wspierających 
produkty lokalne z 
terenu LGD do 2015 r.: 
20 przedsięwzięć 

 
dane z ankiet 
monitorujących 
od 
Wnioskodawcó
w, dane LGD 

 
2.2 Promocja i 
rozwój 
przedsiębiorczoś
ci do 2015 r. 

 
1. liczba nowych  
miejsc pracy  (w 
przeliczeniu na 
pełne etaty 
średnioroczne) 
utworzonych w 
wyniku realizacji 
operacji 
finansowanych w 
ramach LSR:   8 
miejsc pracy (w 
przeliczeniu na 
pełne  etaty 
średnioroczne) 

 
dane z ankiet 
monitorujących od 
Wnioskodawców, 
dane LGD 
 
 
 

 
2.2.1 Rozwój 
przedsiębiorczo
-ści 

 
 
 
 

 
1. liczba osób/ 
podmiotów, których 
dochody  pozarolnicze 
zwiększyły się w 
wyniku realizacji 
operacji 
finansowanych w 
ramach LSR do 2015 
roku: 8 
osób/podmiotów 
 
 

 
dane z ankiet 
monitorujących 
od 
Wnioskodawcó
w, dane LGD 
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3.  Integracja 
lokalna i regionalna 
gmin i społeczności 
LGD 

 
Wzrost liczby 
organizacji 
pozarządowych 
posiadających 
siedzibę na      
obszarze LSR o 5%
w stosunku do 
danych na 
31.12.2009 r. (w 
oparciu o dane 
Krajowego                   
Rejestru                  
Sądowego) 

 
Ministerstwo 
Sprawiedliwości, 
Krajowy Rejestr 
Sądowy, dane 
dostępne na 
stronie: 
ems.ms.gov.pl/krs; 
stan początkowy     
na 31.12.2009 r. 

 
3.1 Aktywizacja, 
integracja i 
edukacja 
mieszkańców 
obszaru LGD do 
2015 r. 

 
liczba osób 
biorących udział w 
przedsięwzięciach 
integracyjnych, 
aktywizacyjnych i 
edukacyjnych  
realizowanych na 
obszarze LSR do 
2015 roku 23 500 
osób 

 

 
   dane z ankiet 

monitorujących od 
Wnioskodawców, 
dane LGD 

 
3.1.1 Aktywizacja, 
integracja i 
edukacja 
mieszkańców 

 
1. liczba przedsięwzięć 
integracyjnych, 
aktywizacyjnych i 
edukacyjnych 
zrealizowanych na 
obszarze LSR do 2015 
r. 190 przedsięwzięć 

 
dane z ankiet 
monitorujących 
od 
Wnioskodawcó
w, dane LGD 

   

 
3.2. Wspólne 
projekty i wymiana 
doświadczeń 
pomiędzy LGD na 
poziomie 
regionalnym, 
krajowym i 
międzynarodowym 
do 2015 r 
. 

 
liczba organizacji, 
które były partnerami 
projektów 
współpracy 
realizowanych przez 
Stowarzyszenie 
ŚLĘŻANIE do 2015 
r.: 3  organizacje 

 

 
dane z ankiet 
monitorujących od 
Wnioskodawców, 
dane LGD 

 
3.2.1 Projekty 
współpracy 

 
1. liczba projektów 
współpracy 
zrealizowanych do 2015 
roku:   2 projekty 

 
dane z ankiet 
monitorujących 
od 
Wnioskodawcó
w, dane LGD 
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5. Określenie misji i wizji LGD  
 

Wizja  
Wizja to pożądany obraz danego obszaru w perspektywie kilku lub kilkunastu lat. Wizja w 
Lokalnej Strategii Rozwoju tworzy ramy do wyznaczenia celów strategicznych, pełni tez 
funkcję integrującą procesy rozwojowe z marzeniami mieszkańców.  
Uczestnicy warsztatów określili ramy czasowe Strategii na okres 2009-2015, stąd też 
tworzona Wizja dotyczyła tej perspektywy czasowej.  
Wizja Obszaru LGD „Ślężanie”                      
Magiczna Ziemia Ślężańska przyciąga do siebie wszystkich, którzy chcą odnaleźć jej 
legendarne wielokulturowe dziedzictwo, piękno naturalnej przyrody i otwartość 
mieszkańców. Społeczność i jej goście, żyją w przyjaznym środowisku, czerpiąc satysfakcję z 
harmonijnego wykorzystania jego zasobów, szacunku do wyjątkowych tradycji i zadbanych 
atrakcji. Aktywność i partnerska współpraca samorządu, przedsiębiorców i organizacji 
społecznych zapewnia rozwój naszego potencjału, zachowanie naszej tożsamości i 
wykorzystanie nowoczesnych zdobyczy cywilizacyjnych. 
Misja 
Misja określa system wartości łączący partnerów LGD dążących do osiągnięcia wizji i celów 
strategicznych. Misja ma określić deklarowany sposób działania oraz filozofię grupy. 
Misja Obszaru LGD „Ślężanie”                      
Misją LGD Ślężanie jest wykorzystanie naszej wiedzy, doświadczenia i zapału dla wspieranie 
wszystkich tych, których aktywność służy rozwijaniu potencjału społecznego naszej 
Ślężańskiej krainy.  

6. Wskazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR 
 
� Spójność przyrodnicza i historyczno – kulturowa. 

Obszar LGD obejmujący gminy: Dzierżoniów, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Sobótka, 
Jordanów Śląski, Łagiewniki jest spójnym administracyjne obszarem objętym działaniami 
Leader PROW. 
Obszar posiada różnorodne cechy związane z położeniem geograficznym czy walorami 
środowiska, wszystkie jednak powiązane są z najwyższym przewyższeniem tego obszaru, 
czyli Masywem Ślęży. W części północnej obszaru mającej charakter nizinny przebiega 
Dolina rzeki Bystrzycy gdzie jest zlokalizowany Zalew Mietkowski.  
Część środkowa to Masyw Ślęży opadający w kierunku Jordanowa w łagodny nizinny 
krajobraz, przechodzący w kierunku południowym we Wzgórza Niemczańskie które wspólnie 
ze Wzgórzami Kiełczyńskimi otaczają Kotlinę Dzierżoniowską.  
Dzięki położeniu na granicy Niziny Śląskiej i Przedgórza Sudeckiego region jest interesujący 
i malowniczy pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Powołano tu dwa parki 
Krajobrazowe – Ślężański Park i Park Doliny Bystrzycy. 
Równie ciekawe i wyróżniające obszar jest dziedzictwo historyczno – kulturowe związane             
z najstarszymi świadectwami osadnictwa na Dolnym Śląsku – plemieniem Ślężan 
mieszkających w widłach rzeki Ślęży i Bystrzycy. Sama Góra Ślęża miejsce kultu i początek 
wierzeń religijnych do dziś pozostała magicznym i rozpoznawalnym symbolem Dolnego 
Śląska.  
Liczne zabytki kultury materialnej: pałace, dworki, parki, krzyże pokutne i kamienne, zabytki 
epoki wczesnośredniowiecznej położone we wszystkich gminach obszaru umożliwiły na 
zaprojektowanie tras rowerowych i pieszych prezentujących te walory. Rejon od lat 
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tradycyjnie pełni funkcje zaplecza do wypoczynku sobotnio – niedzielnego dla mieszkańców 
Wrocławia i okolic, pomimo że nie najlepiej rozwiniętej bazy noclegowej i gastronomicznej 
oraz słabej oferty turystycznej. 
Mieszkańcy chcą uzyskiwać większe dochody z rozwoju tej branży, ale wymaga to 
skoordynowanych i spójnych działań realizowanych przez samorządy poszczególnych gmin, 
podmioty gospodarcze branży turystycznej czy osoby fizyczne zainteresowane aktywnością  
w tym obszarze. Mieszkańcy chcą również mieszkać w zadbanych wsiach oferujących 
wygodną infrastrukturę społeczną i estetyczny wygląd przestrzeni wiejskiej. To bardzo istotny 
element podnoszenia atrakcyjności regionu i dla mieszkańców i dla odwiedzających gości. 
Stąd też sformułowano cel ogólny „Podnoszenie atrakcyjności Ziemi Ślężańskiej przez 
wykorzystanie miejscowych zasobów naturalnych i kulturowych” oraz cztery cele 
szczegółowe:  
1.1 ,,Rozwinięcie oferty turystycznej opartej na walorach naturalnych i kulturowych regionu”, 
1.2 ,, Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego ”, 
1.3 ,, Skuteczny system informacji i promocji regionu ”, 
1.4 „ Estetyzacja miejscowości”. 
Powyższe cele szczegółowe podporządkowane są dwóm przedsięwzięciom: 

I. „Turystyka dziedzictwa na Ziemi Ślężańskiej, 
II. „Wieś zadbana – wieś bliska”. 
 

� Spójność gospodarcza 
Region ma charakter rolniczy. Większość gospodarstw nie przekracza 5ha i z tego powodu 
rolnicy poszukują alternatywnych źródeł dochodu; są zainteresowani uruchomieniem 
dodatkowej działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego czy działalnością 
przetwórczą dot. produktów rolnych (produkty zbożowe, owoce, warzywa) bądź też 
rzemiosłem, handlem, usługami dla ludności.  
W ostatnich latach LGD wiele zrobiło dla identyfikacji i promocji produktów lokalnych 
wytwarzanych przez osoby fizyczne czy też małe podmioty gospodarcze.  
Obszar wyróżnia się dużą różnorodnością produktów opartych na powojennych recepturach 
przywiezionych przez przesiedlonych Polaków. Są to smakowite chleby, ogórki, mięsa 
wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych oraz produkty powstające z lokalnie dostępnych 
surowców kreowane od samego początku, np. wina i przetwory z winogron z dwóch winnic 
czy też wody mineralne pochodzące z dobrych jakości źródeł. 
Osoby, które chcą rozwijać tego typu aktywność potrzebują fachowego wsparcia ze strony 
LGD oraz pomocy w promocji swoich produktów. 
Jednak tego typu aktywność nie będzie wiodąca dla aktywizacji gospodarczej regionu. 
Gospodarka na tym obszarze opiera się na małych podmiotach gospodarczych działających 
głównie w branży handlowej, przemysłowej obsługi nieruchomości i budowlanej.  Niewiele 
podmiotów działa w sferze obsługi ruchu turystycznego. To, co byłoby niezbędne dla tych 
podmiotów to tworzenie warunków dla ich rozwoju a więc: 
2.3 „Promocja mikroprzedsiębiorczości i współpracy branżowej producentów” oraz                    
2.1. „Wykreowanie i promocja marki produktu lokalnego”. 
Dla osób, które chcą uzyskiwać dodatkowe dochody w gospodarstwach lub przekwalifikować 
się i znaleźć zatrudnienie poza rolnictwem istotne będzie 2.2. „Tworzenie pozarolniczych 
źródeł dochodu dla mieszkańców”. Te trzy cele szczegółowe wynikają z celu ogólnego 2 
„Wzrost liczby miejsc pracy i dochodów mieszkańców wsi” i tworzą dwa przenikające się 
przedsięwzięcia III. „Markowe Produkty Ziemi Ślężańskiej” i IV. „Mieszkańcy aktywni 
gospodarczo”. 

 
� Spójność społeczna  
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Teren LGD zamieszkują społeczności mocno powiązane ze środowiskiem lokalnym pomimo 
tego, że po wojnie zamieszkała tu ludność napływowa z różnych stron Polski. Do dziś 
mieszkańcy chętnie kultywują stare tradycje wspólnego śpiewu i tańca w licznych zespołach 
działających przy ośrodkach kultury lub Kołach Gospodyń Wiejskich. Chętnie spotykają się 
na imprezach związanych z lokalnymi wydarzeniami. Chcą spędzać czas wolny wspólnie            
w oparciu o sieć świetlic wiejskich działających w poszczególnych miejscowościach. Na 
terenie LGD znacząca jest także ilość organizacji pozarządowych (90). Najwięcej w gminie 
Sobótka i Dzierżoniów. Są to głównie kluby sportowe integrujące młodzież i dorosłych                 
a działające w miejscowościach lub przy szkołach, jak również Ochotnicze Straże Pożarne, 
koła wędkarskie i koła myśliwskie. Funkcjonuje także kilka stowarzyszeń działających na 
rzecz rozwoju miejscowości, stowarzyszeń turystycznych, kilka Kół Gospodyń Wiejskich.  
Jednak stopień zorganizowania III sektora, umiejętności liderów dotyczące prowadzenia 
organizacji i pozyskiwania środków finansowych są niewystarczające w stosunku do 
pojawiających się możliwości i szans. 
LGD skupia obecnie 7 gmin w stosunku do 4 będących w stowarzyszeniu w ramach II 
schematu Programu Leader+. Znaczny obszar działań i nowe doświadczenia współpracy 
regionalnej wymagają zbudowania poczucia więzi regionalnych i związków pomiędzy 
społecznościami gmin wchodzących w skład LGD. stąd też postawiony cel ogólny to 
„Integracja lokalna i regionalna gmin i społeczności LGD” a cele szczegółowe „Lepsza 
współpraca mieszkańców i gmin na obszarze LGD”, „Poprawa samoorganizacji 
mieszkańców, lokalnych organizacji  i LGD” oraz „Wspólne projekty i wymiana doświadczeń 
pomiędzy LGD na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym”. Tak 
sformułowane cele będą realizowane w ramach przedsięwzięcia „Razem dla wsi i regionu”. 
 

7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć 
planowanych w ramach LSR. 
 
� Związki między podmiotami z różnych sektorów (publicznego, społecznego, 

gospodarczego) uczestniczącymi w realizacji wspólnych przedsięwzięć:  
- gospodarczy będzie brać udział w realizacji przedsięwzięć turystycznych, m.in. 

Festiwal Rzemiosł, utworzeniu systemu tras i szlaków, utworzeniu miejsc rekreacyjno 
– wypoczynkowych przy atrakcjach, organizacji imprez promujących dziedzictwo 
przyrodniczo – kulturowe, wsparciu organizacji skansenów, certyfikacji produktów i 
nadzorowaniu marki, powołaniu międzysektorowego Forum Turystycznego, 
utworzeniu punktów informacji turystycznej; 

- sektor społeczny i samorządowy będzie współpracować przy realizacji koncepcji 
uatrakcyjnienia wsi, tworzeniu lokalnych Izb Pamięci, organizacji Turniejów Gmin; 

� Związki między różnymi sektorami gospodarki zaangażowanymi w realizację 
wspólnego przedsięwzięcia. 
- sektor samorządowy i biznesu będzie współpracować przy organizacji sieci sprzedaży 

produktów lokalnych, organizacji skansenów, konkursie na Mikroprzedsiębiorcę Roku, 
promocji produktów lokalnych; 

- wykorzystanie różnych zasobów lokalnych; 
- zasoby przyrodnicze i kulturowe będą prezentować jednocześnie zaplanowane do 

realizacji trasy rowerowe wokół Ślęży, wokół Niemczy, wokół Zalewu Mietkowskiego; 
- zostanie przygotowany program edukacji przyrodniczo – regionalnej prezentujący 

dziedzictwo środowiska, kultury i historii wraz z propozycjami ciekawych zajęć w 
terenie dla wszystkich poziomów nauczania szkół regionu; 
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- zostanie opracowana baza informacyjna o zasobach turystycznych regionu prezentująca 
jednocześnie walory przyrodnicze i kulturowe; 

- promocja i wsparcie produktów lokalnych będzie dotyczyła tych wyrobów i usług, które 
powstają na bazie specyficznych tradycji, charakterystycznych dla regionu przy 
jednoczesnym zaangażowaniu aktywności gospodarczej mieszkańców.  

 

8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć 
planowanych w ramach LSR 
� Nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów.                                                                                                                      

Ziemia Ślężańska słynie z bogatego dziedzictwa przyrody i krajobrazu. Innowacyjne 
wykorzystanie lokalnych zasobów właśnie dotyczy tych zasobów. Polega ono na: 

-  utworzeniu systemu tras i szlaków pokazujących najciekawsze zjawiska kultury 
materialnej i krajobrazu: szlak krzyży pokutnych, trasa zabytków północna i 
południowa, Ślężańskie Ścieżki Bajek, trasa wokół Zalewu Mietkowskiego i Ślęży; 
- wsparcie pracowni ceramicznych, rzeźbiarskich, kuźniarskich które przygotują ofertę 
warsztatów dla młodzieży i turystów; 
-  pomoc w odtwarzaniu wczesnej historii tych ziem świadczącej o kolebce kultury 
śląskiej, skansenów, grodzisk; 
- gromadzenie pamiątek i dorobku przedwojennego i powojennego ludności w Izbach 
pamięci tworzonych wg podobnych założeń. 

� Rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług. 
Ten obszar aktywności związany jest z innowacjami w zakresie identyfikacji i 
promocji produktów lokalnych związanych ze specyfiką regionu oraz kreowaniu 
nowych produktów: 
- pomoc w marketingu i rozpropagowaniu produktów wpisanych na Listę Produktów 
Tradycyjnych: chleb chłopski z Rogowa Sobóckiego, Pstrąg Ślężański, kapusta 
kwaszona Ślężańska, ogórki kwaszone Ślężańskie oraz produktów, które zostaną 
zgłoszone do wpisu: Przysmak Wołyński, Mięso peklowane, Chleb z Jordanowa 
Śląskiego, Kołacz Czadecki, Pieczyste, Kiełbasa boleścińska; 
- wykreowanie nowych produktów i usług opartych o funkcjonujące winnice na 
terenie gminy Sobótka i Dzierżoniów, jak również bardzo dobrej jakości wody 
mineralne; 
-  utworzenie sieci sprzedaży produktów lokalnych i usług poprzez hotele, pensjonaty, 
muzea, Izby Tradycji, wybrane sklepy; 
-   przygotowanie bazy danych o przedsiębiorcach i powołanie Internetowego Forum 
Mikroprzedsiębiorczości zapewniającego przepływ informacji pomiędzy podmiotami                      
z obszaru LGD.  

� Nowe sposoby zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju.                               
Obszar charakteryzuje się specyficznymi obszarami aktywności lokalnej 
wyróżniającymi LGD spośród innych regionów. To aktywność klubów sportowych 
oraz mieszkańców zainteresowanych rozwojem własnych miejscowości.  
W celu wzmocnienia tej aktywności zaplanowano: 
- wsparcie powoływania Stowarzyszeń Rozwoju Miejscowości, które będą 
angażowały się w proces odnowy miejscowości oraz korzystały z możliwości dotacji 
w zakresie „Małych projektów”. Stowarzyszenia, rady Sołeckie oraz aktywni 
mieszkańcy będą mieli możliwość zaangażowania się w realizację koncepcji 
uatrakcyjnienia miejscowości, będą mieli możliwość tworzenia stron internetowych 
promujących miejscowość; 
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- w celu podnoszenia wiedzy i umiejętności liderów i wsparcia sektora pozarządowego 
powstanie Szkoła Animatorów lokalnych oferująca systemowe wsparcie w postaci 
szkoleń, doradztwa, obiegu informacji; 
- zostaną powołani gminni koordynatorzy LGD po jednym w każdej gminie, ich 
obowiązkiem będzie upowszechnianie informacji o ogłaszanych konkursach Leader, 
przekazywanie informacji o ofercie szkoleniowej LGD, kontaktowanie się z 
mieszkańcami w sprawie oczekiwanego wsparcia; 
- rokrocznie będzie organizowany konkurs na animatora i najciekawszą społeczną 
inicjatywę LGD angażującą mieszkańców. W ten sposób będą propagowane 
najciekawsze przykłady inicjatyw lokalnych. 

� Zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych gdzie indziej jednak mających 
nowatorski charakter na danym terenie; 
- powoływanie przy LGD zespołów tematycznych gdzie przedstawiciele różnych 
środowisk będą wypracowywali nowe pomysły na działania lub podejmowali wspólne 
przedsięwzięcia ; zostanie powołany zespół ds. produktów lokalnych, odnowy 
miejscowości, zsieciowania turystycznego obszaru.  
 

� Stworzenie plenerowych miejsc spotkań i aktywności mieszkańców w proponowanej 
formie jest nowatorskie nie tylko na obszarze LGD i województwa ale także w skali kraju. 
Dotychczas tworzono miejsca spotkań kulturalno rekreacyjnych. Proponowane przez nas 
rozwiązanie dotyczy wszelkich sfer życia mieszkańców wsi. Miejsce spotkań w 
proponowanym przez nas ujęciu dotyczy nie tylko sfery kultury i rekreacji, ale także sfery 
obrzędowej (kultywowanie obrzędów zapomnianych, tj.; maiki, chodzenie z kurem, 
Zielone Świątki, Wigilia św.Jana, Święta Marcina, Kazimierza, Jadwigi, itp.), Świętom i 
obrzędom kościelnym towarzyszą jednak zawsze ciekawe tradycje ludowe, liczne i 
różnorodne zwyczaje i obrzędy domowe, towarzyskie i gospodarskie, zwyczaje grup 
rówieśniczych, zabawy i poczęstunki. Dziś zapomniane, a przecież zgodnie z przesłaniem 
Zygmunta Glogera wielkiego miłośnika, znawcy i badacza polskich tradycji; Cudze 

wiedzieć - pożyteczne jest, Swoje – obowiązek. 
Miejsca spotkań to także tworzenie mini targowisk poprawiających kondycje finansową 
gospodarstw domowych.  
Wypracowana przez mieszkańców obszaru LGD koncepcja to innowacyjne i nowatorskie 
podejście do „zamknięcia” przestrzeni miejsc spotkań urządzoną zielenią tradycyjną dla 
danego obszaru w oparciu o stworzoną przez mieszkańców listę roślin, które kilkadziesiąt 
lat wstecz były wszechobecne w przestrzeni wsi, a dzisiaj należą do rzadkości. 
 

 

9.  Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, 
procedury wyboru operacji przez LGD, procedury 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. 
  
 
W celu stworzenia sprawnego i czytelnego dla potencjalnych beneficjentów systemu 
przyznawania wsparcia z budżetu LGD, opracowano następujący zestaw procedur: 
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- procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach 
wdrażania LSR; 

- procedura wyboru operacji: 
a) ocena zgodności operacji z LSR, 
b) ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, w tym lokalne 

kryteria wyboru operacji dla różnych działań; 
c) Lokalne Kryteria Wyboru; 

- procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru 
- procedura wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze operacji w razie 

zaistnienia okoliczności podważających bezstronność w procesie oceny; 
- procedura odwoławcza od decyzji Rady; 

 
 
Rada dokonuje oceny zgodności operacji z LSR w oparciu o ustaloną procedurę oraz z 
zastosowaniem lokalnych kryteriów wyboru, określających priorytety LGD jako instytucji 
finansującej. 
Procedura przeprowadzania głosowania zawarta jest w Regulaminie Rady stanowiącym 
załącznik. 
 

9.1 Procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w 
ramach wdrażania LSR 
 

 
1. LGD wspólnie z Samorządem Województwa (SW) ustala termin składania wniosków o 

dofinansowanie operacji oraz treści ogłoszenia o naborze wniosków. Właściwy organ 
samorządu województwa właściwego ze względu na siedzibę LGD, na jej wniosek, 
podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego lub 
samorządowej jednostki, na tablicy ogłoszeń urzędu marszałkowskiego lub 
samorządowej jednostki oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSR, 
informację o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGD, wniosków o 
przyznanie pomocy. LGD składa wniosek w terminie 44 dni przed planowanym dniem 
rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, a dokumenty 
niezbędne do podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy - w terminie 24 dni przed planowanym dniem 
rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Bieg terminu na 
składanie wniosków rozpoczyna się nie wcześniej niż 14 dni od dnia podania do 
publicznej wiadomości tej informacji. Ogłoszenie terminu naboru poprzedzone jest 
szkoleniami dla potencjalnych beneficjentów i doradztwem dla zainteresowanych.  

2. W sprawie przyjmowania wniosków przez LGD na działania: „Odnowa i rozwój wsi”, 
„Małe projekty”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie              
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” tryb będzie następujący: Zarząd Stowarzyszenia 
podejmuje uchwałę w sprawie ogłoszenia/rozpoczęcia naboru wniosków o pomoc                
w ramach środków przewidzianych na realizację LSR, zgodnie z ustaleniami SW 

3. LGD przygotowuje treść ogłoszenia: odniesienie treści ogłoszenia do dokumentów 
(rozporządzenie o wdrażaniu LSR, rozporządzenie o PROW 2007 – 2013, Lokalna 
Strategia Rozwoju). 

4. Ogłoszenie zawiera w szczególności wskazanie:  
- terminu składania wniosków o przyznanie pomocy: 

� nie krótszego niż 14 dni i nie dłuższego niż 30 dni, 
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� rozpoczynającego bieg nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia 
podania do publicznej wiadomości tej informacji, 

- miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy, 
- miejsca zamieszczenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy, 
- miejsca zamieszczenia kryteriów wyboru operacji przez LGD, określonych w 

LSR, w tym kryteriów, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji 
operacji w ramach LSR,  

- miejsca zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji 
spełnienia kryteriów wyboru operacji, określonych w LSR,  

- limitu dostępnych środków, 
- minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji 

przez LGD. 
5. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie umieszczone na: 

- stronach internetowych: LGD, urzędów gmin, 
- tablicach ogłoszeń:  j.w., 
- w siedzibach członków/partnerów LGD. 

6. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia (dyżury otwarcia i dyżury      
pracowników). 

