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WST P

Zebranie Za ycielskie Stowarzyszenia odby o si  2 lutego 2006r.
w Zwoleniu, przy udziale 40 Cz onków Za ycieli. Wybrano w adze (Zarz d
oraz Komisj  Rewizyjn  LGD), które zgodnie z wymogami reprezentuj  ró nych
partnerów spo ecznych i gospodarczych.

Lokalna Grupa Dzia ania (LGD) w I Schemacie Programu LEADER +
obejmowa a teren gminy Zwole  i przyj a nazw  i form  prawn  –
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”.

W wyniku dzia  szkoleniowych, informacyjnych i promocyjnych obszar
realizacji projektu zosta  rozszerzony o gminy: Policzna, Ciepielów, Kazanów,
Tczów, I a do realizacji Schematu II. Wybrano dwa tematy wiod ce
przeprowadzaj c stosowne ankiety i konsultacje na warsztatach do
przygotowania ZSROW (Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Tematami wiod cymi by y:

 poprawa jako ci ycia na obszarach wiejskich,
 wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym

potencja u obszarów nale cych do sieci Natura 2000.
W ramach realizacji osi 4 Leader na lata 2007-2013 Lokalna Grupa

Dzia ania „Dziedzictwo i rozwój” rozszerzy a swój zasi g i obejmuje obszar 11
gmin z powiatu lipskiego, radomskiego i zwole skiego: Ciepielów, Gózd, I a,
Jastrz bia, Jedlnia Letnisko, Kazanów, Pionki, Policzna, Przy k, Tczów i
Zwole .

Celem nadrz dnym Stowarzyszenia jest trójsektorowa wspó praca
partnerska sektora spo ecznego, sektora gospodarczego i publicznego
w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju swojego
obszaru oraz podnoszenie jako ci ycia mieszka ców poprzez realizacj
spójnego programu zrównowa onego rozwoju, sprzyjanie lepszemu
wykorzystaniu potencja u rozwojowego, popraw  konkurencyjno ci jako miejsca
zamieszkania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej.

Opracowana Strategia koncentruje si  wokó  trzech celów
strategicznych:
1. Podniesienie atrakcyjno ci turystycznej i wypoczynkowej obszaru LGD
2. Dziedzictwo kulturowe wa nym czynnikiem rozwoju, integracji i
promocji obszaru
3. Aktywizacja zawodowa i spo eczna mieszka ców obszaru LGD
„Dziedzictwo i Rozwój”

Strategia opracowana przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” ma
za zadanie wykorzysta  endogeniczne zasoby regionu na rzecz podniesienia
standardów ycia spo eczno ci lokalnej i rozwija  nowe funkcje obszarów
wiejskich takich jak: turystyka, przedsi biorczo  wykorzystuj c w tym celu
istniej cy lokalny potencja  ludzki.
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I. Charakterystyka lokalnej grupy dzia ania (LGD) jako jednostki
odpowiedzialnej za realizacj  lokalnej strategii rozwoju (LSR)

a) nazwa i status prawny LGD oraz data rejestracji w s dzie
Na obszarze jedenastu gmin województwa mazowieckiego: Ciepielów,

Gózd, I a, Jastrz bia, Jedlnia Letnisko, Kazanów, Pionki, Policzna, Przy k
Tczów, Zwole  powo ane zosta o Lokalna Grupa Dzia ania – Stowarzyszenie
„Dziedzictwo i Rozwój”.

Lokalna Grupa Dzia ania - Stowarzyszenie o nazwie  „Dziedzictwo i
Rozwój” jest stowarzyszeniem dzia aj cym na zasadach ogólnych, tzw.
rejestrowych (lub zarejestrowanym). Posiada osobowo  prawn . Dzia a
zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr
20, poz. 104 z pó niejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 07 marca 2007 r. o
Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Udzia em rodków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z przyj tym
statutem.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Dzia ania - Dziedzictwo i Rozwój”
z siedzib  w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwole  zosta o
utworzone poprzez podj cie przez 40 Cz onków – Za ycieli stosownej
uchwa y w dniu 02.02.2006 r. w Zwoleniu.

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zosta o zarejestrowane w dniu
06.04.2006 r. i otrzyma o numer KRS: 0000254626 , REGON: 140547112.

b) proces budowania partnerstwa
Lokalna Grupa Dzia ania (LGD) w I. Schemacie Programu LEADER +

obejmowa a tylko teren gminy Zwole .
W wyniku dzia  szkoleniowych, informacyjnych i promocyjnych obszar

realizacji projektu zosta  rozszerzony o gminy: Policzna, Ciepielów, Kazanów,
Tczów, I a. Do realizacji Schematu II wybrano dwa tematy wiod ce
przeprowadzaj c stosowne ankiety i konsultacje na warsztatach do
przygotowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dla
obszaru sze ciu gmin nale cych do LGD zosta a opracowana ZSROW.

W ramach realizacji osi 4 Leader na lata 2007-2013 Lokalna Grupa
Dzia ania „Dziedzictwo i Rozwój” rozszerzy a swój zasi g i obejmuje obecnie
obszar 11 gmin z powiatu lipskiego, radomskiego i zwole skiego: Ciepielów,
Gózd, I a, Jastrz bia, Jedlnia - Letnisko, Kazanów, Pionki, Policzna, Przy k,
Tczów i Zwole .

Poszczególne gminy przyst powa y do stowarzyszenia po przyj ciu
przez Rady Gmin uchwa  o przyst pieniu do LGD „Dziedzictwo i Rozwój”.

c) charakterystyka cz onków/ partnerów LGD i sposób rozszerzania
lub zmiany sk adu LGD
Zmiany sk adu LGD odbywaj  si  na podstawie zapisów statutu

stowarzyszenia - rozdzia  III statutu, od art. 9 do art.14.
Rozdzia  III statutu - Cz onkowie Stowarzyszenia  mówi:

§ 9.
1. Cz onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo e by  osoba fizyczna i prawna,
która spe nia warunki okre lone w ustawie „Prawo o stowarzyszeniach” oraz w
ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udzia em rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
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§ 10.
Nabycie i stwierdzenie utraty cz onkostwa w Stowarzyszeniu nast puje na
podstawie uchwa y Zarz du Stowarzyszenia.

§ 11.
1. Cz onek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowi zany:

1) propagowa  cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczy  w realizacji tego
celu,

2) przestrzega  postanowie  Statutu,
3) op aca  sk adki cz onkowskie,
4) bra  udzia  w Walnych Zebraniach Cz onków.

2. Cz onek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybiera  i by  wybieranym do w adz Stowarzyszenia,
2) sk ada  Zarz dowi Stowarzyszenia wnioski dotycz ce dzia alno ci

Stowarzyszenia,
3) bra  udzia  w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsi wzi ciach

o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
4) wst pu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.

§ 12.
Utrata cz onkostwa przez cz onka zwyczajnego Stowarzyszenia nast puje
wskutek:

1) z enia Zarz dowi pisemnej rezygnacji,
2) wykluczenia przez Zarz d:

a) za dzia alno  niezgodn  ze Statutem lub uchwa  w adz
Stowarzyszenia,

b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem
du,
3) cofni cia rekomendacji, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2,
4) mierci.

§ 13.
1. Osoby prawne mog  zosta  cz onkami wspieraj cymi Stowarzyszenie po

eniu wniosku do Zarz du Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarz dem
zasad wspierania Stowarzyszenia.
2. Utrata cz onkostwa, o którym mowa w ust. 1, nast puje wskutek:

1) z enia Zarz dowi pisemnej rezygnacji,
2) wykluczenia przez Zarz d:

a) za dzia alno  niezgodn  ze Statutem lub uchwa  w adz
Stowarzyszenia,

b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania
Stowarzyszenia,

3) likwidacji osoby prawnej b cej cz onkiem wspieraj cym Stowarzyszenia.
3. Cz onkowie wspieraj cy maj  prawo:

1) sk ada  Zarz dowi Stowarzyszenia wnioski dotycz ce dzia alno ci
Stowarzyszenia,

2) bra  udzia  w posiedzeniach w adz Stowarzyszenia z g osem doradczym,
na zaproszenie tych w adz.

§ 14.
Od uchwa y Zarz du w przedmiocie wykluczenia cz onkowi Stowarzyszenia
przys uguje odwo anie do Walnego Zebrania Cz onków w terminie 21 od dnia
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dor czenia uchwa y Zarz du o wykluczeniu. Uchwa a Walnego Zebrania jest
ostateczna i jest podejmowana na najbli szym Walnym Zebraniu.

W wyniku aktywnie prowadzonych dzia  informacyjnych na dzie
uchwalenia LSR stowarzyszenie zrzesza w sumie  84 cz onków w tym:

 8 podmiotów sektora gospodarczego,
 13 podmiotów sektora publicznego,
 63 podmioty sektora spo ecznego.

Szczegó owe informacje o cz onkach LGD przedstawia poni sza tabela:

Lp. Imi
i nazwisko/Nazwa instytucji Sektor Rodzaj prowadzonej

dzia alno ci
Funkcja
w strukturze

1 Bartosiewicz Stanis aw
spo eczny

Przewodnicz cy
Stowarzyszenia
Przyjació  Czarnolasu

Cz onek Zarz du

2 Bednarczyk Henryk spo eczny Prezes Stowarzyszenia
wiatowego Sycyna

Wiceprezes Zarz du

3 Bielec Monika spo eczny - Cz onek

4 Bogusiewicz Marian spo eczny - Cz onek

5 Buczma Zbigniew spo eczny - Prezes Zarz du

6 Cho uj Andrzej spo eczny - Cz onek Zarz du

7 Cieciel g Augustyn spo eczny - Cz onek

8 Czerwi ski Pawe spo eczny - Cz onek

9 sior Stanis aw spo eczny - Cz onek

10 ód Grzegorz
spo eczny

- Zast pca
Przewodnicz cego Rady
Stowarzyszenia

11 Górniak Krzysztof spo eczny - Cz onek

12 Gregorczyk Józef spo eczny - Cz onek

13 Grela Irena spo eczny - Cz onek Zarz du
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14 Gruszka Miros aw spo eczny - Cz onek

15 Januszewicz Eugenia
Franciszka spo eczny - Cz onek

16 Jaworska Bogus awa
Janina spo eczny - Wiceprezes Zarz du

17 Kabus W odzimierz spo eczny - Przewodnicz cy Komisji
Rewizyjnej

18 mpi ska Lidia spo eczny - Cz onek

19 Krawiec Witold spo eczny - Cz onek

20 Krukowska Wawrzak
Sabina Monika spo eczny - Cz onek

21 Liberski Karol Wojciech spo eczny - Cz onek

22 Machnik Wojciech Micha spo eczny - Cz onek

23 Maryjewski Grzegorz spo eczny - Cz onek

24 Mital S awomir spo eczny - Cz onek

25 Nowakowska El bieta
spo eczny

- Zast pca
Przewodnicz cego
Komisji Rewizyjnej

26 Ole  Adam spo eczny - Cz onek Komisji
Rewizyjnej

27 Ostrowski Dariusz spo eczny - Cz onek

28 Piskorek Micha spo eczny - Cz onek

29 Pyrka Hanna
spo eczny

- Cz onek Zarz du-
Skarbnik
Stowarzyszenia

30 Ry o Miros aw spo eczny - Cz onek
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31 Sa but Mateusz spo eczny Przewodnicz cy Rady
Miejskiej w Zwoleniu

Cz onek Komisji
Rewizyjnej

32 Siepietowska Jadwiga spo eczny - Cz onek

33 Stawarz Grzegorz Witold spo eczny - Cz onek Zarz du

34 St pie  Mariusz spo eczny - Cz onek

35 wi tek Krzysztof spo eczny - Cz onek

36 Wajs Piotr spo eczny - Cz onek

37 Wawrzak Micha spo eczny - Cz onek

38 Wieczerzy ski Mieczys aw spo eczny - Cz onek

39 Wieczerzy ska Natalia
Anna spo eczny - Sekretarz Zarz du

40 Zi ba Mariusz spo eczny - Sekretarz Komisji
Rewizyjnej

41 Bienias Pawe spo eczny - Cz onek

42 Burakowski Grzegorz spo eczny - Cz onek

43 Dubil Józef spo eczny - Cz onek

44 Figura Arkadiusz spo eczny - Cz onek

45 Towarzystwo Przyjació
Ziemi I eckiej

Krzysztof Kozera

spo eczny

- Cz onek Rady
Stowarzyszenia

46 Kozi ski Jerzy

spo eczny

Starosta Zwole ski,

Radny Rady Powiatu
Zwole skiego

Cz onek
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47 Kukli ski Robert spo eczny - Cz onek

48 Mróz Andrzej spo eczny - Cz onek

49 Nowakowski Czes aw spo eczny - Cz onek

50 Ostrowski Andrzej spo eczny - Cz onek

51 Piorun W adys aw spo eczny Radny Rady Gminy
Kazanów

Cz onek

52 Skorek Andrzej spo eczny - Cz onek

53 Sulima Arkadiusz spo eczny Radny  Rady  Powiatu  w
Zwoleniu

Cz onek

54 Wawrzonek Longin spo eczny - Cz onek

55 Zdrzalik Jolanta spo eczny - Cz onek

56 Mendyk Marianna
spo eczny

Prezes Zarz du
Zwole skiego
Uniwersytetu Ludowego

Cz onek

57 Strzelecki Robert spo eczny - Cz onek Rady
Stowarzyszenia

58 Madejski Miros aw spo eczny - Cz onek Rady
Stowarzyszenia

59 Danuta Rutkowska,”Sklep
Spo ywczo – Przemys owy

Danuta Rutkowska”

gospodarczy

Radna Rady Gminy
Kazanów

Cz onek Rady
Stowarzyszenia

60 Mieczys aw Kaim,”APR
CENTRUM s.c.

Mieczys aw Kaim, Joanna
Gwizd”

gospodarczy

- Cz onek

61 Piotr Figura „Zak ad
Piekarniczo – Cukierniczy

Piotr Figura”

gospodarczy

- Cz onek
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62 Cezary Adam Nowek
„Agencja Zarz du
Nieruchomo ci i Rozwoju
Regionalnego sp. z o. o.”

gospodarczy

- Cz onek

63 Zak ad Handlowo –
Us ugowy „AMMR”
Maraszkiewicz Alicja

gospodarczy
- Cz onek

64 Agent Ubezpieczeniowy

Bartosik Wies awa
gospodarczy

Radna  Rady  Miejskiej  w
Zwoleniu

Cz onek Rady
Stowarzyszenia

65 Ksi garnia „Ania” Ewa
Kaleta gospodarczy - Sekretarz Rady

Stowarzyszenia

66 Przedsi biorstwo
Handlowe „Anna HURT –
DETAL” Anna
Molendowska

gospodarczy

- Cz onek

67 Borek Mariusz spo eczny - Cz onek Rady
Stowarzyszenia

68 Stanis aw Kacperczyk
„Mazowiecka Izba
Rolnicza”

publiczny
- Cz onek

69 Pietruszewska El bieta spo eczny - Cz onek

70 Sulima Marianna spo eczny - Cz onek

71 Rojek Gra yna spo eczny - Cz onek Rady
Stowarzyszenia

72 Marianna Gajowiak
Stowarzyszenie

wiatowe Sycyna
spo eczny

- Cz onek

73 Artur Szewczyk, Gmina
Ciepielów publiczny - Cz onek

74 Andrzej Moskwa, Gmina
a publiczny - Cz onek

75 Wincenty Lipka, Gmina
Jastrz bia publiczny

- Zast pca
Przewodnicz cego Rady
Stowarzyszenia
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76 Dariusz Rzeczkowski,
Gmina Jedlnia - Letnisko publiczny - Cz onek Rady

Stowarzyszenia

77 Krzysztof Molendowski,
Gmina Gózd publiczny - Cz onek Rady

Stowarzyszenia

78 Marian Karolik, Gmina
Kazanów publiczny - Cz onek

79 Stanis aw Paj k, Gmina
Policzna publiczny - Cz onek

80 Marian Ku , Gmina Przy k publiczny - Cz onek

81 Miros aw Zió ek, Gmina
Pionki publiczny - Cz onek

82 Andrzej Wolszczak, Gmina
Tczów publiczny - Przewodnicz cy Rady

Stowarzyszenia

83 Bogus awa Jaworska,
Gmina Zwole publiczny - Wiceprezes Zarz du

84 Jerzy Kozi ski, Powiat
Zwole publiczny - Cz onek

d) struktura Rady - okre lona jest na podstawie zapisów statutu
Stowarzyszenia

§ 19a statutu mówi:
1. Rada Stowarzyszenia sk ada si  z 9 do 17 osób przy zachowaniu
nast puj cej struktury: Przewodnicz cy Rady, 2 Zast pców Przewodnicz cego
Rady, Sekretarz Rady, Cz onkowie Rady
2. Rada konstytuuje si  na swoim pierwszym posiedzeniu, w terminie
niezw ocznym
3. Minimum 50% sk adu Rady Stowarzyszenia stanowi  przedstawiciele
sektora spo eczno- gospodarczego
4. W celu zapewnienia sk adu, o którym mowa w ust.3, po ustaleniu liczby
cz onków Rady Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Cz onków, w pierwszej
kolejno ci wybiera si  cz onków Rady rekomendowanych przez podmioty
sektora spo eczno-gospodarczego w liczbie zapewniaj cej spe nienie wymogu,
o którym mowa w ust.3.
5. Do wy cznej kompetencji Rady Stowarzyszenia nale y wybór operacji,
które maj  by  realizowane w ramach LSR (kompetencja decyzyjna).
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6. Cz onek Rady Stowarzyszenia mo e zrezygnowa  z udzia u w pracach
zwi zanych z wyborem operacji, które maj  by  realizowane w ramach LSR
je eli uzna, e zachodz  w tpliwo ci co do jego bezstronno ci
7. Ka dy cz onek Rady Stowarzyszenia mo e wyst pi  z wnioskiem o
wykluczenie osoby lub osób, z prac zwi zanych z wyborem operacji, które maj
by  realizowane w ramach LSR je eli uznaj , e zachodz  w tpliwo ci co do
ich bezstronno ci.
8. Cz onek rady nie mo e bra  udzia u w pracach zwi zanych z wyborem
operacji, które maj  by  realizowane w ramach LSR je eli rozpatrywany jest
jego wniosek.
9. Z wnioskiem o odwo anie osoby lub osób ze sk adu Rady Stowarzyszenia
mog  wyst pi : Prezes Zarz du, Zarz d Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna
lub grupa minimum 11 cz onków Stowarzyszenia, przedstawiaj c uzasadnienie
wniosku do Walnego Zebrania.
10. Decyzj  w sprawie, o której mowa w ust. 6, 7 i 8 podejmuje Rada
Stowarzyszenia zwyk  wi kszo ci  g osów w glosowaniu tajnym.
11.  Decyzj  w sprawie, o której mowa w ust.9 podejmuje Walne Zebranie
zwyk  wi kszo ci  g osów w g osowaniu tajnym.
12.  W przypadku odwo ania kogokolwiek z Cz onków ze sk adu Rady
Stowarzyszenia wybory uzupe niaj ce przeprowadza si  w terminie 3 tygodni
od chwili odwo ania. Przepis ust. 4 stosuje si  odpowiednio.
13.  Od decyzji Rady przys uguje odwo anie wnoszone za po rednictwem biura
Stowarzyszenia do samej Rady.
14.  Rada pracuje w oparciu o Regulamin Rady zatwierdzony przez Walne
Zebranie Cz onków.
15. Decyzje Rady s  jawne i podlegaj  og oszeniu na stronie internetowej
Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Cz onków ustali o, e Rada Stowarzyszenia liczy
dzie 13 osób. W wyniku wyborów przeprowadzonych podczas Walnego

Zebrania Cz onków, w dniu 7 stycznia 2009 roku struktura Rady ukszta towa a
si  nast puj co:

1) Przedstawiciele sektora spo ecznego 6 osób  (46%)
2) Przedstawiciele sektora gospodarczego 3 osoby  (23%)
3) Przedstawiciele sektora publicznego 4 osoby  (31%)

Sk ad Rady Stowarzyszenia przedstawia poni sza tabela:
L.p. Imi  i nazwisko Nazwa cz onka, którego

dana osoba reprezentuje
Cz onek rady mieszka
na
terenie Gminy

Sektor

1 Kaleta Ewa
Ksi garnia „Ania”
Ewa Kaleta a gospodarczy

2 Rutkowska Danuta
Danuta Rutkowska
Sklep Spo ywczo Kazanów gospodarczy

3 Bartosik Wies awa
Agent ubezpieczeniowy
Bartosik
Wies awa

Zwole gospodarczy
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4 Borek Mariusz
-

Ciepielów spo eczny

5 Kozera Krzysztof
Towarzystwo Przyjació
Ziemi

eckiej
a spo eczny

6 Rojek Gra yna
-

Pionki spo eczny

7 Madejski Miros aw
-

Przy k spo eczny

8 Strzelecki Robert
-

Policzna spo eczny

9 Lipka Wincenty
Gmina Jastrz bia

Jastrz bia publiczny

10 Wolszczak Andrzej
Gmina Tczów

Tczów publiczny

11 Rzeczkowski Dariusz
Gmina Jedlnia- Letnisko

Jedlnia Letnisko publiczny

12 G ód Grzegorz
-

Zwole spo eczny

13 Molendowski
Krzysztof

Gmina Gózd
Gózd publiczny

Przyj to zasad , e nikt z cz onków Rady nie mo e zosta
zatrudniony w Biurze Stowarzyszenia.

e) zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego
Szczegó owe zasady i procedury funkcjonowania LGD okre la Statut

Stowarzyszenia, który stanowi za cznik do wniosku o wybór lokalnej grupy
dzia ania do realizacji lokalnej strategii rozwoju.

Zasady i procedury funkcjonowania organu decyzyjnego, czyli Rady
okre lone zosta y w jej Regulaminie, który tak e jest za cznikiem do wniosku o
wybór Lokalnej Grupy Dzia ania.

ównym zadaniem Rady jest wybór operacji (projektów) do
dofinansowania ze rodków pozostaj cych w dyspozycji LGD. Szczegó owe
regulacje dotycz ce wyboru operacji oraz organizacji pracy Rady zawarte s  w
Regulaminie.

Dokument ten zapewnia przejrzysto  decyzji podejmowanych przez
Rad , okre la quorum (co najmniej 50% cz onków Rady musi by  obecnych na
posiedzeniu Rady), wymagane do przeprowadzenia procedury wyboru operacji.
Decyzje Rady s  jawne – podaje si  je do publicznej wiadomo ci, a procedury
podejmowania decyzji s  podawane do publicznej wiadomo ci. Regulamin
zawiera tak e zapisy gwarantuj ce bezstronno  oceny operacji oraz procedura
wy czenia cz onka organu decyzyjnego od udzia u w dokonywaniu wyboru
operacji w razie, gdy Cz onek Rady z  wniosek o dofinansowanie operacji

cej przedmiotem posiedzenia w którym uczestniczy lub w przypadku
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stwierdzenia, i  operacja która b dzie podlega  ocenie zosta a z ona przez
osob  lub podmiot z którym Cz onek Rady pozostaje w zale no ci rodzinnej lub
z tytu u zwierzchnictwa lub podleg ci zawodowej.

Procedura naboru pracowników Biura LGD zawiera za cznik nr 1 do
LSR.

Opis stanowisk precyzuj cy podzia  obowi zków, zakres
odpowiedzialno ci na poszczególnych stanowiskach stanowi za cznik nr 2 do
LSR.

Opis warunków technicznych i lokalowych biura LGD stanowi za cznik
do wniosku o wybór lokalnej grupy dzia ania do realizacji lokalnej strategii
rozwoju.

f) kwalifikacje i do wiadczenie osób wchodz cych w sk ad organu
decyzyjnego przedstawione s  i udokumentowane w za czniku do
wniosku o wybór LGD

Rada Stowarzyszenia sk ada si  z 13 osób. Sze  z nich posiada niezb dna
wiedze (merytoryczna lub praktyczna). W zakresie realizacji projektów
korzystaj cych ze wsparcia ze strony rodków unijnych. 12 cz onków rady jest
zameldowanych na obszarze dziania LGD „Dziedzictwo i Rozwój” przez okres
co najmniej 3 lat. W strukturze Rady zachowany zosta  wymóg
reprezentatywno ci sektora gospodarczego i spo ecznego.

g) do wiadczenie LGD i cz onków LGD w realizacji operacji
przedstawione s  w za czniku do wniosku o wybór LGD

Prawie po owa cz onków Stowarzyszenia LGD (35 podmiotów) ma
do wiadczenie w realizacji projektów realizowanych na terenach obszarów
wiejskich. Do wiadczenie w realizacji projektów dzia ania LEADER LGD
zdoby a przy wdra aniu projektów w ramach Leader + na obszarze gmin
Ciepielów, I a, Policzna, Kazanów, Tczów, Zwole  w ramach dzia alno ci LGD
„Dziedzictwo i Rozwój’. Pozostali cz onkowie Stowarzyszenia realizowali
projekty wspó finansowane z SAPARD (3 podmioty), ZPORR (9 podmiotów),
SPO RZL (6 podmiotów), PO KL (1 podmiot), PAOW (2 podmioty). Cz onkowie i
partnerzy LGD „Dziedzictwo i Rozwój” korzystali tak e z innych programów i
inicjatyw wspólnotowych m.in.  SPO  Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora

ywno ciowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego z udzia em rodków krajowych, Poakcesyjny Program
Wspierania Obszarów Wiejskich – PIS Bank wiatowy.

Najwi ksze do wiadczenie w realizacji du ych projektów inwestycyjnych
dofinansowywanych ze rodków UE posiada sektor publiczny z gmin: Zwole ,

a, Kazanów, Tczów.
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II. Opis obszaru obj tego LSR
1. Uwarunkowania przestrzenne

Lokalna Strategia Rozwoju realizowana b dzie przez Lokaln  Grup
Dzia ania „Dziedzictwo i Rozwój” na terenie jedenastu gmin le cych w
po udniowo - wschodniej cz ci województwa mazowieckiego. Gminy te
wchodz  w sk ad trzech powiatów tj. powiatu lipskiego: (Ciepielów), powiatu
radomskiego (Gózd, I a, Jastrz bia, Jedlnia Letnisko, Pionki), powiatu
zwole skiego (Kazanów, Policzna, Przy k, Tczów, Zwole ). cznie zajmuj
obszar 1426,02 km2.

Pod wzgl dem administracyjnym wi kszo  gmin analizowanego
obszaru jest gminami wiejskimi, wyj tek stanowi  gminy: I a oraz Zwole , które

 gminami miejsko - wiejskimi. Ca y obszar obj ty projektem jest spójny
terytorialnie, z uwagi na fakt, e gminy s siaduj  ze sob .

Tabela 1. Gminy nale ce do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”

Lp. Gmina
Jednostka administracyjna Powierzchnia w

km2
Identyfikator

gminytyp gminy powiat

1. Ciepielów wiejska lipski 135,30 140902 2

2. Gózd wiejska radomski 77,76 142502 2

3. a miejsko-
wiejska radomski 255,82 142503 3

4. Jastrz bia wiejska radomski 89,51 142504 2

5. Jedlnia Letnisko wiejska radomski 65,57 142506 2

6.  Kazanów wiejska zwole ski 94,76 143601 2

7. Pionki wiejska radomski 230,82 142508 2

8. Policzna wiejska zwole ski 112,35 143602 2

9. Przy k wiejska zwole ski 130,89 143603 2

10. Tczów wiejska zwole ski 72,12 143604 2

11. Zwole miejsko-
wiejska zwole ski 161,12 143605 3

RAZEM 1426,02

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS
Obszar LGD usytuowany jest w po udniowo - wschodniej cz ci

województwa mazowieckiego. Otaczaj  go powiaty: kozienicki z województwa
mazowieckiego, starachowicki z województwa wi tokrzyskiego oraz powiat
pu awski z województwa lubelskiego. W sk ad otaczaj cych gmin wchodz
nast puj ce gminy: Gniewoszów, Garbatka - Letnisko, Kozienice, G owaczów,
Jedli sk, Radom, Skaryszew, Wierzbica, Mirzec, Brody, Rzeczniów, Sienno,
Lipsko, Chotcza, Janowiec, Pu awy.

Gminy charakteryzuj  si  wspóln  tradycj  kulturow  (sieci wspó pracy,
targi, odpusty) piel gnuj cych ma e ojczyzny wielkich ludzi: Jana
Kochanowskiego, Jacka Malczewskiego, Adolfa Dygasi skiego, Wac awa
Karczewskiego i Boles awa Le miana.
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Po enie obszaru w regionie obrazuje poni sza mapka:

2. Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze

PO ENIE I UKSZTA TOWANIE TERENU
Obszar LGD „Dziedzictwo i Rozwój” po ony jest we wschodniej cz ci

Równiny Radomskiej na pograniczu Niziny Mazowieckiej i Wy yny
Ma opolskiej. Rze  terenu cechuje prawie p aska powierzchnia wysoczyzny
pleistoce skiej. Nachylenie terenu nie przekracza 5 %, jedynie na zboczach
dolin i wydm dochodzi do 10 - 15%. Doliny rzek Zwolenki i I anki oddzielone s
od wysoczyzny wyra  kraw dzi  morfologiczn  o wysoko ci 3-8 m, co
szczególnie zaznaczone jest w krajobrazie. Doliny tych rzek tworz  taras
zalewowy akumulacyjny. Powierzchnia tego obszaru p ona jest na wysoko ci
150 - 200 m n.p.m., lekko falista obni aj ca si  w kierunku pó nocnym. Rze ba
terenu ukszta towana zosta a w wyniku akumulacji lodowca i wód
polodowcowych, erozji i akumulacji rzek i wiatru. Krajobraz terenu urozmaicaj
liczne naturalne i sztuczne stawy oraz oczka wodne, a tak e pojedyncze
drzewa, zaro la i k py. Wyst puj  te  zwarte drzewostany le ne.
KLIMAT
Cechy charakterystyczne dla mikroklimatu obszaru gmin tworz cych LGD
„Dziedzictwo i Rozwój”:

redni  roczn  temperatur  powietrza +7,6 C - + 8 C
redni  sum  opadów rocznych 550-600 mm

Czasem trwania pokrywy nie nej 50 - 70 dni
Najwy sz  temperatur  dobow  w lipcu + 23 C
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Najni sz  temperatur  dobow  w lutym - 7,1 C
rednioroczn  wilgotno ci  wzgl dn

powietrza
˜80%

Okres wegetacji ok. 210 – 215 dni
Przewa aj cy kierunek wiatrów: zachodni
GLEBY

Ca y obszar realizacji strategii z wy czeniem granic administracyjnych
miast nale y do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania I strefy
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
29.06.2004r. Gleby zaliczane s  przewa nie do IV, V i VI klasy bonitacyjnej, a
wi c s  niskiej jako ci – przewa nie s  to gleby bielicowe.
ZALESIENIE OBSZARU

Zalesienie obszaru LGD „Dziedzictwo i Rozwój” wynosi prawie 19%, co
jest wynikiem zbli onym do redniej dla ca ego województwa mazowieckiego.
Gmina Pionki jest najbardziej zalesiona gmina – 62,60%. Nieco mniejsza
powierzchni  le  dysponuje gmina I a (41,10%). Z kolei gminy Tczów i Gózd
nale  do najmniej zalesionych.

Tabela 2. Lesisto  gmin wchodz cych w sk ad LGD „Dziedzictwo i
Rozwój” wg danych z 2007r.

Gmina
Powierzchnia gruntów
le nych
( w ha)

% powierzchni ogólnej Grunty le ne
publiczne Skarbu
Pa stwa (ha)

Ciepielów 2 377,1 17,40 1 162,5

Gózd 626,3 8,00 29,3

a 10 778,5 41,10 9 356,5

Jastrz bia 1 353,9 14,90 478,9

Jedlnia-letnisko 827,6 12,40 502,6

Kazanów 1 510,0 15,70 793,0

Pionki 14 790,8 62,60 13 882,8

Policzna 1 091,6 9,70 127,6

Przy k 1 492,6 11,30 168,6

Tczów 501,8 7,00 4,8

Zwole 4 010,9 24,20 2 592,2
LGD „Dziedzictwo i
Rozwój” 39 361,1 18,19 29 097,8

Woj. mazowieckie 805 615,2 22,30 463 860,4
ród o: Bank Danych Regionalnych GUS

OBSZARY CHRONIONE
Obszary chronione to wyró niaj ce si  krajobrazowo tereny tworz ce

sie  po cze  pomi dzy poszczególnymi obszarami odznaczaj cymi si  du ym
bogactwem przyrodniczym. S  one g ównymi ogniwami rodowiska
przyrodniczego tworz cymi w y ekologiczne o wyj tkowych i niezwykle
wa nych walorach ekologicznych, rodowiskowych i krajobrazowych.
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Obszar dzia ania LGD „Dziedzictwo i Rozwój” posiada stosunkowo
bogate zasoby przyrodnicze. Najwi kszymi kompleksami le nymi s : Puszcza
Kozienicka oraz Puszcza I ecka.

Parki krajobrazowe, takie jak Kozienicki Park Krajobrazowy, zaliczane
 do wielko-powierzchniowych form ochrony przyrody. S  ochronie nie tylko

warto ci przyrodniczych ale tak e maj  przyczyni  si  do zachowania walorów
historycznych i kulturowych obszaru, popularyzowa  je i upowszechnia
w warunkach racjonalnego gospodarowania. Kozienicki Park Krajobrazowy
zosta  utworzony w 1983r. w celu ochrony naturalnego bogactwa lasów
Puszczy Kozienickiej. Park obejmuje obszar 26233,83 ha Puszczy z
najcenniejszymi drzewostanami. Otulina wokó  zajmuj ca obszar o powierzchni
36009,62ha jest doskona ym miejscem do rozwoju funkcji turystycznych i
rekreacyjnych gmin: Gózd, Jastrz bia, Jedlnia - Letnisko, Pionki, Policzna,
Zwole .

Dzi ki po eniu przestrzennemu Kozienicki Park Krajobrazowy
charakteryzuje si  du  ró norodno ci  form ukszta towania terenu oraz
bogactwem wiata fauny i flory. Na obszarze Parku zlokalizowanych jest

cznie 15 rezerwatów przyrody z nawet 200-letnim drzewostanem oraz 263
obiektów przyrody o ywionej podlegaj cych ochronie. Na terenie
Nadle nictwa Zwole  wyst puje 76 obiektów zakwalifikowanych jako pomniki
przyrody. W ród nich jest 67 gatunków chronionych, a 6 wpisanych jest do
„Polskiej czerwonej ksi gi ro lin”. Z pomniki przyrody uznano tak e zabytkowe
egzemplarze gatunków drzew wyst puj ce na obszarze pozosta ych gmin:
Pionki (80szt.), Jastrz bia (7szt.), I a (4szt.), Gózd (2szt.), Jedlnia–Letnisko
(1szt.), Ciepielów (1szt.). Za wyst puj cych na terenie Parku ponad 218
gatunków ptaków (m.in. orlik krzykliwy, bocian czarny, uraw i kraska) do
„Polskiej czerwonej ksi gi zwierz t” wpisanych jest 10 gatunków. Ssaki
reprezentowane s  przez 54 gatunki – w tym 29 chronionych.

Na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego zlokalizowanych zosta o
ponadto 92 ytki ekologiczne o cznej powierzchni 300,67ha, na które
sk adaj  si ródle ne bagna, liczne oczka wodne i torfowiska. U ytkami
ekologicznymi s  zas uguj ce na ochron  pozosta ci ekosystemów, które
maj  znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów
rodowisk.

Puszcza I ecka, drugi niezwykle istotny pod wzgl dem ekologiczno -
rodowiskowym kompleks le ny o ogólnej powierzchni 251 km2, po ona jest

na Przedgórzu I eckim, cz c si  cz ciowo z lasami Puszczy
wi tokrzyskiej. W jej drzewostanie przewa aj  sosny z domieszk  jode ,

modrzewi i drzew li ciastych. Obrze a tych lasów szczególnie w s siedztwie
y stanowi  tereny atrakcyjne pod wzgl dem krajobrazowym. Szczególnie

pi kny jest fragment puszczy, przez który przep ywa rzeka I anka. W gminie
a podlegaj cym ochronie u ytkiem ekologicznym jest torfowisko przej ciowe,

charakteryzuj ce si  zró nicowan  i cenn  przyrodniczo flor  i faun .
Na omawianym obszarze wyst puj  liczne zespo y przyrodnicze tj.

rezerwaty przyrody. Ich istnienie s y ochronie substancji ekosystemów, ostoi
przyrodniczych, siedlisk ró norodnych gatunków fauny i flory, tworów przyrody
nieo ywionej. Do najwa niejszych rezerwatów przyrodniczych zlokalizowanych
na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój” nale : „Miodne”, „Okólny ug”, „ ugi
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Helenowskie”, „Borowiec”, „Jedlnia”,  „Piotrowe Pole”, „ rod a Krolewskie”,
„Zago on”, „Brze niczka”, „Ciszek”, „Ponty im. Teodora Zieli skiego”, „Ponty
– D by”, „Za amanek”, „Pionki”, „Leniwa”. Planuje si  utworzy  Rezerwat
„Wyspy Gniazdkowskiej” na obszarze gminy Przy k obejmuj cy jeden z
ciekawszych fragmentów Wis y. Dla kilku gatunków Wis a stanowi g ówn
ostoj  na obszarze Polski. Gniazduje tu 50% polskiej populacji rybitwy
pospolitej, 80% rybitwy bio oczelnej, 95% mewy pospolitej. Rzeka stanowi te
wa ny szlak w drówkowy ptaków.

Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Zwolenki” obejmuje dolin
rzeki Zwolenki o powierzchni 5040 ha. Jest to teren o szczególnie du ych
walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Obszar stanowi mozaik  siedlisk
wodnych, podmok ych i suchych. Miejscami na dnie doliny, spotyka si  równie
zbiorniki wodne powsta e w wyniku wydobycia torfu. Na tarasie zalewowym
zachowa y si  zbiorowiska le ne rzadko spotykane w innych regionach Polski –
fragmenty olsów i lasów gowych. wiat zwierz t, a zw aszcza ptactwa jest
równie  niezwykle bogaty i wymaga ochrony gatunkowej. W dolinie gniazduje
ich oko o 80 gatunków, o wiele liczniejsze s  gatunki pojawiaj ce si  na tym
obszarze sezonowo. Jest to tak e siedziba oko o 19 gatunków ssaków.

Nadwi la ski Park Krajobrazowy po ony w po udniowo-wschodniej
cz ci gminy Przy k stanowi jeden z najcenniejszych europejskich
ekosystemów rzecznych. To kompleks przyrodniczy, który posiada walory by
sta  si  kolejnym parkiem krajobrazowym tego obszaru. Zgodnie z konwencj
„Ramsar” o obszarach wodno-b otnych maj cych unikatowe znaczenie dla
ptactwa wodno - b otnego odcinek ten zosta  zakwalifikowany do ochrony w
skali mi dzynarodowej.

Zespó  Przyrodniczo-Krajobrazowy „Sycyna” utworzony zosta  w
2003 r. i obejmuje swym zasi giem stawy w dolinie Sycynki oraz park przy
dawnym dworze Kochanowskich. Zlokalizowany zosta  na obszarze Równiny
Radomskiej, gdzie dominuj  gleby wytworzone g ównie z glin lekkich i rednich
oraz z piasków nadglinowych. Park zajmuje powierzchni  1,15 ha. G ównym
elementem struktury ekologicznej terenu s  doliny rzeczne. Rzeka Sycynka jest
dop ywem Zwolenki, która wpada do Wis y. Wi kszo  drzewostanu stanowi
nasadzenia z pocz tków XX w. W sk adzie gatunkowym dominuj
kasztanowce. Nad fundamentami dworu dominuje wyros a w miejscu ganku
dawnego dworu Kochanowskich pot na topola. Sycyna jest miejscem o
ciekawej historii oraz bogatych walorach kulturowych i przyrodniczych, co
stwarza mo liwo ci rozwoju ró norodnej dzia alno ci. Jest miejscowo ci
atrakcyjn  turystycznie, zwi zan  z yciem Jana Kochanowskiego.
Wytypowane zespo y przyrodniczo – krajobrazowe:

Obszar po ony w dolinie rzek (strumieni) Plewki i Czerniawki w
gminie Przy k - na tarasie zalewowym obu rzeczek zachowa y si  fragmenty
olsów oraz lasów gowych, brzegi dolin porastaj  zbiorowiska kserotermiczne.
Ni ej po one tereny zajmuj ki, wilgotne w ró nym stopniu.
Charakterystyczna jest mozaika trzcinowisk, turzycowisk oraz k piastych
wierzb. Celem ochrony by oby zachowanie harmonijnego uk adu ekologicznego
po czonego z walorami krajobrazowymi (g boko wci te doliny obu rzeczek).
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Fragment doliny Strugi Polickiej -  w wóz  poro ni ty  jest  olsem,  z
terenami zabagnionymi, ze stawami, z ro linno ci  szuwarowo-torfowiskow .
Gniazduj  tu liczne ptaki, wyst puj  liczne p azy.