7. Przyjmowanie wniosków: 
-  w formie papierowej; oryginał wypełniony komputerowo z podaniem spisu 

treści i liczby załączników, kopia wniosku z załącznikami,  
-  na pierwszej stronie wniosku pracownik biura przystawia pieczątkę 

Stowarzyszenia, wpisuje datę oraz numer wniosku (znak sprawy) oraz liczbę 
załączników, 

- oficjalne zamknięcie listy następuje w dniu zakończenia terminu składania 
wniosków: podkreślenie listy i podpisanie przez upoważnione osoby, 
przeliczenie wniosków, sprawdzenie rejestru przyjmowania wniosków. 

8. Biuro LGD zestawia złożone wnioski w zbiorczą listę wniosków o dofinansowanie 
operacji dla danego działania osi 4. 

            
Poniżej przedstawione jest tabelaryczne ujęcie tej procedury oraz jej postać graficzna. 
 
Ogólna procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach                 
wdrażania LSR – wersja tabelaryczna:  

                    
        

 
OGÓLNA PROCEDURA 

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR  
 

 
CEL PROCEDURY 

 
Przyjęcie wniosków, ich kopii do wyboru operacji przez LGD w 
ramach posiadanego budżetu na realizację LSR 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PROCEDURĘ 

 
Kierownik Biura LGD 

 
ZAKRES STOSOWANIA 
 

Dotyczy wszystkich pracowników LGD biorących udział         
w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej naboru oraz członków 
Zarządu  

 
WEJŚCIE 
 

Lokalna Strategia Rozwoju,  obowiązujące akty prawne 
dotyczące Leader PROW, personel biura LGD, sprzęt biurowy 

 CZYNNOŚCI OSOBA 
ODPOWIEDZ. 

DOKUMENTY 

 Ustalenie przez LGD wspólnie z SW treści Prezes Zarządu Treść informacji                            o 
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1 informacji o możliwości składania wniosków w 
Biurze LGD 

możliwości składania wniosków 

 
2 

Ogłoszenie w porozumieniu z SW terminu naboru 
wniosków o dofinansowanie operacji, 
zawierającego zasady składania wniosków 

Prezes Zarządu 
 

Informacja o naborze   wniosków 

 
3 

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie 
operacji dla danego działania osi 4 Leader 

 
Pracownik 

Biura 

oryginał, kopia oraz potwierdzenie 
przyjęcia wniosku 

 
4 

Zestawienie złożonych wniosków w zbiorczą listę 
wniosków o dofinansowanie operacji dla 
poszczególnych działań Leader 

Pracownik 
Biura 

 
Zbiorcze listy złożonych wniosków 

 
5 

Przekazanie list dyrektorowi biura, podanie do 
publicznej wiadomości listy złożonych wniosków 

Pracownik 
Biura 

Lista elektroniczna umieszczona na 
stronie www.slezanie.eu 

 
WYJŚCIE 
 

Zbiorcza lista wniosków do dofinansowania,; wersja papierowa i 
elektroniczna 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z 
PROCEDURĄ 
 

Regulamin Biura 
Regulamin Zarządu 
Regulamin Rady 

 
 
 
Ogólna procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach 
wdrażania LSR – wersja graficzna: 
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9.2 Procedura wyboru operacji 
1. Rada dokonuje wyboru operacji  w terminie 17 dni od dnia zakończenia składania 

wniosków o przyznanie pomocy na posiedzeniu Rady zwołanym zgodnie z  Regulaminem   
Rady. 

2. Członkowie Rady w okresie 7 dni przed posiedzeniem Rady otrzymują z Biura kopie 
wniosków, w wersji elektronicznej. Mogą także zapoznać się z nimi w Biurze LGD. 

3.  Dla zabezpieczenie danych poufnych zawartych we wniosku członkowie Rady przed  
     podjęciem swoich czynności podpisują oświadczenie, że zobowiązują się do zachowania                    
     w tajemnicy i zaufaniu  informacji objętych wnioskami (oświadczenie o poufności).  

Ponadto przed oceną każdej operacji członkowie Rady składają pisemne oświadczenie o 
bezstronności (oświadczenie o bezstronności - procedura wyłączenia członka Rady w 
przypadku zaistnienia sytuacji, która może wywoływać wątpliwość co do jego 
bezstronności – w Regulaminie Rady), 

4. Głosowanie odbywa się za pomocą kart oceny zgodności operacji z LSR pod względem   
    zgodności z celami i przedsięwzięciami wskazanymi w LSR oraz za pomocą kart oceny  
    operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez Stowarzyszenie, 
5. Głosowanie odbywa się zgodnie z Regulaminem Rady, 
6.  Uchwały podjęte przez Radę Przewodniczący przekazuje Zarządowi nie później niż 7 dni 
od ich uchwalenia. 

Ustalenie przez LGD wspólnie z SW 
informacji o możliwości składania 

wniosków o dofinansowanie 

Informacja                              
do SW 

Ogłoszenie w porozumieniu z SW 
terminu naboru wniosków                        
o dofinansowanie operacji, 

zawierających zasady składania 
wniosków 

Przyjmowanie wniosków                          
o dofinansowanie operacji                             

w biurze LGD 

Zestawienie złożonych wniosków            
w zbiorcze listy wniosków                            
o dofinansowanie operacji 

przewidzianych w LSR 

Zbiorcze listy 
wniosków; papierowa 

i elektroniczna 

Ogłoszenie o naborze 
wniosków 
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2. Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji pod względem zgodności z LSR oraz 
spełniania kryteriów wyboru operacji, lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w 
którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD sporządza listę 
ocenionych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w 
ramach tej oceny, i przekazuje ją wnioskodawcom, informując ich na piśmie o: 

- zgodności operacji z LSR albo jej niezgodności z LSR - wskazując przyczyny 
niezgodności, 

- liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych 
wniosków, 

- możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą 
określoną w LSR. 

3. W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie 
pomocy, LGD sporządza listy: 

- operacji, które zostały wybrane, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych 
punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji , 

- operacji, które nie zostały wybrane  
- uwzględniając wyniki oceny operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań. 
Listy zawierają dane umożliwiające identyfikację operacji i wnioskowaną kwotę pomocy 
oraz dodatkowo wskazanie operacji, które mieszczą się w ramach limitu , wskazanie 
operacji, które:  

- w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za:  
� zgodne z LSR , 
� niezgodne z LSR , 

- nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji .  
4. LGD przekazuje właściwemu organowi samorządu województwa listy oraz uchwały 

właściwego organu LGD w sprawie wyboru operacji wraz ze wszystkimi złożonymi 
wnioskami o przyznanie pomocy, w terminie określonym w tym przepisie. 

5. LGD publikuje listę na swojej stronie internetowej nie później niż w dniu jej przekazania 
do właściwego organu samorządu województwa.  

6. LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o: 
- wybraniu operacji albo jej niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania, 
- liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania 

kryteriów wyboru lub miejscu na liście wniosków, które zostały wybrane, z tym że 
informując wnioskodawcę o wybraniu operacji, wskazuje się również, czy projekt ten 
mieści się w ramach limitu. 
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Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 
 

1. Procedura oceny zgodności operacji z LSR polega na dokonaniu oceny zgodności 
celów i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami 
zapisanymi w LSR. 

2. Ocena zgodności z LSR jest dokonywana indywidualnie przez członków Rady (na 
podstawie instrukcji) poprzez wypełnienie imiennej karty oceny zgodności. 

3. W karcie oceny zgodności operacji z LSR, członkowie Rady odpowiadają na pytania: 
1) czy operacja spełnia warunki formalne uzyskania wsparcia w ramach LSR? 
2) czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 
3) czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych 

LSR? 
4) czy realizacja operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi                 

w LSR? 
4. Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru. 
5. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie                  

i zostaje zwrócona wnioskodawcy bez możliwości odwołania się od decyzji Rady. 
6. Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: 

1) ogólnymi, formalnymi warunkami uzyskania wsparcia w ramach LSR  
2) co najmniej jednym celem ogólnym, 
3) co najmniej jednym celem szczegółowym? 
4) co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. 

7. Do dalszej oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zostaną przekazane 
operacje uznane przez Radę za zgodne z LSR  -  bezwzględną większością głosów, 
zgodnie z Regulaminem Rady. 

8. Załącznikiem do niniejszej procedury jest karta oceny zgodności operacji z LSR. 
 

  
      Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 
 

1. Procedura oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru polega na 
     dokonaniu oceny operacji zakwalifikowanych wcześniej, jako zgodnych z LSR, na    

           podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. 
    2.  Zasadniczym celem tej procedury jest wybór operacji, które w największym stopniu       

     mogą realizować założenia LSR. 
   3. Ocena dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady na imiennych kartach 

oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Miejsce operacji na liście 
rankingowej określa średnia arytmetyczna wszystkich indywidualnych ocen. 

4. Do dofinansowania kwalifikowane będą wnioski, które otrzymają co najmniej: 
� 10 pkt. – w przypadku „Małych projektów”, 
� 8 pkt. – w przypadku „Odnowy i rozwoju wsi”, 
� 4 pkt. – w przypadku „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”, 
� 4 pkt. – w przypadku „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”. 

 
 

                  3) Lokalne Kryteria Wyboru 
Stowarzyszenie LGD, jako instytucja finansująca rozwój lokalny decyduje                             
o przyjęciu odpowiedniego zestawu kryteriów. Ze względu na zróżnicowany charakter 
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operacji, które będą rozpatrywane i oceniane przez Radę, Stowarzyszenie stosuje 
odmiennych zestawów kryteriów do różnych operacji. 
 
 
 

Lokalne Kryteria Wyboru „Małych projektów” 
 

Lp kryteria opis punkty 
1 Zaangażowanie 

społeczności lokalnej w 
realizację operacji 

Preferowane są operacje, w 
których realizację zaangażowanych 
jest kilka podmiotów, grup 
nieformalnych lub grup 
społecznych. W celu prawidłowej 
oceny należy wymienić grupy  
zaangażowane w realizację 
projektu oraz opisać na czym 
polegać będzie ich udział w 
projekcie. 

4 pkt. – w realizację operacji zaangażowane są 
              poza wnioskodawcą min. 2 podmioty, 
             grupy nieformalne lub  grupy 
             społeczne 
2 pkt. -  w realizację operacji zaangażowany jest 
             poza wnioskodawcą 1 podmiot, 
             grupa nieformalna lub  grupa 
             społeczna 
0 pkt. – operację realizował będzie wyłącznie 
             wnioskodawca 

2 Wartość pracy własnej 
oraz usług świadczonych 
nieodpłatnie 

Preferowane są operacje, które w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym 
wniosku o przyznanie pomocy 
zawierają dane o wartości pracy 
własnej oraz usług świadczonych 
nieodpłatnie 

3 pkt. – wartości pracy własnej oraz usług 
             świadczonych nieodpłatnie wynosi od  
             21-30% kosztów kwalifikowanych 
             projektu (tj. sumy I zestawienia 
             rzeczowo-finansowego operacji)  
2 pkt. – wartości pracy własnej oraz usług 
             świadczonych nieodpłatnie wynosi od  
             11-20% kosztów kwalifikowanych 
             projektu (tj. sumy I zestawienia 
             rzeczowo-finansowego operacji)  
1 pkt. – wartości pracy własnej oraz usług 
             świadczonych nieodpłatnie wynosi od  
             1-10% kosztów kwalifikowanych 
             projektu (tj. sumy I zestawienia 
             rzeczowo-finansowego operacji)  
0 pkt. – w zestawieniu rzeczowo-finansowym nie 
              założono  wartości pracy własnej oraz 
              usług świadczonych nieodpłatnie  
 

3 Liczba sektorów 
zaangażowanych w 
realizację operacji 

Preferuje się operacje, które 
realizowane są z udziałem trzech 
sektorów (społecznego, 
gospodarczego i publicznego) 

2 pkt. – w realizację operacji zaangażowane są  
               3 sektory 
1 pkt. – w realizację operacji zaangażowane są  
              2 sektory 
0 pkt. – w realizację operacji zaangażowany jest 
              1 sektor  

4 Operacja będzie  
realizowana przez 
organizację pozarządową  

Preferuje się operacje, które będą 
realizowane przez organizację 
pozarządową w zakresie 
działalności statutowej 

1 pkt. – operacja będzie realizowana przez  
               organizację pozarządową 
0 pkt. – operacja będzie realizowana przez inny 
              podmiot 

5 Zasięg oddziaływania 
operacji 

Preferuje się operacje mające 
wpływ na więcej niż 1 
miejscowość 

2 pkt. – operacja ma wpływ na gminę 
1 pkt. – operacja ma wpływ na więcej niż 1  
              miejscowość 
0 pkt. – operacja ma wpływ na 1 miejscowość 

6 Wykorzystanie lokalnych 
zasobów 

Preferowane są operacje, które 
wykorzystują lokalne zasoby 
przyrodnicze  
i historyczno-kulturowe 

2 pkt. – operacja wykorzystuje zarówno zasoby  
               przyrodnicze jak i historyczno-kulturowe 
1 pkt. – operacja wykorzystuje zasoby 
               przyrodnicze lub historyczno-kulturowe 
0 pkt. – operacja nie zakłada wykorzystania  
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Lokalne Kryteria Wyboru operacji  „Odnowy i rozwój wsi” 
 

Lp kryteria opis punkty 
1 Zaangażowanie 

społeczności lokalnej 
w realizację operacji 

Preferowane są operacje, w których 
realizację zaangażowanych jest 
kilka podmiotów, grup 
nieformalnych grup społecznych 
.W celu prawidłowej oceny należy 
wymienić podmioty/grupy 
zaangażowane w realizację 
projektu oraz opisać na czym 
polegać będzie ich udział w 
projekcie. 

4 pkt. – w realizację operacji zaangażowane są 
              poza wnioskodawcą min. 2 podmioty, 
             grupy nieformalne lub  grupy 
             społeczne 
2 pkt. -  w realizację operacji zaangażowany jest 
             poza wnioskodawcą 1 podmiot, 
             grupa nieformalna lub  grupa 
             społeczna 
0 pkt. – operację realizował będzie wyłącznie 
             wnioskodawca 

2 Zasięg oddziaływania 
operacji 

Preferuje się operacje mające 
wpływ na więcej niż 1 
miejscowość 

4 pkt. – operacja ma wpływ na 3 i więcej  
              miejscowości 
2 pkt. – operacja ma wpływ na więcej niż 1  
              miejscowość 
0 pkt. – operacja ma wpływ na 1 miejscowość 

3 Wykorzystanie 
lokalnych zasobów 

Preferowane są operacje, które w 
pełni wykorzystują lokalne zasoby 
przyrodnicze  

2 pkt. – operacja wykorzystuje zarówno zasoby  
               przyrodnicze jak i historyczno-kulturowe 
1 pkt. – operacja wykorzystuje zasoby 

               ww. zasobów 
7 Zaangażowanie 

wnioskodawcy w 
działalność LGD 

Preferowani są wnioskodawcy, 
będący członkami LGD Ślężanie 

1 pkt. – wnioskodawca jest członkiem LGD 
0 pkt. – wnioskodawca nie jest członkiem LGD 

8. Doświadczenie 
wnioskodawcy 

Preferuje się wnioskodawców, 
którzy po raz pierwszy przystępują 
do realizacji projektu 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej 

1 pkt. – wnioskodawca nie realizował projektów 
               współfinansowanych ze środków UE 
0 pkt. – wnioskodawca realizował projekty z 
              udziałem środków UE 

9 Wysokość wnioskowanej 
kwoty pomocy 

Preferuje się operacje, których 
wnioskowana kwota pomocy nie 
przekracza 12 000 zł 

 4 pkt. – wysokość wnioskowanej kwoty pomocy 
              nie przekracza 12 000 zł 
0 pkt. – wysokość wnioskowanej kwoty pomocy  
               przekracza 12 000 zł 

10 Innowacyjność operacji Preferuje operacje innowacyjne, 
niespotykane  
w skali lokalnej (obszar LGD), tj. 
wykorzystujące niepraktykowane 
dotąd zastosowania zasobów i 
rozwiązań 

2 pkt.  – operacja ma charakter innowacyjny w  
               danym środowisku lokalnym 
0 pkt. -  nie ma charakteru innowacyjnego 

11 Sposób przygotowania 
wniosku o udzielenie 
pomocy 

Preferuje się wnioski racjonalne, 
rzetelnie przygotowane, 
zawierające opis pozwalający na 
ocenę wniosku oraz konkretne i 
wyczerpujące odniesienie do 
celów, przedsięwzięć i kryteriów 
wyboru zawartych w LSR   

1 pkt. – wniosek rzetelnie przygotowany 
0 pkt. – wniosek przygotowany nierzetelnie  

12 Ilość wniosków 
składanych w danym 
naborze na dane operacje. 

Preferuje się składanie tylko 
jednego wniosku w danym naborze 
na dane operacje. 

5 pkt. – jeden wniosek 
0 pkt. – więcej niż 1 jeden wniosek 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 
 

28 pkt. 

Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać operacja w ramach 
oceny 
 

10 pkt. 
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i historyczno-kulturowe                przyrodnicze lub historyczno-kulturowe 
0 pkt. – operacja nie zakłada wykorzystania  
               ww. zasobów 

4 Realizacja celów LSR Preferuje się operacje realizujące 
kilka celów szczegółowych LSR 

2 pkt. – operacja realizuje min. 3 cele 
               szczegółowe 
1 pkt. – operacja realizuje 2 cele szczegółowe 
0 pkt. – operacja realizuje 1 cel szczegółowy 

5 Trwałość operacji Preferuje się operacje zapewniające 
trwałe wykorzystanie po 
zakończeniu projektu 

2 pkt. – operacja trwała 
0 pkt. – operacja nie zapewnia trwałości 

6 Zaangażowanie 
wnioskodawcy w 
działalność LGD 

Preferowani są wnioskodawcy, 
będący członkami LGD Ślężanie 

2 pkt. – wnioskodawca jest członkiem LGD 
0 pkt. – wnioskodawca nie jest członkiem LGD 

7 Wysokość 
wnioskowanej kwoty 
pomocy 

Preferuje się operacje, których 
wnioskowana kwota pomocy nie 
przekracza 100 000 zł 

4 pkt. – wysokość wnioskowanej kwoty pomocy 
              nie przekracza 100 000 zł 
0 pkt. – wysokość wnioskowanej kwoty pomocy  
               przekracza 100 000 zł 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 
 

20 pkt. 

Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać operacja w ramach 
oceny 
 

8 pkt. 

 
 
Lokalne Kryteria Wyboru operacji „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” 
 

Lp kryteria opis punkty 
1 Wykorzystanie 

lokalnych zasobów 
Preferowane są operacje, które 
wykorzystują lokalne zasoby 
przyrodnicze  
i historyczno-kulturowe 

2 pkt. – operacja wykorzystuje zarówno zasoby  
               przyrodnicze jak i historyczno-kulturowe 
1 pkt. – operacja wykorzystuje zasoby 
               przyrodnicze lub historyczno-kulturowe 
0 pkt. – operacja nie zakłada wykorzystania  
               ww. zasobów 

2 Realizacja celów LSR Preferuje się operacje realizujące 
kilka celów szczegółowych LSR 

3 pkt. – operacja realizuje min. 3 cele 
               szczegółowe 
2 pkt. – operacja realizuje 2 cele szczegółowe 
1 pkt. – operacja realizuje 1 cel szczegółowy 

3 Wielkość 
gospodarstwa 
wnioskodawcy 

Preferuje się wnioskodawców 
prowadzących działalność rolniczą 
na niewielkim areale 

4 pkt. – wnioskodawca prowadzi działalność na 
               areale o powierzchni  od 1 do 15 ha fiz. 
2 pkt. – wnioskodawca prowadzi działalność na 
               areale –o powierzchni pow. 15 do 50 ha 
               fiz. 
0 pkt. – wnioskodawca prowadzi działalność 
              na areale o pow.50 ha fiz. 

4 Zaangażowanie 
wnioskodawcy w 
działalność LGD 

Preferowani są wnioskodawcy, 
będący członkami LGD Ślężanie 
 
 

2 pkt. – wnioskodawca jest członkiem LGD 
0 pkt. – wnioskodawca nie jest członkiem LGD 

5 Innowacyjność i 
przyjazność 
środowisku 

Preferowane są operacje, które 
wykorzystują nowe technologie 
lub technologie przyjazne  
środowisku. 

2 pkt. – operacja  wykorzystuje nowe  
               technologie lub technologie przyjazne  
               środowisku. 
0 pkt. – operacja nie wykorzystuje  
               nowych technologii czy technologii  
               przyjaznych  środowisku.  

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 
 

15 pkt. 

Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać operacja w ramach 4 pkt. 
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oceny 
 

 
Lokalne Kryteria Wyboru operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

 
 
 
Ogólna procedura wyboru operacji – wersja tabelaryczna: 

 
OGÓLNA PROCEDURA WYBORU OPERACJI  

do dofinansowania w ramach wdrażania LSR 
 
CEL PROCEDURY 

Przejrzyste przeprowadzenie procesu wyboru operacji do dofinansowania przez LGD 
w ramach posiadanego budżetu na realizację LSR 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 
Przewodniczący Rady 

Lp kryteria opis punkty 

1 
Innowacyjność i  
przyjazność  
środowisku 

Preferowane są operacje, które  
 wykorzystują nowe technologie  
lub technologie przyjazne  
środowisku. 

2 pkt. – operacja  wykorzystuje nowe  
               technologie lub technologie  
               przyjazne  środowisku. 
0 pkt. – operacja nie wykorzystuje  
               nowych technologii czy  
               technologii przyjaznych  środowisku.  

2 
Wykorzystanie lokalnych 
 zasobów 

Preferowane są operacje, które  
wykorzystują lokalne  
zasoby  
przyrodnicze  
i historyczno-kulturowe 

2 pkt. – operacja wykorzystuje zarówno zasoby  
               przyrodnicze jak i historyczno-kulturowe 
1 pkt. – operacja wykorzystuje zasoby 
               przyrodnicze lub historyczno-kulturowe 
0 pkt. – operacja nie zakłada wykorzystania  
               ww. zasobów 

3 Realizacja celów LSR 
Preferuje się operacje realizujące 
 kilka celów szczegółowych 
LSR 

3 pkt. – operacja realizuje min. 3 cele 
               szczegółowe 
2 pkt. – operacja realizuje 2 cele szczegółowe 
1 pkt. – operacja realizuje 1 cel szczegółowy 

4 
Tworzenie nowych  
miejsc pracy 

Preferuje się operacje, w wyniku 
 których utworzone zostaną 
nowe  
miejsca pracy 

4 pkt. – realizacja operacji spowoduje 
               utworzenie min. 3 miejsc pracy w 
               przeliczeniu na pełne etaty 
               średnioroczne 
2 pkt. – realizacja operacji spowoduje 
               utworzenie 2 miejsc pracy w 
               przeliczeniu na pełne etaty 
               średnioroczne 
1 pkt. – realizacja operacji spowoduje 
               utworzenie 1 miejsca pracy w 
               przeliczeniu na pełne etaty 
               średnioroczne 
 

5 
Długość prowadzonej  
działalności 
gospodarczej 

Preferuje się wnioskodawców  
rozpoczynających działalność  
gospodarczą 

3 pkt. – wnioskodawca rozpoczyna działalność 
2 pkt. – wnioskodawca prowadzi działalność do 
               3 lat 
1 pkt. – wnioskodawca prowadzi działalność 
              powyżej 3 lat 

6 
Zaangażowanie 
 wnioskodawcy 
 w działalność LGD 

Preferowani są wnioskodawcy, 
 będący członkami LGD 
Ślężanie 

2 pkt. – wnioskodawca jest członkiem LGD 
0 pkt. – wnioskodawca nie jest członkiem LGD 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 
 

16 pkt. 

Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać operacja w ramach 
oceny 
 

4 pkt. 
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ZA PROCEDURĘ 
 
ZAKRES STOSOWANIA 

Dotyczy pracowników biura LGD biorących udział w organizacji procesu wyboru 
operacji, członków Rady, członków Zarządu 

 
WEJŚCIE 

 
Złożone operacje do dofinansowania,  

 
KROK 

 
CZYNNOŚĆ 

OSOBA 
ODPOWIEDZIALNA 

 
DOKUMENTY 

1 
Zapoznanie się przez członków Rady 

ze złożonymi wnioskami 

 
Kierownik 
Biura 

- zbiorcza lista złożonych 
wniosków,\ 
- strony www. beneficjentów,  
- złożone wnioski 

2 
Ocena wniosków o dofinansowanie 

projektów pod kątem zgodności z LSR 

 
Przewodniczący  Rady 

 
- lista wniosków zgodnych   z LSR. 
- lista wniosków odrzuconych     
z powodu braku zgodności  z LSR 

3 
Ocena wniosków o dofinansowanie 

projektów według lokalnych kryteriów 
wyboru 

 
Przewodniczący Rady 

- lista rankingowa wniosków                      
– lista wniosków nie wybranych do 
dofinansowania 
- lista wniosków wybranych do 
dofinansowania, 
- Uchwały Rady do każdej 
operacji. 