3. Uwarunkowania historyczne i kulturowe
Uwarunkowania historyczne

Prace archeologiczne prowadzone na tym obszarze w pierwszej po owie
XIX wieku pozwoli y stwierdzi , e najstarsze lady osadnictwa pochodz
najprawdopodobniej z czasów prehistorycznych. W okresie nowo ytnym, dzi ki
przebiegaj cym przez te tereny szlakom handlowym nast pi  bujny rozkwit
regionu. Apogeum osadnictwa i rozwoju spo eczno – gospodarczego tych
terenów przypada na czasy jagiello skie. Blisko  geograficzna sprawi a, e
koleje losów 11 gmin tworz cych LGD „Dziedzictwo i Rozwój” s  zbie ne. W
jednakowy sposób przebiega  ich rozwój, dotyka y je te same zawieruchy
historii, zrywy powsta cze i dzia ania zbrojne I i II wojny wiatowej. Z obszarem
tym zwi zane s  tak e nazwiska wielkich postaci takich jak Jan Kochanowski,
dla którego ziemia zwole ska by a ziemi  rodzinn . Jacka Malczewskiego,
wybitnego polskiego malarza i jego dwóch braci przygotowywa  do nauki w
gimnazjum pisarz i pedagog Adolf Dygasi ski. By  on tak e pedagogiem
Wac awa Karczewskiego. Ten znany literat zwi zanych jest ze wsi  Wielgie w
gminie Ciepielów. Dla poety Boles awa Le miana I a by a nie tylko miejscem
wypoczynku. Tu spotka  swoj  muz  – Teodor  Lebenthal, której po wi ci  cykl
liryków. Okolice i eckie twórczo natchn y poezj  poety gdy  pe ne s  w tków
zwi zanych z t  miejscowo ci  i urokami samej gminy.
Ciepielów - lokalizacja miejscowo ci nast pi a w XVI w. Swój rozwój
zawdzi cza po eniu na historycznym trakcie z Sandomierza do Warszawy
przez rzek  I ank . Na obszarze tym zarówno w okresie powsta czym, jak i
podczas I i II wojny wiatowej dosz o do licznych zbrojnych potyczek, aktywnie
dzia y odzia y partyzanckie.
Gózd - wie  powsta a w miejscu osiemnastowiecznych karczowisk Puszczy
Kozienickiej. Do XVII w. wsie po one na obszarze obecnej gminy Gózd
stanowi y cz  w asno ci ziemskiej szlachty ró nych rodów herbowych.
Pierwsze wzmianki o miejscowo ci Gózd pochodz  z pierwszej po owy XIX w.
Niew tpliwa zaleta okolic gminy jest jej blisko  z Czarnolasem i Podgór  oraz
po enie w okolicach Puszczy Kozienickiej dzi ki czemu istnieje tu niezwykle
przyjazny mikroklimat.

a  - miasto od XIII w. stanowi o siedzib  biskupów krakowskich, cho  jego
rodowód si ga czasów wczesno – redniowiecznych. Lokowania miasta
dokona  bp. Iwo Odrow . Ruiny zamku biskupów i zabytkowa struktura
przestrzenna jest cech charakterystyczn  okolicy. W XIV w. I a zas yn a
dzi ki produkcji ceramiki i rozwojowi rzemios a garncarskiego, którym
zawdzi cza rozwój swoich funkcji handlowych. Schy ek okresu prosperitom
nast pi  po potopie szwedzkim. Obszary gminy by y te  miejscem walk
powsta czych oraz dzia  zbrojnych okresu II wojny wiatowej. Ziemie I yckie
go ci y polskich królów, biskupów, uczonych i humanistów cho by takich jak
Jan Kochanowski. Du y wk ad w rozwój miasta i okolic wnie li osadnicy
ydowscy. Dum  mieszka ców jest spu cizna patriotyczna.

Jastrz bia - pierwsza wzmianka o Jastrz bi pochodzi z 1191r. Wie  od
najdawniejszych czasów stanowi a w asno  królewsk . Tedy przebiega
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historyczny „trakt królewski”, którym podró owa  król W adys aw Jagie o.
Lokalizacja w pobli u „brzóskiego" traktu handlowego determinowa a dalszy
handlowy kierunek rozwoju spo eczno – gospodarczego obecnej gminy.
Jedlnia-Letnisko - tereny nad Gzówk , le ce w granicach dzisiejszej Jedlni-
Letnisko by y zamieszkane ju  od drugiej po owy XIX w. Walory klimatyczne i
rodowiskowe sprawi y i  obecnie jest to niezwykle urokliwa osada

wypoczynkowo – letniskowa. Atutem miejscowo ci jest tak e charakterystyczna
dla niej stylowa drewniana zabudowa willowa.
Kazanów - osada Kazanów za ona przez Marcina Kazanowskiego uzyska
prawa miejskie w XVI wieku. Jej lokacji dokonano na mocy przywileju
wydanego przez króla Zygmunta Augusta. Miasto i jego okolice stanowi y przez

ugi czas w asno  mo nych szlacheckich, którzy przyczynili si  znacz co do
rozwoju architektury zw aszcza o charakterze sakralnym. Cho  jest to gmina o
tradycjach rolniczych, posiada tak e dobrze rozwini te tradycje rzemie lnicze i
handlowe. Tak e i w przypadku Kazanowa w rozwój gminy du y wk ad wnie li
mieszka cy ydowscy. W czasie II wojny wiatowej aktywnie dzia ali na tym
terenie partyzanci.
Pionki - w okolicach Jedlni nale cej do gminy Pionki odnaleziono najstarsze
lady osadnictwa z obszaru dzia ania LGD „Dziedzictwo i Rozwój”. Dzi ki

bogactwu przyrody jakim dysponowa a Puszcza Kozienicka u pocz tku wieku
nowo ytnego okolice te sta y si  atrakcyjnym miejscem kolonizacyjnym. Na ten
okres datuje si  powstanie najstarszych wsi m.in. Jedlnia Ko cielna. Ówczesna
fauna przyci ga a królów polskich, którzy do XVIII w. otaczali te okolice
szczególn  opiek . Osada powsta a z po czenia dwóch wiosek – Zago onu i
Pionek. Gospodarczy rozwój Zago onu zdeterminowany zosta  decyzj  rz du
o wybudowaniu wytwórni prochu i materia ów krusz cych.
Policzna - geneza miejscowo ci si ga czasów redniowiecznych. Od ko ca XV
wieku pozostaje silnie zwi zana z rodem Kochanowskich. Na tym terenie
istnia a osada hutnicza, dzia a cegielnia i warsztaty tkackie. W okresie obu
wojen wiatowych prowadzono na tym terenie aktywne dzia ania zbrojne.
Tradycje patriotyczne si gaj  czasów powstania styczniowego.
Przy k - cho  miejscowo  istnia a od czasów redniowiecznych, notowano j
w XV w. jako cz  wielkiej w asno ci ziemskiej szlachty herbu Serokomla. W
nast pnych latach przechodzi a w r ce ró nych posiadaczy ziemskich, by w
1577 r. sta  si  dzier aw  poety Jana Kochanowskiego. Od XVI w. ponownie
zmieniali si  jej w ciciele i dzier awcy.
Tczów - nazwa miejscowo ci pochodzi najprawdopodobniej od s owa „tr cia”,
oznaczaj cego zaro la. Miejscowo  istnia a ju  w XII w. Pocz tkowo wie
nale a do w ci królewskich. Dwa wieki pó niej Tczów wraz z okolicami
zosta  wcielony przez króla W adys awa Jagie  do starostwa zwole skiego.
Podczas II wojny wiatowej dzia y na tym terenie oddzia y partyzanckie.
Zwole  - w latach 20 - tych XV w., na mocy przywileju wydanego przez króla

adys awa Jagie  na podwalinie wsi Gotardowa Wola utworzono Zwole .
Dwa czynniki wp yn y na dalszy dynamiczny rozwój spo eczno – gospodarczy
miasta: lokalizacja na szlaku komunikacyjnym biegn cym z Lublina przez
Zwole  do Radomia i Wielkopolski oraz dzia alno  rzemie lnicza. W latach
1566-1575 Jan Kochanowski pe ni  tu funkcj  prebendarza. Tutejszy ko ció
parafialny jest kojarzony powszechnie jako miejsce pochówku poety. Potop
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szwedzki i pó niejsze wojny XX w. znacznie przyczyni y si  do umniejszenia
znaczenia miasta, które pomimo tego zachowa o cz  swoich funkcji jako
wa ny lokalny o rodek administracyjny, ale przede wszystkim jako wa ny

rodek o wiaty i ycia kulturalnego.
Uwarunkowania kulturowe

Na poziom i jako ycia spo ecze stwa znaczny wp yw ma rodowisko
kulturowe. Z uwagi na historyczn  przynale no  gmin tworz cych LGD
„Dziedzictwo i Rozwój” do Województwa Mazowieckiego i przenikaniu na te
tereny elementów kulturalnych Ma opolski, posiadaj  one niezwykle podobn
do siebie spu cizn  kulturow  – zarówno t  materialn , jak i niematerialn .

Na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój” zachowa o si  wiele zabytków
przypominaj cych okresy wietno ci, bujnego rozkwitu oraz czasy tragicznych
wydarze . S  to przewa nie obiekty sakralne, pozosta ci dwornej zabudowy
rodów szlacheckich, miejsca pami ci ofiar patriotycznych zrywów i mogi y

nierzy uczestnicz cych w walkach I i II Wojny wiatowej.
Obiekty kultury materialnej obj te ochron  prawn

znajduj ce si  na obszarze obj tym Lokaln  Strategi  Rozwoju:
Gmina Ciepielów

 zespó  dworski (park dworski i dwór) z XIXw. w B kowej,
 ko ció  parafialny p.w. Podwy szenia Krzy a w Ciepielowie powsta y w

latach 1923-39,
 synagoga w Ciepielowie z XIXw.,
 park dworski w aziskach z po . XIXw.,
 park w Starym Ciepielowie z XVIIIw.,
 Wielgie
 ko ció  cmentarny w Wielgiem p.w. w. Wojciecha z ko ca XVIw.,
 park w Wielgiem z XVIIIw., nr rej.: 745 z 20.12.1957;

Gmina I a:
 Ko ció  farny pw. Wniebowzi cia NMP z I po . XIVw.,
 Zabudowania parafialne z I po . XVIIw.,
 Ruiny zamku w parku im. D. Czachowskiego z XIIIw.,
 Ko ció  pw. w. Ducha z I po . XVw.,
 Dawny budynek szpitalny wzniesiony w 1754r. na miejscu szpitala z

XVw. Od 1980r. mie ci si  w nim Muzeum Regionalne. Przy drodze do
Chwa owic

 pozosta ci grodziska i ko ció  z XVIIw. Zespó  pieców garncarskich z
XIXw. (jedyny w kraju). Grodzisko nosi nazw  – Kopiec Tatarski,

 Cmentarz parafialny na Wzgórzu w. Leonarda,
Gmina Jastrz bia:

 Ko ció  pw. Zwiastowania NMP, pierwotnie drewniany z po . XIXw.,
wyposa enie barokowe,

Gmina Jedlnia Letnisko:
 ko cio  parafialny pw. Opieki w. Jozefa sk adaj cy si  z cz ci

murowanej z ceg y w stylu neogotyckim i drewnianej z bali w stylu
staropolskim z sobotami (podcienia),

 pomnik po wi cony bohaterom ruchu oporu poleg ym za wolno  kraju,
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Gmina Kazanów
 cmentarz grzebalny gminy ydowskiej u ytkowany od po . XVIIIw. do

1942r. w Kazanowie
 cmentarz parafii rzymsko katolickiej za ony w 1807r., kwatery

nierskie z I-szej wojny wiatowej i wrze nia 1939r. oraz kwatera
partyzancka

 ko ció  parafialny p.w. Przemienienia Pa skiego 1788-1790 oraz
ogrodzenie cmentarza z kapliczk  i bram  z XIX/XXw.

Gmina Pionki:
 ko cio  pw. w. Miko aja i Ma gorzaty w Jedlni, pierwotnie by  drewniany

ufundowany przez W adys awa Jagie  w latach 1387-1391, obecnie
murowany, ufundowany przez Stanis awa Augusta w latach 1790-1792

Gmina Policzna
 zespó  dworski (dwór, kaplica dworska, park) w Czarnolesie
 ko ció  parafialny pw. w. Trójcy oraz dzwonnica w Gródku Starym
 gorzelniak. XIXw. – budynek murowany w Policznie
 neogotycki ko ció  parafialny pw. w. Stefana wzniesiony w l. 1889-94

w Policznie
 zespó  pa acowo-parkowy z II po . XIXw. (pa ac, pawilon, brama

wjazdowa, portiernia, park) w Policznie
Gmina Przy k

 kaplica w stylu neogotyckim, wybudowana na prze omie XIX/XXw.
w Grabowie nad Wis

 kaplica p.w. w. Zofii przy parafii w Grabowie n. Wis
 Kapliczka z XIXw. w Mszadli Dolnej (nie wpisana)
 park podworski z po . XIXw. w Grabowie nad Wis
 ko ció  parafialny p.w. w. Floriana, wzniesiony w l. 1862-63 w agowie
 cmentarz parafii rzymsko katolickiej w agowie (nie wpisany)
 dwór „Zwierzyniec” – Mszadla Stara (zburzony)

Gmina Tczów
 dom drewniany z 1898r. w Bartodziejach
 spichlerz – obiekt drewniany w Rawicy
 dom nr 47 z 1872r. w Rawicy
 cha upa nr 65 z 1867r. w Tczowie
 ko ció  parafialny pw. Jana Chrzciciela wybudowany w l. 1910-1926

w Tczowie
 dom drewniany z ok. 1840r. z bali pó traktowych w Wilczym ugu

Gmina Zwole :
 ko ció  parafialny w Zwoleniu p.w. Podwy szenia Krzy a wi tego
 park pa acowy, po . XIXw. w Jasie cu Soleckim (Kolonia)
 ko ció  parafialny p.w. Niepokalanego Pocz cia NMP w Jasie cu

Soleckim
 zespó  dworski w Sycynie (zarys fundamentów) wraz z parkiem
 zabytkowy uk ad urbanistyczny m. Zwolenia wraz z zabudow

pierzejow  rynku i budynkami przy ulicach Krakowskiej i Staropu awskiej
 cmentarz katolicki w Zwoleniu przy ul. Cmentarnej



Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Dzia ania
„Dziedzictwo i Rozwój”

24

 cmentarz ydowski w Zwoleniu przy ul. Chopina
 kaplica i cmentarz przyko cielny w Zwoleniu
 teren pocmentarny przy ul. Wojska Polskiego w Zwoleniu
 kapliczka przydro na z 1621r. w Sycynie.

Zachowa o si  tak e charakterystyczne dla tego regionu wiejskie
budownictwo mieszkalne i gospodarskie, a tak e liczne eksponaty zwi zane z
yciem i prac  spo eczno ci wiejskich: meble i sprz ty, które by y obecne w

izbach ch opskich lub w pokojach dworów szlacheckich, sprz t rolniczy,
kodzielnicze elementy dekoracyjne, charakterystyczne dla tego regionu

elementy stroju tj.: m skie nakrycia g owy tzw. „maciejówki”, czy kobiece
„szalinówki”, zapaski i gorsety.

Zabytki kultury materialnej to nie jedyne bogactwo obszaru LGD
„Dziedzictwo i Rozwój”. Niemniej wa ne i godne uwagi s  pozosta ci kultury
niematerialnej, do których nale y zaliczy  przede wszystkim kultywowane na
terenach wiejskich ró nego rodzaju zwyczaje i obyczaje ludowe silnie
schrystianizowane i zwi zane z rolniczym charakterem gmin. Niektóre z nich
mia y, a nawet maj  do dzi  dnia, do  widowiskowy charakter i z tego tytu u
warte s  kultywowania. S  utrwaleniu to samo  mieszka ców, integruj
spo eczno  wiejsk , stanowi  atrakcyjny element promocji ca ego
mikroregionu. Nale y do nich bez w tpienia zwyczaj przemierzania wsi przez
kol dników w okresie wi t Bo ego Narodzenia, uroczysto  Niedzieli
Palmowej, wi cenie pokarmów w Wielk  Sobot , lany poniedzia ek, procesja
w wi to Bo ego Cia a, sobótki wi toja skie, uroczysto ci do ynkowe po
wi cie Matki Boskiej Zielnej i inne. Ze wi tami tymi zwi zanych jest szereg

zwyczajów ogólnopolskich, np. przygotowywanie pisanek, czy palm
wielkanocnych, ale tak e regionalnych, np. b bnienie w wielki b ben w I y
w Wielk  Niedziel .

Niektóre z wymienionych powy ej obyczajów wi tecznych s
kultywowane do dzi , inne zanikaj  lub trac  znaczenie. W tym ostatnim
przypadku mo na wspomnie  odpusty w wiejskich ko cio ach parafialnych,
które trac  powoli charakter wi t religijnych po czonych z wielkimi festynami
ludowymi. Wydaje si  w pe ni celowym i uzasadnionym, aby zwyczaje i obrz dy
ludowe propagowa , a nawet reaktywowa , co mo e przyczyni  si  do promocji
regionu i rozwoju turystyki. Przyk adem takich dzia  s  Regionalne Spotkania
z Folklorem, organizowane w I y, b ce okazj  do prezentacji zespo ów
ludowych, „Jarmark Sztuki Ludowej”.

Kultura ca ego mikroregionu LGD „Dziedzictwo i Rozwój” rozwija si
w sposób dynamiczny. Do tradycji w czane s  nowe elementy, które s
rozwojowi dorobku kulturalnego. Dominuj ca postaci  regionu jest
renesansowy poeta Jan Kochanowski. To jego osoba by a inspiracj  dla
utworzenia szlaku turystycznego: Sycyna przez Zwole  do Czarnolasu.
Niezwykle istotnymi wydarzeniami kulturalnymi s  obchody „Dni Jana
Kochanowskiego” i w ramach nich organizowane „Imieniny Pana Jana”. Od
kilku lat I a kultywuje wi zi Boles awa Le miana z miastem organizuj c „Dni
Le mianowskie”, których g ównym punktem jest konkurs literacki. Prowadzone

 tak e i inne ciekawe imprezy m.in.: „I eckie Dni Kultury”, „Ogólnopolskie
Spotkania z Ballad ”, „Regionalny Przegl d Twórczo ci Artystycznej Osób
Niepe nosprawnych”.
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4. Ocena spo eczno - gospodarcza obszaru
Spo eczno  lokalna na obszarze LGD
Na terenie dzia ania LGD „Dziedzictwo i Rozwój” mieszka ponad 95

000 osób. Zró nicowanie potencja u ludno ciowego w poszczególnych gminach
jest wi ksze ani eli w przypadku powierzchni. Wyró niaj  si  trzy gminy: I a,
Jedlnia Letnisko oraz Zwole . Pozosta e gminy licz  mniej ni  10 000 osób
(najmniejsze s  Kazanów i Tczów - poni ej 5 tys.).
Tabela 3: Liczba ludno ci analizowanego obszaru zameldowanych na
pobyt sta y (stan w dniu 31 XII 2006r.)

Lp. Wyszczególnienie
Ludno

Ogó em czy ni Kobiety
1. Ciepielów 5 926 2 976 2 950
2. Gózd 8 072 4 022 4 050
3. a 15 686 7 650 8 036
4. Jastrz bia 6 476 3 272 3 204
5. Jedlnia Letnisko 11 575 5 793 5 782
6. Kazanów 4 751 2 385 2 366
7. Pionki 9 850 4 943 4 907
8. Policzna 5 995 2 942 3 053
9. Przy k 6 588 3 327 3 261

10. Tczów 4 906 2 510 2 396
11. Zwole 15 360 7 521 7 839

Ogó em obszar LGD 95 185 47 341 47 844
ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS

Tendencje demograficzne wyst puj ce na przestrzeni ostatnich lat w
Polsce wskazuj  na wzrost liczby ludno ci w wieku poprodukcyjnym i
równoczesny spadek ludno ci w wieku przedprodukcyjnym (m odzie , dzieci).
Wp yw na to ma wiele czynników, mi dzy innymi zmieniaj cy si  model rodziny
oraz coraz bardziej konsumpcyjny tryb ycia, co powoduje sta e zmniejszanie
si  liczby urodze . Na taki stan rzeczy ma równie  wp yw wej cie w wiek
produkcyjny osób urodzonych w pierwszej po owie lat 80-tych, tj. w okresie
ostatniego wy u demograficznego.
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Tabela 4. Liczba ludno ci na obszarze LGD wed ug wieku

Wyszczególnienie
liczba ludno ci

w wieku
przedprodukcyjnym

liczba ludno ci
w wieku

produkcyjnym

liczba ludno ci
w wieku

poprodukcyjnym
Ciepielów 22,8 57,9 19,3

Gózd 27,2 60,9 12,0

a 21,0 61,5 17,5

Jastrz bia 26,3 59,8 13,8

Jedlnia Letnisko 23,7 63,0 13,4

Kazanów 24,6 56,6 18,9

Pionki 24,5 60,1 15,4

Policzna 23,3 57,2 19,5

Przy k 22,2 57,6 20,2

Tczów 24,7 59,4 15,9

Zwole 22,6 62,5 14,9
rednio obszar LGD 23,9 59,68 16,44

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS

Ludno  zamieszkuj ca na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój”
posiada nieco m odsz  struktur  wiekow , ze zdecydowanie wi kszym
udzia em osób w wieku przedprodukcyjnym (23,9%) i mniejszym udzia em
ludno ci poprodukcyjnej (16,44 %).
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Tabela 5: Migracje wewn trzne i zagraniczne na pobyt sta y w latach 2006 i 2007 ludno ci z 11 gmin tworz cych LGD.

Gminy

Nap yw Odp yw Saldo migracji
ogó emzameldowania

ogó em
z miast z zagranicy wymeldowania

ogó em
do miast za granic

2007r. 2006r. 2007r. 2006r. 2007r. 2006r. 2007r. 2006r. 2007r. 2006r. 2007r. 2006r. 2007r. 2006r.
Ciepielów 61 41 22 16 - - 80 44 38 23 - - - 19 - 3
Gózd 133 100 68 76 - - 75 97 37 40 - - 59 3

a 169 170 87 75 2 3 225 221 144 134 2 3 - 56 - 51
Jastrz bia 90 90 62 66 - - 80 52 50 31 1 - 10 38
Jedlnia
Letnisko 303 214 248 176 2 - 171 89 111 56 9 - 132 125

Kazanów 55 43 23 20 - 1 72 59 42 31 - - - 17 - 16
Pionki 121 103 83 81 - 1 126 110 62 76 4 7 - 5 - 7
Policzna 82 63 55 32 - - 73 75 41 38 1 - 9 - 12
Przy k 72 59 33 21 1 - 67 94 38 40 - - 5 - 35
Tczów 68 31 29 14 - - 67 56 26 16 - - 1 - 25
Zwole 193 182 88 88 1 2 280 202 110 96 7 2 - 87 - 20
RAZEM
Obszar
LGD

1 347 1 096 798 665 6 7 1 316 1 099 699 581 22 12 31 - 3

ród o: opracowania w asne na podstawie danych GUS
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Ogólne saldo migracji dla mieszka ców wszystkich gmin, na terenie których b dzie
realizowana Strategia LGD jest dodatnie w roku 2007 jedynie do poziomu 31 wska nika
ogólnego. Wysoko  ogólnego wska nika wynika jednak z wyra nie wzrostowego salda
migracyjnego jaki mo na zaobserwowa  na terenie gminy Jedlnia-Letnisko (132 w 2007r. i
125 w 2006r.). Saldo migracyjne w przypadku 2 najwi kszych gmin nale cych do LGD
„Dziedzictwo i Rozwój”: Zwole  i I a jest ujemne i co bardzo niepokoj ce, wska nik
ujemny wzrasta na przestrzeni lat. W analizowanym przedziale czasu wzrasta stopniowo
poziom migracji ludno ci do wi kszych o rodków miast i za granic . Dotyczy to przede
wszystkim osób w wieku produkcyjnym, czynnych zawodowo, osób m odych
legitymuj cych si  wy szym wykszta ceniem.

Gospodarka obszaru
Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych na terenie obj tym

dzia aniem LGD wed ug stanu na koniec 2007r. wynosi a 5182.
Znaczna wi kszo , bo blisko 96% podmiotów gospodarczych na obszarze LGD

nale y do sektora prywatnego. Jedynie 218 podmiotów dzia aj cych na obszarze LGD
nale y do sektora publicznego. Du a liczba prywatnych inicjatyw gospodarczych jest
zjawiskiem bardzo pozytywnym. Oznacza rozwój przedsi biorczo  lokalnej i rosn
mobilno  zawodow  ludno ci w kierunku samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc
pracy.

W analizowanych gminach struktura w asno ciowa podmiotów gospodarczych
wygl da podobnie. W celu przedstawienia pe nej charakterystyki gospodarki konieczne jest
pokazanie liczebno ci podmiotów gospodarczych wed ug bran , w których dzia aj .

Najwi ksza liczba firm przypada na handel i naprawy - 1768 firm. Kolejna to
wytwarzanie i zaopatrywanie w energi  elektryczn , gaz, par  wodn , gor  wod
i powietrze do uk adów klimatyzacyjnych z 704 podmiotami oraz budownictwo – 698 firm.

466 firm reprezentuje bran e rolnicze i oko o rolnicze, nale y podkre li , e chodzi
wy cznie o podmioty prowadz ce pozarolnicz  dzia alno  gospodarcz , gdy  statystyka
ta nie obejmuje indywidualnych gospodarstw rolnych. Najwi cej takich firm jest
zlokalizowanych w gminie I a. Rolnictwo stanowi dominuj  ga  gospodarcz . Du e
znaczenie nie tyle gospodarcze ile zwi zane  z zachowaniem i kultywowaniem tradycji
regionalnych odgrywaj  lokalne produkty tj.: miody z Czarnolasu, pieczywo z Policznej,
obwarzanki „Sycynka”.

Mniejsz  liczebno ci  podmiotów odznacza si  dzia alno  zwi zana
z zakwaterowaniem i us ugami gastronomicznymi, w którym dzia a 303 podmioty
gospodarcze. Najmniej firm zarejestrowanych jest w bran y górnictwo, przemys  oraz firm
zajmuj cych si  dostaw  wody oraz gospodarowaniem ciekami i odpadami.

 Poni sza tabela przedstawia struktur  podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
na terenie LGD wg stanu na koniec roku 2007.
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Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon wg sekcji PKD na terenie LGD w roku 2007
Ogó em

R
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nictw

o,
ow

iectw
o i rybactw

o
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o i w
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m
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D
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D
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i
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o
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D
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 profesjonalna,

naukow
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D
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Adm
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e

zabezpieczenia spo
eczne

publiczne
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atne

Ciepielów 309 57 1 0 33 0 46 97 9 5 4 11 10 11 7 18
15 294

Gózd 328 30 0 0 49 0 53 111 9 11 6 24 10 7 5 13
13 315

a 894 96 0 1 99 2 119 287 12 41 20 63 17 34 43 60
46 848

Jastrz bia 319 34 0 0 53 1 48 91 4 16 14 14 6 9 8 21
13 306

Jedlnia Letnisko 871 50 0 0 161 0 86 319 16 60 19 66 6 16 22 50
20 851

Kazanów 244 26 0 0 45 0 17 63 3 14 4 9 10 8 6 9
13 231

Pionki 429 42 0 0 71 0 42 168 6 26 10 22 5 12 5 20
12 417

Policzna 307 30 0 1 32 0 52 95 6 36 3 11 8 9 5 19
14 293

Przy k 246 21 0 0 18 0 43 81 6 25 3 9 11 11 3 15
16 230

Tczów 201 26 0 0 25 0 35 69 2 13 0 3 6 12 4 6
15 186

Zwole 1034 54 0 0 118 2 127 387 26 56 41 81 19 25 39 59
41 993

Ogó em obszar
LGD

5182
466 1 2 704 5 698 1768 99 303 124 313 108 154 147 290

218
496
4

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS
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Specyfika obszaru
Elementy wiadcz ce o specyfice obszaru, na którym b dzie realizowana

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Dzia ania „Dziedzictwo i Rozwój”:
Spójno  geograficzna i administracyjna

Lokalna Grupa Dzia ania „Dziedzictwo i Rozwój” obejmuje swoim zasi giem
teren jedenastu gmin tj. Ciepielów, Gózd, I a, Jastrz bia, Jedlnia Letnisko,
Kazanów, Pionki, Policzna, Przy k Tczów, Zwole . I a i Zwole  to gminy miejsko-
wiejskie, pozosta e za  s  gminami wiejskimi. Wszystkie gminy nale ce do
Stowarzyszenia zlokalizowane s  w województwie mazowieckim, w trzech
powiatach: lipskim, radomskim i zwole skim. Ich obszar obejmuje 1426,02 km2, który
zamieszkuje ponad 95 tys. ludzi. Wszystkie gminy z racji spójno ci terytorialnej i
usytuowania w pobli u tras maj  bardzo dobry lokalny i regionalny uk ad
komunikacyjny.

Spójno  przyrodnicza
Obszar LGD ma charakter rolniczy, brak jest zanieczyszcze

przemys owych, dzi ki czemu obszar LGD jest niezwykle atrakcyjny dla turystów
ceni cych czyste rodowisko. Krajobraz urozmaicaj  kompleksy le ne stanowi ce
blisko 19% powierzchni.

Gminy nale ce do Stowarzyszenia s  w znacznej cz ci gminami wiejskimi,
gdzie gospodarstwa rolne prowadzone s  w g ównej mierze metodami tradycyjnymi.
Dodatkowo brak rozwini tego przemys u sprawia, e rodowisko nie zosta o
niekorzystnie przekszta cone w wyniku ingerencji cz owieka. Tym samym obszar ten
posiada warunki dla rozwoju funkcji turystycznych oraz osadniczych.

Spójno  historyczno - kulturowa
Zgodno  lokalnych zwyczajów i obyczajów ludowych b cych efektem

silnego wp ywu Ko cio a Katolickiego oraz przestrzenne s siedztwo gmin przemawia
za wzajemnym przenikaniem si  ró nych elementów kulturowych. Zbie ne losy
historii, czasy wojen i niepokojów, które dotkn y w tym samym zakresie obszar
jedenastu gmin wp yn y na jednolito  dziedzictwa historycznego.

Dziedzictwo kulturowe jest zaraz po zasobach rodowiska naturalnego
cennym atutem obszaru. Elementy charakterystyczne dla obszaru dzia ania
Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” pod wzgl dem kulturalnym zwi zane s  z
postaciami s awnych ludzi, którzy yli i dzia ali na opisywanym terenie
poszczególnych gmin.

Spójno  gospodarcza
Wszystkie gminy nale ce do Stowarzyszenia to gminy wiejskie o

charakterze rolniczym. Oprócz dzia alno ci rolniczej mieszka cy prowadz  równie
ró nego rodzaju dzia alno  nierolnicz  - handlow , us ugow  oraz budowlan .

Lokalna Grupa Dzia ania „Dziedzictwo i Rozwój” ma olbrzymi potencja  do
wykorzystania. Ró norodne tradycje kulturowe, wyj tkowo interesuj ce po enie
geograficzne, liczne walory rodowiskowe sprawiaj , i  istnieje wiele mo liwo ci
dzia ania.

Jedna czwarta powierzchni LGD pokryta jest lasami, co stwarza doskona e
warunki dla wypoczynku. Ponadto, wysoki odsetek podmiotów gospodarczych
wiadcz cych drobne us ugi oraz handel detaliczny sprawia, e atwo b dzie

dostosowa  si  mieszka com z gmin tworz cych LGD do nowego profilu gospodarki.
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Rozwój gospodarczy obszaru przebiega zgodnie z koncepcj
zrównowa onego rozwoju, a tym samym zasoby rodowiska naturalnego stanowi
cenny element wp ywaj cy na rozwój regionu i jego funkcji agroturystycznej i
turystyczno - rekreacyjnej. Charakter gmin wiadczy o du ym udziale gospodarstw
rolnych w lokalnej gospodarce. W zakresie rozwoju przedsi biorczo ci dominuj cym
sektorem s  drobni przedsi biorcy, których dzia alno  nie wp ywa negatywnie na
stan rodowiska naturalnego. Prywatne inicjatywy gospodarcze wykraczaj ce poza
rolnictwo s  najwi ksz  szans  na wykorzystanie potencja u zawodowego
spo eczno ci lokalnej.
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III. Analiza SWOT dla obszaru obj tego LSR.
Po wst pnych analizach sytuacji prezentowanego obszaru, podj to

czynno ci zmierzaj ce do ca ciowej oceny stanu istniej cego oraz wskazania
ównych trendów i kluczowych problemów rozwoju. W tym celu przeprowadzona

zosta a analiza SWOT, która pozwala na zidentyfikowanie problemów i potencja ów
rozwojowych oraz uwarunkowa  zewn trznych, stanowi cych zagro enia i szanse
rozwoju.

Analiza SWOT jest metod  stosowan  w opracowaniach strategii rozwoju,
umo liwiaj  rozpoznanie atutów - mocnych stron (Strenghts), s abo ci
(Weaknesses), szans (Opportunities) i zagro  (Threats).

Poj cia te nale y rozumie  nast puj co:
 Atut – uwarunkowanie oceniane pozytywnie ze wzgl du na mo liwo  realizacji

celów rozwojowych, wewn trzny potencja  LGD,
 S abo  – uwarunkowanie wewn trzne oceniane negatywnie, niekorzystne

z punktu widzenia realizacji celów,
 Szansa – korzystne zjawisko zewn trzne lub proces sprzyjaj cy realizacji celów

rozwoju LGD, poza mo liwo ciami bezpo redniego wp ywu LGD
 Zagro enie – zjawisko lub proces stanowi cy przeszkod  w realizacji celów.

Analiza SWOT zosta a przeprowadzona w ramach konsultacji spo ecznych
prowadzonych w 11 gminach LGD „Dziedzictwo i Rozwój”.
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Tabela 7. Analiza SWOT
MOCNE STRONY/ATUTY ABE STRONY/S ABO CI

LOKALIZACJA
korzystne po enie geograficzne wzgl dem
metropolii

brak dobrych powi za
gospodarczych z metropoliami

po enie obszaru LGD w centrum Polski niedostateczne wykorzystanie
atrakcyjnego po enia
geograficznego

atrakcyjne po enie komunikacyjne, dobrze
rozwini ta sie  dróg krajowych oraz dobre
po czenie mi dzynarodowe (Wschód –
Zachód)

abo wykorzystane po czenia
komunikacyjne, krajowe i
mi dzynarodowe

- abo rozwini ta sie  dróg lokalnych
z po czeniem z drogami krajowymi

RODOWISKO NATURALNE
rodowisko naturalne w niewielkim stopniu

przekszta cone w wyniku ingerencji cz owieka
– brak zagro  degradacji przy braku
wi kszych zak adów przemys owych

intensywny ruch komunikacyjny
negatywnie wp ywaj cych na higien
rodowiska naturalnego przy

jednoczesnym braku barier
ochronnych

walory przyrodniczo – klimatyczne –
po enie obejmuj ce po udniow  cz
Kozienickiego Parku Krajobrazowego

niedostatecznie wykorzystana baza
turystyczno-rekreacyjna

atrakcyjna oferta  wypoczynkowa i
rekreacyjna, wynikaj ca z naturalnych
walorów przyrodniczych, skupiaj cych si
przy rezerwatach przyrody, parkach,
kompleksach le nych, zbiornikach wodnych
itp.

niedostateczne dzia ania w sferze
edukacji ekologicznej mieszka ców

obszary chronione ze wzgl du na walory
przyrodnicze i krajobrazowe, daj ce
mo liwo  zachowania ró norodno
gatunkow  przyrody

lokalne zanieczyszczenia gleb i
cieków wodnych

bogactwo wiata fauny i flory niewystarczaj ca ilo  oczyszczalni
cieków na obszarach wiejskich

atrakcyjne kompleksy le ne mog ce zosta
wykorzystane do celów turystycznych

niskie nak ady rodków publicznych
na ochron rodowiska naturalnego

zbiorniki wodne i sie  rzeczna mog ce
zosta  wykorzystane na cele rekreacyjne,
sportowe, turystyczne (np. Zalew w Jedlni-
Letnisko)

abo rozwini ta infrastruktura
sportowo-rekreacyjna

czyste powietrze brak kurortów
korzystny mikroklimat - warunki przyrodnicze
dla rozwoju rolnictwa ekologicznego

brak wi kszych inicjatyw w
organizowaniu gospodarstw
ekologicznych

inicjatywy w adz gmin na rzecz ochrony
rodowiska

brak inicjatyw partnerskich
(partnerstwa publiczno-prywatnego)

mo liwe zwi kszenie zalesienia obszaru brak ma ej infrastruktury turystycznej
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brak du ych emiterów zanieczyszczaj cych
rodowisko naturalne

wyst puj ce ograniczenia i limity
administracyjne

planowanie budowy zbiorników wodnych -
du a aktywno  LGD „Dziedzictwo i Rozwój”
na rzecz kszta towania naturalnego
rodowiska i rozwoju turystyki

-

GOSPODARKA
stosunkowo dobrze rozwini te rolnictwo i
le nictwo (dogodne warunki przyrodniczo-
klimatyczne)

niska rentowno  gospodarstw
rolnych  spowodowana wysokimi
kosztami produkcji i du ym
rozdrobnieniem gospodarstw

rozwój drobnej przedsi biorczo ci niskie nak ady na turystyk  i
rekreacj  – ma o rodków z
zewn trznych róde  finansowania

du e zainteresowanie dzia alno ci
pozarolnicz

niedostateczne zewn trzne wsparcie
finansowe

dobre warunki rozwoju agroturystyki i sektora
us ugowo – handlowego zwi zanego z
turystyk , rekreacj  i wypoczynkiem

brak promocji turystyki i wypoczynku
na obszarach wiejskich

wolne, atrakcyjne tereny inwestycyjne niewystarczaj ca promocja
przedsi biorczo ci wiejskiej

przychylno  w adz samorz dowych dla
inwestorów tworz cych miejsca pracy,
zw aszcza nowo podejmuj cych dzia alno
gospodarcz

brak ofert pracy dla osób z wy szym
wykszta ceniem

atrakcyjne tereny przygotowane pod
inwestycje dla du ych i ma ych podmiotów
gospodarczych

brak tradycji przekazywania
rzemios a i gin cych zawodów na
nowe pokolenie

funkcjonowanie instytucji ukierunkowanych
na pomoc mieszka com wsi

brak ró nicowania dzia alno ci  -
zró nicowanej oferty turystycznej

dobrze rozwini te us ugi finansowe brak przetwórstwa i ograniczone
mo liwo ci zbytu p odów rolnych

warunki sprzyjaj ce rozwojowi odnawialnych
róde  energii

wysokie koszty wdra ania technologii
OZE, przy ograniczonym dost pie
zewn trznych róde  finansowania

istniej ce stare rzemios a i zawody brak doradztwa i pomocy finansowej
na rozwój przedsi biorczo ci
wiejskiej

INFRASTRUKTURA
korzystny uk ad komunikacyjny dla rozwoju
turystyki

abe po czenie komunikacyjne z
wi kszymi o rodkami miejskimi i
poszczególnymi miejscowo ciami
wiejskimi w wyniku s abego stanu
technicznego dróg lokalnych

tendencje rozwoju budownictwa
indywidualnego

niski poziom skanalizowania gmin
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dobry system zwodoci gowania gmin stosunkowo ma o obszarów
inwestycyjnych

plany gmin (m.in. miejscowego
zagospodarowania przestrzennego, studium
uwarunkowa , plan rozwoju lokalnego itp.)
uatrakcyjniaj ce obszar pod wzgl dem
inwestycyjnym

stosunkowo s abo rozwini ta
infrastruktura teleinformatyczna na
obszarach wiejskich

dobrze rozwini ta infrastruktura
teleinformatyczna w miastach powiatowych
(do 20 tys. mieszk.)

abo rozbudowana infrastruktura
turystyczna (brak cie ek
rowerowych, oznacze  szlaków
turystycznych, tarasów widokowych
itp.)