4 
Przekazanie listy wniosków wybranych 
do dofinansowania oraz nie wybranych 
i uchwał w/s wyboru operacji do SW 

 
Biuro Zarządu 

- lista wniosków wybranych do 
dofinansowania 

WYJŚCIE Lista operacji zgodnych z LSR 
Lista operacji odrzuconych z powodu niezgodności z LSR 
Lista rankingowa operacji 
Lista operacji  wybranych do dofinansowania 
Lista wniosków nie wybranych do dofinansowania 
Uchwały Rady do każdej operacji z wybranych do dofinansowania 

DOKUMENTY 
ZWIĄZANE Z 
PROCEDURĄ 

Regulamin Rady 
Regulamin Zarządu 
Regulamin Biura 
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Ogólna procedura wyboru operacji do dofinansowania – wersja 
graficzna:ListaLiLiL

 

Umożliwienie członkom 
Rady zapoznanie się                  

z wnioskami 

 
Zawiadomienie                            

o posiedzeniu Rady 

Głosowanie – ocena 
zgodności operacji z LSR 

Karta oceny zgodności 
operacji z LSR 

Operacje 
zgodne            
z LSR 

Zawiadomienie 
wnioskodawcy               
o odrzuceniu 

operacji 

 
Możliwośc ponownego 
złożenie wniosku   w 

kolejnym naborze 

Lista odrzuconych 
operacji 

Ocena operacji według 
lokalnych kryteriów wyboru 

Lista rankingowa 
operacji 

Czy operacja 
zakwalifikowała 

się do objęcia 
dofinansowaniem 

Uchwała Rady Przesłanie listy wybranych 
operacji do SW 

TAK 

NIE 

TAK 

NIE 

Dokumenty dostępne             
w formie elektronicznej 

lub drukowanej lub biurze 
LGD 

Lista wniosków 
zakwalifikowanych do 
dofinansowania 
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9.3. Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru 
Rada LGD ma prawo do zmiany lokalnych kryteriów wyboru projektów. Może się to stać                    
w ramach aktualizacji LSR-u. 
Uprawnieni do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru są wszyscy członkowie 
Rady. Zgłaszają pisemną propozycję zmian wraz ze szczegółowym uzasadnieniem do 
Przewodniczącego Rady, który składa wniosek na ręce Prezesa. Zarząd przygotowuje projekt 
uchwały w tej sprawie poddaje go pod głosowanie na najbliższym Walnym Zebraniu 
Członków. 
W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla konkursów 
ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian. 
 
Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru – wersja graficzna: 
 

 

9.4. Procedura wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze projektów 
1. W razie zaistnienia okoliczności podważających bezstronność członka Rady w procesie 

oceny wprowadza się niniejszą procedurę. 
2. Członkowie Rady każdorazowo przed posiedzeniem Rady poświęconemu ocenie 

operacji będą proszeni o wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności według 
wzoru załączonego do LSR. 

3. W deklaracji bezstronności i poufności zawarte jest również oświadczenie członka Rady 
o zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy  wszystkich informacji i treści dokumentów 
dostępnych przy dokonywaniu oceny i wyboru. 

4. Zapis o wyłączaniu członka Rady od głosowania znajduje się w  Regulaminu Rady.  

Przygotowanie zmian w lokalnych 
kryteriach wyboru 

Złożenie wniosku o zmianę lokalnych 
kryteriów wyboru 

Zatwierdzenie lub nie zatwierdzenie 
zmian w lokalnych kryteriach 
wyboru przez Walne Zebranie 

Członków 

Przygotowanie przez Biuro Zarządu 
nowych kart oceny w oparciu o 

wprowadzone zmiany 

W PRZYPADKU ZATWIERDZENIA 

Opracowanie projektu uchwały w 
sprawie zmian w lokalnych kryteriach 
wybory 
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9.5. Procedura odwoławcza od decyzji Rady 
Procedura odwoławcza od decyzji Rady Stowarzyszenia „Ślężanie Lokalna Grupa Działania”: 

1. Każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady Stowarzyszenia w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny, pisemnie 

bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia.  

2. Odwołanie polega na wypełnieniu formularza o ponowne rozpatrzenie wniosku o 

dofinansowanie który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu (wzór 

udostępniony przez Biuro LGD).  

3. Organem uprawnionym do rozpatrywania odwołań jest Rada Stowarzyszenia.  

4. Odwołanie polega na ponownym rozpatrzeniu przez Radę wniosku o dofinansowanie  

operacji na najbliższym posiedzeniu Rady. 

5. Wniosek (formularz) o ponowne rozpatrzenie operacji pozostaje bez rozpatrzenia w 

przypadku gdy:  

  a) został wniesiony po upływie terminu określonego w pkt. 1  

  b) został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą,  

  c) nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku 

o ponowne rozpatrzenie 

6. Wniosek (formularz) o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji musi  

zostać szczegółowo uzasadniony.  

7. W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o dofinansowanie operacji członkowie 

Rady rozpatrują wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących w danym naborze i 

tylko w tych punktach, których dotyczyło uzasadnienie podane przez wnioskodawcę.  

8. Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał 

liczbę punktów, która kwalifikuje go do otrzymania dofinansowania w danym naborze 

zyskuje prawo dofinansowania w ramach dostępnych środków. Ten fakt może 

spowodować skreślenie z listy operacji o mniejszej liczbie punktów.  

9. Wniosek (formularz) o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie konkretnej 

operacji może zostać złożony tylko jeden raz.  

10. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany 

w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym był rozpatrywany.  

11. Ponowna decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
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10.Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 
 
Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Osi 4 Leader, LGD „Ślężanie” 
dysponuje kwotą 7 189 988,00 zł.  Wielkość tej kwoty wynika z iloczynu liczby mieszkańców 
zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2006 r. na obszarze objętym LSR oraz 
odpowiedniej kwoty, przyporządkowanej do danego działania.   

Tabela 10 Podział środków pomiędzy komponenty na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Kod 

komponentu 
wg PROW 
2007-2013 

Nazwa komponentu 

Kwota 
alokacji 

w PLN. 

Liczba 
mieszkańców 

Budżet 
LGD  

413 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju 116 48 581 5 635 396 

421 Wdrażanie projektów współpracy 3 48 581 145 743 

431 
Funkcjonowanie LGD, nabywanie 
umiejętności, aktywizacja 

29 48 581 1 408 849 

Razem 148 48 581 7 189 988 

 

Podział środków  z działania 4.1/413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dokonano 
zgodnie z wytycznymi tj. na poszczególne działanie „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe 
projekty” kwota alokacji nie może być mniejsza niż 10 % całej kwoty przeznaczonej na to 
działanie. 

Tabela 11 Podział środków na działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

Działania w Komponencie 4.1/ 413 
Kwota w 

budżecie w 
PLN 

% 

Średnia 
wartość 

dotacji w 
PLN 

Liczba 
operacji 

Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej 

630 000 11,18 63 000 10 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 120 000 19,87 80 000 14 

Odnowa i rozwój wsi 2 800 000 49,69 100 000 28 

Małe projekty 1 085 396 19,26 12 000 90 

Razem  5 635 396 100,00 -- 142 

 

Na działanie biura LGD „Ślężanie” zgodnie z wytycznymi tj. nie więcej niż 15 % wszystkich 
środków na działanie 4.1/413, 4.21  i 4.31przeznaczono 819 000 zł tj. 11,39 %. Na pozostałą 
część zadania tj. „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” przeznaczono 589 849 zł. 
Dla konstrukcji budżetu LGD „Ślężanie” przyjęto następujące założenia:  

• średnia wartość dotacji dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” wyniesie  30 tys. zł.  

•  średnia wartość dotacji dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
wyniesie 80 tys. zł.  

•  średnia wartość dotacji dla działania „Odnowa i rozwój wsi wyniesie 100 tys. zł.  
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• średnia wartość dotacji dla działania „Małe projekty” wyniesie  12 tys. zł;  
Koszty całkowite operacji stanowią sumę kwoty refundowanej (dofinansowania) i wkładu 
własnego zgodnego z rodzajem operacji – wg wytycznych PROW 2007-2013, tj.: 
»  dla operacji „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” maksymalnie 50% 
dofinansowania (czyli minimum 50%wkładu własnego beneficjenta) albo max 80 % w 
przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym rolnika, spowodowanej przez  
powódź lub obsunięcie się ziemi:  
»  dla operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” maksymalnie 50% 
dofinansowania (czyli minimum 50% wkładu własnego beneficjenta);  
»  dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” maksymalnie 80% dofinansowania (czyli minimum 
20% wkładu własnego beneficjenta);  
»  dla operacji „Małe projekty” maksymalnie 70%dofinansowania (czyli minimum 30% 
wkładu własnego beneficjenta); 
»    dla operacji w ramach komponentów „Wdrażanie projektów współpracy” 
i„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”- 100% 
dofinansowania (nie wymagany jest wkład własny). 
Budżet LSR dla LGD „Ślężanie” został przygotowany w oparciu o założenie średnich 
wartości dotacji dla danego działania 4.1/4.13 czyli „Wdrażania LSR” 
 
Tabela 12 Harmonogram realizacji przedsięwzięć 

Okresy realizacji LSR ( z dokładnością do pół roku) 

Przedsięwzięcia 
i typy operacji 
zgodnie z LSR  

2009 
I 

2009 
II 

2010 
I 

2010 
II 

2011 
I 

2011 
II 

2012 
I 

2012 
II 

2013 
I 

2013 
II 

2014 
I 

2014 
II 

2015 
I 

2015 
II 

I Turystyka 
dziedzictwa na 
Ziemi 
Ślężańskiej 

              

II Markowe 
produkty Ziemi 
Ślężańskiej 

              

III Wieś 
zadbana- wieś 
bliska  

              

IV Mieszkańcy 
aktywni 
gospodarczo 

              

V Razem dla 
wsi i regionu 

              

Projekty 
Współpracy 

              

Bieżące 
funkcjonowanie 
LGD 
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Tabela 13. Budżet LGD „Ślężanie” w każdym roku realizacji. 

 
Działania Osi 4 przeprowadzone przez LGD 

Rok 
 
 

Kategoria 
kosztu 

413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 421 Wdrażanie projektów Współpracy 
431 Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, w tym : 

 
Razem oś 4 

Różnicowanie 
w kierunku 
działalności 
nierolniczej  

Tworzenie 
 i rozwój 
mikroprzedsię-
biorstw 

Odnowa i 
rozwój wsi 

Małe 
projekty 

Razem 413 Przygoto-
wanie 
projektów 
współpra-
cy 

Realizacja 
Projektów  
Współ-
pracy 

Razem 
4.21 

Funkcjono-
wanie 

LGD (koszty 
bieżące) 

nabywanie 
umiejętności  
i aktywizacja 

Razem 431 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2009 całkowite 0 0 875 314,57 109 387,14 984 701,71 0 0 0 126 000 90 000 216 000 1 200 701.71 

kwalifikowane 0 0 875 314,57 109 387,14 984 701,71 0 0 0 126 000 90 000 216 000 1 200 701.71 

do refundacji 0 0 
656  485,93 76 571,00 733 056,93 

0 0 0 126 000 90 000 216 000 949 056,93 

2010 całkowite 0 309 988 933 333 466 278,30 1 709 599,30 0 0 0 126 000 90 000 216 000 1 925 599,30 

kwalifikowane 0 309 988 933 333 466 278,30 1 709 599,30 0 0 0 126 000 90 000 216 000 1 925 599,30 

do refundacji 0 154 994 700 000 
326 394,81 1 181 388,81 

0 0 0 126 000 90 000 216 000 1 397 388,81 

2011 całkowite 810 000 1 210 012 991 352,09 508 175,99 3 519 540,08 20 000 70 000 90 000 126 000 90 000 216 000 3 825 540,08 
kwalifikowane 810 000 1 210 012 991 352,09 508 175,99 3 519 540,08 20 000 70 000 90 000 126 000 90 000 216 000 3 825 540,08 

do refundacji 405 000 605 006 
743 514,07 355 732,19 2 109 252,26 

20 000 70 000 90 000 126 000 90 000 216 000 2 415 252,26 

2012 całkowite 450 000 720 000 933 333 466 711 2 570 044  0 35 000 35 000 126 000 90 000 216 000 2 821 044 
kwalifikowane 450 000 720 000 933 333 466 711 2 570 044 0 35 000 35 000 126 000 90 000 216 000 2 821 044 
do refundacji 225 000 360 000 700 000 326 698 1 611 698 0 35 000 35 000 126 000 90 000 216 000 1 862 698,00 

2013 całkowite 0 0 0 0 0 0 20 743 20 743 126 000 90 000 216 000 236 743 
kwalifikowane 0 0 0 0 0 0 20 743 20 743 126 000 90 000 216 000 236 743 
do refundacji 0 0 0 0 0 0 20 743 20 743 126 000 90 000 216 000 236 743 

2014 całkowite 0 0 0 0 0 0 0 0 126 000 90 000 216 000 216 000 
kwalifikowane 0 0 0 0 0 0 0 0 126 000 90 000 216 000 216 000 
do refundacji 0 0 0 0 0 0 0 0 126 000 90 000 216 000 216 000 

2015 całkowite 0 0 0 0 0 0 0 0 63 000 49 849 112 849 112 849 
kwalifikowane 0 0 0 0 0 0 0 0 63 000 49 849 112 849 112 849 
do refundacji 0 0 0 0 0 0 0 0 63 000 49 849 112 849 112 849 

RA-
ZEM 
2008 

– 
2015 

całkowite 1 260 000 2 240 000 3 733 333 1 550 566 8 783 899 20 000 125 743 145 743 819 000 589 849 1 408 849 10 338 491 

kwalifikowane 1 260 000 2 240 000 3 733 333 1 550 566 8 783 899 20 000 125 743 145 743 819 000 589 849 1 408 849 10 338 491 

do refundacji 

630 000 1 120 000 2 800 000 1 085 396 5 635 396 20 000 125 743 145 743 819 000 589 849 1 408 849 7 189 988 
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Tabela 14 Tabele pomocnicza do budżetu LSR 
 
 

Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie 

Działanie/typ operacji 

RAZEM: 

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 421 

Wdrażanie 

projektów 

współpracy 

431 – 

nabywanie 

umiejętności  

i aktywizacja 

431 –  

koszty 

bieżące 
Różnicowanie  

w kierunku 

działaności 

nierolniczej 

Tworzenie  

i rozwój 

mikroprzed-

siębiorstw 

Odnowa  

i rozwój wsi 

Małe projekty 

1. Podnoszenie 

atrakcyjności 

Ziemi 

Ślężańskiej 

przez 

wykorzystanie 

miejscowych 

zasobów 

naturalnych i 

kulturowych 

1.1. Zachowanie dziedzictwa 

przyrodniczo-kulturowego do 2015 r. 

1.1.1 Dziedzictwo 

przyrodniczo-kulturowe  0 0 0 200 000,00 0 0 117 000,00 317 000,00 

1.2. Poprawa systemu informacji i 

promocji regionu do 2015 r. 

1.2.1 Informacja i 
promocja 0 0 0 100 000,00 0 200 000,00 117 000,00 417 000,00 

1.3 Wzrost atrakcyjności miejscowości 

obszaru LSR oraz 

rozbudowa i poprawa standardu lokalnej 

infrastruktury społecznej, kulturowej, 

sportowej, rekreacyjnej i turystycznej do 

2015 r. 

1.3.1 Estetyka 
miejscowości oraz 

infrastruktura  społeczna, 

kulturowa, sportowa, 

rekreacyjna i  turystyczna. 

0 0 2 800 000,00  300 000,00 0 0 117 000,00 3 217 000,00 

1.4. Organizacja plenerowych miejsc 

spotkań i aktywności mieszkańców do 

2015 r. 

1.4.1 Plenerowe miejsca 

spotkań i aktywności 0 0 1 020 000,00 150 000,00 0 0 117 000,00 1 287 000,00 

2. Wzrost 

miejsc pracy i 

dochodów 

mieszkańców 

wsi 

2.1. Wykreowanie i promocja marki 

produktu lokalnego do 2015 r. 

2.1.1 Produkt lokalny 
0 0 0 0 0 100 000,00 117 000,00 217 000,00 

2.2 Promocja i rozwój przedsiębiorczości 

do 2015 r. 

2.2.1 Rozwój 

przedsiębiorczości 
630 000,00 1 120 000,00 0 0 0 0 117 000,00 1 867 000,00 

3.  Integracja 

lokalna i 

regionalna 

gmin i 

społeczności 

LGD 

3.1 Aktywizacja, integracja i edukacja 

mieszkańców obszaru LGD do 2015 r. 

3.1.1 Aktywizacja, 

integracja i edukacja 

mieszkańców 
0 0 0 485 396,00 0 289 849,00 117 000,00 892 245,00 

3.2. Wspólne projekty i wymiana 

doświadczeń pomiędzy LGD na poziomie 

regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym do 2015 r. 

3.2.1 Projekty współpracy 

0 0 0 0 145 743,00 0 117 000,00 262 743,00 

RAZEM: 630 000,00 1 120 000,00 3 820 000,00 1 235 396,00 145 743,00 589 849,00 936 000,00 8 476 988,00 
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11. Opis procesu przygotowania LSR 
� Przebieg tworzenia LSR-u 

Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Ślężanie” powstała zgodnie ze standardami procesu 
planowania strategicznego, czyli od etapu diagnozy poprzez analizę SWOT, uzgodnienie celów, 
działań i oczekiwanych rezultatów.  
Prace nad dokumentem prowadzone były metodą uspołecznioną przy udziale przedstawicieli 
samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu, instytucji powiatowych, mediów. 
Grupa zaangażowana w proces tworzenia strategii została wyłoniona na podstawie pełnej analizy 
lokalnych i regionalnych aktorów istotnych z punktu widzenia zasad Leadera i interesów 
społeczności lokalnych oraz opiniotwórczych środowisk.  
 
Tabela 23: Podmioty i osoby, które brały udział w pracy nad LSR 
Lp. Nazwisko, Imię Instytucja 
1. Piotr Iwański Gmina Dzierżoniów 
2. Jolanta Zarzeka Gmina Dzierżoniów 
3. Piotr Pieszczoch Gmina Dzierżoniów 
4. Jadwiga Mierzwa Gmina Marcinowice 
5. Anna Woźna Gmina Marcinowice 
6. Anna Górniak GOK Mietków 
7. Tadeusz Jachyra  Gmina Mietków 
8. Michał Hajdukiewicz Gmina Sobótka 
9. Marta Pawłowska  Stowarzyszenie – członek 
10. Izabela Zamirska-Rajek Gmina Niemcza 
11. Tomasz Jara  Gmina Niemcza 
12. Kamila Zawadzka Gmina Dzierżoniów 
13. Marian Kowal Stowarzyszenie Dobrocin Wieś XXI wieku 
14. Grzegorz Domagała Biblioteka w Mościsku 

15. Elżbieta Kędzierska - Dydo 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi: Jędrzejowice, Kiełczyn, 
Tuszyn, Włóki. 

16. Grażyna Ziernik Gmina Dzierżoniów 
17. Anna Czuwara Stowarzyszenie Rozwoju i promocji Wsi „Przystań Mościsko” 
18. Maria Sowińska Gmina Dzierżoniów 
19. Katarzyna Kinal Gmina Marcinowice 
20. Henryk Kuriata Gmina Jordanów Śląski 
21. Janusz Szpot Gmina Łagiewniki 
22. Grażyna Pięt  Gmina Dzierżoniów 
23. Andrzej Ferens  
24. Elżbieta Pasławska Prezes Stowarzyszenia 
25. Mirosław Stawski GOK w Mietkowie 
26. Jolanta Pindera Gmina Dzierżoniów 
27. Magdalena Sączawa Gmina Sobótka 
28. Sylwia Sawicka Gmina Jordanów Śląski 
29. Jacek Kludacz Gmina Łagiewniki 
30. Agnieszka Wesołowska Gmina Mietków 
31. Wojciech Drozdowski Gmina Mietków 
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Prace nad strategią prowadzone były metodą warsztatową – w sumie przeprowadzono 5 spotkań. 
Były to spotkania plenarne oraz w grupach roboczych prowadzone od etapu analizy i diagnozy 
obszaru do etapu działań i wyboru operacji.   
 
Rysunek 1:  Przebieg prac nad Lokalną Strategią Rozwoju 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Warsztaty prowadzone były metodami interaktywnymi, co pozwoliło na wymianę poglądów i wiedzy 
pomiędzy uczestnikami.  
Spotkania gromadziły od 15 do 30 osób. Na podstawie zapisów z plansz, dyskusji pomiędzy 
uczestnikami i konsultacji ze społecznością lokalną powstała uzgodniona wersja ostateczna strategii 
dla Lokalnej Grupy Działania.  
Na etapie przygotowania procesu została opracowana pełna diagnoza zasobów środowiskowych, 
społecznych i gospodarczych gmin objętych LGD 
 
� Przebieg procesu informowania i konsultowania LSR 
Przebieg procesu informowania i konsultowania zapewnił powszechny dostęp do informacji o LSR, 
systematyczny sposób ich rozpowszechniania i aktualizowania oraz pełny udział społeczności 
lokalnej. Zastosowano następujące formy:  

−  Od jesieni 2007 do wiosny 2008 w poszczególnych gminach prowadzono spotkania z 
mieszkańcami LGD, w trakcie, których zbierano pomysły do realizacji na lata 2009- 2015. 
Przeprowadzono 15 spotkań w poszczególnych miejscowościach. Pomysły mieszkańców zostały 
uwzględnione w przedsięwzięciach LSR.  

− O działaniach Leader PROW oraz procesie przygotowania LSR poinformowano poszczególne 
Rady Gmin z obszaru LGD (IV kwartał 2007 i I kwartał 2008) 

Przygotowanie 
procesu 

Wrzesień- grudzień 
2008  
 

• Konsultacje ze 
społecznością lokalną  

• Walne zebranie LGD 
 

Zakończenie procesu 

• Warsztaty w grupach 
roboczych (4 spotkania)  

- Diagnoza obszaru LGD 
- Identyfikacja problemów 
- Analiza SWOT 
- Wizja, cele, misja LGD 
- Cele, działania  
- Kryteria wyboru operacji,  
- Budżet  
 

Luty- lipiec 2008  
 

Opracowanie 
dokumentu strategii 

Luty 2008  
 

• Konferencja informacyjna 
o LSR i nowym okresie 
programowania 
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− Umieszczono na stronach internetowych  gmin zakładkę Leader, na których zamieszczono pełną 
informację o programie oraz umieszczono terminy spotkań w sprawie LSR, a jesienią 2008 r. 
zawieszono dokument strategii do konsultacji społecznych informując o sposobie zbierania uwag ( 
I, II, III, IV kwartał 2008) 

− Powołano koordynatorów gminnych, którzy odpowiadali za zbieranie i przekazywanie informacji 
mieszkańcom oraz byli odpowiedzialni za zbieranie danych do LSR i działania organizacyjne 
dotyczące LGD; każdy z koordynatorów odpowiadał za informowanie mieszkańców i udostępniał 
ankietę do wypełnienia przez osoby zainteresowane składaniem wniosków (II- IV kwartał 2008) 
(w zał. wzór ankiety) 

− Umieszczono informację o Leader w lokalnej, regionalnej prasie (I- IV kwartał 2008) 
− Powołano Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dotyczący działań Leader PROW przy    

  Siedzibie LGD w Sobótce czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do  
  15.00 

Punkt działał przez cały rok.   
Wszystkie informacje zebrane od gmin i społeczności lokalnych w trakcie konsultacji zostały 
uwzględnione w dokumencie ostatecznym LSR.  
 
Tabela 15 Zestawienie warsztatów LSR 

lp Nazwa spotkania  Data Miejsce Ilość osób 
2 I warsztat LSR  18.06.2008 Sobótka 17 
3 II warsztat LSR 23.07.2008 Sobótka 11 
4 III warsztat LSR 04.09.2008 Tuszyn 18 
5 Konferencja LSR 20.11.2008 Sobótka 32 

 
 
Proces konsultacji wprowadzenia nowych zadań do LSR 
 
Warsztat  zorganizowano w dniu 28.07.2012 r. w Sali nr 28  Gimnazjum Gminnego w Sobótce. Do 
udziału w warsztacie zaproszono głównie droga e-mailową oraz przy użyciu plakatów, a także 
poprzez stronę internetową  LGD, członków, przedstawicieli organizacji pozarządowych i 
mieszkańców niezrzeszonych. 
W trakcie warsztatu nad wprowadzeniem do LSR nowych zadań, przeprowadzono analizę realizacji 
zadań wpisanych do LSR. Oceniono na ile planowane zadania są aktualne i przystają do obecnej 
rzeczywistości. Uznano, że wszystkie zapisy są aktualne a ich realizacja jak najbardziej potrzebna i 
oczekiwana. Uczestnicy warsztatu uznali, że poza estetyzacją centralnych miejsc na terenie wsi, tzw. 
„ryneczków” istnieje pilna potrzeba stworzenie plenerowych miejsc spotkań, uniwersalnych, 
dających możliwość wszelkiej aktywności mieszkańców wsi; od prezentacji artystycznych, po 
możliwość kultywowania zapomnianych i zarzuconych tradycji z polskiego roku obrzędowego, a 
także prezentacji dorobku gospodarczego wsi. Miejsca te to na co dzień mini bazary umożliwiające 
sprzedaż nadwyżek produkcyjnych z ogrodów przydomowych i sadów, a także produktów lokalnych 
i wyrobów artystycznych. 
Najciekawszą częścią warsztatu była wywołana przez uczestników dyskusja na temat wyodrębnienie 
takich miejsc ale nie przy pomocy parkanów, ogrodzeń czy płotów ale przy pomocy zaplanowanych i 
zaprojektowanych nasadzeń roślin tradycyjnych i charakterystycznych na danym terenie. 
 