SPO ECZE STWO
du y potencja  ludzki – zasoby
wykwalifikowanej kadry

wysokie bezrobocie, ma o miejsc
pracy

solidarno  spo eczna przewaga mieszka ców o niskim
wykszta ceniu

dobrze rozwini te szkolnictwo podstawowe i
gimnazjalne

brak perspektyw rozwojowych dla
ludzi m odych, a w konsekwencji
du a migracja

zadowalaj cy stan bezpiecze stwa –
wzrastaj cy poziom opieki medycznej

brak wi kszego wsparcia w
umacnianiu spo ecze stwa
obywatelskiego

dzia aj ce na tym obszarze formalne i
nieformalne inicjatywy spo eczne –
stosunkowo du o, sprawnie funkcjonuj cych
organizacji pozarz dowych

brak infrastruktury do spo ecznej
dzia alno ci ( wietlic, remiz, bibliotek,
wiejskich domów kultury, chodników,
deptaków, parkingów, renowacji
parków, o wietle  ulicznych, budowli
i sprz tu do kultywowania ludowej
dzia alno ci artystycznej etc.)

pracowici i zaanga owani mieszka cy w
sprawy spo eczne wsi i miasteczek

migracja osób wykszta conych do
wi kszych miast

inicjatywy odnowy wsi (opracowane Planu
Odnowy Miejscowo ci)

aba znajomo  j zyków obcych

liczne programy przeciwdzia ania bezrobociu -
KULTURA

Cenne zabytki kultury materialnej i
niematerialnej

niewystarczaj ca ilo  placówek
kulturalnych na obszarach wiejskich

zabytki sakralne skupiaj ce rzesze wiernych
oraz turystów

brak dofinansowania dla imprez
integracyjnych, sportowych,
kulturalnych i promocyjnych

tradycje rolne y stan obiektów zabytkowych i
charakterystycznych dla
budownictwa tego regionu

folklor ludowy – tradycje kultywowane przez
zespo y folklorystyczne

ograniczony dost p do miejskich
rodków kultury (kina, teatry,

galerie, muzea)
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Inicjatywy samorz dowe prowadzone na
rzecz rozwoju ycia kulturalnego

niewystarczaj ce wsparcie przez
organizacje pozarz dowe

dzia alno  kulturalna w gminach niedostateczne wsparcie
organizowanych imprez kulturalnych

tradycje historyczne brak obiektów na muzea – potrzeba
adaptacji obiektów

tradycje kulinarne -
zapotrzebowanie lokalne na rozwój funkcji
turystycznej, wypoczynkowej, kulturalnej i
sportowej wsi

-

SZANSE ZAGRO ENIA
wykorzystanie na rzecz rozwoju
gospodarczego i funkcji turystycznej
obszarów wiejskich istniej cej sieci
komunikacyjnej i atrakcyjnego po enia

konkurencja ze strony innych
regionów

wykorzystanie walorów przyrodniczych
obszaru

niestabilne i niespójne prawo
stanowi ce powa  barier  dla
rozwoju przedsi biorczo ci wiejskiej

koordynacja dzia  na rzecz ochrony
rodowiska i promocji walorów

przyrodniczych obszaru LGD

migracje z terenów wiejskich

edukacja ekologiczna mieszka ców brak edukacji ekologicznej
rozwój agroturystyki i ma ej
przedsi biorczo ci wiejskiej

rosn ce koszty edukacji ogólnej

zapotrzebowanie na ofert  turystyczn
obszarów wiejskich w tym tak e na ofert
wypoczynku weekendowego

spadek op acalno ci produkcji rolnej

rozwój infrastruktury gminnej korzystnie
wp ywaj cej na atrakcyjno  inwestycyjn
miejscowo ci

starzenie si  spo ecze stwa i
towarzysz ce temu zjawisko ni u
demograficznego

integracja europejska stworzy a du e
mo liwo ci pozyskiwania rodków
zewn trznego finansowania

niebezpiecze stwo niewykorzystania
z powodu barier administracyjno-
biurokratycznych

rosn ce zapotrzebowanie na tzw. „zdrow
ywno ” w kraju i za granic , sprzyjaj ce

rozwojowi rolnictwa ekologicznego

wysokie koszty produkcji i brak
zorganizowanych rynków zbytu grozi
stagnacj  rozwoju rolnictwa
ekologicznego

rozwój sektora us ugowo – handlowego na
obszarach wiejskich zaspokajaj cego
podstawowe potrzeby mieszka ców i go ci

nadmierne obci enia fiskalne

poprawa zbytu na produkty rolne wysokie bezrobocie
nap yw turystów stosunkowo s aba aktywno

mieszka ców obszarów wiejskich w
zakresie wspó dzia ania na rzecz
rozwoju spo eczno – gospodarczego
regionów na skutek
niedoinformowania dost pnych
ród ach finansowych na realizacj

projektów lub inwestycji
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budowa sieci kanalizacyjnej ograniczaj cej
negatywne oddzia ywanie cz owieka na
rodowisko naturalne

brak integracji spo ecznej

budowa sprawnej komunikacji podmiejskiej brak prawnych instrumentów
mog cych wyegzekwowa  od
mieszka ców prowadzenie
selektywnej zbiórki odpadów

zagospodarowanie ca oroczne terenów
rekreacyjnych i wypoczynkowych

post puj ca degradacja zabytków

rozwój urbanistyczny miejscowo ci
posiadaj cych istotne walory turystyczne,
wypoczynkowe i rekreacyjne

utrata mo liwo ci skorzystania z
zewn trznego wsparcia finansowego
zw aszcza unijnego

ród o: Opracowanie w asne
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IV. Cele ogólne i szczegó owe LSR oraz planowane przedsi wzi cia
ce osi gni ciu poszczególnych celów szczegó owych, w ramach

których b  realizowane operacje, zwane dalej  projektami.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Dziedzictwo i Rozwój” zawiera trzy cele
ogólne, wynikaj ce ze specyfiki obszaru i analizy SWOT :

1.   Podniesienie atrakcyjno ci turystycznej i wypoczynkowej obszaru
LGD;

2. Dziedzictwo kulturowe wa nym czynnikiem rozwoju, integracji i
promocji obszaru;

3. Aktywizacja zawodowa i spo eczna mieszka ców obszaru LGD
„Dziedzictwo i Rozwój.”

Cele te maj  charakter strategiczny i mog  by  realizowane w d ugim okresie
czasu. Wynikaj  one z Analizy SWOT, specyfiki obszaru i s  zgodne z celami Osi 4
Leader,, okre lonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

 poprawa jako ci ycia;
 ró nicowanie dzia alno ci gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc

pracy;
 aktywizacja mieszka ców, wzmocnienie kapita u spo ecznego;
 zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi;
 polepszenie zarz dzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja;
 poprawa samoorganizacji i zarz dzania na poziomie lokalnym.

Cele ogólne zawieraj  cele szczegó owe, które s  niezb dne do ich realizacji.
Ka demu z celów przyporz dkowano przedsi wzi cia, zamykaj ce ogólny plan
operacyjny Lokalnej Grupy Dzia ania na lata 2009 - 2015. W ramach
zaprezentowanych celów, podmioty dzia aj ce na obszarze LGD „Dziedzictwo i
Rozwój”, mog  zg asza  do zrealizowania w asne projekty. Po spe nieniu
okre lonych w LSR warunków, b  mog y je zrealizowa .
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Przedsi wzi cia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dziedzictwo i Rozwój”:

CELE OGÓLNE CELE SZCZEGÓ OWE PRZEDSI WZI CIA

1. Podniesienie atrakcyjno ci
turystycznej i wypoczynkowej obszaru

LGD

1.1 Ochrona zasobów przyrody ze szczególnym
uwzgl dnieniem sieci Natura 2000

I Wykorzystanie walorów przyrodniczych jako
cennych atutów obszaru LGD „Dziedzictwo i
Rozwój”

1.2 Rozwój ma ej infrastruktury turystycznej II Utworzenie konkurencyjnej oferty turystycznej
dla mikroregionu LGD „Dziedzictwo i Rozwój”

1.3 Rozwój agroturystyki
III Podejmowanie dzia  w zakresie rozwoju
turystyki jako alternatywa dla rozwoju obszarów
wiejskich

2. Dziedzictwo kulturowe wa nym
czynnikiem rozwoju, integracji i

promocji obszaru

2.1 Aktywna promocja walorów kulturalnych IV Budowa wizerunku kulturalnego obszaru

2.2 Rozwój ycia kulturalnego i podtrzymywanie
to samo ci spo eczno ci wiejskiej

V Podejmowanie inicjatyw w celu uatrakcyjnienia
oferty kulturalnej

3. Aktywizacja zawodowa i
spo eczna mieszka ców obszaru

LGD „Dziedzictwo i Rozwój”

3.1 Wspieranie rozwoju przedsi biorczo ci
wiejskiej

VI Budowa otoczenia i narz dzi wspieraj cych
rozwój przedsi biorczo ci wiejskiej

3.2 Dzia ania edukacyjne, szkoleniowe i
informacyjne LGD na rzecz mieszka ców

VII Podnoszenie wiadomo ci i wykszta cenia
spo eczno ci wiejskiej
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Drzewo celów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dziedzictwo i Rozwój”:

Aktywizacja zawodowa i

spo eczna mieszka ców obszaru

LGD „Dziedzictwo i Rozwój”

Podniesienie atrakcyjno ci

turystycznej i wypoczynkowej

obszaru LGD

Dziedzictwo kulturowe wa nym

czynnikiem rozwoju, integracji i

promocji obszaru

Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrody, bogatego dziedzictwa kulturowego oraz potencja u mieszka ców obszaru Lokalnej

Grupy Dzia ania „Dziedzictwo i Rozwój” na rzecz podniesienia standardów ycia spo eczno ci lokalnej i zapewnienia

zrównowa onego rozwoju spo eczno - gospodarczego.
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CEL OGÓLNY 1
Podniesienie atrakcyjno ci turystycznej i wypoczynkowej obszaru LGD

CEL SZCZEGÓ OWY 1.1.
Ochrona zasobów przyrody ze szczególnym uwzgl dnieniem sieci Natura 2000

NAZWA PRZEDSI WZI CIA: Wykorzystanie walorów przyrodniczych jako
cennych atutów obszaru LGD „Dziedzictwo i
Rozwój”

Beneficjenci:  dzieci i m odzie ,
 doro li mieszka cy obszaru dzia ania LGD,
 szko y,
 organizacje pozarz dowe,
 jednostki samorz du terytorialnego,
 w ciciele obiektów zabytkowych,
 Ko ció  i inne zwi zki wyznaniowe.

Uzasadnienie: Obszar obj ty LSR posiada istotne dla rozwoju
turystyki walory rodowiska naturalnego zwi zane
z wyst powaniem na tym terenie  wa nych
kompleksów rodowiskowych (Kozienicki Park
Krajobrazowy, Nadwi la ski Park Krajobrazowy,
Zespó  Przyrodniczo-Krajobrazowy „Sycyna”,
bogate skupiska fa ny i flory zlokalizowane w
rezerwatach przyrody, parkach, kompleksach
le nych, zbiornikach wodnych) oraz obszarów
nale cych do sieci Natura 2000. W tym
kontek cie szczególnie cenna jest Dolina rzeki
Zwolenki. Ju  w poprzednim Schemacie Programu
Leader LGD „Dziedzictwo i Rozwój” za jeden ze
swoich g ównych celów dzia  wybra a ochron
ró norodno ci rodowiska naturalnego na tym
terenie poprzez m.in. rozwój infrastruktury ochrony
rodowiska (organizacja selektywnej zbiórki

odpadów, modernizacja systemów ciep owniczych,
wykorzystanie odnawialnych róde  energii,
budowa przydomowych oczyszczalni cieków) i
wspó prac  z lokalnymi ko ami owieckimi i
nadle nictwami. Tak e w obecnie przyj tej LSR
uznano, i  nale y wykorzysta  zasoby naturalne
regionu, w tym tak e potencja rodowiskowy
obszarów nale cych do sieci Natura 2000, aby na
podstawie zasobów naturalnych rozszerza  i
podnosi  jako  oferty turystycznej dla
przyje aj cych w celach wypoczynkowych,
edukacyjnych oraz rekreacyjnych turystów i dba  o
czysto rodowiska naturalnego sprzyjaj cego
tak e zdrowiu mieszka ców. Jednocze nie wa na
jest szczególna dba  o zasoby naturalne aby nie
ulega y zniszczeniu lub zapomnieniu.  W tym celu
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planuje si  budow  lub modernizacj  istniej cych
obiektów s cych ochronie rodowiska
naturalnego lub jego promocj  oraz
zorganizowanie szerokiej kampanii
proekologicznej. Nale y tak e promowa  i rozwija
dzia alno  zwi zan  z turystyk  aktywn  i
agroturystyk  zwi zan  z obszarem Natura 2000

Zakres tematyczny projektów:
W ramach komponentu: „Wdra anie LSR”
„Odnowa i rozwój wsi”  budowa, przebudowa, remonty lub

wyposa enie obiektów s cych promocji
obszarów wiejskich, propagowaniu i
zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego;

 odnawiane, eksponowanie lub konserwacja,
a tak e ochrona lokalnych pomników
przyrodniczych, miejsc pami ci itp.;

 oznakowanie cie ek dydaktycznych;
 budowa i oznakowanie cie ek

wykorzystywanych na cele turystyki
aktywnej;

 kszta towanie obszaru przestrzeni
publicznej.

„Ma e projekty”  organizacja kursów, szkole  i  innych
dzia  edukacyjnych w zakresie
podnoszenia wiadomo ci ekologicznej
ró nych grup spo ecznych;

 zachowanie lub odtworzenie,
zabezpieczenie i oznakowanie cennego
dziedzictwa przyrodniczego i
krajobrazowego, w szczególno ci obszarów
obj tych poszczególnymi formami ochrony
przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

 wykorzystanie energii pochodz cej ze róde
odnawialnych;

 zakup i nasadzanie tradycyjnej ro linno ci
oraz starych odmian ro lin w celu odnowy
cennego dziedzictwa przyrodniczego;

 renowacja parków wiejskich i miejsc
pami ci;

 przygotowanie i wydanie folderów i innych
publikacji na temat walorów kulturalnych
LGD „Dziedzictwo i Rozwój”.

W ramach komponentu:
„Wdra anie projektów
wspó pracy”

Wspó praca na rzecz zrównowa onego rozwoju
obszarów wiejskich, wykorzystania i promocji
walorów przyrodniczych obszaru LGD „Dziedzictwo
i Rozwój”

W ramach komponentu:
 „Funkcjonowanie lokalnej

 promowanie i informowanie o walorach
przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD;
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grupy dzia ania, nabywanie
umiej tno ci i aktywizacja”

 szkolenie lokalnych liderów i kadr bior cych
udzia  we wdra aniu LSR ;

 informowanie o nowych technologiach
wykorzystuj cych odnawialne ród a energii;

 wykonywanie bada , analiz, studiów
wykonalno ci, konsultacji, planów rozwoju
na terenie LGD;

 wykonywanie bada , analiz, studiów
wykonalno ci, konsultacji, planów rozwoju w
zakresie zagospodarowania i wykorzystania
obiektów zabytkowych i miejsc pami ci;

 wykonywanie bada , analiz, studiów
wykonalno ci, konsultacji, planów rozwoju w
zakresie zagospodarowania
i wykorzystania obiektów zabytkowych i
miejsc historycznych;

 u wiadamianie spo eczno ci lokalnej o
wspó odpowiedzialno ci za stan rodowiska
naturalnego;

 wykonywanie bada , analiz, studiów
wykonalno ci, konsultacji, planów rozwoju w
zakresie zastosowania odnawialnych róde
energii na terenie LGD;

 animowanie spo eczno ci lokalnych w
zakresie wykorzystywania odnawialnych
róde  energii.
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CEL SZCZEGÓ OWY 1.2.
Rozwój ma ej infrastruktury turystycznej

NAZWA PRZEDSI WZI CIA: Utworzenie konkurencyjnej oferty turystycznej
dla mikroregionu LGD „Dziedzictwo i Rozwój”

Docelowi beneficjenci:  jednostki samorz du terytorialnego,
 instytucje kultury,
 organizacje pozarz dowe zajmuj ce si

turystyk , kultur , sportem oraz krzewieniem
zdrowego stylu ycia,

 grupy nieformalne zainteresowane turystyk ,
kultur , sportem oraz krzewieniem
zdrowego stylu ycia,

 gospodarstwa agroturystyczne,
 przedsi biorcy.

Uzasadnienie: rodowisko naturalne, dziedzictwo kultury ludowej i
historia regionu, potencja  gospodarczy i spo eczny
to niew tpliwe atuty obszarów wiejskich. Atuty te

 skutecznie wykorzystywane dla rozwoju
turystyki wiejskiej.  Pod tym wzgl dem obszar, na
którym ma by  realizowana prezentowana strategia
posiada te atrybuty.
Dla omawianego obszaru  nale y stworzy  spójn  i
atrakcyjn  dla turysty ofert cz  ze sob
najciekawsze obiekty przyrodnicze i kulturowe tego
terenu z ich praktycznym wykorzystywaniem na
rzecz turystyki aktywnej i weekendowej oraz
agroturystyki. Równocze nie nale y rozwija
infrastruktur  oko oturystyczn , czyli bazy
noclegowe i gastronomiczne. Obecnie istniej ce na
obszarze LGD zaplecze noclegowo-
gastronomiczne wymaga niew tpliwie
doinwestowania. Pe na oferta turystyczna musi
uwzgl dnia  w równej mierze rozwój bazy
noclegowej i gastronomicznej w  regionie, na któr
sk adaj  si  restauracje, zajazdy, karczmy, bary,
pizzerie itp. Us ugi gastronomiczne na terenie LGD
wiadczone s  tak e w istniej cych obiektach

noclegowych, a zw aszcza w gospodarstwach
agroturystycznych. Ich atutem jest domowe,
tradycyjnie wiejskie menu w przygotowaniu którego
wykorzystuje si  produkty wytwarzane w
gospodarstwie rolnym ciesz ce si  wysokimi
walorami zdrowotnymi i smakowymi.Rozwój
spójnej dla ca ego obszaru oferty turystycznej ma
zach ci  mieszka ców, rolników i przedsi biorców
do udzia u w przedsi wzi ciach maj cych na celu
przyci ganie turystów i wp ynie na wzrost poziomu
ycia spo eczno ci lokalnej.
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Zakres tematyczny projektów:
W ramach komponentu: „Wdra anie LSR”
„Ró nicowanie w kierunku
dzia alno ci nierolniczej”

 rozwój us ug turystycznych, w tym:
wynajmowanie  pokoi oraz sprzeda
posi ków domowych lub wiadczenie innych
us ug zwi zanych z pobytem turystów w
gospodarstwach rolnym;

 rozwój lokalnego rzemios a i r kodzie a;
 dzia alno  zwi zana z wykorzystaniem do

celów handlowych i promocji regionu
produktów lokalnych i dziedzictwa
kulturalnego.

„Tworzenie i rozwój
mikroprzedsi biorstw”

 handel artyku ami zaspokajaj cymi potrzeby
turystów;

 rozwój bazy noclegowej: hotele, schroniska
turystyczne, pola kempingowe, miejsca
krótkotrwa ego zakwaterowania;

 rozwój bazy gastronomicznej;
 inne us ugi turystyczne zwi zane m.in. z

rzemios em, r kodzie em, produktami
lokalnymi i dziedzictwem kulinarnym,
wypo yczaniem rowerów, prowadzeniem
stadnin koni itp.

„Odnowa i rozwój wsi”  rozwój ma ej infrastruktury komunikacyjnej
towarzysz cej turystyce i rekreacji (parkingi,
miejsca postojowe, parki, place zabaw, mini
zespo y infrastruktury sportowej);

  budowa, przebudowa lub remont cie ek
rowerowych, miejsc rekreacji i wypoczynku;

 rewitalizacja budynków wpisanych do
rejestru lub ewidencji zabytków

ytkowanych na cele publiczne, obiektów
ma ej architektury, lokalnych pomników
historycznych i miejsc pami ci, odnawianie
elewacji zewn trznych i dachów w
budynkach architektury sakralnej i
cmentarzach wpisanych do rejestru lub
ewidencji zabytków;

 budowa, przebudowa lub remont
infrastruktury turystycznej w tym: obiektów
gastronomicznych, bazy noclegowej i
obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych;

 poprawa stanu technicznego pozosta ych
obiektów pe ni cych funkcje turystyczne,
rekreacyjne, wypoczynkowe.

„Ma e projekty”  utworzenia bazy informacji turystycznej o
obszarze na którym dzia a LGD
„Dziedzictwo i Rozwój”;
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 organizacja imprez turystycznych,
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;

 budowa ma ej infrastruktury turystycznej np.
punktów widokowych, miejsc
wypoczynkowych i biwakowych, tras
rowerowych, konnych, pieszych,
dydaktycznych;

 remont lub wyposa enie muzeów;
 przygotowanie i wydanie folderów oraz

innych publikacji informacyjnych nt walorów
turystycznych i oferty turystycznej na
obszarze LGD.

W ramach komponentu:
„Wdra anie projektów
wspó pracy”

Wspó praca na rzecz promocji walorów
turystycznych obszaru Dzia ania LGD „Dziedzictwo
i Rozwój”

W ramach komponentu:
 „Funkcjonowanie lokalnej
grupy dzia ania, nabywanie
umiej tno ci i aktywizacja”

 promowanie i informowanie o walorach
turystycznych obszaru LGD;

 szkolenie lokalnych liderów i kadr bior cych
udzia  we wdra aniu LSR w zakresie
rozwoju turystyki wiejskiej.
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CEL SZCZEGÓ OWY 1.3.
Rozwój agroturystyki

NAZWA
PRZEDSI WZI CIA:

Podejmowanie dzia  w zakresie rozwoju
turystyki jako alternatywa dla rozwoju obszarów
wiejskich

Docelowi beneficjenci:  osoby (rolnicy, domownicy gospodarstw
rolnych) zainteresowani ró nicowaniem
dzia alno ci gospodarczej na obszarach
wiejskich;

 mikroprzedsi biorstwa dzia aj ce w sektorze
turystycznym, wypoczynkowym, sportu,
rekreacji.

Uzasadnienie: Z uwagi na nisk  rentowno  gospodarstw rolnych,
a co za tym idzie niskie dochody otrzymywane z
tytu u dzia alno ci ci le zwi zanej z rolnictwem
dywersyfikacja dzia alno ci gospodarczej na
obszarach wiejskich jest najbardziej realn  szans
na zwi kszenie dochodów gospodarstw domowych i
popraw  materialnego bytu spo eczno ci wiejskiej.
Najlepiej w tym celu wykorzysta  ju  posiadane
zasoby i produkty, co sprawia, e prowadzenie
dzia alno ci zwi zanej z turystyk  wiejsk  i
agroturystyk  ma najwi ksze szanse na
powodzenie. Tym samym wsparcie b dzie
kierowane do tych mieszka ców, rolników i
przedsi biorców, których inicjatywy gospodarcze
przyczyni  sie do rozwoju funkcji turystycznych,
wypoczynkowych i rekreacyjnych obszarów
wiejskich. Bazuj c na lokalnych zasobach i tradycji
lokalnej preferowana b dzie dzia alno
gospodarcza wykorzystuj ca tradycje rzemie lnicze i

kodzielnictwo ludowe, projekty nowatorskiego
wykorzystania lokalnych produktów, projekty
zaspokajaj ce potrzeby turystyczno – rekreacyjne
przyjezdnych go ci.
Skuteczno  podejmowanych przez te podmioty
dzia  zale y od przygotowania merytorycznego i
nabycia umiej tno ci prowadzenia w sposób
skuteczny dzia alno ci gospodarczej. W tym
obszarze LGD prowadzi  b dzie dzia alno
szkoleniow  zmierzaj  do uprofesjonalnienia
dzia  gospodarczych prowadzonych na obszarze,
gdzie b dzie realizowana LSR.

Zakres tematyczny projektów:
W ramach komponentu: „Wdra anie LSR”
„Ró nicowanie w kierunku
dzia alno ci nierolniczej”

 rozwój gospodarstw agroturystycznych
 rozwój nowych us ug turystycznych oraz us ug

zwi zanych ze sportem, rekreacj  i
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wypoczynkiem itp. wypo yczanie sprz tu
sportowego, turystycznego itp.

 rozwój lokalnego r kodzielnictwa i
rzemie lnictwa

 rozwój produkcji i handlu tradycyjnymi
produktami lokalnymi

„Tworzenie i rozwój
mikroprzedsi biorstw”

 rozwój nowych us ug turystycznych oraz us ug
zwi zanych ze sportem, rekreacj  i
wypoczynkiem;

 rozwój lokalnego rzemios a i r kodzielnictwa;
 ulepszenie bazy noclegowej;
 poprawa oferty gastronomicznej;
 rozwój produkcji i handlu tradycyjnymi

produktami lokalnymi.
„Ma e projekty”  organizacja kursów, szkole  i  innych dzia

edukacyjnych w zakresie agroturystyki i
turystyki wiejskiej.

W ramach komponentu:
„Wdra anie projektów
wspó pracy”

Wspó praca na rzecz dywersyfikacji dzia alno ci
gospodarczej na obszarach wiejskich

W ramach komponentu:
 „Funkcjonowanie lokalnej
grupy dzia ania, nabywanie
umiej tno ci i aktywizacja”

 promocja agroturystyki;
 wykonywanie bada , analiz, studiów

wykonalno ci, konsultacji, planów rozwoju w
zakresie rozwoju oferty turystycznej obszaru
LGD.
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CEL OGÓLNY 2
Dziedzictwo kulturowe wa nym czynnikiem rozwoju, integracji i promocji

obszaru.
CEL SZCZEGÓ OWY 2.1.

Aktywna promocja walorów kulturalnych
NAZWA PRZEDSI WZI CIA: Budowa wizerunku kulturalnego obszaru

Docelowi beneficjenci:  jednostki samorz du terytorialnego,
 instytucje kultury,
 organizacje pozarz dowe zajmuj ce si

turystyk , kultur  oraz ochron  dziedzictwa
kulturowego,

 w ciciele i zarz dcy obiektów zabytkowych
i historycznych,

 Ko cio y i zwi zki wyznaniowe.
Uzasadnienie: Obszar Lokalnej Grupy Dzia ania „Dziedzictwo i

Rozwój” jest bogaty w zabytki i obiekty historyczne.
Lista zabytków, które przetrwa y do dnia
dzisiejszego jest niezwykle ciekawa. Na szczególn
uwag   zas uguj ruiny zamku w i y, zespo y
dworskie i zespo y pa acowo – parkowe,  miejsca
kultu religijnego: ko cio y rzymsko – katolicie i
synagoga ydowska, egzemplarze zabudowy
ch opskiej. Ponadto na tym terenie zachowa o si
bardzo du o przydro nych kapliczek i krzy y,
cz sto o znacznej warto ci artystycznej, b cych
dzie ami miejscowych rzemie lników i samorodnych
artystów.
Niezwyk ym dziedzictwem historycznym na tym
terenie jest du a liczba cmentarzy wojskowych oraz
lokalne pomniki po wi cone bohaterom I i II wojny
wiatowej.

Wiele z obiektów zabytkowych le cych na
obszarze LGD wymaga remontu i rewaloryzacji,
wybrane obiekty – po odpowiedniej modernizacji –
mog yby pe ni  funkcje publiczne (edukacyjne,
kulturalne, turystyczne) Niew tpliwie przyczyni oby
si  to do zachowania cennych walorów
historycznych tych obiektów, poprawy estetyki
przestrzeni publicznej, a nawet mo e sprzyja
powstaniu nowych miejsc pracy.
Stanowi  tak e niezwykle istotny element oferty
turystycznej regionu i dzia  promuj cych
dziedzictwo historyczne i kulturalne obszaru.
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Zakres tematyczny projektów:
W ramach komponentu: „Wdra anie LSR”
„Odnowa i rozwój wsi”  wytyczenie i oznaczenie cie ek turystycznych

zwi zanych z obiektami zabytkowymi,
miejscami historycznymi i miejscami pami ci;

 odnawianie, eksponowanie konserwacja lub
renowacja obiektów zabytkowych, obiektów
historycznych, miejsc pami ci;

 zagospodarowanie niewykorzystanych
obiektów historycznych na cele publiczne;

 zakup obiektów charakterystycznych dla
tradycji budownictwa w regionie, w tym
budynków b cych zabytkami, z
przeznaczeniem na cele publiczne;

 kszta towanie obszaru przestrzeni publicznej
zwi zanych z estetyk  i wykorzystaniem na
cele turystyczne obiektów zabytkowych,
obiektów historycznych, miejsc pami ci.

„Ma e projekty”  organizacja imprez turystycznych i kulturalnych,
zwi zanych z obiektami zabytkowymi,
miejscami historycznymi i miejscami pami ci;

 budowa ma ej infrastruktury turystycznej w
otoczeniu obiektów zabytkowych, miejsc
historycznych i miejsc pami ci;

 odnawianie elewacji i dachów prywatnych
budynków o charakterze zabytkowym;

 renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie
przydro nych kapliczek;

 oznakowanie obiektów historycznych;
 przygotowanie publikacji na temat dziedzictwa

historyczno – kulturowego obszaru.
W ramach komponentu:
„Wdra anie projektów
wspó pracy”

Wspó praca w zakresie rozwoju turystyki i  kultury
wiejskiej.

W ramach komponentu:
 „Funkcjonowanie lokalnej
grupy dzia ania, nabywanie
umiej tno ci i aktywizacja”

 wykonywanie bada , analiz, studiów
wykonalno ci, konsultacji, planów rozwoju w
zakresie zagospodarowania i wykorzystania
obiektów zabytkowych i miejsc historycznych;

 dzia ania informacyjno-doradcze w zakresie
turystyki historycznej.
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CEL SZCZEGÓ OWY 2.2.
Rozwój ycia kulturalnego i podtrzymywanie to samo ci spo eczno ci

wiejskiej
NAZWA PRZEDSI WZI CIA: Podejmowanie inicjatyw w celu uatrakcyjnienia

oferty kulturalnej

Docelowi beneficjenci:  dzieci i m odzie
 pozostali mieszka cy
 tury ci z kraju i z zagranicy

Uzasadnienie: Realizacja tego przedsi wzi cia stanowi
odpowiedz na zdiagnozowan  s abo  obszaru, a
mianowicie powa ny brak lub niedoinwestowanie
istniej cych ju  placówek kulturowotwórczych i
inicjatyw sprzyjaj cych rozwojowi kulturalnemu
spo eczno ci lokalnej i wspieraj cych integracje
spo eczn . Brak czynnego zaanga owania
mieszka ców i lokalnych organizacji
pozarz dowych w rozwój kulturalny uniemo liwia
stworzenie zró nicowanej oferty sp dzania
wolnego czasu i zahamowuje integracj  spo eczn .
Realizacja tego przedsi wzi cia ma s
zaktywizowaniu spo eczno ci lokalnej w
przekszta ceniu potencja u regionu na
zró nicowan  ofert  kulturaln  maj  zintegrowa
mieszka ców i propagowa   tradycje, kultur ,
sztuk  lokaln  na arenie krajowej nie tylko.

Zakres tematyczny projektów:
W ramach komponentu: „Wdra anie LSR”
„Odnowa i rozwój wsi”  budowa, przebudowa, remonty lub

wyposa enie obiektów pe ni cych funkcje
publiczne (zagospodarowanie terenów
zielonych, poprawa ma ej infrastruktury
gminnej);

 budowa, przebudowa, remonty lub
wyposa enie obiektów zwi zanych z
rozwojem funkcji spo eczno-kulturalnych w
tym: wietlic wiejskich, adaptacja
pomieszcze  na potrzeby wiejskich domów
kultury, wietlic socjoterapeutycznych,
klubów seniora itp.;

 rozwój sieci ma ych obiektów sportowo-
rekreacyjnych (boiska sportowe, place
zabaw);

 renowacja lokalnych obiektów zabytkowych
(przydro ne kapliczki, pomniki, dworki).

„Ma e projekty”  organizacja kursów, szkole , warsztatów,
wizyt studyjnych i innych dzia
edukacyjnych w zakresie animacji
kulturalnej;
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 organizacj  imprez kulturalnych, na obszarze
dzia ania LGD „Dziedzictwo i Rozwój” np.:
Dni Le mianowskie,  Dni Jana
Kochanowskiego, plenery Jacka
Malczewskiego, Spotkania Sobótkowe w
Czarnolesie;

 organizacja imprez b cych
rekonstrukcjami wydarze  historycznych tj.:
Turniej Rycerski,  Rekonstrukcja bitwy o

;
 organizacj  imprez integracyjnych,

rekreacyjnych, sportowych na obszarze
dzia ania LGD „Dziedzictwo i Rozwój” np.:
Puchar Wójtów, biegu w. Huberta, Dni
Tczowa itp.;

 reaktywowanie i wspieranie dzia  kó
gospody  wiejskich, ludowych zespo ów
folklorystycznych, m odzie owych zespo ów
i grup tanecznych;

 organizacja wyjazdów kulturalno –
rekreacyjnych dla dzieci i m odzie y
wiejskiej;

 rozwój aktywno ci spo eczno ci lokalnej
poprzez promocj  lokalnej twórczo ci
ludowej, kulturalnej i artystycznej z
wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa
kulturowego, historycznego oraz
przyrodniczego oraz kultywowanie
miejscowych tradycji, obrz dów i
zwyczajów;

 zachowanie i rozwój gin cych zawodów;
 doposa enie ekspozycji muzealnych.

W ramach komponentu:
„Wdra anie projektów
wspó pracy”

Wspó praca w zakresie promocji kulturalnej
obszaru LGD „Dziedzictwo i Rozwój”

W ramach komponentu:
 „Funkcjonowanie lokalnej
grupy dzia ania, nabywanie
umiej tno ci i aktywizacja”

 animowanie spo eczno ci lokalnych;
 promowanie i informowanie o walorach

kulturalnych obszaru LGD;
 szkolenia lokalnych liderów;
 organizowanie ró nego typu wydarze  o

charakterze promocyjnym zwi zanych z
obszarem dzia ania LGD.
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CEL OGÓLNY 3

Aktywizacja zawodowa i spo eczna mieszka ców obszaru LGD „Dziedzictwo i
Rozwój”

CEL SZCZEGÓ OWY 3.1.
Wspieranie rozwoju przedsi biorczo ci wiejskiej

NAZWA
PRZEDSI WZI CIA:

Budowa otoczenia i narz dzi wspieraj cych
rozwój przedsi biorczo ci wiejskiej

Docelowi beneficjenci:  instytucje i organizacje zajmuj ce si
doradztwem w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich,

 jednostki samorz du terytorialnego,
 mikroprzedsi biorstwa,
 rolnicy,
 twórcy ludowi oraz osoby kultywuj ce

tradycyjne wiejskie zawody,
 producenci rolno-spo ywczy,
 szko y i organizacje pozarz dowe,
 mieszka cy zainteresowani prowadzeniem

dzia alno ci gospodarczej.
Uzasadnienie: W ramach tego przedsi wzi cia wspierane b

wszystkie dzia ania, które s  pobudzeniu i
rozwojowi przedsi biorczo ci wiejskiej. W pierwszej
kolejno ci nale y stworzy  i realizowa  system
szkole  dzi ki, którym b dzie mo liwe pozyskanie
przez uczestników wiedzy i praktycznych
umiej tno ci konkurowania na otwartym rynku i
pozyskiwania rodków na realizacje inwestycji lub
wdro enie innowacji. W ramach tego
przedsi wzi cia szczególnie promowane b
inicjatywy gospodarcze d ce do wykorzystania
lokalnych tradycji i zasobów w sposób nowatorski
lub s ce odtworzeniu tradycyjnych ga zi
gospodarczych zwi zanych z rzemios em i

kodzielnictwem ludowym, inicjatywy sprzyjaj ce
rozwojowi produkcji ekologicznej lub wykorzystaniu
odnawialnych róde  energii.
Realizacja tego przedsi wzi cia ma tak e prowadzi
do wypromowania regionu jako atrakcyjnego dla
rozwoju przedsi biorczo ci i osadnictwa, a tak e
przyczyni  si  do zmniejszenia poziomu bezrobocia
poprzez propagowanie zw aszcza w ród rolników i
cz onków rodzin rolników samozatrudnienia lub
zatrudniania w sektorach gospodarczych nie
zwi zanych z rolnictwem.



Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Dzia ania
„Dziedzictwo i Rozwój”

54

Zakres tematyczny projektów:
W ramach komponentu: „Wdra anie LSR”
„Ró nicowanie w kierunku
dzia alno ci nierolniczej”

 odnawianie tradycyjnych zawodów w tym:
garncarstwa, kowalstwa artystycznego,
wikliniarstwa itp.;

 sprzeda  hurtowa i detaliczna produktów
rzemie lniczych i tradycyjnych produktów
lokalnych;

 us ugi turystyczne zwi zane z rekreacj  i
wypoczynkiem wykorzystuj ce produkty
rzemie lnicze.

„Tworzenie i rozwój
mikroprzedsi biorstw”

 us ugi dla gospodarstw rolnych,
przedsi biorców lokalnych, producentów
rolno-spo ywczych, rzemie lników;

 rachunkowo , doradztwo, us ugi
informatyczne  dla gospodarstw rolnych,
przedsi biorców lokalnych, producentów
rolno-spo ywczych, rzemie lników;

 sprzeda  hurtowa i detaliczna produktów
rzemie lniczych i tradycyjnych produktów
lokalnych;

 us ugi turystyczne zwi zane z rekreacj  i
wypoczynkiem wykorzystuj ce produkty
rzemie lnicze;

 odnawianie tradycyjnych zawodów w tym:
garncarstwa, kowalstwa artystycznego,
wikliniarstwa itp.

„Ma e projekty”  organizacja  szkole , warsztatów, wizyt
studyjnych oraz innych dzia  edukacyjnych
w zakresie prowadzenia dzia alno ci
gospodarczej, wyboru nisz rynkowych,
konkurencji na wolnym rynku, promocji,
pozyskiwania klientów, uzyskiwania
certyfikatów, zawi zywania porozumie
producenckich, rachunkowo ci, pozyskanie
zewn trznych rodków finansowych na
prowadzenie dzia alno ci lub realizacji
projektu  itp.;

 rozwój lokalnej aktywno ci i wspó pracy
gospodarczej poprzez inicjowanie
powstawania, rozwoju, przetwarzania,
wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia
jako ci produktów i us ug bazuj cych na
lokalnych zasobach, surowcach i produktach
rolnych i le nych, tradycyjnych sektorach
gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie
kulturowym, historycznym i przyrodniczym;

 rozwój aktywno ci spo eczno ci lokalnej
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poprzez promocj  lokalnej twórczo ci
kodzielniczej i rzemie lniczej;

 organizacja imprez kulturalnych promuj cych
rzemios o, r kodzielnictwo i gin ce zawody;

 przygotowanie i wydanie folderów i innych
publikacji na temat produktów lokalnych z
obszaru LGD „Dziedzictwo i Rozwój”.

W ramach komponentu:
 „Funkcjonowanie lokalnej
grupy dzia ania, nabywanie
umiej tno ci i aktywizacja”

 kampanie informacyjne o dost pnych
funduszach pomocowych (wymogach,
warunkach uczestnictwa w konkursach,
sposobie aplikowania o fundusze);

 informowanie o produktach rzemie lniczych i
gin cych zawodach z obszaru LGD
„Dziedzictwo i Rozwój”;

 szkolenie lokalnych liderów i kadr bior cych
udzia  we wdra aniu LSR;

 organizacja i udzia  w wydarzeniach o
charakterze promocyjnym zwi zanych z
obszarem LGD;

 wykonywanie bada , analiz, studiów
wykonalno ci, konsultacji, planów rozwoju w
zakresie rozwoju przedsi biorczo ci wiejskiej i
rzemios a tradycyjnego  na terenie LGD;

 animowanie spo eczno ci lokalnej w zakresie
podejmowania dzia alno ci gospodarczej
pozarolniczej i dzia alno ci rzemie lniczej.
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CEL SZCZEGÓ OWY 3.2.
Dzia ania edukacyjne, szkoleniowe i informacyjne LGD na rzecz mieszka ców

NAZWA PRZEDSI WZI CIA: Podnoszenie wiadomo ci i wykszta cenia
spo eczno ci wiejskiej

Docelowi beneficjenci:  dzieci i m odzie ,
 osoby bezrobotne,
 przedsi biorcy,
 osoby zainteresowane prowadzeniem

dzia alno ci pozarolniczej lub
przedsi biorstwa prywatnego,

 kobiety wiejskie,
 rolnicy,
 pozostali mieszka cy obszaru.