- lista obecności, dokumentacja fotograficzna 
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12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR  
� Proces informowania o wdrażaniu LSR.  
LGD zgodnie ze statutem ma na celu m.in. opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, 
podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych 
oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR, propagowanie działań na rzecz realizacji 
LSR.  
Aby spełnić powyższe cele LGD w następujący sposób będzie prowadziło działania informacyjne: 
- Biuro Stowarzyszenia będzie odpowiednio oznakowane z informacją o godzinach urzędowania i 
prowadzonych formach doradztwa dla zainteresowanych składaniem wniosków. Biuro będzie 
udzielać informacji, udostępniać materiały i dokumenty z działalności LGD w tym dokumentację z 
posiedzeń Rady. 
Biuro będzie przyjmować wnioski i postulaty składane przez mieszkańców dotyczące wdrożenia 
LSR, będzie także systematycznie przekazywać informacje do gmin (zostaną                w gminach 
wyznaczone osoby do kontaktów z mieszkańcami w sprawie Leader), mediów lokalnych i 
regionalnych o ogłaszanych naborach wniosków, o wydarzeniach i sukcesach LGD;  
- strony internetowe LGD będą zawierały aktualności (szkolenia, konferencje, wydarzenia), 
dokumenty (np. wzory wniosków, rozporządzenia LSR), bazy danych (zasoby przyrodnicze, 
kulturowe, turystyka, edukacja, mikroprzedsiębiorczość, organizacje pozarządowe), raporty i 
sprawozdania z działań LGD, dział pytań i odpowiedzi, forum dyskusyjne, współpraca                 z 
innymi LGD, galeria zdjęć. Materiały na stronach będą systematycznie aktualizowane.  
- LGD będzie prowadziło spotkania szkoleniowe i warsztaty dla mieszkańców związane                                    
z przygotowaniem wniosków oraz animowaniem mieszkańców, będą organizowane konferencje i 
seminaria propagujące wdrożenie LSR-u; 
- LGD będzie wydawało biuletyn LGD Ślężanie, ulotki, opracowania multimedialne o swoich 
działaniach dostępne w Biurze, w gminach, w organizacjach i instytucjach współpracujących oraz 
przekazywane w trakcie ważnych wydarzeń realizowanych przez LGD (targi, jarmarki, imprezy); 
- w przypadku potrzeby zasięgnięcia opinii mieszkańców LGD przeprowadzi sondaże lub wywiady. 
W ten sposób zostanie zachowana zasada otwartości, jawności i transparentności działań LGD oraz 
zasada systematycznego dostarczania i zbierania informacji od mieszkańców, partnerów, członków 
LGD.  
� Proces aktualizowania LSR-u uwzględniający udział społeczności lokalnej.  
Zgodnie z zasadami Leader PROW aktualizacja LSR-u musi się odbyć zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie i nie może wpłynąć na zmianę celów ogólnych LSR oraz misji LGD i 
zmienić limit środków w ramach działania 4.1. 
LGD  proces aktualizacji będzie prowadzić w następujący sposób: 
- aktualizacja nie będzie realizowana częściej niż raz do roku,  przy czym ostatnia powinna się 

odbyć w roku 2013; 
- aktualizacja będzie się odbywać przy udziale członków LGD i mieszkańców obszaru. Wnioski i 

postulaty mogą być zbierane na spotkaniach, drogą internetową i w inny wypraktykowany sposób 
w LGD; 

- wnioski i postulaty do aktualizacji może zgłosić Rada i Walne Zebranie; 
- Zarząd będzie odpowiedzialny za wniesienie zmian do dokumentu. Może przy tym skorzystać z 

pomocy ekspertów, przeprowadzić odpowiednie badania lub analizy, skorzystać z wyników 
monitorowania realizacji LSR; 
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- Walne Zebranie będzie odpowiadać za przyjęcie zaktualizowanego dokumentu                  w 
drodze uchwały; 

- zaktualizowany dokument zostanie umieszczony na stronach internetowych LGD. 
- Proces aktualizacji jest zgodny ze statutem LGD, regulaminem Walnego Zebrania, Rady, Zarządu. 
 

13. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej. 
 
• Monitoring proces systematycznego zbierania i analizowania  ilościowych i jakościowych 

informacji na temat wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju w aspekcie finansowym i rzeczowym  
• Monitoring to wewnętrzny mechanizm zarządzania wdrażaniem LSR  
• Monitoring to dokumentowanie realizacji LSR poprzez zbieranie danych w celu wykonania 

ewaluacji  
• Monitorowanie służy dostarczeniu informacji na podstawie których Zarząd, Rada                           

i członkowie LGD mogą systematycznie dowiadywać się o występowaniu rozbieżności                    
w realizacji planów i osiąganiu celów. 

Dzięki temu LGD dba o swoją stabilną sytuację finansową i podejmuje działania interwencyjne w 
przypadku rozbieżności lub niepowodzeń w realizacji LSR. 
 
Monitorowaniu będą podlegać następujące aspekty działań LGD: 
− monitorowanie realizacji LSR-u, 
− monitorowanie wydatkowania środków na poszczególne zamierzenia – operacje, działania 

własne LGD. 
 
Monitoring – sposoby gromadzenia danych: 
 

• analiza dokumentów merytorycznych i finansowych dostępnych w biurze, 
• analiza sprawozdań z ankietyzacji beneficjentów realizujących operacje  
• gromadzenie danych do wskaźników produktu, rezultatu, oddziaływania oraz danych z GUS, 

j.s.t., PUP  
• dokumentacja dotycząca posiedzeń Rady i wyboru operacji 
• gromadzenie danych dotyczących wydatkowanie środków na Funkcjonowanie LGD, Projekty 

współpracy oraz wdrażanie LSR uzyskanych od podmiotów wdrażających  
• roczne sprawozdania wynikające z umowy ramowej na Wdrażanie LSR oraz Funkcjonowanie 

LGD i Projekty współpracy 
 
Sposoby zbierania i dokumentowania danych: 

• Listy obecności 
• Badania ankietowe 
• Ankieta ewaluacyjna  
• Wywiady indywidualne  
• Oświadczenia beneficjentów 
• Karty doradztwa  
• Dokumentacja zdjęciowa, filmowa 
• Sprzedane bilety  
• Sprawozdania 
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• Wnioski na operacje 
• Wnioski o płatność  

 
Organem odpowiedzialnym za prowadzenie monitoringu jest Zarząd LGD. Zarząd może zlecić 
wykonanie niektórych zadań ekspertom zewnętrznym. Za gromadzenie danych odpowiada biuro 
LGD  
• Ewaluacja służy ocenie sukcesu LGD i LSR. 
W ramach ewaluacji dokonuje się oceny odpowiedzialności, skuteczności, efektywności               i 
oddziaływania projektu w stosunku do założeń. Ewaluacja będzie realizowana: 

• mid term on: dotyczy ewaluacji bieżącej wykorzystywanej co roku w zakresie analizy 
spodziewanych efektów dotyczących wdrożenia LSR, Funkcjonowania LGD, nabywania 
umiejętności i aktywizacji oraz projektów współpracy.  

• ex post: dotyczy oceny działań w minionym okresie z perspektywy realizacji w latach 2009 – 
2015. Ewaluacja zostanie wykonana po 6 latach od rozpoczęcia realizacji LSR; dzięki 
ewaluacji będzie można zweryfikować osiągnięcia wskaźników, celów i przedsięwzięć 
opisanych w rozdziale 4.  

• ocena jakości partnerstwa i sprawności funkcjonowania LGD. Ewaluacja będzie dotyczyć 
funkcjonowania biura, funkcjonowania organów LGD, efektywności stosowanych procedur, 
przepływu informacji, sprawności podejmowania decyzji. 

 
Organem odpowiedzialnym za prowadzenie ewaluacji będzie Zarząd. Zarząd może zlecić wykonanie 
niektórych zadań ekspertom zewnętrznym. Za gromadzenie danych do ewaluacji odpowiada biuro 
LGD. 
Zarząd sporządzi przed Walnym Zebraniem Członków  podsumowującym dany rok, sprawozdanie za 
miniony rok. Powinno ono zawierać: 

1. wykaz zrealizowanych operacji z wdrażania LSR oraz działań dotyczących Funkcjonowania 
LGD, nabywania umiejętności i aktywizacja i Projektów Współpracy wraz z informacją o 
efektach i finansach,  
2. opis uzyskanych efektów w porównaniu z założeniami, 
3. analizę dotyczącą wpływu przedsięwzięć na osiąganie celów LSR, 
4. wnioski w formie uwag i rekomendacji, które zapewnią lepsze osiągnięcie celów LSR   
i wyższą efektywność LGD. 

Sprawozdanie powinno być podawane do wiadomości publicznej zgodnie z zasadą jawności. 
Informacje uzyskane w trakcie monitoringu i ewaluacji będą służyły aktualizacji LSR-u 
Wskaźniki realizacji LSR  
 
• Wskaźnik – miara celów jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych 

produktów, efektów oraz innych zmiennych (np. ekonomicznych, społecznych, dot. ochrony 
środowiska). 

• Wskaźniki produktu – odnoszą się do bezpośrednich wyników realizacji projektu, materialne 
efekty działań projektu, liczone w jednostkach materialnych lub w zł/ np. liczba zrealizowanych 
operacji lub podmiotów, które uzyskały pomoc, łączna wartość pomocy na określone rodzaje 
operacji).   

• Za osiągnięcie produktów odpowiadają podmioty wdrażające projekty w ramach LSR 
• Wskaźniki te mają pomóc w zliczeniu fizycznych rezultatów produktów, usługi dostaw, robót 
• Wskaźniki rezultatu – odpowiadają natychmiastowym efektom wynikającym z powstania 

produktów, dostarczają informacji o korzyściach dotyczących bezpośrednio beneficjentów (np. 
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liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wyremontowanych obiektów  i liczba utworzonych 
miejsc pracy, długość szlaków) 

• Wyraz zmiany stanu na lepszy w porównaniu z rokiem bazowym 
• Wskaźniki oddziaływania – odnoszą się do długotrwałych konsekwencji realizacji danego 

projektu w otoczeniu społeczno – gospodarczym wykraczają poza natychmiastowe efekty, 
odczuwalne są po dłuższym okresie realizacji projektu (np. wzrost ruchu turystycznego  na 
obszarze, wzrost miejsc  noclegowych, wzrost liczby odwiedzających muzea (izby, spadek liczby 
bezrobotnych), wzrost poziomu wykształcenia     

• Ze względu na długi horyzont badania oddziaływania nie można ich uchwycić w trakcie bieżącej 
realizacji projektu, mogą być mierzone od czasu do czasu 

Określają poprawę stanu lub zmniejszanie zjawisk negatywnych 
 
 
Ewaluacja realizacji nowych zadań; 
 
Organem odpowiedzialnym za prowadzenie ewaluacji będzie Zarząd. 
Proces ewaluacji prowadzony będzie w oparciu o;  
- dokumenty z naborów, aby ocenić ilość operacji  
-  dokumenty pozyskane od beneficjentów zawierające powierzchnię powstających plenerowych 
miejsc spotkań, aby ocenić poziom realizacji założonego wskaźnika powierzchni,  
- danych statystycznych aby ocenić poziom wykształcenia mieszkańców wsi. 
Ponadto powstawanie miejsc spotkań dokumentowane będzie fotograficznie. 
 

14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi 
związanymi z obszarem objętym LSR 
 
� Lokalna Strategia Rozwoju w aspekcie strategii gminnych i powiatowych  
 

Cele, przedsięwzięcia i działania Lokalnej Strategii Rozwoju są spójne ze strategiami i planami 
rozwoju gmin i powiatów Krainy Lasów i Jezior. 
Analizie poddano następujące dokumenty: 
� Strategia Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2007-2013, 
� PRL Gminy Jordanów Śląski na lata 2004-2006,  listopad 2004, 
� Strategia Rozwoju Gminy Mietków, grudzień 2003, 
� Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka, 2000, 
� Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Niemcza, maj 2005.  

 
Tabela 16 Powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi w gminach 

 
 

Dzierżo-
niów 

Jorda-
nów 
Śląski 

Łagiew-
niki 

Marcino-
wice 

Mietków Niemcza Sobótka 

 Cel strategiczny:  Podnoszenie atrakcyjności  Ziemi Ślężańskiej przez wykorzystanie miejscowych 
zasobów naturalnych i kulturowych 
1.1.1 Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe  
1.2.1 Informacja i promocja 
1.3.1 Estetyka miejscowości orazinfrastruktura  społeczna, kulturowa, sportowa, rekreacyjna i  turystyczna. 
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1.4.1 Plenerowe miejsca spotkań i aktywności 

1.1. Zachowanie 
dziedzictwa 
przyrodniczo-
kulturowego do 2015 r. 

X X   X X X 

1.2. Poprawa systemu 
informacji i promocji 
regionu do 2015 r. 

X X   X X X 

1.3 Wzrost 
atrakcyjności 
miejscowości obszaru 
LSR oraz 

X    X X X 

rozbudowa i poprawa 
standardu lokalnej 
infrastruktury 
społecznej, kulturowej, 
sportowej, rekreacyjnej 
i turystycznej do 2015 r. 

 X   X X X 

Cel strategiczny: Wzrost miejsc pracy i dochodów mieszkańców wsi. 
2.1.1 Produkt lokalny 
2.2.1 Rozwój przedsiębiorczości 
2.1. Wykreowanie i 
promocja marki 
produktu lokalnego do 
2015 r. 

X    X  X 

2.2 Promocja i rozwój 
przedsiębiorczości do 
2015 r. 

X X   X X X 

Cel strategiczny: Integracja lokalna i regionalna gmin i społeczności LGD. 
3.1.1 Aktywizacja, integracja i edukacja mieszkańców 
3.2.1 Projekty współpracy 
3.1 Aktywizacja, 
integracja i edukacja 
mieszkańców obszaru 
LGD do 2015 r. 

X       

3.2. Wspólne projekty i 
wymiana doświadczeń 
pomiędzy LGD na 
poziomie regionalnym, 
krajowym i 
międzynarodowym do 
2015 r. 

X    X  X 

� Zapisane przedsięwzięcia LSR-u zgodne są również z priorytetami programów 
wojewódzkich: 

 
� Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r.  

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. została uchwalona w 2005 r. i jest 
zaktualizowaną i gruntownie przebudowaną wersją strategii z 2000 r. już pod potrzeby NPR i 
polityki rozwoju regionalnego kraju.  
Wizja regionu określona w nowej strategii to: „Dolny  Śląsk europejskim regionem węzłowym”  
Cel nadrzędny: „Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa 
konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju”.  
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Cel nadrzędny zostanie zrealizowany poprzez realizację priorytetów i działań w sferze gospodarczej, 
przestrzennej i społecznej.  
Niżej wymienione cele, priorytety i działania współgrają ze Zintegrowaną Strategią Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Gmin Ślężańskich. 
 
Tabela 17 Cele, priorytety i działania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego współgrające 

z LSR. 
Cele  Priorytety  Działania 

Sfera gospodarcza 
Zbudowanie 
konkurencyjnej i 
innowacyjnej 
gospodarki Dolnego 
Śląska. 

Wspieranie aktywności 
gospodarczej na Dolnym 
Śląsku. 

 Promowanie produktów regionalnych i ich 
marketing. 

 Wspieranie rozwoju MŚP. 
 Rozszerzenie współpracy regionalnej i 

międzynarodowej.  
 Wpieranie zmian postaw mieszkańców regionu 

ukierunkowanych na przedsiębiorczość. 
 Wspieranie integracji i rozbudowy 

dolnośląskiego potencjału turystycznego oraz 
uzdrowiskowego.  

Sfera Przestrzenna 
Zwiększenie 
spójności 
przestrzennej i 
infrastrukturalnej 
regionu i jego 
integracja z 
europejskimi 
obszarami wzrostu. 

Poprawa spójności 
przestrzennej regionu. 

• Policentryczny rozwój wsi osadniczej oraz 
tworzenie nowoczesnych rozwiązań 
funkcjonalnych przy zachowaniu walorów 
przyrodniczych, środowiskowych i 
krajobrazowych.  

• Przeciwdziałanie degradacji obszarów 
peryferyjnych i zagrożonych marginalizacją.  

Zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich. 

• Podniesienie poziomu życia ludności 
wiejskiej. 

• Rozwój pozarolniczej aktywności 
mieszkańców terenów wiejskich i 
wykształcenie nowych funkcji dla tych 
terenów.  

• Wspieranie działalności na obszarach o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania.  

Poprawa ładu 
przestrzennego. 

• Kształtowanie atrakcyjnych form 
różnorodnych zespołów zabudowy w tym 
rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

• Ochrona dziedzictwa kulturowego.  
Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
ekologicznego 
społeczeństwa i 
gospodarki. 

• Utworzenie i ochrona obszarów o wysokich 
walorach przyrodniczych, podniesienie 
różnorodności biologicznej i krajobrazowej.  

• Propagowanie wiedzy ekologicznej. 

Sfera Społeczna 
Rozwijanie 
solidarności 
społecznej oraz 
postaw obywatelskich 
i otwartych na świat. 

Integracja społeczna i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu. 

• Redukowanie zjawiska ubóstwa. 
• Promowanie innowacyjnych metod i technik 

rozwiązywania problemów z zakresu polityki 
i profilaktyki społecznej.  

• Wdrażanie planów działania na rzecz wzrostu 
zatrudnienia przy wykorzystaniu partnerstwa 
społecznego. Promocja zatrudnienia 
socjalnego i spółdzielczości socjalnej. 
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Umacnianie 
społeczeństwa 
obywatelskiego, rozwój 
kultury. 

• Optymalizacja infrastruktury kulturalnej, 
zwiększenie aktywności w obszarze kultury. 

• Ochrona dziedzictwa cywilizacyjnego, 
rozwój tożsamości regionalnej. 

• Wsparcie i promocja postaw prospołecznych 
oraz lokalnych inicjatyw społecznych na 
zasadach pomocniczości i partnerstwa.  

•  Aktywizacja społeczności lokalnych w 
szczególności z terenów wiejskich. 

• Umacnianie i rozwój współpracy 
administracji publicznej i sektora 
pozarządowego. 

Poprawa jakości i 
efektywności systemu 
edukacji i badań 
naukowych. 

• Zapewnienie powszechnego dostępu do 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 
 

� Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego został opracowany 
na lata 2004-2013. Wdrażanie założeń przyjętych w programie ma przyczynić się do rozwoju 
turystyki w województwie dolnośląskim i wzrostu jego konkurencyjności oraz wykorzystania 
dostępnych regionalnych środków finansowych. Działania w nim przyjęte powinny pozytywnie 
wpłynąć na wzrost ekonomiczny województwa, dalszy wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, 
zwiększenie różnorodności kulturowej jego mieszkańców oraz pogłębienie współpracy 
międzynarodowej szczególnie z partnerami z Czech i Niemiec.  
W programie przyjęto 4 priorytety:  

- markowe produkty turystyczne, 
- rozwój lokalnej turystyki, 
- markowa infrastruktura turystyczna, 
- system wsparcia sektora i produktów turystycznych.  

 
� Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 
- priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw 
- priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku 
- priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej 
- priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i 

przeciwpowodziowego    
- priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku  
- priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego 
Śląska. 

 
Przedsięwzięcia zapisane w LSR współgrają z możliwościami  finansowania działań inwestycyjnych 
w dziedzinach wyżej wymienionych. Oznacza to, że działania Leadera mogą uzyskać efekt synergii z 
działaniami finansowanymi w ramach RPO w zakresie wniosków składanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego i inne uprawnione podmioty. 
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15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji 
realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych 
na obszarze objętym LSR  
Lokalna Grupa Działania w okresie 2009-2015 planuje przygotowanie projektów do innych źródeł 
finansowania, które będą komplementarne i będą uzupełniały działania Leader PROW. 
Będą to następujące źródła finansowania: 

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
- norweski mechanizm finansowy, 
- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 
- inne krajowe i zagraniczne źródła finansowania. 

Mechanizm zabezpieczający przed nakładaniem się pomocy w ramach PROW i innych programów i 
źródeł finansowania. 
� Każda osoba zatrudniona przez LGD będzie miała umowę zawierającą szczegółowy wykaz 

obowiązków i zadań, ze wskazaniem programu, na rzecz, którego te zadania i obowiązki będą 
wykonywane oraz podaną kwotę wynagrodzenia pochodzącą ze środków tego programu, 

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

� na każdym dokumencie księgowym stanowiącym dowód poniesienia kosztów, mogą być w 
sposób trwały umieszczone informacje o tym, ze środków jakiego programu te koszty zostały 
pokryte. W przypadku kosztu współfinansowanego z dwóch lub więcej programów musi być 
podana informacja o tym, jaką część tego kosztu finansują poszczególne programy. Poza tym 
sposób podziału kosztu pomiędzy poszczególne programy powinien być merytorycznie 
uzasadniony, 

� LGD tworzy wydzielone konta bankowe (lub subkonta) do obsługi każdego programu, 
� Każdy program będzie miał wyznaczonego koordynatora odpowiedzialnego za realizację i 

prawidłowe wydatkowanie środków programu, 
� Zarząd LGD zapewni dobry przepływ informacji między zespołami realizującymi różne 

programy, organizując, co najmniej raz w kwartale narady robocze z udziałem wszystkich 
koordynatorów programów, 

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

16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów 
wiejskich  
1. Przedsięwzięcie „Turystyka dziedzictwa na Ziemi Ślężańskiej” wpłynie na: 
- wzrost długości szlaków, tras i ścieżek przebiegających przez region, ich jednolite oznakowanie 

i lepsze udostępnienie turystom, 
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- rozwój infrastruktury w terenie w tym punktów postojowych, biwakowych, widokowych, tablic 
informacyjnych umożliwiających wygodne użytkowanie przez turystów, 

- lepsza informację o regionie i promocję poprzez wydawnictwa, strony internetowe, punkty 
informacji turystycznej, udział w targach i imprezach turystycznych, 

- zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez wyeksponowanie miejsc o wysokich walorach 
kulturowych i przyrodniczych oraz stworzenie oferty prezentującej dziedzictwo regionu, 

- wzrost ruchu turystycznego na obszarze LGD i postrzeganie Ziemi Ślężańskiej, jako jednolitego 
regionu o znanej marce, 

- wzrost wiedzy mieszkańców o zasobach przyrodniczych i kulturowych obszaru. 
2. Przedsięwzięcie „Wieś zadbana – wieś bliska” wpłynie na: 
- estetyzację miejscowości regionu poprzez rewitalizację centrów wsi, terenów zielonych, 

zagospodarowanie zbiorników, rewitalizację budynków zabytkowych na cele publiczne, 
- większe zaangażowanie mieszkańców w kreowanie rozwoju własnych miejscowości                   i 

uczestnictwo w procesie odnowy wsi. 
3. Przedsięwzięcie „Markowe produkty Ziemi Ślężańskiej” wpłynie na: 
- wprowadzanie na rynek produktów i usług opartych o specyficzne lokalne zasoby i tradycje, 
- zachowanie dawnych tradycji wytwarzania produktów poprzez odtwarzanie starych receptur, 
przepisów warunków uprawy, 
- promocję regionu poprzez specyficzne markowe produkty Ziemi Ślężańskiej, 
- wzrost dochodów mieszkańców wytwarzających produkty lokalne i tradycyjne. 
4. Przedsięwzięcie „Mieszkańcy aktywni gospodarczo” wpłynie na: 
- podniesienie wiedzy i umiejętności mieszkańców o zasadach prowadzenia działalności 
gospodarczej i zakładania podmiotów gospodarczych, 
- aktywizowanie gospodarcze mieszkańców wsi poprzez tworzenie miejsc pracy                         w 
pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych, 
- współpracę branżową i promocję oferty mikroprzedsiębiorców z obszaru LGD. 
5. Przedsięwzięcie „Razem dla wsi i regionu” wpłynie na: 
- wzrost ilości organizacji pozarządowych oraz jakości działań podejmowanych przez te organizacje, 
zwiększenie kompetencji liderów i animatorów życia społecznego,  
- większą integrację gmin i społeczności lokalnych wokół rozwiązywania ważnych problemów na 
obszarze LGD,  
- lepszą organizację struktur LGD w tym biura, Zarządu, Rady oraz rozwój członkostwa                w 
Stowarzyszeniu, 
- wzrost wiedzy mieszkańców o Lokalnej Strategii Rozwoju i Leader PROW, wzrost ilości środków 
pozyskanych przez beneficjentów z obszaru LGD.  
 

 

17. Informacja o dołączonych do LSR załącznikach  
 
Załącznik nr 1- Lista Członków Stowarzyszenia 
Załącznik nr 2 - Regulaminem Wyborów 
Załącznik nr 3 -  Regulamin pracy Biura 
Załącznik nr 4 -  Szczegółowy opis stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych  
Załącznik nr 5 - Szczegółowa procedura  naboru pracowników 
Załącznik nr 6- Regulamin Komisji Rewizyjnej 
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Załącznik nr 7- Regulamin Pracy Zarządu 
Załącznik nr 8- Regulamin Rady 
Załącznik nr 9 - kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu  
                          decyzyjnego  
Załącznik nr 10  Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji  
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ZAŁĄCZNIKI 
 
Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 
 
Załącznik nr 1 – Lista Członków Stowarzyszenia 
 
Nazwa Członka Sektor z jakiego 

pochodzi 
Rodzaj prowadzonej 
działalności * 

Funkcja w 
strukturze LGD 

Katarzyna Rząca Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Teodora Skutnik Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Mariusz Mazur Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Maria Chudek Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Kazimierz Chudek Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Dariusz Walendowski  Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Kamila Kaczmarczyk  Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Piotr Iwański Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Marek Chmielewski Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Stowarzyszenie 
Rozwoju i Promocji 
Wsi „Przystań” 
Mościsko  

Sektor społeczny Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Członek zwyczajny 
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Anna Czuwara 
Fundacja „Zamek 
Chudów”               
Przemysław Nocuń 

Sektor społeczny Przedstawiciel Fundacji Członek zwyczajny 

Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju wsi: 
Jędrzejowice, Tuszyn 
Kiełczyn, Włóki 
Elżbieta Kędzierska –
Dydo 

Sektor społeczny Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Członek Rady 

Stowarzyszenie 
Dobrocin Wieś XXI 
Wieku                                 
Marian Kowal 

Sektor społeczny Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Członek Komisji 
Rewizyjnej  

Stowarzyszenie Piława 
Dolna  
Zbigniew Basisty 

Sektor społeczny przedstawiciel 
Stowarzyszenia  
 

Członek Rady 

Gmina Dzierżoniów  
 
Jolanta Zarzeka 

Sektor publiczny przedstawiciel jednostki 
samorządu terytorialnego 
Gmina Dzierżoniów 

Członek Rady 

 
Grzegorz Domagała 

sektor publiczny przedstawiciel samorządo-
wej instytucji kultury 
Biblioteki Publicznej 
Gminy Dzierżoniów z 
siedzibą w Mościsku 

Członek Rady 

Jolanta Pindera Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek Zarządu  
Cezary Śliwiński Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Janusz Śliwiński Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Wanda Pawelec-Król Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Kamila Czmiel Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 

Anna Górniak 
Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek Komisji 

Rewizyjnej 
Barbara Słoma Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Agnieszka Będkowska- 
Wróblewska 

Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 

Małgorzata Misiurka Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Anna Polańska Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Wiesław Jaworski Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Krzysztof Skwarczek Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Krzysztof Lubieniecki Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Grzegorz Wawro Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Mirosława Śliwińska Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Halina Bilicka 
Kowaluk 

Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 

Magdalena Górecka Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek Zarządu 
Ewa Jankowiak Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Jacek Chmielowski Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Ewa Mielczarek Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Krystyna Lorenc Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Jan Kowalczyk Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
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Radosław Szajner Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Bogusław Apathy Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Anna Apathy Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Lidia Sączawa Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Helena Polanowska Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Franciszek Soliński Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Małgorzata 
Żółkowska-Ciesielska 

Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 

Dorota Piszczałka Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Jerzy Guzik Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Krzysztof Wodnicki Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Marta Pawłowska  Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Danuta Wierzbicka –
Bara 

Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 

Stefan Szymański Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Marek Juraszek Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Waldemar Budzyński Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 

Katarzyna Kinal 
Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek Komisji 

Rewizyjnej 
Regina Ozga Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 

Agnieszka 
Wesołowska 

Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 

Tomasz Jara Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek Zarządu 
Elżbieta Pasławska Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek Zarządu 

Otwarte Stowarzysze-
nie „Góra Ślęża” 
Anita Szprych 

Sektor społeczny Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Członek Rady 

UNICAT Michał 
Chabielski 

Sektor gospodarczy osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą 

Członek Rady 

Restauracja z Ogrodem 
Szczere Pole                         
Katarzyna  Lubińska 

Sektor gospodarczy osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą 

Członek Rady 

Michał Hajdukiewicz Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Anna Woźna Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Magdalena Sączawa Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Henryk Kuriata Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
Stowarzyszenie Górali 
Czadeckich 
STRZEGOMIANKI 
Jadwiga Krop 

Sektor społeczny Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Członek zwyczajny 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Śmiłowice 
Lucyna Szpilakowska 

Sektor społeczny Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Członek Rady 

GOK w Mietkowie 
Mirosław Stawski 

sektor publiczny przedstawiciel 
samorządowej instytucji 
kultury GOK w Mietkowie 

Członek Rady 

Gmina Sobótka               
Zenon Gali 

Sektor publiczny  przedstawiciel jednostki 
samorządu terytorialnego 

Członek Rady 

Gmina Mietków Sektor publiczny przedstawiciel jednostki Członek Rady 



 98

Stanisław Susło samorządu terytorialnego 
Gmina Marcinowice 
Jadwiga Mierzwa 

Sektor publiczny przedstawiciel jednostki 
samorządu terytorialnego 

Członek Rady 

Gmina Łagiewniki 
Jacek Kludacz 

Sektor publiczny przedstawiciel jednostki 
samorządu terytorialnego 

Członek Rady 

Gmina Jordanów 
Śląski 
Sylwia Sawicka 

Sektor publiczny przedstawiciel jednostki 
samorządu terytorialnego 

Członek Rady 

Gmina Niemcza 
Izabella Zamirska –
Rajek 

Sektor publiczny przedstawiciel jednostki 
samorządu terytorialnego 

Członek Rady 

Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw 
Lokalnych „AS” 
Joanna Kwiatek 

Sektor społeczny Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Członek zwyczajny 

Ochotnicza Straż 
Pożarna W Mietkowie 
Krzysztof Rokita 

Sektor społeczny Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Członek Rady 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Gmina 
Mietków 
Helena Artymowicz 

Sektor społeczny Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Członek Rady 

Gminny Ośrodek 
Kultury w 
Marcinowicach  
Władysław 
Gołębiowski 

Sektor publiczny przedstawiciel 
samorządowej instytucji 
kultury GOK w 
Marcinowicach 

Członek Rady 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Tworzyjanowie 
Michał Kot 

Sektor społeczny Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Członek Rady 

Klub osób 
niewidomych i 
niepełnosprawnych 
Emerytów i Rencistów 
„Radość” w Niemczy 
Janina Wróblewska 

Sektor społeczny Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Członek Rady 

Uzdrowisko 
Przerzeczyn Zdrój Sp. 
Z o.o. 
Jarosław Chłopek 

Sektor gospodarczy osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą 

Członek Rady 

Zenon Feszczuk  Sektor społeczny osoba fizyczna  Członek zwyczajny 
Klub Sportowy 
Gminne Zrzeszenie 
LZS „WSPÓLNI” w 
Mietkowie Dariusz 
Waliszak 

Sektor społeczny Przedstawiciel LZS Członek zwyczajny 

Wojciech Drozdowski Sektor społeczny Osoba fizyczna Członek zwyczajny 
OSP Księginice Małe 
Andrzej Kotwica 

Sektor społeczny Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Członek zwyczajny 
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Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 
 
Załącznik nr 2 –  Regulamin Wyborów 

 

REGULAMIN WYBORÓW 

STOWARZYSZENIA „ŚLĘŻANIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA” 

 

Art.1 

1. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia uczestniczący 
w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. 
 

Art.2 
1. Wybory do Władz Stowarzyszenia są powszechne i tajne. 

 
Art.3 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera: 
a) Zarząd, 
b) Radę, 
c) Komisję Rewizyjną, 

 
Art.4 

1. Do przeprowadzenia wyborów wybiera się Komisje Skrutacyjną spośród uczestników 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

2. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób. 
3. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza. 
4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy obliczenie wyników głosowania. 
5. Komisja Skrutacyjna po zakończeniu swoich prac sporządza protokół z wyników  
    wyborów. Treść protokołu Przewodniczący Komisji podaje do wiadomości zebranym. 
6. Wszystkie akta związane z czynnościami Komisji Skrutacyjnej jak: protokoły     posiedzeń, 

protokoły z wyników głosowania, formularze obliczeniowe, oddane głosy      odpowiednio 
uporządkowane Komisja Skrutacyjna oddaje do przechowania do Biura      Stowarzyszenia 
„Ślężanie - Lokalna Grupa Działania”. 
                                                                                                                                      . 

Art.5 
1. Kandydatów do Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej mogą zgłaszać wszyscy członkowie 

Stowarzyszenia. 
2. Każdy kandydat powinien posiadać rekomendacje od trzech członków Stowarzyszenia. 
3. Członkowie Stowarzyszenia mają wyłączne prawo rekomendowania kandydatów do władz 

Stowarzyszenia. 
4.  Rekomendacje powinny być składane na piśmie na co najmniej 7 dni przed datą Walnego 

Zebrania Członków, podczas którego dokonywany będzie wybór. 
5. Rekomendacje składa się osobiście w Siedzibie Stowarzyszenia lub drogą pocztową. 
6. Rekomendacja powinna zawierać: 
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a) nazwę, dane adresowe podmiotu rekomendującego lub imię i nazwisko osób       
    rekomendujących 
b) imię i nazwisko osoby rekomendowanej, jej miejsce zamieszkania, nr telefonu  
    kontaktowego, adres e-mail, szczegółową informację o spełnieniu wymogów             
     określonych  w § 23 ust. 5 i 7, § 25 ust. 5,6,7,12,13 i 14 oraz § 26 ust. 5, i 7  Statutu; 
c) nazwę organu, do którego rekomenduje się danego kandydata; 

• oświadczenia osoby rekomendowanej o wyrażeniu zgody na kandydowanie do  
    konkretnego organu Stowarzyszenia; o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  
    przez Stowarzyszenie oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy   
    umyślnej; 
• podpis osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu rekomendującego oraz  
    pieczęć nagłówkową. Do rekomendacji powinien być dołączony życiorys kandydata. 

7. Zarząd sprawdza kandydatury do władz Stowarzyszenia pod względem spełnienia przez 
kandydatów wymogów formalnych § 23 ust. 5,6 i 8, § 25 ust. 6,7,12,13, 14 i 15 oraz § 26 ust. 
5, 6 i 7 Statutu i ustali listę kandydatów, przy czym lista kandydatów do Rady będzie 
uwzględniać parytety równowagi sektorowej i płci. 

8. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia dysponują 1 głosem 
9. Głosy oddaje się na listę kandydatów. 
10. Wybór uznaje się za dokonany, gdy za listą kandydatów opowiedziała się zwykła większość 

głosujących posiadających prawo głosu. 
11. Wybrani członkowie władz Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu tego organu wybierają 

spośród siebie osoby piastujące poszczególne stanowiska w danym organie. 
 

Art.6 
1. Karty Wyborcze uprawnionym uczestnikom Walnego Zgromadzenia rozdaje Komisja 

Skrutacyjna. 
2. Wybierający wyrażają swoją wolę poprzez zaznaczenie zgodnie z wymogami Komisji 

Skrutacyjnej odpowiedniego pola na karcie wyborczej. 
3. Wybierający, w obecności członków Komisji Skrutacyjnej, po wyrażeniu swej woli w 

głosowaniu tajnym, składają karty wyborcze do urny. 
4. Głosowanie kończy Przewodniczący Komisji Wyborczej, który po stwierdzeniu, że wszyscy 

obecni oddali głosy zarządza zakończenie głosowania. 
 

Art.7 
1. Po zakończeniu głosowania, następuje otwarcie urn, po czym Komisja Skrutacyjna 

przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególne listy. 
2. Oddany głos będzie ważny, jeżeli na karcie wyborczej liczba zaznaczonych pól nie będzie 

większa niż 1. 
3. Komisja Skrutacyjna sporządza odrębne protokoły z głosowania zawierający dane o liczbie: 

a. osób uprawnionych do głosowania, którym wydano kartę, 
b. głosów oddanych ważnych i nieważnych, 
c. o wyniku głosowania do organów Stowarzyszenia 

4. Niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu przez Komisję Wyborczą protokołu, wyniki 
wyborów podaje się do wiadomości uczestników Walnego Zebrania Członków. 

 
Art.8 
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1. Wybrane organy Władz Stowarzyszenia odbywają niezwłocznie swoje pierwsze posiedzenie 
w celu ukonstytuowania się. 

 
 
 

Art.9 
1. Wybory w trybie uzupełniającym odbywają się w sposób przewidziany dla trybu normalnego, 

ale odnoszą się tylko do organów, na których powstał wakat. 
2. Wybory uzupełniające powinny się odbyć nie później niż 2 miesiące po terminie powstania 

wakatu w którymkolwiek z organów Władz Stowarzyszenia. 
3. W przypadkach wskazanych w Statucie, innych Regulaminach lub wynikających ze 

szczególnych okoliczności przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie 
natychmiastowym. 

4. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających w trybie natychmiastowym zwołuje się 
Nadzwyczajne Walne Zebranie. Prawo jego zwołania przysługuje wówczas Zarządowi.  

 
Art.10 

1. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Walne Zgromadzenie 
kierując się postanowieniami Statutu . 

 
Art.11 

1. Wyniki wyborów do Władz Stowarzyszenia potwierdza się osobnymi uchwałami. 
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Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 
 
Załącznik nr 3 – Regulamin Biura 
 

 
REGULAMIN BIURA 

Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 
§ 1. 

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Ślężanie – Lokalna Grupa 

Działania”, ramowy zakres działania i kompetencji Biura oraz inne postanowienia związane z 

jego działalnością. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Biurze, należy rozumieć przez to, „Biuro Stowarzyszenia 

Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

 

§ 2. 

1. W ramach Stowarzyszenia, na mocy § 24 ust. 2 Statutu utworzone zostało Biuro  Stowarzyszenia 

„Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”. 

2. Biuro prowadzi sprawy Zarządu oraz Rady między innymi poprzez inspirowanie i podejmowanie 

działań na rzecz Stowarzyszenia oraz pełną obsługę organów Stowarzyszenia w zakresie spraw 

administracyjnych, finansowych i organizacyjnych. 

3. Biuro służy realizacji celów i zadań organów Stowarzyszenia. 

4. Pracownikiem Biura może być członek Zarządu Stowarzyszenia. 

 

§ 3. 

Biuro prowadzi swoją działalność w oparciu o statut Stowarzyszenia, uchwały Zarządu oraz niniejszy 

regulamin. 

§ 4. 

5. Biurem kieruje Prezes Zarządu pełniący funkcję Dyrektora Biura, zatrudniony przez 

Pełnomocnika Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa 

Działania. Pełnomocnik Zebrania Członków, pełni w imieniu Walnego Zebrania Członków 

funkcję pracodawcy dla Prezesa Zarządu. 

6. Na wniosek Dyrektora Biura, Zarząd zatrudnia pozostałych pracowników, określa ich 
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kompetencje, obowiązki, odpowiedzialność oraz czas pracy i wynagrodzenie. 

7. Zarząd udziela w drodze uchwały pełnomocnictwo Dyrektorowi Biura do prowadzenia spraw 

bieżących Stowarzyszenia. 

8. Struktura organizacyjna Biura przedstawia się  następująco: 

 1) Dyrektor Biura; 

 2) Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich 

 3) Księgowa – powierzenie obowiązków w oparciu o umowę zlecenie. 

 4) Animator ds. projektów społecznych – ¼ etatu. 

5.    Obsługę księgową prowadzi wyspecjalizowane biuro rachunkowe na podstawie umowy. 

 

§ 5. 

Dyrektor Biura sprawuje pieczę nad majątkiem i sprawami Stowarzyszenia w ramach jego 

umocowania oraz spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo – 

finansowym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu i uchwał 

Zarządu.  

§ 6. 

Do obowiązków Dyrektora Biura poza zadaniami określonymi w § 7 należy wykonywanie zaleceń 

pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrole oraz udzielanie kontrolującemu i władzom 

Stowarzyszenia wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych 

materiałów dotyczących przedmiotu kontroli. 

 

§ 7. 

Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie sprawami Stowarzyszenia w ramach 

posiadanych uprawnień oraz kompetencji nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia. Do 

obowiązków Dyrektora Biura należy realizacja następujących zadań: 

1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia, 

2) realizacja zadań określonych przez Zarząd, 

3) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, 

4) gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności 

Stowarzyszenia, 

5) ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank 
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danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne, 

6) opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych w konsultacji z 

Zarządem i Radą, 

7) poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowania zadań realizowanych w ramach PROW 

ze środków unijnych, a także dla projektów Stowarzyszenia z  innych programów, 

8) realizacja projektów Stowarzyszenia w zakresie umocowania, 

9) przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach funduszy 

UE, 

10) doradztwo unijne dla mieszkańców terenu Lokalnej Strategii Rozwoju, 

11) monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE, 

12) nawiązywanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w uzgodnieniu z Zarządem, 

13) obsługa organów Stowarzyszenia, 

14) opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, 

15) udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z 

działalnością Stowarzyszenia, 

16) utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Stowarzyszenia. 

 

§ 8. 

Dyrektor Biura jest upoważniony do: 

1) reprezentowania Stowarzyszenia w granicach umocowania, 

2) podpisywania bieżącej korespondencji w granicach umocowania, 

3) dokonywania samodzielnych zakupów bieżących jednorazowo do wysokości 5 000 PLN, 

4) kierowania pracą i nadzorem nad pracownikami Biura i  zleceniobiorcami, 

5) współdziałania z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowania ich o 

działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia zgodnie ze strategią promocji LGD, 

6) koordynowania sprawami funkcjonowania zespołów roboczych, 

7) podejmowania decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie zastrzeżonym 

dla innych organów, 

8) nadzoru nad realizacją LSR, 

9) przygotowywania i prezentowania informacji na temat projektów, 

10) współpracy z mediami w uzgodnieniu, 
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11) prowadzenia promocji Stowarzyszenia, 

12) redagowania notatek prasowych w uzgodnieniu, 

13) zarządzania treścią merytoryczną materiałów promocyjnych i informacyjnych w uzgodnieniu, 

14) redagowania strony internetowej Stowarzyszenia w uzgodnieniu, 

15) prowadzenia działalności wydawniczej zgodnie z planami Stowarzyszenia, 

16) wydawania wewnętrznych materiałów informacyjnych i promocyjnych w uzgodnieniu z 

Zarządem, 

17) rekrutacji beneficjentów do projektów, 

18) obsługi klientów (mieszkańców) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie wniosków 

i postulatów składanych przez mieszkańców dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

zgodnie z umocowaniem. 

§ 9.  

            Księgowośc stowarzyszenia prowadzi na podstawie umowy biuro rachunkowe, według zasad 

określonych w stosownych przepisach o gospodarce finansowej i rachunkowości, przyjmując na 

siebie pełną odpowiedzialność w tym zakresie.  

                       

§  10. 

Biuro Rachunkowe jest odpowiedzialne za prawidłowe i bieżące prowadzenie księgowości oraz 

sprawozdawczości finansowej, terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i należytą realizację następujących zadań: 

     1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, 

     2) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd    

         Statystyczny, 

     3) tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej   

         Stowarzyszenia, 

     4) należyte przechowywanie i zabezpieczania dokumentów księgowych, ksiąg  

         rachunkowych,  sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych, 

     5) bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji  

         pracy i techniki przetwarzania danych, 

     6) rejestracja operacji gospodarczych i finansowych, 

     7) analiza dokumentów finansowych, 
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     8) sporządzenie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych, 

     9) dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych  z zasadami   

          rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS, 

     10) sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów  

           podatkowych i ZUS, 

     11) udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez  

           uprawnione organa kontrolne, 

     12) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,  

     13) prowadzenie kartotek wynagrodzeń, 

     14) sporządzenie listy płac, 

     15) regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, 

     16) prowadzenie tabel amortyzacyjnych i  wyceny środków trwałych, 

     17) wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie, 

      18) regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań, 

      19) odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłaty zasiłków chorobowych, 

      20) wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących          

            zatrudnienia i funduszu płac, 

      21) wystawienia rachunków, 

      22) prowadzenie dokumentacji składek członkowskich, 

      23) prowadzenie rachunku bankowego, 

      24) prowadzenie spraw kadrowych, 

      25) opracowywanie projektu preliminarza budżetowego, 

      26) czuwania nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia, 

      27) wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu  

            budżetowym, 

      28) realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży, 

      29) prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami   

           prawa 

      30) prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z   

            obowiązującymi  przepisami prawa, 

      31) prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników  
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            majątkowych, 

      32) sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo –  

            księgową Stowarzyszenia oraz innych sprawozdań na potrzeby Prezesa, Vice Prezesa  

            lub Zarządu.  

§ 11. 

Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich bezpośrednio podlega Dyrektorowi Biura, jest 

odpowiedzialny za przygotowanie projektów w ramach funduszy UE oraz realizację i rozliczenie 

procesu dotacyjnego projektów, a także: 

       1) wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo – doradczych (obsługa  

           pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa), 

       2) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań osi  

            3 objętych Lokalną Strategią Rozwoju, 

       3) pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, 

       4) pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów, 

       5) przygotowanie raportów dotyczących realizacji poszczególnych działań objętych  

           Lokalną   Strategią Rozwoju, 

       6) przygotowanie opinii o projektach składanych w ramach ogłoszonych naborów  

           wniosków, 

       7) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, 

        8) prowadzenie korespondencji, 

        9) przygotowywanie materiałów na zebrania i posiedzenia organów Stowarzyszenia, 

        10) sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia, 

        11) prowadzenie dokumentacji organów Stowarzyszenia, 

        12) sporządzanie odpisów uchwał organów Stowarzyszenia i wydawanie ich  

              uprawnionym   podmiotom, 

         13) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 

         14) prowadzenie rejestru uchwał organów Stowarzyszenia, 

         15) prowadzenie sekretariatu Biura, 

         16) prowadzenie archiwum Stowarzyszenia, 

         17) zaopatrzenie Biura w materiały biurowe, 

         18) sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego                         
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               konserwacji lub naprawy, 

         19) realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura. 

 

§ 12.  

Animator ds. projektów społecznych bezpośrednio podległy Dyrektorowi Biura odpowiedzialny jest 

za  

        1) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania „małych  

            projektów” objętych Lokalną Strategią Rozwoju, 

        2) aktywizowanie mieszkańców do udziału w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, 

        3) pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, 

        4) pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów, 

        5) przygotowywanie opinii o projektach składanych w ramach ogłoszonych naborów   

            wniosków, 

        6) przygotowywanie raportów dotyczących realizacji „małych projektów”, 

        7) planowanie i koordynację przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie w  

            ramach Działania 4.3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (tj. nabywanie  

            umiejętności i   aktywizacja), 

         8) planowanie i koordynację projektów współpracy realizowanych w ramach Działania  

             4.2.  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

         9)  przygotowywanie sprawozdań i rozliczenie ww. projektów, 

        10) realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura. 

 

§ 13.  

Pracownicy Biura wykonują swoje zadania zgodnie z zakresem czynności tj. w przedmiocie zadań, 

odpowiedzialności i uprawnień określonych przez Dyrektora Biura i zaakceptowanych przez Zarząd. 

§ 14. 

W okresie czasowej nieobecności Dyrektora Biura z powodu urlopu, choroby itp. obowiązki 

dyrektora wykonuje wskazana przez niego osoba. 

 

§ 15. 
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W czasie nieobecności pracownika Biura jego obowiązki wykonuje inny wskazany przez Dyrektora 

pracownik Biura i ponosi on pełną odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami 

wykonywanie tych czynności. 

§ 16. 

Biuro używa pieczątki podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia oraz pieczątek imiennych. 

 

§ 17. 

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierujący się 

obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia. 

§ 18. 

 1. Regulamin jest spójny ze statutem, regulaminem Zarządu oraz aktualnymi potrzebami   

     Stowarzyszenia. 

 2. Regulamin został uchwalony przez Zarząd w dniu 12.01.2009 r. 

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 
 
Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych 

 
 
Dyrektor biura/ Prezes 
 
IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA  
NAZWA STANOWISKA  Dyrektor biura 
BEZPOŚREDNI PRZEŁOŻONY  Walne Zebranie Członków 
STANOWISKA PODLEGŁE  Specjalista ds. prowadzenia biura, promocji, i ds. 

rozwoju obszarów wiejskich, Księgowa, Animator 
projektów społecznych 

CEL STANOWISKA  
Celem stanowiska pracy jest zarządzanie pracą w biurze, prowadzące do efektywnego i 
skutecznego wdrażania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.  
 
ZAKRES ZADAŃ 

• Kierowanie i zarządzanie biurem w sposób zapewniający optymalną realizację zadań. 
• Sprawowanie bezpośredniego zwierzchnictwa nad podległymi pracownikami i sprawowanie nad nimi 

nadzoru. 
• Odpowiadanie za prawidłowe funkcjonowanie biura i należyte wykonywanie powierzonych zadań, a 
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w szczególności za: 
a) nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do biura 

Stowarzyszenia; 
b) opracowywanie procedur załatwiania poszczególnych spraw; 
c) organizację metod i form pracy biura oraz ich ciągłe ulepszanie; 
d) prawidłową politykę kadrową; 
e) kontrolowanie jakości wykonanej pracy przez podległych pracowników, dokonywanie oceny 

pracowników i występowanie z wnioskami w ich sprawie (nagrody, kary, awanse); 
f) nadzór nad efektywnym wykorzystaniem czasu pracy przez podległych pracowników; 
g) nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i 

służbowej oraz przepisów bhp i ppoż.; 
h) dbałość o powierzone mienie Stowarzyszenia : 
i) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Stowarzyszenia; 
j) opracowywanie prognoz, analiz oraz sprawozdań z prowadzonych działań i spraw; 
k) Współdziałanie z innymi instytucjami, organami administracji i organizacjami społecznymi, LGD; 
l) przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i wnioski Zarządu; 
m) na polecenie Zarządu i/lub Rady wykonywanie innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem 

działania; 
n) Merytoryczną i finansową kontrolę powierzonych w drodze umowy ze Stowarzyszeniem  

zadań wynikających z realizacji LSR 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 
• zgodna z powierzonym zakresem obowiązków realizacja zadań;  
• merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.  

WYMAGANE KWALIFIKACJE  
WYKSZTAŁCENIE  Średnie/Wyższe  
  

 
WYMAGANIA 
FORMALNE  

Kursy, szkolenia, certyfikaty  

UMIEJĘTNOŚCI  KONIECZNE   
• Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych  
• Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie 

realizacji projektów ze środków UE i ich rozliczania  
• Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o 

organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o 
fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD 

 

 
 

Specjalista ds. prowadzenia biura, promocji, i ds. rozwoju obszarów 
wiejskich 
 
 
IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA  
NAZWA STANOWISKA  Specjalista ds. prowadzenia biura, promocji, i ds. 

rozwoju obszarów wiejskich 
BEZPOŚREDNI PRZEŁOŻONY  Dyrektor biura   
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STANOWISKA PODLEGŁE   

CEL STANOWISKA  
Celem stanowiska pracy jest zarządzanie pracą w biurze, prowadzące do efektywnego i 
skutecznego wdrażania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.  
 