Uzasadnienie: Spo eczno  lokalna to najbardziej znaczacy atut
tego obszaru, bez zaanga owania którego nie jest
mo liwe osi gni cie celów jakie wyznaczono w
LSR. Potencja  ludzki to tak e jak dot d najmniej
zaanga owany czynnik w rozwój regionu.
Planowane przedsi wzi cie ma to zmieni
rozpoczynaj c od realizacji oddolnych projektów,
które maja na celu podnie  kwalifikacje
mieszka ców zarówno w zakresie rozwoju kariery
zawodowej, aktywnego uczestnictwa w yciu
spo ecznym, realizacji autorskich projektów
przyczyniaj cych si  do rozwoju w sposób
wielow tkowy obszaru dzia ania LGD „Dziedzictwo
i Rozwój”, propagowania zdrowego stylu ycia. By
podnie  poziom wiedzy i umiej tno ci
spo eczno ci lokalnej utworzony zostanie ca y
system doradczo-informacyjno-szkoleniowy, który
ma przyczyni  si  do budowy spo ecze stwa
obywatelskiego i u wiadomi  wspó
odpowiedzialno  mieszka ców obszarów
wiejskich za rozwój regionu.
Projekty realizowane w ramach przedsi wzi cia
mog  tak e si ga  do dotychczasowego dorobku
kulturalnego i artystycznego. Projekty tego typu nie
tylko rozwijaj ycie kulturalne, ale maj  g boki
odd wi k integracyjny, bowiem to starsze
pokolenie mo e mie  mo liwo  przekazania
swoich tradycji dzieciom i m odzie y i w ten sposób
rozwija  to samo  spo eczn  najm odszych
mieszka ców wsi.
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Zakres tematyczny projektów:
W ramach komponentu: „Wdra anie LSR”
„Tworzenie i rozwój
mikroprzedsi biorstw”

 us ugi doradcze dla mieszka ców
 us ugi doradcze dla rolników
 us ugi doradcze dla przedsi biorców

(zw aszcza mikro, ma ych i rednich)
i osób zamierzaj cych rozpocz  w asn
dzia alno  gospodarcz ;

 us ugi doradcze zwi zane z pozyskiwaniem
rodków zewn trznych na realizacje

projektów i przedsi wzi  indywidualnych
 us ugi informatyczne

„Ma e projekty”  organizacja kursów, szkole , warsztatów  i
innych dzia  edukacyjnych w zakresie
nabywania umiej tno ci  informatycznych,
doradztwa zawodowego, kszta cenia
ustawicznego, zak adania i prowadzenia
dzia alno ci gospodarczej, pozyskiwania
zewn trznych rodków finansowych na
prowadzenie dzia alno ci lub realizacje
projektu, zdrowego stylu ycia, ekologii itp.,

 udost pnianie na potrzeby spo eczno ci
lokalnej urz dze  i sprz tu komputerowego
umo liwiaj cego dost p do Internetu,

 promocj  lokalnej twórczo ci ludowej,
kulturalnej i artystycznej.

W ramach komponentu:
 „Funkcjonowanie lokalnej
grupy dzia ania, nabywanie
umiej tno ci i aktywizacja”

 szkolenie lokalnych liderów i kadr bior cych
udzia  we wdra aniu LSR

 badania potrzeb edukacyjnych mieszka ców
obszaru LGD

 aktywizacja spo eczno ci lokalnych pod
tem rozwoju kompetencji, nabywania

nowych umiej tno ci
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Tabela 8. Matryca logiczna przedsi wzi
Lp. Przedsi wzi cia Wska niki realizacji przedsi wzi cia ród a weryfikacji Ryzyko
1 Wykorzystanie

walorów
przyrodniczych
jako cennych

atutów obszaru
LGD „Dziedzictwo i

Rozwój”

Wska niki oddzia ywania:

 Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych
 Poprawa estetyki przestrzeni publicznej
 Ochrona i zachowanie walorów rodowiska przyrodniczego

 Dane GUS
 Dane z gmin wchodz cych

w sk ad LGD
 Dane Mazowieckiej

Organizacji Turystycznej
 Dane PUP w Radomiu,

Zwoleniu i Lipsku
 Dane instytucji kultury z

terenu LGD
 Dane urz du ochrony

zabytków
 Sprawozdania w cicieli

obiektów zabytkowych

 Koniunktura
gospodarcza
 Wspó praca
z urz dem ochrony
zabytków
 Wspó praca z
instytucjami i
podmiotami
dzia aj cymi  na rzecz
ochrony i zachowania
dobrostanu
rodowiska

naturalnego
 Partnerstwo w
realizacji zada  z
zakresu ochrony i
renowacji zabytków
 Sprawne i terminowe
przygotowanie
dokumentacji
technicznej dotycz cej
projektów

Wska niki rezultatu:

 Do 2015 r. 2 obiekty historyczne zostania zagospodarowany na cele
publiczne

 Do 2015 r. zorganizowane zostan  4 imprezy kulturalno-turystycznych,
zwi zane
z obiektami zabytkowymi, miejscami historycznymi i miejscami pami ci

 Do 2015 r. opracowanych zostanie  2 dokumenty techniczne lub
ekspertyzy w zakresie zagospodarowania i wykorzystania obiektów
zabytkowych i miejsc historycznych
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Wska nik produktu:

Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej – minimum 2  zrealizowane
operacje
Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw- minimum 2 zrealizowane operacje
Ma e projekty – minimum 8 zrealizowanych operacji
Odnowa i rozwój wsi – minimum 3 zrealizowane operacje

inwestycyjnych
 Zaanga owanie
partnerów
(samorz dowych,
spo ecznych,
gospodarczych)
i spo eczno ci lokalnej
w realizacji inicjatyw z
zakresu ochrony
zabytków i rodowiska
naturalnego
 Zainteresowanie

cicieli obiektów
zabytkowych

2 Utworzenie
konkurencyjnej

oferty turystycznej
dla mikroregionu

LGD „Dziedzictwo i
Rozwój”

Wska niki oddzia ywania:

 Wzrost dochodów podmiotów gospodarczych wiadcz cych us ugi z
zakresu obs ugi turystyki

 Wzrost liczby produktów turystycznych oferowanych na terenie LGD
 Poprawa stanu technicznego obiektów pe ni cych funkcje turystyczne,

rekreacyjne i wypoczynkowe
 Poprawa estetyki przestrzeni publicznej

 Dane GUS
 Dane jst z terenu gmin

wchodz cych w sk ad
LGD

 Dana z PUP w Radomiu,
Zwoleniu i Lipsku

 Dane instytucji
zajmuj cych si  turystyk
z terenu LGD

 Dokumentacja
w siedzibie LGD

 Wzrost  dochodów
obywateli
(potencjalnych
turystów)

 Koniunktura
gospodarcza

 Zainteresowanie
turystów nowymi
ofertami turystycznymi

 Partnerstwo w ramach
opracowania  nowej
oferty turystycznej
mikroregionu

 Zainteresowanie
rolników , podmiotów
gospodarczych
dzia aj cych na
obszarach wiejskich
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Wska niki rezultatu:

 Do 2015 r. powstanie ok. 5 nowych ofert turystycznych
 Do 2015 r. zrealizowane zostan   3 nowe imprezy turystyczno - kulturalne

na terenie LGD
 Do 2015 r. zrealizowanych zostanie 5 nowych inwestycji z zakresu ma ej

infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie LGD

podejmowaniem
dzia  w zakresie
obs ugi turystów i
wiadczeniem us ug

oko oturystycznych
 Sprawne i terminowe
przygotowanie
dokumentacji
technicznej dotycz cej
projektów
inwestycyjnych

 Wspó praca z
instytucjami i
podmiotami
dzia aj cymi  na rzecz
rozwoju funkcji
turystycznej obszarów
wiejskich

 Zaanga owanie
partnerów
(samorz dowych,
spo ecznych,
gospodarczych) i
spo eczno ci lokalnej
w realizacji inicjatyw z
zakresu turystyki
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Wska nik produktu:

Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej – minimum 3  zrealizowane
operacje
Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw- minimum 2 zrealizowane operacje
Ma e projekty – minimum 8 zrealizowanych operacji
Odnowa i rozwój wsi – minimum 3 zrealizowane operacje

3 Podejmowanie
dzia  w zakresie
rozwoju turystyki
jako alternatywa

dla rozwoju
obszarów wiejskich

Wska niki oddzia ywania:

 Wzrost ilo ci gospodarstw rolnych uzyskuj cych dodatkowe dochody z
dzia alno ci agroturystycznej i oko oturystycznej

 Wzrost dochodów podmiotów gospodarczych wiadcz cych us ugi z
zakresu obs ugi turystyki

 Wzrost liczby produktów turystycznych oferowanych na terenie LGD
 Wzrost dochodów gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych
 Spadek stopy bezrobocia na terenie LGD

 Dane GUS
 Dane jst z terenu gmin
wchodz cych w sk ad
LGD

 Dana z PUP w Radomiu,
Zwoleniu i Lipsku

 Dane instytucji
zajmuj cych si  turystyka
z terenu LGD

 Dokumentacja
w siedzibie LGD

 Koniunktura
gospodarcza

 Zainteresowanie
turystyk  wiejsk

 Wspó praca z
instytucjami i
podmiotami
dzia aj cymi na
rzecz funkcji
turystycznych
obszarów wiejskichWska niki rezultatu:

 Do 2015 r. 5 gospodarstw rolnych uruchomi ofert  z zakresu obs ugi
turystyki

 Do 2015 r. 2 podmioty gospodarcze rozpoczn wiadczenie us ug w
zakresie turystyki
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Wska nik produktu:

Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej – minimum 3  zrealizowane
operacje
Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw- minimum 2 zrealizowane operacje
Ma e projekty – minimum 8 zrealizowanych operacji
Odnowa i rozwój wsi – minimum 3 zrealizowane operacje

4 Budowa wizerunku
kulturalnego

obszaru

Wska niki oddzia ywania:

 Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych
 Poprawa estetyki przestrzeni publicznej

 Dane GUS
 Dane jst z terenu LGD
 Dane Mazowieckiej
Organizacji Turystycznej
 Dane instytucji kultury z
terenu LGD
 Dane urz du ochrony
zabytków
 Sprawozdania w cicieli
obiektów zabytkowych
  Dokumentacja
w siedzibie LGD

 Koniunktura
gospodarcza

 Zainteresowanie
turystyk  wiejsk

 Wspó praca z
instytucjami i
podmiotami
dzia aj cymi na
rzecz rozwoju i
promocji kultury
wiejskiej

 Zainteresowanie
cicieli obiektów

zabytkowych,
 Efektywna

wspó praca
z urz dem ochrony
zabytków

 Sprawne i terminowe
przygotowanie
dokumentacji
technicznej

 Zaanga owanie
partnerów
spo ecznych

Wska niki rezultatu:
 Do 2015 r. zorganizowane zostan  4 imprezy turystyczno-kulturalnych,

zwi zanych z obiektami zabytkowymi, miejscami historycznymi i
miejscami pami ci

 Do 2015 r. opracowanych zostanie 3 dokumentacje dotycz cej bada ,
analiz, studiów wykonalno ci, konsultacji, planów rozwoju w zakresie
zagospodarowania i wykorzystania obiektów zabytkowych i miejsc
historycznych

Wska nik produktu:
Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej – minimum 1  zrealizowana
operacja
Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw- minimum 1 zrealizowana operacja
Ma e projekty – minimum 8 zrealizowanych operacji
Odnowa i rozwój wsi – minimum 3 zrealizowane operacje
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5 Podejmowanie
inicjatyw w celu
uatrakcyjnienia

oferty kulturalnej

Wska niki oddzia ywania:

 wzrost zainteresowania ofert  sp dzania wolnego czasu ze strony
mieszka ców, odwiedzaj cych i turystów

 Dane GUS
 Dane dost pne w

biurze LGD
 Dane z gmin

wchodz cych w
sk ad LGD

 Wzrost dochodów
osób fizycznych
 Ró norodno  oferty
sp dzania wolnego
czasu.
 Dostosowanie oferty
kulturalnej do potrzeb i
oczekiwa
mieszka ców i osób
odwiedzaj cych
polskie wsie.

Wska niki rezultatu:

 Do 2015 r. ok. 2 000  uczestników imprez organizowanych na obszarze
dzia ania LGD

 Do 2015 r. 20 zorganizowanych imprez kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych

 Do 2015r. 5 opracowa  promuj cych ofert  sp dzania wolnego czasu na
terenie LGD

Wska nik produktu:

Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej – minimum 1  zrealizowana
operacja
Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw - minimum 1 zrealizowana operacja
Ma e projekty – minimum 8 zrealizowanych operacji
Odnowa i rozwój wsi – minimum 1 zrealizowanych operacji
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6 Budowa otoczenia i
narz dzi

wspieraj cych
rozwój

przedsi biorczo ci
wiejskiej

Wska niki oddzia ywania:

 wzrost dochodów z prowadzenia dzia alno ci pozarolniczej
 spadek stopy bezrobocia na obszarze dzia ania LGD
 wzrost liczby podmiotów gospodarczych wiadcz cych us ugi na rzecz

gospodarstw rolnych, przedsi biorców lokalnych, producentów rolno –
spo ywczych, rzemie lników, mieszka ców zainteresowanych
prowadzeniem dzia alno ci pozarolniczej

 wzrost dochodów gmin z tytu u podatku dochodowego od osób fizycznych

 Dane GUS
 Dokumentacja   dost pna
w biurze LGD
 Dane z gmin wchodz cych
w sk ad LGD
 Dane PUP w  Radomiu,
Zwoleniu, Lipsku
 Wpisy do rejestru
w urz dach gmin

 Koniunktura
gospodarcza

 Mieszka cy obszarów
wiejskich
zainteresowani
dzia alno ci
gospodarcz
wykraczaj ca poza
rolnictwo.

Wska niki rezultatu:

 Do ko ca 2015r. powstanie 5 pozarolniczych miejsc pracy
 Do 2015r. zostanie przeprowadzonych 11 dzia  edukacyjnych na rzecz

rozwoju przedsi biorczo ci wiejskiej
 Do 2015 r. opracowanych zostanie 6  bada , analiz, studiów wykonalno ci,

konsultacji, planów rozwoju w zakresie rozwoju przedsi biorczo ci wiejskiej
i rzemios a tradycyjnego  na terenie LGD

Wska nik produktu:

Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej – minimum 2  zrealizowane
operacje
Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw - minimum 3 zrealizowane operacje
Ma e projekty – minimum 6 zrealizowanych operacji
Odnowa i rozwój wsi – minimum 2 zrealizowane operacje
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7 Podnoszenie
wiadomo ci i

wykszta cenia
spo eczno ci

wiejskiej

Wska niki oddzia ywania:
 Spadek stopy bezrobocia na terenie LGD
 Wzrost poziomu kompetencji zawodowych i osobistych mieszka ców

obszaru LGD

 Dane GUS
 Dane z gmin

wchodz cych w
sk ad LGD

 Dane PUP
w Radomiu,
Zwoleniu, Lipsku

 Dane zebrane przez
LGD

 Wpisy do rejestru
w urz dach gmin

 Zainteresowanie
ró norodnymi formami
podnoszenia
kwalifikacji  i
umiej tno ci

 Oferta edukacyjna
dostosowana do
potrzeb odbiorców

 Zaanga owanie
partnerów
(spo ecznych,
gospodarczych) oraz
samej spo eczno ci
lokalnej

 Zainteresowanie
lokalnych podmiotów
gospodarczych

Wska niki rezultatu:
 Do 2015 r. 500 uczestników dzia  edukacyjnych
 Do 2015r. 10 zorganizowanych dzia  edukacyjnych z zakresu

nabywania umiej tno ci, informatycznych, doradztwa zawodowego,
kszta cenia ustawicznego, zak adania i prowadzenia dzia alno ci
gospodarczej, pozyskania rodków finansowych na dzia alno  lub
realizacje projektu, zdrowego stylu ycia, ekologii itp.

 Do 2015 r. minimum 2 akcje promuj ce aktywizacje zawodow
mieszka ców obszaru LGD akcji

 Do 2015 r. przeprowadzone zostan   2 badania potrzeb edukacyjnych
mieszka ców obszaru LGD

Wska nik produktu:
Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej – 0  zrealizowana operacja
Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw - minimum 0 zrealizowane operacje
Ma e projekty – minimum 10 zrealizowanych operacji
Odnowa i rozwój wsi –  minimum 0 zrealizowane operacje
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V. Misja LGD.

Misja ustala pozycj  Lokalnej Grupy Dzia ania jako podmiotu inicjuj cego
dzia ania zmierzaj ce do realizacji celów okre lonych w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Misja jest my  przewodni  dzia  podejmowanych czy to przez sam  LGD, czy te
przez pozosta ych animatorów ycia spo ecznego, gospodarczego i kulturalnego z
obszarów wiejskich.

Misj  Lokalnej Grupy Dzia ania „Dziedzictwo i Rozwój” jest:

Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrody, bogatego dziedzictwa
kulturowego oraz potencja u mieszka ców obszaru Lokalnej Grupy Dzia ania

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” na rzecz podniesienia standardów
ycia spo eczno ci lokalnej i zapewnienia zrównowa onego rozwoju spo eczno

- gospodarczego.
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VI. Wykazanie spójno ci specyfiki obszaru z celami LSR.
Cele ogólne i szczegó owe okre lone w LSR wyp ywaj  i wi  si ci le ze

specyfik  obszaru dzia ania LGD „Dziedzictwo i Rozwój”, jej endogenicznymi
zasobami i walorami. Rozwój lokalny, zgodnie z celami LSR, b dzie przebiega  w
oparciu o zasoby miejscowe, a w szczególno ci przyrodniczo-krajobrazowe,
gospodarcze i spo eczno-kulturowe.

Obszar dziania LGD czy spójno  terytorialna, kulturowa, gospodarcza,
wspólne problemy rozwoju i g ównie wspólne cele do osi gni cia poprzez rozwój i
aktywizacj  potencja u zasobów ludzkich.

Obszar dzia ania LGD „Dziedzictwo i Rozwój” posiada du e walory
przyrodnicze, historyczne i kulturowe, w tym szczególnie: znaczn  ilo  zabytków,
ciekawy krajobraz, obszary cenne przyrodniczo, zbiorniki wodne. Wszystko to
stanowi bardzo dobr  podstaw  do rozwijania na tym terenie szeroko poj tej
dzia alno ci turystycznej. Temu ma s  realizacja celu pierwszy: „Podniesienia
atrakcyjno ci turystycznej i wypoczynkowej obszaru LGD”, który wraz z trzema
celami szczegó owymi zak ada rozwój infrastruktury, us ug turystycznych i oko o
turystycznych oraz promocj  i ochron  walorów obszaru. Cel drugi Dziedzictwo
kulturowe wa nym czynnikiem rozwoju, integracji i promocji obszaru jest powi zany z
celem pierwszym, bowiem w ramach planowanych przedsi wzi  dziedzictwo
kulturalne obszaru nie tylko ma s  promocji regionu i rozwoju funkcji
turystycznych ca ego obszaru, ale tak e integrowa  lokalna spo eczno  i pobudzi
ycie kulturalne na wsiach.

Obszar, na którym b dzie realizowana Strategia posiada du y potencja
gospodarczo – spo eczny. Gospodarka obszaru jest mocno uzale niona od sektora
rolniczego przy zbyt ma ym udziale innych sektorów - zw aszcza us ugowo -
handlowym. Problemy bezrobocia i rozdrobnienie gospodarstw rolnych s  typowe dla
obszarów wiejskich ca ego kraju i nie omin y tak e terenów gmin tworz cych LGD
„Dziedzictwo i Rozwój”. W efekcie wyst puje tak e i tu niebezpieczny wzrost migracji
ludno ci, zw aszcza ludzi m odych, do innych o rodków metropolitarnych. Rozwój
gospodarczy i uatrakcyjnienie ycia spo eczno - kulturalnego na wsiach jest
magnesem do pozostania w rodzinnych miejscowo ciach i na terenie w asnej gminy
budowania swojego ycia osobistego i zawodowego. By zniwelowa  powy sze
problemy oraz wykorzysta  lokalne zasoby spo eczne i gospodarcze realizowany

dzie trzeci z celów: „Aktywizacja zawodowa i spo eczna mieszka ców obszaru
LGD „Dziedzictwo i Rozwój”.

Cel ogólny zosta  rozwini ty poprzez dwa cele szczegó owe, których realizacja
ma doprowadzi  do rozwoju przedsi biorczo , tak e i tej pozarolniczej na
obszarach wiejskich, pobudzi  i promowa  walory kulturowe wsi, budowa
wykszta cona spo eczno  wiejsk  posiadaj  umiej tno ci zarówno w zakresie
konkurowania na otwartym rynku, jak i aktywnie dzia aj  na rzecz rozwoju
spo eczno – gospodarczego obszaru.
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VII. Uzasadnienie podej cia zintegrowanego dla planowanych w ramach
LSR przedsi wzi .

Zintegrowane podej cie dla przedsi wzi  planowanych przez LGD
„Dziedzictwo i Rozwój” dotyczy trzech obszarów:
powi za  pomi dzy podmiotami trzech sektorów (publicznego, gospodarczego i
spo ecznego) w zwi zku z realizacj  przedsi wzi  okre lonych w LSR;
powi za  pomi dzy sektorami uczestnicz cymi we wdra aniu LSR;
wykorzystania w realizacji przedsi wzi  endogenicznych zasobów obszaru LGD
„Dziedzictwo i Rozwój”.