ZAKRES ZADAŃ 

• wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Rady,  
• realizacja zadań określonych przez Zarząd,  
• prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia 
• gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia  
• wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych,  
• ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych 

oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne,  
• zlecanie badań, ekspertyz, analiz niezbędnych dla prawidłowego wdrażania LSR  
• przygotowywanie materiałów na posiedzenia Walnego Zebrania Członków, zebrania Zarządu 

oraz Rady,  
• opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych,  
• sporządzanie protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania Członków,  
• prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji z posiedzeń Walnego Zebrania Członków, 

Zarządu oraz Rady,  
• prowadzenie dokumentacji partnerskiej  
• obsługa Zarządu oraz Rady,  
• sporządzanie syntetycznych protokołów z zebrań Zarządu,  
• prowadzenie rejestru uchwał z posiedzeń Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Rady,  
• prowadzenie korespondencji,  
• udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z 

działalnością Stowarzyszenia,  
• sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji 

lub naprawy.   
• doradztwo i nadzór nad obsługą wniosków,  
• doradztwo i nadzór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji,  
• zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym,  
• doradztwo i nadzór nad przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań,  
• pomoc przy organizacji pracy Rady oceniającej operacje,  
• doradztwo i nadzór nad prawidłowością sprawdzania końcowych rozliczeń rzeczowych pod 

względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,  
• przyjmowanie sprawozdań z wykonania projektów pod względem rzeczowym i finansowym,  
• przygotowywanie propozycji procedur i instrukcji dotyczących kontroli.  
• Ścisła współpraca z Instytucjami Wdrażającymi  

 
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

• zgodna z powierzonym zakresem obowiązków realizacja zadań;  
• merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.  
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WYMAGANE KWALIFIKACJE  
WYKSZTAŁCENIE  Średnie/Wyższe  
  

 
WYMAGANIA FORMALNE  Kursy, szkolenia, certyfikaty  
 
UMIEJĘTNOŚCI  KONIECZNE   

• Doświadczenie w pracy w organizacjach 
pozarządowych  

• Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w 
zakresie realizacji projektów ze środków UE i ich 
rozliczania  

• Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, 
ustawy o organizacji pożytku publicznego i 
wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i 
rozporządzeń dotyczących PROW i LGD  

• Prawo jazdy kat.B  
 

Księgowa 
 
IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA  
NAZWA STANOWISKA  Księgowa 
BEZPOŚREDNI PRZEŁOŻONY  Dyrektor biura   
STANOWISKA PODLEGŁE   

CEL STANOWISKA  
Celem stanowiska jest prowadzenie pełnej obsługi księgowej LGD Stowarzyszenie Ślężanie.  
 
ZAKRES ZADAŃ 

• prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, 
• wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd 

Statystyczny, 
• tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej 

stowarzyszenia,  
• należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg 

rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,  
• bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej 

organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,  
• rejestracja operacji gospodarczych i finansowych,  
• analiza dokumentów finansowych, sporządzanie obowiązujących dowodów 

księgowych, kasowych i magazynowych,  
• dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami 

rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS,  
• sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów 

podatkowych i ZUS, udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli 
sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne, 

• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,  
• prowadzenie kartotek wynagrodzeń, 
• sporządzanie list płac,  
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• regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,  
• prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,  
• regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,  
• odprowadzanie składek ZUS,  
• rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych, 
• wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, 
• sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac, 
• wystawianie rachunków, 
• prowadzenie dokumentacji składek członkowskich, 
• prowadzenie rachunku bankowego, 
• prowadzenie spraw kadrowych, 
• opracowywanie projektu preliminarza budżetowego, 
• czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia 
• wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu 

budżetowym, 
• realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży 
• prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, 
• prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, 
• prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych 
• sporządzanie pism, wniosków i sprawozdań związanych z działalnością  finansowo-

księgową Stowarzyszenia. oraz innych sprawozdań na potrzeby Prezesa, Vice Prezesa lub 
Zarządu 

 
 
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 
 
Animator projektów społecznych  
 
IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA  
NAZWA STANOWISKA  Animator projektów społecznych  
BEZPOŚREDNI PRZEŁOŻONY  Dyrektor biura   
STANOWISKA PODLEGŁE   

CEL STANOWISKA  
Celem stanowiska pracy jest doradztwo i pomoc przy opracowywaniu wniosków oraz 
wdrażaniu operacji w ramach realizacji LSR LGD Stowarzyszenie Ślężanie  
 
ZAKRES ZADAŃ 
• docieranie z informacją do mieszkańców  
• doradztwo  
• pomoc w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej  
• pomoc w rozliczaniu przyznanej dotacji  
• analiza dokumentów merytorycznych  
• monitorowanie kolejności wdrażania działań LSR  
• monitorowanie i ewaluacja realizacji LSR  
• prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, 

realizacją LSR oraz działalnością LGD,  
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• udzielanie obiektywnych informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za 
pośrednictwem Internetu,  

• pomoc w przygotowywaniu udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach 
społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,  

• realizacja projektów Stowarzyszenia  
• obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD,  
• przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, przygotowywanie 

zapytań ofertowych  
• koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,  
• inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i 

międzynarodową,  
• monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,  
• prowadzenie ewidencji merytorycznej realizacji projektu  
• przygotowywanie i organizacja spotkań, szkoleń, udzielanie pełnych informacji dotyczących 

realizacji działań związanych wdrażaniem LSR  
• prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia ustawy) związane z 

realizacją projektu  
• przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację 

przedsięwzięć określonych w LSR,  
• przygotowanie i składanie wniosków o płatność,  

• sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,   
• Wyszukiwanie konkursów wyróżniających LGD i Stowarzyszenie  
• realizacja  spraw bieżących biura LGD  
• udział w innych pracach wynikających z zadań Stowarzyszenia 

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 
• zgodna z powierzonym zakresem obowiązków realizacja zadań;  
• merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.  

 
WYMAGANE KWALIFIKACJE  
WYKSZTAŁCENIE  Średnie/Wyższe  
  

 
WYMAGANIA 
FORMALNE  

Kursy, szkolenia, certyfikaty  

UMIEJĘTNOŚCI  KONIECZNE   
• znajomość PROW 2007-2013  
• znajomość LSR LGD  
• praktyczna wiedza w rozliczaniu przyznanych dotacji  
• obsługa komputera: MS Office (Word, Exel),  
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Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 
 
Załącznik nr 5 – Procedura Naboru Pracowników 

 
PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW  

Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” 
 
 

 Procedura naboru pracowników będzie prowadzona w trybie konkursowym, rozpocznie się 
opublikowaniem ogłoszenia o naborze pracownika i podaniem szczegółowych informacji na temat:  

•  Rodzaju stanowiska, na które poszukiwany jest pracownik,  
•  Zakresu obowiązków  
•  Niezbędnych wymagań (umiejętności i kompetencje)  
•  Wymagań dodatkowych  
•  Termin i miejsce składania ofert  

•  Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą  
•  Powiatowy Urząd Pracy  
•  W razie konieczności ogłoszenia prasowe i radiowe  
•  Ogłoszenie w siedzibie LGD  
•  rozesłanie informacji drogą e-mail do bazy partnerów LGD  
 
Etapy konkursu:  

• Złożenie dokumentów przez Kandydatów;  
• Udział w teście – dla osób zakwalifikowanych na podstawie weryfikacji dokumentów  
• Rozmowa kwalifikacyjna;  
• Ogłoszenie wyników w czasie nie dłuższym niż 14 dni od przeprowadzenia rozmowy 

kwalifikacyjnej  
 
Oferty będą składane w biurze LGD w zaklejonych i opisanych kopertach z podaniem stanowiska 
pracy i adresu kandydata aplikującego wraz z telefonem (wyklucza się przesyłanie ofert drogą 
elektroniczną). Na podstawie dokumentacji przeprowadzona zostanie ocena formalna kandydatów. 
Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert 
oraz rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzenia umiejętności praktycznych. Informacja o przebiegu i 
wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www. Dopuszcza się dodatkowo przeprowadzenie 
wśród kandydatów testów kwalifikacyjnych oceniających wiedzę i kompetencję z zakresu działania 
LGD. Decyzję o zatrudnieniu pracownika podejmuje Zarząd uchwałą.  
Wykaz stanowisk pracy w biurze Stowarzyszenia „Ślężanie– Lokalna Grupa Działania”  

• Dyrektor biura (1 etat)  
• Księgowa ( 1 etat ) 
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Specjalista ds. prowadzenia biura, promocji, i ds. rozwoju obszarów wiejskich (1 etat)  
• Animator projektów społecznych (1 etat)  

W przypadku trudności z zatrudnieniem pracowników spełniających wymagania konieczne Zarząd 
LGD ma prawo do zmiany niektórych z tych wymagań w celu zapewnienia ciągłości pracy biura i 
zatrudnienie tymczasowo osoby nie w pełni je spełniających. Po pojawieniu się kandydatury osoby, 
która spełniała wcześniejsze wymagania LGD ma prawo do ogłoszenia nowego naboru na dane 
stanowisko w celu podniesienia jakości pracy biura wg. wcześniej ustalonej procedury. W przypadku 
rezygnacji któregokolwiek z pracowników przewiduje się powtórzenie identycznego procesu 
rekrutacji w celu wypełnienia wolnego stanowiska pracy. Oceny testów i rozmowy kwalifikacyjnej 
dokonują: Pełnomocnik Walnego Zebrania Członków LGD i Zarząd LGD. Dodatkowo 
Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” będzie umożliwiać, osobom chętnym 
zdobycie doświadczenia zawodowego w Biurze LGD. We współpracy z Powiatowymi Urzędami 
Pracy będzie prowadzony program staży zawodowych i przygotowania zawodowego. Szczegółowe 
wymagania w odniesieniu do kandydatów do pracy w biurze LGD zawierają opisy stanowisk 
określające podział obowiązków i zakres odpowie działalności na danym stanowisku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 
 
Załącznik nr 6 – Regulamin Komisji Rewizyjnej  
 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ 
STOWARZYSZENIA „ŚLĘŻANIE – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA” 

 
§ 1 

1. Komisja Rewizyjna jest organem  powołanym do sprawowania kontroli nad  działalnością 
Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut Stowarzyszenia oraz niniejszego regulaminu 
uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.  

§ 2 
1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, w 

liczbie od 3 do 5 członków, na 4 – letni okres kadencji (do czasu wyboru nowego składu). 
2. Komisja ze swego grona wybiera Przewodniczącego o Wiceprzewodniczącego. 
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 
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4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia, mogą otrzymywać  zwrot 
ponoszonych przez nich kosztów podróży, związanych ze stawianiem się na posiedzenia Komisji 
o ile Stowarzyszenie posiada na ten cel stosowne środki finansowe. 

 
§ 3 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są odpowiednio do potrzeb nie rzadziej jednak niż 1 
raz w roku. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej powiadamiani są pisemnie o terminie i porządku posiedzenia 
najpóźniej 14 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. 

3. Posiedzenia Komisji zwołuje  Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona. 
4. W posiedzeniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego  Komisji 

Rewizyjnej. 
5. Przy wykonywaniu swoich funkcji kontrolnych, w przypadku wyjątkowo skomplikowanych 

kwestii, Komisja może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza 
Stowarzyszenia. 

6. Obsługę techniczną posiedzeń zabezpiecza Biuro Stowarzyszenia. 
 
 

§ 4 
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia, chyba że zachodzi 

potrzeba  przeprowadzenia kontroli w terenie. 
2. Komisja ma prawo żądania od władz oraz członków Stowarzyszenia ustnych lub pisemnych 

wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 
 

§ 5 
1. Decyzje Komisji podejmowane są w drodze głosowania. Głosowania są jawne. 
2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

§ 6 
1. Z zebrań Komisji sporządza się protokoły według ogólnie przyjętych zasad. 
2. Komisja Prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków 
3. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Przewodniczący Komisji. 

 
§ 7 

1. Sprawozdania z kontroli wraz z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu prezentuje 
na Walnym Zebraniu Członków Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bądź osoba wskazana przez 
Przewodniczącego. 

2. Wyniki okresowych kontroli  opłacania składek Komisja Rewizyjna przestawia Zarządowi w 
formie pisemnej  

§ 8 
Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Walne Zebranie Członków. 
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Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 
 
Załącznik nr 7  -  Regulamin Pracy Zarządu 

 
REGULAMIN PRACY ZARZĄDU 

Stowarzyszenie  Ślężanie Lokalna Grupa Działania  
 

§ 1 
3. Zarząd Stowarzyszenia Ślężanie Lokalna Grupa Działania jest organem wykonawczo – 

zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania 
Członków oraz niniejszego Regulaminu. 

4. Siedzibą władz Stowarzyszenia, w tym Zarządu jest miejscowość Sobótka, Miasto i Gmina 
Sobótka, powiat wrocławski. 

 
§ 2 

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniem 
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę  
przed Walnym Zebraniem Członków. 
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§ 3 
5. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. 
6. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób. 
7. Spośród swego grona Zarząd wybiera prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. 
8. Funkcja Prezesa Zarządu jest funkcja etatową i podlega wynagrodzeniu w wysokości ustalonej 

przez Walne Zebranie Członków. 
9. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne 

Zebranie Członków. 
10. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania 

kadencji Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 
 

§ 4 
Zarząd do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników i tworzyć Biuro. 
 

§ 5 
Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz w sprawach nie wymagających zaciągania 
zobowiązań majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu. W przypadku nieobecności prezesa, 
Stowarzyszenie może reprezentować inny członek Zarządu, upoważniony przez Prezesa. 
 

§ 6 
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są: 
a) do 20 tys. zł – Prezes Zarządu przy kontrasygnacie jednego członka Zarządu, 
b) od 20 – 50 tys. zł. - Prezes przy kontrasygnacie dwóch członków Zarządu. 
 

§ 7 
1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy siedziby Stowarzyszenia. 
2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi: prezes, 

wiceprezes. 
 

§ 8 
1)  Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniom. 
2) Posiedzenia zwoływane są odpowiednio do potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał. 
3) W zebraniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez 
Prezesa Zarządu. 
4) Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera: porządek obrad, imiona i nazwiska 
oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych 
głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii. Protokół 
podpisują Prezes i protokolant.  
 

§ 9 
1) Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). 
2) W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 
3) Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 
4) W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia 
telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem 
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staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu. Przyjęte w tym trybie uchwały muszą być 
przedstawione do akceptacji Zarządowi na najbliższym posiedzeniu. 
5) Zarząd prowadzi rejestr swoich uchwał. 
 

§ 10 
1. W razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, 
członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia 
tego w protokole. 
2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1 Zarząd jest 
obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka z udziału w posiedzeniu Zarządu, 
którego sprawa dotyczy. 
 

§ 11 
W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się 
postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa. 
 

§ 12 
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Walne Zebranie Członków.  
 

 

 

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 
 
Załącznik nr 8 – Regulamin Rady 
 

 

  REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA  

„ŚLĘŻANIE – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA” 

 

    ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin Rady Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” określa 

organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady. 

2. Rada działa w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o Wspieraniu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427), Statutu Stowarzyszenia, uchwały Walnego 

Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu. 

§ 2 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1) LGD – oznacza Stowarzyszenie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania”. 

2) Rada – oznacza organ decyzyjny Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

3) Regulamin – oznacza Regulamin Rady Stowarzyszenia  „Ślężanie – Lokalna Grupa 

Działania” 

4) Walne Zebranie Członków – oznacza Wlane Zebranie Członków Stowarzyszenia 

„Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

5) Zarząd – oznacza Zarząd Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

6) Przewodniczący Rady – oznacza Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia „Ślężanie –- 

Lokalna Grupa Działania” 

7) Prezes Zarządu – oznacza Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa 

Działania”  

8) Biuro - oznacza Biuro Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

9) LSR – Lokalną Strategię Rozwoju dla Stowarzyszenia „Ślężanie Lokalna Grupa Działania” 

 

ROZDZIAŁ II 

Członkowie Rady 

§ 3 

1. Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków spośród 

uczestników tego Zebrania. 

2. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z zatrudnieniem w Biurze, członkostwem  

w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, przez cały okres realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

§ 4 

Przed podjęciem pracy w Radzie, każdy z jej członków składa pisemną deklarację poufności. 

Wzór deklaracji poufności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 5 

1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach Rady. 
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2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu, Członek Rady zawiadamia  

o tym na minimum 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia Przewodniczącego 

Rady, a następnie jest zobowiązany w ciągu 7 dni złożyć na jego ręce usprawiedliwienie 

w formie pisemnej. 

3. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału  

w posiedzeniu Rady uważa się: 

1) Chorobę albo konieczność opieki nad chorymi potwierdzoną zaświadczeniem 

lekarskim, 

2) Podróż służbową, 

3) Inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody. 

4. W przypadku trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady na 

posiedzeniu Rady, Przewodniczący ma prawo wystąpić z wnioskiem o odwołanie tego 

członka Rady i dokonanie wyboru uzupełniającego skład Rady.  

 
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 składany jest przez Przewodniczącego Rady lub      

upoważnionego Wiceprzewodniczącego Rady do Walnego Zebrania Członków. 

 

6. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków członka Rady, a w szczególności 

nieznajomości przedmiotu posiedzenia Rady, w tym operacji podlegających ocenie, 

nieuczestniczenie w szkoleniach organizowanych dla Rady, Przewodniczący 

uzasadniając swoją decyzję ma prawo wystąpić do Walnego Zebrania Członków   

o odwołanie tego członka Rady i dokonanie wyboru uzupełniającego skład Rady. 

Członkowi Rady przysługuje prawo odniesienia się do stawianych zarzutów. 

7. Decyzja Walnego Zebrania Członków w sprawie odwołania członka Rady, o którym 

mowa w pkt. 4 i 6 podejmowana jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

 

§ 6                         

1. Członkowie Rady mogą pobierać wynagrodzenie za udział w posiedzeniu, na 

którym dokonują oceny wniosków o ile Stowarzyszenie posiada na to 

odpowiednie środki.  W skład wynagrodzenia wlicza się zwrot ponoszonych 
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przez członków Rady kosztów podróży, związanych ze stawieniem się na 

posiedzeniu Rady,  

2. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zebranie Członków. 

3. W przypadku opuszczenia posiedzenia przez Członka Rady przed jego 

zakończeniem wynagrodzenie za to posiedzenie ulega obniżeniu o 50%. 

4. W przypadku nie zjawienia się Członka Rady na posiedzeniu odwoławczym 

wynagrodzenie za poprzednie posiedzenie na którym był obecny ulega obniżeniu 

o 30%. 

5. Wynagrodzenie jest naliczane na podstawie listy obecności i wypłacane 

członkom Rady w terminie do 21 dni po każdym posiedzeniu. 

§ 7 

Przewodniczący i Zarząd udzielają członkom Rady pomocy w wykonywaniu przez nich funkcji 

członka Rady poprzez informowanie o wszystkich działaniach Rady, wyposażanie  

w materiały informacyjne i biurowe, kierowanie na szkolenia itp. 

 

ROZDZIAŁ III 

Przewodniczący Rady 

§ 8 

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących  

i Sekretarza.  

2. Kadencja Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza trwa 4 lata. 

3. Do odwołania Przewodniczącego z pełnionej funkcji, potrzebna jest zgoda 2/3 ogólnej 

liczby członków Rady, wyrażona w głosowaniu jawnym na posiedzeniu Rady, na 

pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady. 

4. Wniosek o którym mowa w ust. 3 rozpatrywany jest na kolejnym posiedzeniu Rady. 

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio w stosunku do Wiceprzewodniczących  

i Sekretarza. 

§ 9 

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady. 

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego Rady, jego obowiązki pełni upoważniony 

Wiceprzewodniczący Rady. 
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3. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem i Biurem LGD  

i korzysta z ich  pomocy. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady 

§ 10 

Posiedzenia Rady są jawne i zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru 

wniosków prowadzonego przez LGD. 

§ 11 

Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady, uzgadniając miejsce, termin i porządek 

posiedzenia z Zarządem i Biurem LGD. 

§ 12 

W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia, Przewodniczący Rady może zwołać 

posiedzenie trwające dwa lub więcej dni. 

 

§ 13 

1. Członkowie Rady powinni być pisemnie zawiadomieni o miejscu, terminie  

i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. 

Dopuszczalne jest powiadomienie pocztą elektroniczną. 

2. W okresie 7 dni przed terminem posiedzenia Rady jej członkowie powinni mieć 

możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi  

z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas 

posiedzenia. 

3. Materiały i dokumenty w formie kopii mogą być przesłane łącznie  

z zawiadomieniem o posiedzeniu, udostępnione do wglądu w Biurze LGD lub na stronie 

internetowej przy użyciu indywidualnego hasła przydzielonego każdemu  

z członków Rady. Dopuszcza się przesłanie zawiadomienia o posiedzeniu Rady oraz 

wszystkich materiałów i dokumentów związanych z porządkiem posiedzenia, w tym 

wniosków o przyznanie pomocy pocztą elektroniczną. 

4. Przewodniczący Rady może wytypować członków Rady do prezentowania  kolejnych 

operacji. 
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ROZDZIAŁ V 

Posiedzenie Rady 

§ 14 

1. Posiedzenie Rady jest jawne. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku 

posiedzenia Rady podaje się do publicznej wiadomości, na stronie internetowej LGD, 

co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. 

2. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć prezes Zarządu lub wskazany przez niego 

członek Zarządu oraz przedstawiciel Biura Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

3. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu, bez prawa głosu 

osoby trzecie, w szczególności doradców Rady lub osoby, których dotyczą sprawy 

przewidziane w porządku posiedzenia. 

§ 15 

1. Posiedzenie Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.  

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego prowadzenie posiedzenia obejmuje 

Wiceprzewodniczący, któremu udziela pełnomocnictwa Przewodniczący. 

3. Obsługę posiedzenia Rady zapewnia Biuro LGD. 

§ 16 

1. Przed otwarciem posiedzenia, członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem 

na liście obecności. 

2. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez członka Rady wymaga poinformowania o 

tym Przewodniczącego. 

3. Prawomocność posiedzenia i podejmowania przez Radę decyzji (quorum) wymaga 

obecności, co najmniej 50% składu Rady. 

 

§ 17 

1. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący Rady podaje liczbę obecnych członków Rady 

na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza prawomocność 

posiedzenia (quorum). 

2. W razie braku quorum Przewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając równocześnie 

nowy, realny termin posiedzenia, krótszy niż 14 dni. 
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3. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu, których posiedzenie nie odbyło się. 

 

§ 18 

1. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przeprowadza wybór dwóch członków 

Rady, stanowiących Komisję Skrutacyjną, której powierza się obliczanie wyników 

głosowań, kontrolę quorum oraz wykonywanie innych czynności  

o podobnym charakterze.  

2. Po wyborze Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący przedstawia porządek posiedzenia i 

poddaje go pod głosowanie Rady. 

3. Członek Rady może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Rada poprzez 

głosowanie przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski. 

4. Przewodniczący  prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Radę. 

5. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 

1) omówienie i ocenę wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru 

prowadzonego przez LGD, 

2) podjęcie decyzji o wybraniu/nie wybraniu operacji do dofinansowania. 

3) podjęcie decyzji o zatwierdzeniu listy operacji wybranych i niewybranych do 

dofinansowania, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań. 

4) informację Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na 

operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady 

5) wolne głosy, wnioski, zapytania i dyskusja. 

6. Decyzja w sprawie oceny poszczególnych wniosków , wyboru poszczególnych operacji 

do dofinansowania oraz w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia list operacji wybranych i 

niewybranych  jest podejmowana w formie uchwały Rady  

 

§ 19 

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku 

posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji. 

2. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia. 
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3. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz osoby 

zaproszone do udziału w posiedzeniu. Przewodniczący Rady może określić maksymalny 

czas wystąpienia. 

4. Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności udziela głosu osobie referującej aktualnie 

rozpatrywaną sprawę, osobie opiniującej operację, przedstawicielowi Zarządu, a 

następnie pozostałym dyskutantom według kolejności zgłoszeń. Powtórne zabranie 

głosu w tym samym punkcie porządku obrad możliwe jest po wyczerpaniu listy 

mówców. Ograniczenie to nie dotyczy osoby referującej sprawę, osoby opiniującej 

operację oraz przedstawiciela Zarządu. 

5. Jeżeli mówca w swoim wystąpieniu odbiega od aktualnie omawianej sprawy lub 

przekracza maksymalny czas wystąpienia, Przewodniczący obrad zwraca mu na to 

uwagę. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący może odebrać mówcy głos. 

Mówca, któremu odebrano głos, może zażądać w tej sprawie decyzji Rady. Rada 

podejmuje decyzję niezwłocznie po wniesieniu takiego żądania. 

6. Jeżeli treść lub forma wystąpienia albo też zachowanie mówcy w sposób oczywisty 

zakłóca porządek obrad lub powagę posiedzenia, Przewodniczący Rady przywołuje 

mówcę do porządku lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole 

posiedzenia. 

7. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie 

potrzeby Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu wykonania niezbędnych 

czynności przygotowawczych do głosowania, na przykład przygotowania poprawek w 

projekcie uchwały lub innym rozpatrywanym dokumencie. 

8. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej 

chwili można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienie wniosku formalnego 

o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez 

Przewodniczącego. 

 

§ 20 

1. Przewodniczący Rady może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, jeżeli 

zabranie głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy lub w trybie 
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sprostowania, jednak nie dłużej niż 2 minuty. Poza kolejnością może także udzielić głosu 

członkom Zarządu, osobie referującej sprawę i osobie opiniującej projekt. 

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

szczególności w sprawach: 

1) stwierdzenia quorum, 

2) sprawdzenia listy obecności, 

3) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia, 

4) zmiany porządku posiedzenia (kolejności rozpatrywania poszczególnych 

punktów), 

5) głosowania bez dyskusji, 

6) zamknięcia listy mówców, 

7) ograniczenia czasu wystąpień mówców, 

8) zamknięcia dyskusji, 

9) zarządzenia przerwy, 

10) zarządzenia głosowania imiennego, 

11) przeliczenia głosów, 

12) reasumpcji głosowania. 

3. Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie, a wystąpienie w 

tej sprawie nie może trwać dłużej niż 2 minuty. 

4. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu. O przyjęciu lub 

odrzuceniu wniosku Rada rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie 

jednego przeciwnika wniosku. 

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

 

§ 21 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamyka posiedzenie. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Głosowanie 

§ 22 
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Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę 

głosowania i zarządza głosowania zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze statutu LGD 

oraz niniejszego Regulaminu. 

 

§ 23 

1. Wszystkie głosowania Rady są jawne. 

2. Głosowania Rady mogą odbywać się w następujących formach:  

1) Przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady, 

2) Przez wypełnienie (wersji papierowej lub elektronicznej) i oddanie Komisji 

Skrutacyjnej kart do oceny operacji, stanowiących załączniki od Nr 4 do Nr 8 do 

niniejszego regulaminu. 

3. Członkowie Rady dokonując oceny operacji nie mogą kierować się pobudkami innymi 

niż merytoryczne.  

4. W sytuacji zaistnienia okoliczności mogących budzić wątpliwości co do bezstronności 

członka Rady, w szczególności w sytuacji gdy członek Rady ubiega się o wybór jego 

operacji w ramach realizacji LSR – nie uczestniczy on ani w dyskusji ani w głosowaniu 

nad daną operacją.  

5 Przed przystąpieniem do oceny poszczególnych operacji każdy Członek Rady wypełnia  

deklarację bezstronności. Deklaracje te dołączane są do dokumentacji z posiedzenia i 

przechowywane w Biurze Stowarzyszenia. Wzór deklaracji bezstronności stanowi 

załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. 

6. Po złożeniu przez członków Rady deklaracji bezstronności, Przewodniczący wyklucza z 

procedury oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji członków Rady, którzy nie 

złożyli deklaracji bezstronności do oceny  danej operacji. 

7. Wykluczenie to dotyczy całego procesu oceny oraz procedury odwołania od decyzji 

Rady, co zaznacza się w protokole z posiedzenia Rady. 

8. Przy każdym głosowaniu  dotyczącym oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji 

ustala się quorum głosowania. Głosowanie jest ważne, gdy bierze w nim udział 

minimum 1/3 ogólnej liczby członków Rady. 
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9. Z chwilą poświadczenia nieprawdy w deklaracji bezstronności i  niedotrzymania 

zobowiązań z deklaracji poufności Członek Rady może zostać wykluczony z pełnienia 

funkcji Członka Rady przez okres kolejnych 3 posiedzeń Rady.  

10. Procedurę określoną w ust. 4 – 8 powtarza się w stosunku do oceny każdej operacji. 

Członkom Rady wyłączonym z oceny jednej operacji przywraca się prawo do udziału w 

ocenie kolejnych, chyba że ponownie zaistnieją okoliczności uzasadniające  jego 

wyłączenie. 

§ 24 

1. W głosowaniu przez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna oblicza głosy „za”, głosy 

„przeciw” i głosy „wstrzymuję się od głosu”, po czym informują Przewodniczącego Rady 

o wyniku głosowania. 

2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. 

 

§ 25 

1. Głosowanie przez wypełnienie kart do oceny operacji obejmuje: 

1) Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR, 

2) Głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych 

przez LGD. 

2. W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart do oceny operacji członkowie 

Rady oddają głos za pomocą odpowiednich kart, wydanych członkom Rady przez 

Komisję Skrutacyjną.  

3. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest 

nieważny, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady, 

2) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której 

dotyczy ocena (numeru wniosku, nazwy wnioskodawcy, nazwy projektu). 

4. Karty muszą być wypełniane piórem, długopisem lub cienkopisem. 

5. Znaki „X” lub „V” winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu. 

 

§ 26 
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1. Ocena zgodności z LSR polega na wpisaniu na karcie oceny operacji znaku „x”  

w kratce po prawej stronie przy każdym celu i przedsięwzięciu, z którym dana operacja 

jest zgodna. Zgodność operacji z LSR może występować w więcej niż jednym punkcie  

Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z:  

 a) co najmniej jednym celem ogólnym,  

 b) co najmniej jednym celem szczegółowym, 

c) co najmniej jednym przedsięwzięciem w ramach celu szczegółowego 

2. . Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oddaje się przez skreślenie jednej  

z opcji zaznaczonych gwiazdką w zawartym na karcie oceny operacji sformułowaniu 

„Głosuję za uznaniem, że operacja jest* nie jest* zgodna z LSR”. Pozostawienie lub 

skreślenie obu opcji uważa się za głos nieważny. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny 

zgodności operacji z LSR Komisja Skrutacyjna wzywa członka Rady, który wypełnił tę 

kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady 

może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych, 

oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach i kratkach wypełnionych podczas 

głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. 

4. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie 

wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny. 

5. Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny, jeśli 

bezwzględna większość głosów (50% + 1 z ustalonego quorum głosowania) została 

oddana na opcję, że operacja jest zgodna z LSR. 

6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. 

 

 

§ 27 

1. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD polega na 

wypełnianiu tabeli zawartej na „Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów 

LGD”, która jest odpowiednia do typu ocenianej operacji.  
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2. W trakcie zliczania głosów Komisja Skrutacyjna jest zobowiązana sprawdzić, czy łączna 

ocena punktowa operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została obliczona 

poprawnie. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny 

operacji według lokalnych kryteriów LGD, Komisja Skrutacyjna wzywa członka Rady, 

który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków.  

W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów 

w pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych 

podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. 

4. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie 

wypełniania, zostaje uznana za głos nieważny. 

5. Do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru przystępują tylko członkowie 

Rady, którzy uznali daną operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.    

6. Wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów dokonuje się 

w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na ważnych kartach do 

głosowania przez tych członków Rady, którzy uznali operację za zgodną z Lokalną 

Strategią Rozwoju i dzieli przez liczbę ważnie oddanych kart do głosowania. 

7. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. 

§ 28 

1. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana 

jest przez Radę uchwała o zgodności lub niezgodności operacji z LSR . 

2. W stosunku do każdej operacji uznanej za zgodną z LSR Rada podejmuje uchwałę 

dotyczącą spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.  

3. W stosunku do każdej operacji uznanej za zgodną z LSR i spełniającą lokalne kryteria 

wyboru Rada podejmuje uchwałę o wybraniu/ nie wybraniu operacji do 

dofinansowania. 

4. Na podstawie uchwał wymienionych w pkt.1, 2, 3 Rada podejmuje uchwałę  

o przyjęciu listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz wybranych  

i niewybranych do dofinansowania w ramach danego naboru wniosków, uwzględniając 

ilość punktów otrzymanych w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru LGD 

oraz dostępność środków na poszczególne typy operacji. 
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§ 29 

1. Każda uchwała powinna zawierać: 

1) Informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce 

zamieszkania lub miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON, NIP, 

numer identyfikacyjny producenta oraz indywidualne oznaczenie sprawy nadane 

przez LGD)  

2) Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku oraz lokalizacje operacji, 

3) Kwotę pomocy, o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we 

wniosku, 

4) Informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji z LSR  

5) Informację o wynikach głosowania i sumie przyznanych punktów według lokalnych 

kryteriów wyboru (w przypadku operacji uznanych za zgodne z LSR) 

6) Informację o możliwości złożenia odwołania od decyzji Rady w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania pisma w tej sprawie,  

7) Informację o wybraniu lub nie wybraniu operacji do  dofinansowaniu (w 

przypadku operacji zgodnych z LSR i spełniających lokalne kryteria wyboru).  

2. Przewodniczący Rady odczytuje uchwały dotyczące poszczególnych projektów    

rozpatrywanych w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania 

 

§ 30 
 

1. Po dokonaniu oceny operacji LGD informuje wnioskodawców na piśmie o:  

1) zgodności projektu z LSR albo jego niezgodności z LSR i wskazuje przyczyny 

niezgodności; 

2)  liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych 

wniosków;  

3) wybraniu/nie wybraniu operacji do dofinansowania; 

4)  możliwości złożenia odwołania od wyników oceny.  

5) w przypadku wybrania projektu w roku, w którym po raz ostatni zostanie podana 

do publicznej wiadomości informacja o możliwości składania wniosków LGD 
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wybiera projekty do wysokości 120 % ustalonego dla działania limitu na dany 

rok LGD informuje wnioskodawcę o tym czy projekt mieści się w ramach limitu 

dostępnych środków 

2. Jeśli nie wpłyną odwołania od wyników oceny wniosków przez Radę, listy ocenionych 

operacji w ramach poszczególnych działań oraz uchwały w sprawie ich przyjęcia stają 

się ostateczne bez konieczności zwoływania ponownego posiedzenia Rady. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Procedura odwoławcza 

 

§ 31 

12. Każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady Stowarzyszenia w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny, pisemnie 

bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia.  

13. Odwołanie polega na wypełnieniu formularza o ponowne rozpatrzenie wniosku o 

dofinansowanie który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

14. Organem uprawnionym do rozpatrywania odwołań jest Rada Stowarzyszenia.  

15. Odwołanie podlega na ponownym rozpatrzeniu przez Radę wniosku o dofinansowanie  

operacji na najbliższym posiedzeniu Rady. 

16. Wniosek (formularz) o ponowne rozpatrzenie operacji pozostaje bez rozpatrzenia w 

przypadku gdy:  

1) został wniesiony po upływie terminu określonego w pkt. 1  

2) został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą,  

3) nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we 

wniosku o ponowne rozpatrzenie 

17. Wniosek (formularz) o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji musi 

zostać szczegółowo uzasadniony.  

18. W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o dofinansowanie operacji 

członkowie Rady rozpatrują wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących w danym 

naborze i tylko w tych punktach, których dotyczyło uzasadnienie podane przez 

wnioskodawcę.  
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19. Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał 

liczbę punktów, która kwalifikuje go do otrzymania dofinansowania w danym naborze 

zyskuje prawo dofinansowania w ramach dostępnych środków. Ten fakt może 

spowodować skreślenie z listy operacji o mniejszej liczbie punktów.  

20. Wniosek (formularz) o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie konkretnej 

operacji może zostać złożony tylko jeden raz.  

21. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany w 

terminie 7 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym był rozpatrywany.  

22. Ponowna decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

ROZDZIAŁ VII 

Dokumentacja z posiedzenia Rady 

§ 32 

1. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. 

2. Wyniki głosowań odnotowuje się w protokole posiedzenia sporządzonego przez 

Sekretarza Rady lub w przypadku jego nieobecności przez osobę wyznaczoną przez 

Przewodniczącego Rady. 

3. Z każdego głosowania dokonywanego przez wypełnienie kart do oceny operacji komisja 

skrutacyjna sporządza protokół, w którym zawarte są informacje o przebiegu i 

wynikach głosowania. Karty oceny operacji, złożone w trakcie danego głosowania 

stanowią załącznik do protokołu komisji skrutacyjnej z tego głosowania. 

4. Protokół komisji skrutacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1) Skład osobowy komisji skrutacyjnej, 

2) Określenie przedmiotu głosowania, 

3) Określenie liczby uprawnionych do głosowania (quorum zebrania), liczby 

biorących udział w głosowaniu (quorum głosowania), ilości oddanych głosów 

ważnych i nieważnych, 

4) Wyniki głosowania, 

5) Podpisy członków komisji skrutacyjnej. 

 

§  33 
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1. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał 

proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia. 

2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry rzymskie 

oznaczające numer posiedzenia Rady, łamane przez kolejny numer uchwały od początku 

realizacji osi 4. Leader zapisany cyframi arabskimi, łamane przez dwie ostatnie cyfry 

roku. 

3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady po jej podjęciu. 

4. Uchwały podjęte przez Radę, Przewodniczący Rady przekazuje Zarządowi nie później 

niż 7 dni od ich uchwalenia. 

 

§ 34 

1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza się w terminie 7 dni po odbyciu posiedzenia i 

udostępnia do wglądu w Biurze LGD na okres 14 dni w celu umożliwienia członkom 

Rady wniesienia ewentualnych poprawek w jego treści. 

2. Wniesioną poprawkę, o której mowa w ust. 1 rozpatruje Przewodniczący Rady. Jeżeli 

Przewodniczący nie uwzględni poprawki, poprawkę poddaje się pod głosowanie na 

następnym posiedzeniu Rady, która decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu poprawek. 

3. Po zakończeniu procedury dotyczącej możliwości naniesienia poprawek do protokołu 

przewidzianej w ust. 1 i 2, Przewodniczący obrad podpisuje protokół. 

4. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady są gromadzone i przechowywane w Biurze 

LGD. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniona do wglądu wszystkim 

zainteresowanym. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Wolne głosy, wnioski i zapytania 

 

§ 35 

1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady, a 

odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu. 

2. Czas formułowania zapytania nie może przekroczyć 3 minut. 
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3. Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie możliwe na danym 

posiedzeniu, udziela się jej pisemnie, w terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia. 

 

ROZDZIAŁ IX 

Inne postanowienia 

§ 36 

      Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Walne Zebranie Członków. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1  
do Regulaminu Rady  
Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 
 

 

 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI 
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Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

 

Imię i nazwisko Członka Rady ………………………………………………………………………….. 

Niniejszym oświadczam, że; 

- zapoznałam/em się z Regulaminem Rady Stowarzyszenia, 

- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów 

ujawnionych mi lub wytworzonych przez mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie  lub 

jako rezultat oceny operacji i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów 

niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim, 

- zobowiązuję się do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, 

zgodnie z posiadaną wiedzą, 

- zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych 

informacji. 

 

 

 ………………………………………………………………………….. 

                                                                                           Podpis Członka Rady 

 

 

Miejscowość……………………………………………dnia.………………………. 20….. r. 

 

 

 

Załącznik Nr  2 
do Regulaminu Rady  
Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 
 

 

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI 
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Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”  

 

Imię i nazwisko Członka Rady ……………………………………………………………………….. 

 

Niniejszym oświadczam, że; 

- Nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i nie jestem związany/a z tytułu 

przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, jego 

zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie 

dofinansowania. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do 

niezwłocznego  poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny 

danej operacji. 

 

- Nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W 

przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego  poinformowania 

o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji. 

 

 ………………………………………………………………………….. 

                                                                                           Podpis Członka Rady 

 

 

Miejscowość………………………………………….………dnia …………………. 20….. r. 

 

Załącznik Nr 1  

do Regulaminu Rady  

Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

 

 

 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI 
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Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

 

Imię i nazwisko Członka Rady 

………………………………………………………………………….. 

Niniejszym oświadczam, że; 

- zapoznałam/em się z Regulaminem Rady Stowarzyszenia, 

- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów 

ujawnionych mi lub wytworzonych przez mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie  lub jako 

rezultat oceny operacji i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej 

oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim, 

- zobowiązuję się do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z 

posiadaną wiedzą, 

- zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych 

informacji. 

 

 

 ………………………………………………………………………….. 

                                                                                           Podpis Członka Rady 

 

 

Miejscowość……………………………………………dnia.………………………. 20….. r. 

 

 

 

Załącznik Nr  2 

do Regulaminu Rady  

Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

 

 

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI 
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Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”  

 

Imię i nazwisko Członka Rady ……………………………………………………………………….. 

 

Niniejszym oświadczam, że; 

- Nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z 

podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz 

osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie dofinansowania. W przypadku stwierdzenia takiej 

zależności zobowiązuję się do niezwłocznego  poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego 

Rady i wycofania się z oceny danej operacji. 

 

- Nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku 

stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego  poinformowania o tym fakcie 

Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji. 

 

 ………………………………………………………………………….. 

                                                                                           Podpis Członka Rady 

 

 

Miejscowość………………………………………….………dnia …………………. 20….. r. 
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Załącznik Nr  3 

do Regulaminu Rady  

Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

 

Formularz ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie  
 

Miejsce na 
pieczęć LGD 

FORMULARZ O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU 

 

Wersja: 1.1 

Strona 1 z 1 
 
NUMER 
WNIOSKU: 
 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 
 
 
 

NAZWA / TYTUŁ 
WNIOSKOWANEJ OPERACJI: 

 
 
 
 

DZIAŁANIE PROW 2007-2013  
W RAMACH WDRAŻANIA LSR 
(zakreślić właściwe) 

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

Uzasadnienie dla wszczęcia procedury odwoławczej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imię i Nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy  
 

Adres zamieszkania/siedziby 
 i telefon Wnioskodawcy: 

 
 
 

Adres e-mail Wnioskodawcy:  
 

Miejsce: Data: 
Podpis: 
 

Potwierdza pracownik 
biura: 

Data: Podpis: 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA  

1.Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD. 

2. Pola białe wypełnia Wnioskodawca. 
a. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 
b. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.   
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Załącznik Nr  4 
do Regulaminu Rady  

Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

Wzór karty oceny operacji na zgodność z LSR 

Miejsce na 
pieczątkę 

KARTA OCENY  
zgodności operacji z LSR 

KO nr 1  

Wersja: 1.1 

Strona 1 z 2 
  
NUMER WNIOSKU: 
 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 
 

 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ 
OPERACJI: 

 
 

 

DZIAŁANIE PROW 2007-2013  
W RAMACH WDRAŻANIA LSR 

� Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

� Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

� Odnowa i rozwój wsi 

� Małe projekty 

 

  
1. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?  

CO1: Podnoszenie atrakcyjności Ziemi Ślężańskiej przez wykorzystanie miejscowych zasobów naturalnych i kulturowych   
CO2: Wzrost miejsc pracy i dochodów mieszkańców wsi   
CO3: Integracja Lokalna i regionalna gmin i społeczności LGD   
  
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?  

CS.1.1. Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-
kulturowego do 2015 r. 

  CS.2.1. Wykreowanie i 
promocja marki produktu 
lokalnego do 2015 r. 


  

CS.3.1 Aktywizacja, integracja 
i edukacja mieszkańców 
obszaru LGD do 2015 r. 

   

CS.1.2. Poprawa systemu informacji i promocji 
regionu do 2015 r. 

  CS.2.2 Promocja i rozwój 
przedsiębiorczości do 2015 
r. 


  

CS.3.2. Wspólne projekty i 
wymiana doświadczeń 
pomiędzy LGD na poziomie 
regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym do 2015 r. 

   

CS1.3 Wzrost atrakcyjności miejscowości 
obszaru LSR oraz rozbudowa i poprawa 
standardu lokalnej infrastruktury społecznej, 
kulturowej, sportowej, rekreacyjnej i 
turystycznej do 2015 r. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

CS. 1.4. Organizacja plenerowych miejsc 
spotkań i aktywności mieszkańców do 2015 r. 

  

  
3. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR?  

P. 1.1.1 Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe    

P. 1.2.1 Informacja i promocja   

P. 1.3.1 Estetyka miejscowości oraz infrastruktura  społeczna, kulturowa, sportowa, rekreacyjna i  turystyczna.   
P. 1.4.1 Plenerowe miejsca spotkań i aktywności   

P. 2.1.1 Produkt lokalny   

P. 2.2.1 Rozwój przedsiębiorczości   

P. 3.1.1 Aktywizacja, integracja i edukacja mieszkańców   
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P. 3.2.1 Projekty współpracy   

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : 
 
 

 

Głosuję za uznaniem/nie uznaniem* operacji za zgodną z LSR (niepotrzebne skreślić)  

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 
PODPIS: 

  

PODPISY SEKRETARZY 
POSIEDZENIA OD 

1. 2.  

 
 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY OPERACJI nr 1: 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny 
Pola białe wypełnia Członek RADY LGD biorący udział w ocenie zgodności 
a. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 
b. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy każdym celu / przedsięwzięciu, z którym 

dana operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSR może występować w więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyć 
więcej kwadracików) Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym, 
co najmniej jednym celem szczegółowym oraz co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. 

c. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 
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Załącznik Nr  5 

do Regulaminu Rady  

Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów  

Miejsce na pieczęć 
LGD 

KARTA OCENY OPERACJI 
wg lokalnych kryteriów wyboru 

KO nr 3 

Wersja: 1.1 

Strona 1 z 1 
 
NUMER WNIOSKU: 
 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 
 
 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ 
OPERACJI: 

 
 
 

DZIAŁANIE PROW 2007-2013  
W RAMACH WDRAŻANIA LSR MAŁE PROJEKTY 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
W RAMACH LSR 

 

1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU 
Liczba 
punktów 

1.1. Kryterium 1 – Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację operacji.    

1.2. Kryterium 2 - Wartość pracy własnej oraz usług świadczonych nieodpłatnie   

1.3. Kryterium 3 - Liczba sektorów zaangażowanych w realizację operacji   

1.4. Kryterium 4 – Operacja będzie  realizowana przez organizację pozarządową   

1.5. Kryterium 5 - Zasięg oddziaływania operacji  

1.6. Kryterium 6 - Wykorzystanie lokalnych zasobów  

1.7. Kryterium 7- Zaangażowanie wnioskodawcy w działalność LGD  

1.8. Kryterium 8- Doświadczenie wnioskodawcy  

1.9. Kryterium 9- Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy  

1.10. Kryterium 10- Innowacyjność operacji  
1.11. Kryterium 11- Sposób przygotowania wniosku o udzielenie pomocy  

1.12. Kryterium 12- Ilość wniosków składanych w danym naborze na dane operacje.  

SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : 
 
 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELN
Y PODPIS: 

 

PODPISY SEKRETARZY 
POSIEDZENIA RADY 1. 2. 

 
 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający 
Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych kryteriów wyboru 
c. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 
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d. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  
e. W punktach od 1.1 do 1.5 należy wpisać przyznaną liczbę punktów 
f. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karTY 
g. Załącznik Nr  6 

do Regulaminu Rady  

Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów  

Miejsce na pieczęć 
LGD 

KARTA OCENY OPERACJI 
wg lokalnych kryteriów wyboru 

KO nr 4 

Wersja: 1.1 

Strona 1 z 1 
 
NUMER WNIOSKU: 
 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 
 
 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ 
OPERACJI: 

 
 
 

DZIAŁANIE PROW 2007-2013  
W RAMACH WDRAŻANIA LSR ODNOWA i ROZWÓJ WSI 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
W RAMACH LSR 

 

1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU 
Liczba 
punktów 

1.1. Kryterium 1 – Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację operacji   

1.2. Kryterium 2 - Zasięg oddziaływania operacji  

1.3. Kryterium 3 - Wykorzystanie lokalnych zasobów   

1.4. Kryterium 4 - Realizacja celów LSR   

1.5. Kryterium 5 - Trwałość operacji  

1.6. Kryterium 6 - Zaangażowanie wnioskodawcy w działalność LGD  

1.7. Kryterium 7- Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy  

SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : 
 
 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELN
Y PODPIS: 

 

PODPISY SEKRETARZY 
POSIEDZENIA RADY 1. 2. 

 
 
 
 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający 
Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych kryteriów wyboru 
h. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 
i. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  
j. W punktach od 1.1 do 1.4 należy wpisać przyznaną liczbę punktów 
k. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 
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Załącznik Nr  7 

do Regulaminu Rady  

Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów  

Miejsce na pieczęć 
LGD 

KARTA OCENY OPERACJI 
wg lokalnych kryteriów wyboru 

KO nr 2 

Wersja: 1.1 

Strona 1 z 1 
 
NUMER WNIOSKU: 
 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 
 
 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ 
OPERACJI: 

 
 
 

DZIAŁANIE PROW 2007-2013  
W RAMACH WDRAŻANIA LSR Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
W RAMACH LSR 

 

1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU 
Liczba 
punktów 

1.1. Kryterium 1 – Innowacyjność i przyjazność środowisku   

1.2. Kryterium 2 – Wykorzystanie lokalnych zasobów  

1.3. Kryterium 3 - Realizacja celów LSR  

1.4. Kryterium 4 – Tworzenie nowych miejsc pracy  

1.5. Kryterium 5 – Długość prowadzonej działalności gospodarczej 
 

1.6. Kryterium 6 – Zaangażowanie wnioskodawcy w działalność LGD 

SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : 
 
 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELN
Y PODPIS: 

 

PODPISY SEKRETARZY 
POSIEDZENIA RADY 1. 2. 

* niepotrzebne skreślić – wybranie opcji „niewykonalna” skutkuje odrzuceniem operacji 
 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający 
Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych kryteriów wyboru 
l. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 
m. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  
n. W punktach od 1.1 do 1.5 należy wpisać przyznaną liczbę punktów 
o. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 

 
 
 
 

 



 148

 
Załącznik Nr  8 

do Regulaminu Rady  

Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów  

Miejsce na pieczęć 
LGD 

KARTA OCENY OPERACJI 
wg lokalnych kryteriów wyboru 

KO nr 2 

Wersja: 1.1 

Strona 1 z 1 
 
NUMER WNIOSKU: 
 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 
 
 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ 
OPERACJI: 

 
 
 

DZIAŁANIE PROW 2007-2013  
W RAMACH WDRAŻANIA LSR Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
W RAMACH LSR 

 

1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU 
Liczba 
punktów 

1.1. Kryterium 1 – Wykorzystanie lokalnych zasobów  

1.2. Kryterium 2 – Realizacja celów LSR  

1.3. Kryterium 3 - Wielkość gospodarstwa wnioskodawcy  

1.4. Kryterium 4 – Zaangażowanie wnioskodawcy w działalność LGD  

1.5. Kryterium 5 - Innowacyjność i przyjazność środowisku  

SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : 
 
 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELN
Y PODPIS: 

 

PODPISY SEKRETARZY 
POSIEDZENIA RADY 1. 2. 

* niepotrzebne skreślić – wybranie opcji „niewykonalna” skutkuje odrzuceniem operacji 
 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający 
Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych kryteriów wyboru 
p. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 
q. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  
r. W punktach od 1.1 do 1.4 należy wpisać przyznaną liczbę punktów 
s. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 
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Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 
 
Załącznik nr 9 - Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu  
                          decyzyjnego  
    

 
Lp Imię  

Nazwisko  
Wiedza i 
doświadczenie   

Dokumenty 
potwierdzające 
wiedzę i 
doświadczenie 
(pełna nazwa i 
nazwa dokumentu)  

Znajo-
mość 
języka 
robocze
-go UE 

Dokumenty 
potwierdza-
jące 
znajomość 
języka 
roboczego 
UE (pełna 
nazwa i nr 
dokumentu)  

Dokumenty 
potwierdza-
jące 
zameldowa-
nie na 
pobyt stały 
co najmniej 
3 lata na 
obszarze 
objętym 
LSR 

1 Elżbieta 
Kędzierska -
Dydo 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 
informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejścia Leader oraz 
pozyskiwania 
środków unijnych. 

1.- Zaświadczenie ze 
szkolenia 
informacyjnego, 
CDR , Nr. 27/D   
 

  1 

2 Zbigniew 
Basisty 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 
informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejścia Leader oraz 
pozyskiwania 
środków unijnych. 

   1 

3 Jolanta 
Zarzeka 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 
informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejścia Leader oraz 
pozyskiwania 
środków unijnych. 
 

1.- Legitymacja 
"Zasłużony dla 
Rolnictwa Nr. 33743                          
2.- Zaświadczenie 
orealizacji projektów 
od Burmistrza 
Gminy Dzierżoniów,                    
3.-Zaświadczenie 
orealizacji projektów  
w ramach Leader + 

  1 
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od Burmistrza 
Gminy Dzierżoniów,                    
4.Zaświadczenie o 
realizacji projektu 
jako koordynator  od 
Burmistrza Gminy 
Dzierżoniów,    

4 Grzegorz 
Domagała 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 
informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejścia Leader oraz 
pozyskiwania 
środków unijnych. 

1.- Zaświadczenie 
Fundacji 
Ekologicznej 
"Zielona Akcja" z 
dnia 04-05.01.2008 
 

  1 

5 

Helena 
Artymowicz 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 
informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejścia Leader oraz 
pozyskiwania 
środków unijnych. 

   1 

6 

Michał 
Chabielski 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 
informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejścia Leader oraz 
pozyskiwania 
środków unijnych. 

   - 

7 

Piotr Mielnik 
 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 
informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejścia Leader oraz 
pozyskiwania 
środków unijnych. 

 
 

  1 

8 Violetta 
Gaworczyk 
 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 

   1 
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informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejścia Leader oraz 
pozyskiwania 
środków unijnych. 

9 

Władysław 
Gołębiowski  

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 
informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejścia Leader oraz 
pozyskiwania 
środków unijnych. 

   1 

10 

Andrzej 
Złomek 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 
informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejścia Leader oraz 
pozyskiwania 
środków unijnych. 

   - 

11 

Dorota 
Piszczałka 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 
informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejścia Leader oraz 
pozyskiwania 
środków unijnych. 

   1 

12 

Bartłomiej 
Bogdańki 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 
informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejścia Leader oraz 
pozyskiwania 
środków unijnych. 

   1 

13 Jadwiga 
Mierzwa 
zmiana 

nazwiska na 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 
informacyjnych 

1. Zaświadczenie ze 
szkolenia informa-
cyjnego, CDR  Nr. 
74/D                           

  1 
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Ziarnowska dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejścia Leader oraz 
pozyskiwania 
środków unijnych. 
 

2. - Zaświadczenie 
Fundacji Ekologicz-
nej "Zielona Akcja" 
z dnia 08-09.02.2008               
3. - Zaświadczenie 
Fundacji Ekologicz-
nej "Zielona Akcja" 
z dnia 4-5.01.2008,               
4.- Zaświadczenie z 
Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej 
z dnia 25-
26.04.2006,     
5.Certyfikat CFE,            
6.- Certyfikat RPO z 
dnia 26-27.11.2008,     
7.-Certyfikat 
Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej 
z dnia 07-
22.02.2006,                    
8.-Certyfikat 
Program Inicjatywy 
Wspólnotowej 
INTERREG III A z 
dnia 21.03.2006,                    
9.Zaświadczenie 
Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej 
z dnia  3.04.2007,        
10.- Zaświadczenie 
Fundacji Ekologicz-
nej "Zielona Akcja" 
z dnia 15.12.2005 

14 

Wojciech 
Gruszka 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 
informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejścia Leader oraz 
pozyskiwania 
środków unijnych. 

   1 

15 
Sylwia 
Sawicka 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 

1. - Certyfikat Grupa 
Ergo, Nr Szkolenia 
12/06/2008                     

  1 
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informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejącia Leader 
oraz pozyskiwania 
środków unijnych. 
 

2.- Zaświadczenie ze 
szkolenia informa-
cyjnego, CDR  Nr. 
49/D                           
3.-  Certyfikat Grupa 
Ergo, Nr Szkolenia 
10/10/2007                     
4.- Certyfikat Grupa 
Ergo, Nr Szkolenia 
20/9/2007             

16 

Justyna 
Pollak 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 
informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejścia Leader oraz 
pozyskiwania 
środków unijnych. 

    

17 

Adam 
Kozarowicz 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 
informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejącia Leader 
oraz pozyskiwania 
środków unijnych. 

   1 

18 

Lucyna 
Szpilakowska 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 
informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejącia Leader 
oraz pozyskiwania 
środków unijnych. 

1.Zaświadczenie ze 
szkolenia 
informacyjnego, 
CDR , Nr. 56/D   
 

  1 

19 

Andrzej 
Kukuła 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 
informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejącia Leader 
oraz pozyskiwania 
środków unijnych. 

   1 
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20 

Izabela 
Zamirska-
Rajek 

Uczestniczenie w 
szkoleniach, 
konferencjach 
informacyjnych 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, 
podejącia Leader 
oraz pozyskiwania 
środków unijnych. 

1.- Zaświadczenie 
wydane przez 
Burmistrza , 
potwierdzające 
doświadczenie . 
 

Język 
niemiec
ki 

Dyplom 
ukończenia 
studiów. 
Tytuł 
magistra 
filologii 
germańskiej 

1 

 
 
Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 
 
Załącznik nr 10 - Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji  
 
Nazwa 
członka albo 
partnera 

Realizowany 
projekt 

Czas 
realizacji 

Miejsce Realizacji  Koszt  

Stowarzyszenie 
Ślężanie – 
Lokalna Grupa 
Działania 
 
 
 
 
 
 

Ślężańska Odyseja – 
szlakiem historii 
legend i kultury 
ziemi”, realizowanego 
przez Stowarzyszenie 
Gmin Ślężańskich  
w ramach 
„Pilotażowego 
Programu Leader+” – 
Schemat I,  

28 .09. 2005r 
–marzec 2006 

Gminy: Dzierżoniów 
Niemcza , Sobótka, 
Mietków, 
Marcinowice 

149.975 zł. 

Stowarzyszenie 
Ślężanie – 
Lokalna Grupa 
Działania 
 

Ślężańska Odyseja - 
aktywizacja  
i wsparcie 
mieszkańców 
Partnerstwa 
Ślężanie…”, 
realizowanego przez 
Stowarzyszenie 
„Ślężanie - Lokalna 
grupa Działania” w 
ramach Pilotażowego 
Programu Leader+”- 
Schemat II 

13.04.2007r – 
30.05 2008 

Gminy: Dzierżoniów, 
Sobótka, Mietków, 
Marcinowice 

733.000 zł 
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Jolanta 
Zarzeka,  
Kamila 
Kaczmarzyk, 

Ślężańska Odyseja - 
aktywizacja  
i wsparcie 
mieszkańców 
Partnerstwa 
Ślężanie…”, 
realizowanego przez 
Stowarzyszenie 
„Ślężanie - Lokalna 
grupa Działania” w 
ramach Pilotażowego 
Programu Leader+”- 
Schemat II 

13.04.2007r – 
30.05 2008 

Gminy: Dzierżoniów, 
Sobótka, Mietków, 
Marcinowice 

733.000 zł 

Jolanta 
Zarzeka, 
Kamila 
Kaczmarczyk, 
Piotr Iwański, 
Grzegorz 
Domagała, 
 

Ślężańska Odyseja – 
szlakiem historii 
legend i kultury 
ziemi”, realizowanego 
przez Stowarzyszenie 
Gmin Ślężańskich  
w ramach 
„Pilotażowego 
Programu Leader+” – 
Schemat I,  
 

28 .09. 2005r 
–marzec 2006 

Gminy: Dzierżoniów 
Niemcza , Sobótka, 
Mietków, 
Marcinowice 

149.975 zł. 

Jolanta 
Zarzeka, 
Kamila 
Kaczmarczyk, 
Grzegorz 
Domagała, 
Piotr Iwański, 
Jolanta 
Pindera, 
Marian Kowal 

Ślężańska Odyseja - 
aktywizacja  
i wsparcie 
mieszkańców 
Partnerstwa 
Ślężanie…”, 
realizowanego przez 
Stowarzyszenie 
„Ślężanie - Lokalna 
grupa Działania” w 
ramach Pilotażowego 
Programu Leader+”- 
Schemat II 

13.04.2007r – 
30.05 2008 

Gminy: Dzierżoniów, 
Sobótka, Mietków, 
Marcinowice 

733.000 zł 

Jolanta 
Zarzeka, Piotr 
Iwański 

Remont dachu wraz z 
wymianą podsufitki w 
sali wiejskiej w 
Owieśnie 

29.08.2008 do 
10.09.2008 

Owiesno, gmina 
Dzierżoniów 

104 521,00, 
dofinansowanie 
20.000 zł z 
budżetu woj. 
dolnośląskiego – 
Mała Odnowa 
Wsi 

Jolanta 
Zarzeka,  
Piotr Iwański 

Budowa ogrodzenia 
wraz z montażem 
piaskownicy przy 
parku wiejskim z 
infrastrukturą 
sportowo – 

29.08.2008 do 
10.09.2008 

Książnica, gmina 
Dzierżoniów 

13 282,00 
dofinansowanie 
5.000 zł z 
budżetu woj. 
dolnośląskiego – 
Mała Odnowa 
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rekreacyjną w 
miejscowości 
Książnica 

Wsi 

Piotr Iwański „Czas na aktywność - 
program 
wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i 
młodzieży w gminie 
Dzierżoniów.”   
Rządowy Program we 
współpracy z 
Kuratorium Oświaty 

01.07.2007 – 
15.12.2007 

Szkoły gminy 
Dzierżoniów 

Wykorzystanie 
dotacji 
82.068.75, wkład 
własny gminy i 
szkół - 37.766,74. 
Ogólny koszt 
programu - 
119.835,49 

Piotr Iwański „Centra kształcenia na 
odległość na wsiach” 
realizowany przez 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i 
Praktycznego w 
Zielonej Górze. 
Fundusze z programu  
przeznaczone są na 
uruchomienie 
Centrum Kształcenia 
w Piławie Dolnej , 
wyposażonego w 
nowoczesny sprzęt 
komputerowy 
umożliwiający naukę 
online osobom z 
terenów wiejskich, w 
tym osobom 
niepełnosprawnym.  . 

01.02.2008 – 
30.09.2008 

Piława Dolna – 
gmina Dzierżoniów  

48.872,36 zł. 
Koszt gminy – 
7000 zł 
Sektorowy 
Program 
Operacyjny 
Rozwój Zasobów 
Ludzkich 2004 - 
2006, Priorytet 
2., działanie 2.1., 
schemat a) 
Zmniejszanie 
dysproporcji 
edukacyjnych 
pomiędzy wsią a 
miastem 

Piotr Iwański Latawcowa 
Sowiostrada (zajęcia 
wakacyjne dla dzieci 
z Jodłownika)  
 

Lipiec 2007. 
Lipiec 2008 

Jodłownik Dofinansowanie 
3.000 zł z 
Fundacji 
Wspomagania 
Wsi.  

Piotr Iwański „e - Vita – 
Inter@ktywne gminy” 
– szerokopasmowy 
dostęp do Internetu – 
opracowanie 
koncepcji 

Listopad 2007 
– maj 2008 

Gminy Dzierżoniów, 
Ziębice, Ząbkowice 
Śl., Niemcza, 
Stoszowice i Bardo 

50.600 zł z czego 
sumę prawie 
28.000 pokryła 
dotacja, 
pozyskana z 
Fundacji 
Wspomagania 
Wsi. Koszt 
poniesiony przez 
jedną gminę to 
3.800 zł. 

 
Tomasz Jara 

Gminne Centrum 
Informacji w Niemczy 

październik 
2004 – luty 
2007 

Niemcza  
Rynek 27/28 

76 500 zł• z 
czego 50 000 zł 
to kwota 
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maksymalna 
dotacji 

 
Tomasz Jara 

„Centra kształcenia na 
odległość na wsiach” 
realizowany przez 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i 
Praktycznego w 
Zielonej Górze. 
Fundusze z programu  
przeznaczone są na 
uruchomienie 
Centrum Kształcenia 
w Wilkowie Wielkim 
, wyposażonego w 
nowoczesny sprzęt 
komputerowy 
umożliwiający naukę 
online osobom z 
terenów wiejskich, w 
tym osobom 
niepełnosprawnym. 
Sektorowy Program 
Operacyjny Rozwój 
Zasobów Ludzkich 
2004 - 2006, Priorytet 
2., działanie 2.1., 
schemat a) 
Zmniejszanie 
dysproporcji 
edukacyjnych 
pomiędzy wsią a 
miastem 

01.02.2008 – 
30.09.2008 

Wilków Wielki 26 ( 
budynek po byłej 
Szkole Podstawowej) 
Gmina Niemcza 

52 000zł. wkład 
gminy 7500 zł. ( 
remont i 
przygotowanie 
pomieszczenia – 
koszt 
nierefundowany 

Tomasz Jara 
 

„Modernizacja 
pomieszczeń świetlicy 
wraz z przebudową 
toalet i budową 
podjazdów dla 
niepełnosprawnych” 
„Mała Odnowa Wsi” 
realizowana w ramach 
konkursu ogłoszonego 
przez UMWD 

15.10.2008 do 
10.11.2008 

Wilków Wielki 26 
Gmina Niemcza 

66 388 zł. kwota 
dotacji 25 tysięcy 

Tomasz Jara 
 
 

Program na rzecz 
społeczności romskiej w 
Polsce na rok 2006 

kwiecień - 
grudzień 2006 

Niemcza 5 000 zł. 

Tomasz Jara 
 
 

Program na rzecz 
społeczności romskiej w 
Polsce na rok 2007 

sierpień - 
grudzień 2007 

Niemcza 15 000 zł. 

 
Tomasz Jara                            
Izabela 

„Wioska internetowa -  
kształcenie na odległość 
na terenach wiejskich” 

01.02.2008 – 
30.09.2008 

Przerzeczyn Zdrój 
ul. Zdrojowa 15 
Gmina Niemcza 

wartość projektu to 
ponad 102 799 zł. 
wkład gminy 
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Zamirska -Rajek 
 

Sektorowy Program 
Operacyjny Rozwój 
Zasobów Ludzkich 2004 
- 2006, Priorytet 2., 
działanie 2.1., schemat 
a) Zmniejszanie 
dysproporcji 
edukacyjnych pomiędzy 
wsią a miastem 

wyniósł 3 tysiące 
złotych ( remont i 
przystosowanie 
pomieszczenia 

 
Tomasz Jara                            
Izabela 
Zamirska -Rajek 
 
 

Pilotażowy program 
„uczeń na wsi” – pomoc 
w zdobyciu 
wykształcenia przez 
osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy 
wiejskie oraz gminy 
miejsko-wiejskie – 
zakup pojazdu w ramach 
obszaru B 

2008 Gmina Niemcza Koszt projektu: 
164.000,00 
Dotacja PFRON: 
135.000,00 

Izabela 
Zamirska-Rajek 

Utworzenie strony 
internetowej LOT ZD 
etap I 

2006 Powiat dzierżoniowski 1.500,00 zł 

Izabela 
Zamirska-Rajek 

Wydanie cyklu folderów 
turystycznych etap I i II 

2006 / 2007 Powiat dzierżoniowski 4.000,00 zł 

Izabela 
Zamirska-Rajek 

NESTOR 
(trzy projekty 
realizowane osobno we 
współpracy z trzema 
różnymi organizacjami: 
1. ZHP Hufiec Ziemi 
Dzierżoniowskiej 
2. Klubem Osób 
Niewidomych, 
Niepełnosprawnych, 
Emerytów i Rencistów 
„Radość” w Niemczy, 
3. Polskim Związkiem 
Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów – Kołem 
Terenowym w Niemczy 

2007 Gmina Niemcza Dofinansowanie 
1. 6.000,00 zł 
2. 8.000,00 zł 
3. 5.000,00 zł 

Izabela 
Zamirska-Rajek 

Aktywna Wiosna 2008 
we współpracy z LKS 
Niemczanka w Niemczy 

Maj – 
październik 
2008 

Niemcza Dofinansowanie 
7.500,00 zł 

Izabela 
Zamirska-Rajek  

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i 
młodzieży z obszarów 
wiejskich 

Czerwiec – 
grudzień 2007 

Gmina Niemcza Koszt projektu: 
284.200,00 
Dofinansowanie: 
144.000 

Izabela 
Zamirska-Rajek 

Pilotażowy program 
„uczeń na wsi” – pomoc 
w zdobyciu 
wykształcenia przez 
osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy 
wiejskie oraz gminy 
miejsko-wiejskie – 
zakup pojazdu w ramach 

  Koszt projektu: 
164.000,00 
Dotacja PFRON: 
135.000,00 
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obszaru B 

Izabela 
Zamirska Rajek 

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i 
młodzieży z obszarów 
wiejskich 

Listopad - 
grudzień 2008 

Gmina Niemcza Koszt projektu: 
140.500,00 
Dofinansowanie 
94.000,00 

Sylwia Sawicka Remont i Modernizacja 
Świetlicy Wiejskiej w 
Jordanowie Śląskim – 
etap II 

08.2008 – 
10.2008 

Jordanów Śląski 217 490 zł 

Elżbieta 
Pasławska 
Lubińska, 
Anita Szprych, 
Dorota 
Piszczałka, 
Michał 
Chabielski, 
Jadwiga Krop, 
Stefan 
Szymański 

Ślężańska Odyseja – 
szlakiem historii 
legend i kultury 
ziemi”, realizowanego 
przez Stowarzyszenie 
Gmin Ślężańskich  
w ramach 
„Pilotażowego 
Programu Leader+” – 
Schemat I,  
 

28 .09. 2005r 
–marzec 2006 

Gminy: Dzierżoniów 
Niemcza , Sobótka, 
Mietków, 
Marcinowice 

149.975 zł. 

Elżbieta 
Pasławska, 
Magdalena 
Sączawa, 
Marta 
Pawłowska, 
Michał 
Hajdukiewicz, 
Zenon Gali, 
Katarzyna 
Lubińska, 
Anita Szprych, 
Dorota 
Piszczałka, 
Michał 
Chabielski, 
Jadwiga Krop 

Ślężańska Odyseja - 
aktywizacja  
i wsparcie 
mieszkańców 
Partnerstwa 
Ślężanie…”, 
realizowanego przez 
Stowarzyszenie 
„Ślężanie - Lokalna 
grupa Działania” w 
ramach Pilotażowego 
Programu Leader+”- 
Schemat II 

13.04.2007r – 
30.05 2008 

Gminy: Dzierżoniów, 
Sobótka, Mietków, 
Marcinowice 

733.000 zł 

Jadwiga 
Mierzwa, 
Anna Woźna, 
Katarzyna 
Kinal, 
Anna 
Czernicka, 
Waldemar 
Budzyński 
 

Ślężańska Odyseja – 
szlakiem historii 
legend i kultury 
ziemi”, realizowanego 
przez Stowarzyszenie 
Gmin Ślężańskich  
w ramach 
„Pilotażowego 
Programu Leader+” – 
Schemat I,  

28 .09. 2005r 
–marzec 2006 

Gminy: Dzierżoniów 
Niemcza , Sobótka, 
Mietków, 
Marcinowice 

149.975 zł. 

Jadwiga 
Mierzwa, 
Anna Woźna, 
Katarzyna 

Ślężańska Odyseja - 
aktywizacja  
i wsparcie 
mieszkańców 

13.04.2007r – 
30.05 2008 

Gminy: Dzierżoniów, 
Sobótka, Mietków, 
Marcinowice 

733.000 zł 
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Kinal, 
Anna 
Czernicka, 
Jerzy Guzik 
 

Partnerstwa 
Ślężanie…”, 
realizowanego przez 
Stowarzyszenie 
„Ślężanie - Lokalna 
grupa Działania” w 
ramach Pilotażowego 
Programu Leader+”- 
Schemat II 

Stanisław 
Susło, Regina 
Ozga, 
Agnieszka 
Wesołowska 

Ślężańska Odyseja – 
szlakiem historii 
legend i kultury 
ziemi”, realizowanego 
przez Stowarzyszenie 
Gmin Ślężańskich  
w ramach 
„Pilotażowego 
Programu Leader+” – 
Schemat I,  

28 .09. 2005r 
–marzec 2006 

Gminy: Dzierżoniów 
Niemcza , Sobótka, 
Mietków, 
Marcinowice 

149.975 zł. 

Stanisław 
Susło, Regina 
Ozga, 
Agnieszka 
Wesołowska, 
Mirosław 
Stawski, Anna 
Górniak 

Ślężańska Odyseja - 
aktywizacja  
i wsparcie 
mieszkańców 
Partnerstwa 
Ślężanie…”, 
realizowanego przez 
Stowarzyszenie 
„Ślężanie - Lokalna 
grupa Działania” w 
ramach Pilotażowego 
Programu Leader+”- 
Schemat II 

13.04.2007r – 
30.05 2008 

Gminy: Dzierżoniów, 
Sobótka, Mietków, 
Marcinowice 

733.000 zł 

Jadwiga 
Ziarnowska 
(Mierzwa) 
Anna Woźna 
Anna 
Czernicka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budowa boiska 
wielofunkcyjnego 
przy Zespole Szkół w 
Marcinowicach” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

październik 
2005 
 – czerwiec 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcinowice, Gmina 
Marcinowice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość projektu 
ok. 405 827,00 zł 
Wysokość 
dofinansowania 
269 296,00 zł zł 
/ max. wysokość 
dofinansowania/ 
z Europejskiego 
Funduszu 
Orientacji i 
Gwarancji Rolnej 
w ramach 
działania 
„Odnowa wsi 
oraz zachowanie  
i ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego” 
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Jadwiga 
Ziarnowska 
(Mierzwa), 
Anna Woźna, 
Anna 
Czernicka 

 
 
 
„Nasz wiejski 
ryneczek Wiry” 
 

 
 
październik 
2006r – maj 
2007r. 

 
 
Wiry, Gmina 
Marcinowice 
 

 
 
 
Wartość 
projektu 
133.531,72 zł 
Wysokość 
dofinansowania 
68.859,00 zł / 
max. wysokość 
dofinansowania/ 
z Europejskiego 
Funduszu 
Orientacji i 
Gwarancji Rolnej 
w ramach 
działania 
„Odnowa wsi 
oraz zachowanie  
i ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego” 
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Załącznik nr 9 do wniosku  

Lista realizacji 

LSR 

 

 

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

 

 

4.21 Wdrażanie 

projektów 

Współpracy 

4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, w tym : 

 

 

Razem oś 4 

Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla 

działań: 

 

 

Małe projekty 

 

 

Razem 4.1/413 

funkcjonowani

e 

LGD (koszty 

bieżące) 

nabywanie 

umiejętności  i 

aktywizacja 

Razem 4.31 
Różnicowanie 

w kierunku 

działalności 

nierolniczej 

Tworzenie 

i rozwój 

mikroprzed-

siębiorstw 

Odnowa i rozwój 

wsi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2008- 2009 - - 504 508,00 40 854,99 545 362,99 

 
0,00 54 187,57 77 334,35 131 521,92 676 884,91 

  

2010 - 83 290,50 489 871,38 219 549,04 792 710,92 0,00 105 375,53 64 527,43 169 902,96 962 613,88 

2011 

 
300 000,00 221 000,00 397 467,18 44 885,76 963 352,94 0,00 56 025,30 9 673,60 65 698,90 1 029 051,84 

2012 100 000,00 166 389,00 722 970,00 349 997,27 1 339 356,27 0,00 134 040,03 74 673,94 208 713,97 1 548 070,24 

2013 154 120,00 283 903,50 1 518 139,32 466 116,26 2 422 279,08 16 745,00 173 646,54 59 764,34 233 410,88 2 672 434,96 

2014 100 000,00  450 274,12 192 059,68 742 333,80 128 998,00 198 136,66 151 291,78 349 428,44 1 220 760,24 

2015 - - - - - - 214 588,37 152 583,56 367 171,93 367 171,93 

2008 -2015 654 120,00 754 583,00 4 083 230,00 1 313 463,00 6 805 396,00 145 743,00 936 000,00 589 849,00 1 525 849,00 8 476 988,00 
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