Cele i przedsi wzi cia wyznaczone w LSR zosta y tak skonstruowane by
przedstawiciele sektora publicznego, spo ecznego i prywatnego mieli mo liwo
realizacji projektów. Dotyczy to przede wszystkich inicjatyw zwi zanych z rozwojem
funkcji pozarolniczych obszarów wiejskich i rozwoju przedsi biorczo ci lokalnej.
Drobna przedsi biorczo  wiejska bazuje na lokalnych produktach i sektorze us ug
dla mieszka ców i osób korzystaj cych z dobrodziejstw wsi – turystów. Rozwój
turystyki wiejskiej stanowi element zbiorczych dzia  prowadzonych tak przez
rolników mog cych oferowa  us ugi agroturystyczne, jak i przez lokalnych
przedsi biorców mog cych rozwija  ofert  us ug oko o turystycznych b  tez
zwi zanych z promocj  i sprzeda  lokalnych produktów lub wyrobów

kodzielniczych, czy te  rzemie lniczych. Rozwój turystyki uzale niony jest od
poziomu u wiadomienia mieszka com korzy ci jakie p yn  z tego typu dzia alno ci.
W tym aspekcie to LGD ma tworzy  warunki sprzyjaj ce rozwojowi nowych funkcji
obszarów wiejskich. Ma ona dla gminy znaczenie wymierne, gdy  wzrost dochodów
gospodarstw rolnych z tytu u prowadzenia dzia alno ci pozarolniczej oznacza wzrost
dochodów samej gminy. Do zada  samorz du b dzie nale  konieczno
stworzenia w ciwych warunków infrastrukturalnych poprawiaj cych wizerunek
polskiej wsi.

Estetyka gminna wp ywa nie tylko na uatrakcyjnienie wizerunku wsi, ale tak e
na poprawienie jej walorów osadniczych, przyczynia si  do pobudzenia ycia
spo eczno – kulturalnego, jak równie  i gospodarczego. ycie kulturalne gminy to nie
tylko pole do dzia ania dla sektora publicznego, ale tak e i dla sektora
pozarz dowego, lokalnych liderów, osób prywatnych czynnie w czaj cych si  w
ycie wsi. Sposób wyznaczenia przez LGD w LSR celów da tym podmiotom

mo liwo  ubiegania si  o rodki na realizacj  projektów zaspokajaj cych potrzeby
kulturalne, spo eczne dzieci, m odzie y wiejskiej i pozosta ym mieszka com. Kultura
to tak e bardzo wa ny element promocyjny obszarów wiejskich.

Rozwój funkcji turystycznej uzale niony jest o stanu rodowiska naturalnego
cego atutem obszaru LGD „Dziedzictwo i Rozwój”. Niezb dne jest wi c

zapewnienie ochrony dóbr przyrodniczych dla przysz ych pokole  i prowadzenie
skutecznej kampanii edukacyjnej u wiadamiaj cej potrzeby ekologiczne
mikroregionu. Stworzenie infrastruktury s cej nie tylko eksponowaniu i promocji
walorów przyrodniczych, ale tak e ich ochronie. W to przedsi wzi cie zaanga owany
jest zarówno samorz d gminny, organizacje pozarz dowe dzia aj ce na rzecz
ochrony rodowiska naturalnego jak i sama LGD.

Dzia ania edukacyjne prowadzone zarówno na rzecz pobudzenia inicjatyw
gospodarczych, aktywizacji kulturalno – spo ecznej, ochrony walorów rodowiska
naturalnego i zachowania oraz propagowania walorów historyczno – kulturalnych
prowadzi do wzrostu kompetencji mieszka ców w zakresie rozwoju osobistego
i zawodowego i b dzie mie  wp yw na pozosta e cele. Wykszta ceni i wiadomi
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mieszka cy to wi cej wi ksza dywersyfikacja dzia alno ci pozarolniczej na
obszarach wiejskich, bardziej atrakcyjna oferta turystyczna i kulturalna, mniej
zagro  dla rodowiska naturalnego.

Osi gni cie celów jakie wyznaczy a LGD uzale nione jest od stopnia integracji
wszystkich partnerów ycia spo ecznego z obszarów wiejskich. Zadanie LGD
sprowadza si  do udzielania merytorycznego i technicznego wsparcia mieszka com,
przedsi biorcom, organizacjom spo ecznym, samorz dowi i pozosta ym podmiotom
mog cych korzysta  ze rodków Osi Leader  mieszka ców, organizacji
pozarz dowych, przedsi biorstw, instytucji samorz dowych i innych w korzystaniu ze
rodków Osi 4 Leader.
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VIII. Uzasadnienie podej cia innowacyjnego dla planowanych w ramach
LSR przedsi wzi .

Podej cie innowacyjne w LSR LGD „Dziedzictwo i Rozwój” dotyczy tych
dzia  w ramach poszczególnych przedsi wzi , które stanowi  nowo  dla
obszaru, na którym b dzie wdra ana LSR.

Przyk adami takiej innowacyjno ci s :
- poprzedzaj cy przygotowanie LSR sposób przeprowadzenia konsultacji z
mieszka cami;
- szeroka aktywizacja w proces rozwój obszaru LGD ró nych rodowisk (gminy,
przedsi biorcy, osoby prywatne, stowarzyszenia);
- rozwój nowych funkcji mikroregionu;
- inwestycje w rozwój kwalifikacji osobistych i zawodowych mieszka ców;
- podej cie do kwestii ekologicznych.

Na zawarto  merytoryczn  LSR wp yw maj  opinie uzyskane od
mieszka ców wszystkich jedenastu gmin, które tworz  LGD „Dziedzictwo i Rozwój”.
Na tym obszarze po raz pierwszy zastosowano na tak szerok  skal  bezpo redni
kampani  zorganizowan  przez Stowarzyszenie maj  na celu tak e zach cenie
nowych beneficjatów rodków PROW do korzystania ze wsparcia na realizacje
autorskich projektów. Po raz pierwszy tak e to sami mieszka cy, przedsi biorcy,
organizacje spo eczne mog  w sposób aktywny przyczyni  si  do rozwoju potencja u
spo ecznego, gospodarczego, kulturowego swoich gmin. W ramach nowego
podej cia LEADER podmioty te b  posiada y tak szerokie kompetencje decyzyjne
co do wyboru operacji dofinansowanych ze rodków przeznaczonych na rozwój
obszarów wiejskich.

Walory kulturowe i przyrodnicze to elementy przemawiaj ce za rozwojem
funkcji turystycznej i agroturystycznej tego obszaru. Tym razem to sami rolnicy
zainteresowani ró nicowaniem prowadzonej przez siebie dzia alno ci i
przedsi biorcy wiadcz cy us ugi zwi zane z turystyk , rekreacj , wypoczynkiem i
sportem na terenach wiejskich mog  wyst powa  o rodki na sfinansowanie

asnych projektów. Przedsi biorczo  wiejska ma tym razem okazje do rozwoju w
ramach ró norodnych dzia ów gospodarczych, a zw aszcza tych zwi zanych z
mo liwo ci  wykorzystania lokalnych produktów, rzemie lnictwa i r kodzielnictwa
ludowego. W okresie realizacji LSR b dzie okazja na rozwój potencja u
gospodarczego tak ca ego regionu, jak i na pobudzenie inicjatyw gospodarczych
samych mieszka ców.

Innowacyjne jest tak e podej cie do kwestii rozwoju kapita u ludzkiego na
obszarach wiejskich. Podniesienie poziomu kompetencji mieszka ców poprzez
system tematycznych szkole , warsztatów, wizyt studyjnych b dzie dotyczy  nie
tylko rozwoju nowych funkcji terenu dzia ania LGD tj. przedsi biorczo , turystyka.
Coraz wi kszy nacisk k adziony jest na rozwój kwalifikacji osobistych. St d pomys
na szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego, korzystania z nowoczesnych
róde  informatyzacji, ekologii oraz zdrowego stylu ycia.

Równie innowacyjne jest podej cie do kwestii ekologicznych
przedstawione przez LGD w LSR. Podniesienie wiadomo ci mieszka ców o
konieczno ci prowadzenia dzia  na rzecz ochrony rodowiska naturalnego
powinno zacz  si  od inicjatyw oddolnych – szkole  skierowanych do osób
fizycznych i przedsi biorców przekonuj cych, i  jest to dobro wspólne i jego ochrona
przys  si  zarówna prowadzeniu zdrowego stylu ycia, jak i rozwojowi funkcji
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turystycznej obszarów wiejskich. Nowatorskie w skali regionu jest promowanie
odnawialnych róde  energii.

Zak adamy innowacyjn  organizacj  i technologi  realizacji Strategii,
ównie poprzez wykorzystanie i rozwój technologii informacyjnych, sieci e – Sycyna,

Internetu, potencja u informatycznego partnerów i cz onków LGD.
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IX. Okre lenie procedury oceny zgodno ci operacji z LSR, wyboru
operacji przez LGD i odwo ania od rozstrzygni  organu decyzyjnego
w sprawie wyboru operacji w ramach dzia ania, o którym mowa w art.
5 ust. 1 pkt 21 ustawy, oraz kryteriów na podstawie, których jest
oceniana zgodno  operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a
tak e procedury zmiany tych kryteriów.

Procedura wyboru projektów przez LGD „Dziedzictwo i Rozwój” przebiega
wed ug okre lonych etapów:

 I. Ustalenie terminu naboru wniosków oraz og oszenie naboru
II. Przyjmowanie wniosków przez LGD
III.    Ocena merytoryczna, która sk ada si  z:

a) oceny zgodno ci operacji z Lokaln  Strategi  Rozwoju,
b) oceny zgodno ci operacji z lokalnymi kryteriami przyj tymi

przez LGD.
 IV.     Informacja o wyborze operacji

Szczegó owy opis procedury wyboru operacji wraz z procedur
odwo awcz  od decyzji Rady Stowarzyszenia opisany zosta a w za czniku do
niniejszej Strategii. Z kolei kryteria, na podstawie których b dzie dokonywany wybór
operacji okre lone zosta y odpowiednio w za cznikach do Strategii.
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X. Bud et LSR dla ka dego roku jej realizacji.

Bud et przedstawia stron  finansow  przyj tych celów ogólnych, celów
szczegó owych oraz planowanych do realizacji przedsi wzi . Zgodnie z
rozporz dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie
szczegó owych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy dzia ania do realizacji
lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 — 2013 (Dz.U. nr 103, poz. 659, par. 2, pkt. 5 a, 5b, 5c), ca kowity bud et
Lokalnej Grupy Dzia ania „Dziedzictwo i Rozwój” w ramach Osi 4 LEADER wynosi:
14 087 380 z .

rodki te zosta y podzielone na trzy komponenty, z których sk ada si  OS 4
LEADER:
- Wdra anie LSR
(kod 4.1.3 – „Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej” + „Tworzenie i
rozwój mikroprzedsi biorstw” + „Odnowa i rozwój wsi” + „Ma e projekty”)

95 185 x 116 z  = 11 041 460 z

- Wdra anie projektów wspó pracy
(kod 4.2.1)

95 185 x 3 z = 285 555 z

- Funkcjonowanie LGD
(kod 4.3.1)

95 185 x 29 z = 2 760 365 z

Bud et LGD „Dziedzictwo i Rozwój” zosta  przedstawiony w tabeli poni ej.
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Dzia ania osi 4 przeprowadzone przez LGD
ROK Kategoria kosztu Wdra anie lokalnych strategii rozwoju Wdra anie projektów

wspó pracy 4.2.1
Funkcjonowanie LGD, Nabywanie

umiej tno ci i aktywizacja
Ró nicow
anie
w
kierunku
dzia alno
ci
nierolnicz
ej

Tworzenie
i rozwój
mikroprze
dsi biorst
w

Odnowa i
rozwój
wsi

Ma e
projekty

Razem
4.1.3

Przygoto
wanie
projektó
w
wspó pr
acy

Realizac
ja
projektó
w
wspó pr
acy

Razem
4.2.1

Funkcjono
wanie LGD
(koszty
bie ce)

Nabywanie
umiej tno
ci i
aktywizacja

Razem
4.3.1

Razem o  4

2009 Ca kowite 200 000 205 000 4 410 000 287 000 5 102 000 0 0 0 100 000 150 000 250 000 5 352 000
Kwalifikowalne 200 000 200 000 4 400 000 286 000 5 086 000 0 0 0 100 000 150 000 250 000 5 336 000
Do refundacji 100 000 100 000 3 300 000 200 160 3 700 160 0 0 0 100 000 150 000 250 000 3 950 160

2010 Ca kowite 450 000 460 000 1 339 000 430 000 2 679 000 25 000 50 000 75 000 250 000 200 000 450 000 3 204 000
Kwalifikowalne 450 000 454 100 1 334 000 429 600 2 667 700 25 000 50 000 75 000 250 000 200 000 450 000 3 192 700
Do refundacji 225 000 227 050 1 000 000 300 000 1 752 050 25 000 50 000 75 000 250 000 200 000 450 000 2 277 050

2011 Ca kowite 400 000 410 000 1 339 000 430 000 2 579 000 25 000 50 000 75 000 250 000 200 000 450 000 3 104 000
Kwalifikowalne 400 000 400 000 1 334 000 429 600 2 563 600 25 000 50 000 75 000 250 000 200 000 450 000 3 088 600
Do refundacji 200 000 200 000 1 000 000 300 000 1 700 000 25 000 50 000 75 000 250 000 200 000 450 000 2 225 000

2012 Ca kowite 400 000 410 000 1 339 000 430 000 2 579 000 25 000 50 000 75 000 250 000 200 000 450 000 3 104 000
Kwalifikowalne 400 000 400 000 1 334 000 429 000 2 563 000 25 000 50 000 75 000 250 000 200 000 450 000 3 088 000
Do refundacji 200 000 200 000 1 000 000 300 000 1 700 000 25 000 50 000 75 000 250 000 200 000 450 000 2 225 000

2013 Ca kowite 450 000 455 000 670 000 402 000 1 977 000 20 185 40 370 60 555 250 000 203 365 453 365 2 490 920
Kwalifikowalne 450 000 450 000  667 000 401 000 1 968 000 20 185 40 370 60 555 250 000 203 365 453 365 2 481 920
Do refundacji 225 000 225 000 500 000 280 000 1 230 000 20 185 40 370 60 555 250 000 203 365 453 365 1 743 920

2014 Ca kowite 308 300 305 000 505 000 396 000 1 514 300 0 0 0 250 000 203 000 453 000 1 967 300
Kwalifikowalne 308 300 304 200 503 000 395 000 1 510 500 0 0 0 250 000 203 000 453 000 1 963 500
Do refundacji 154 150 152 100 377 000 276 000 959 250 0 0 0 250 000 203 000 453 000 1 412 250

2015 Ca kowite 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 54 000 254 000 254 000
Kwalifikowalne 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 54 000 254 000 254 000
Do refundacji 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 54 000 254 000 254 000

2009-
2015

Ca kowite 2 208 300 2 245 000 9 602 000 2 375 000 16 430
300 95 185 190 370 285 555 1 550 000 1 210 365 2 760 365 19 476 220

Kwalifikowalne 2 208 300 2 208 300 9 572 000 2 370 200 16 358
800 95 185 190 370 285 555 1 550 000 1 210 365 2 760 365 19 404 720

Do refundacji 1 104 150 1 104 150 7 177 000 1 656 160 11 041
460 95 185 190 370 285 555 1 550 000 1 210 365 2 760 365 14 087 380



Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Dzia ania
„Dziedzictwo i Rozwój”

75

XI. Proces przygotowania LSR.

W pracy nad Strategi  wykorzystano zbudowany potencja  Stowarzyszenia
oraz rezultaty osi gni te w I i II Schemacie Projektu Pilota owego Leader +.

Lokalna Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” jest
dokumentem strategicznym. Zgodnie z za eniami podej cia LEADER w
kilkumiesi cznych pracach nad dokumentem zastosowano zasad  partnerstwa
gwarantuj  wk ad merytoryczny w tre  strategii przedstawicieli ró nych
rodowisk: organom samorz du terytorialnego gmin i powiatu oraz ich jednostkom

pomocniczym, organizacjom pozarz dowym, nieformalnym zrzeszeniom
spo ecznym, Ko cio owi i innym zwi zkom wyznaniowym, przedsi biorcom lokalnym,
rolnikom oraz pozosta ym instytucjom publicznym, w tym tak e samym mieszka com
gmin. Zadaniem przedstawicieli LGD by o koordynowanie procesu budowy strategii i
zapewnienie udzia u w nim jak najszerszego panelu „ekspertów” – mieszka ców wsi,
którzy mi li sta  si  decydentami co do ostatecznej tre ci dokumentu.

Bior c pod uwag  rozmiar obszaru, na którym b dzie wdra ana strategia,
koniecznym sta o si  pozyskanie jak najszerszego materia u, który pos  do
opracowania w sposób kompleksowy celów i przedsi wzi  jakie b  realizowane
na ca ym obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój”. W tym celu pos ono si
najbardziej miarodajnymi narz dziami badawczymi.

Konsultacje mia y charakter zarówno oficjalnych spotka  z udzia em partnerów
spo ecznych,  gospodarczych i publicznych, jak i przeprowadzenia w ród
spo eczno ci gminnych bada  ankietowych. We wszystkich metodach prowadz cych
do uzyskania opinii jak najszerszego grona spo ecze stwa zapewniono mo liwo
swobodnego wypowiedzenia si  osób zainteresowanych inicjatywom LEADER.
Uzyskane t  drog  wnioski zosta y przeanalizowane przez panel ekspercki i
uwzgl dnione w tre ci LSR.

Wnikliwa diagnoza aktualnej sytuacji spo eczno – gospodarczej obszaru jest
efektem analizy ankiet wype nionych przez przedstawicieli wszystkich lokalnych
rodowisk wiejskich. Odbiór spo eczny inicjatywy LEADER okaza  si  bardzo szeroki.

Docenione zosta o zaanga owanie LGD w pozyskanie indywidualnych opinii
mieszka ców, i ich uwzgl dnienie przy opracowaniu celów LGD, które maj  zosta
osi gni te dzi ki zaanga owaniu reprezentantów wszystkich sektorów. Wyniki ankiet
uzupe niaj  przygotowane analizy statystyczne i strategiczne.

Przy zdiagnozowaniu mikroregionu LGD niezb dnym sta o si
przeprowadzenie analizy SWOT tego obszaru. Umo liwia ona okre lenie tych
elementów endogenicznych i egzogenicznych, które b  wp ywa  na przysz y
rozwój. Wykazano jakimi mocnymi stronami i jakie szanse rozwojowe ma do
wykorzystania ten obszar ale tak e jakie s  s abe strony i z jakimi zagro eniami musi
si  liczy  LGD „Dziedzictwo i Rozwój”. Tak e na tym etapie zaanga owano szerokie
grono spo eczne.

Praca nad specyficznym dokumentem strategicznym, jakim jest LSR wymaga
zaanga owania i poznania opinii jak najwi kszej cz ci spo eczno ci wiejskiej ze
wszystkich rodowisk lokalnych. W tym celu zorganizowano konsultacje spo eczne,
w których poza ekspertami w dziedzinie Osi 4 LEADER, cz onkami Stowarzyszenia
„Dziedzictwo i Rozwój” uczestnikami kluczowymi byli przedstawiciele wszystkich
trzech sektorów – publicznego, spo ecznego i biznesowego. Quasi wyk ady
po czone z prezentacjami multimedialnymi poprzedza y publiczn  dyskusj  nad
zawarto ci  merytoryczn  przygotowywanego dokumentu.
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Harmonogram konsultacji spo ecznych przeprowadzonych na
obszarze dzia ania LGD stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” :

 Oficjalne spotkanie konsultacyjne przedstawicieli w adz samorz dowych
jedenastu gmin tworz cych LGD „Dziedzictwo i Rozwój”:
- Zwole  18.10.2008r.
- Zwole  05.11.2008r.

 Konsultacje spo eczne z mieszka cami jedenastu gmin:

Konsultacje z mieszka cami i partnerami Stowarzyszenia, organizacjami i
instytucjami przeprowadzi  tak e Zarz d Stowarzyszenia i  eksperci.

Dnia 7 stycznia 2009r. odby o si  Walne Zebranie Cz onków
Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” na którym przedstawiono projekt Lokalnej
Strategii Rozwoju wraz z za cznikami. Po dyskusji przyj to ostateczny kszta t
dokumentu.

Gózd 13.10.2008r.

Kazanów 20.10.2008r.

Jastrz bia 20.10.2008r.

Zwole 21.10.2008r.

Pionki 21.10.2008r.

Jedlnia - Letnisko 21.10.2008r.

a 23.10.2008r.

Policzna 24.10.2008r.

Przy k 27.10.2008r.

Tczów 27.10.2008r.

Zwole 28.10.2008r.

Ciepielów 29.10.2008r.
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XII. Proces wdra ania i aktualizacji LSR.

Podmiotem odpowiedzialnym za wdra anie LSR, koordynowanie wszystkich
dzia  zmierzaj cych do osi gni cia celów wyznaczonych w niniejszym dokumencie
oraz za jego aktualizacj  jest Lokalna Grupa Dzia ania „Dziedzictwo i Rozwój”.
Skutecznej realizacji postawionych przed ni  zada  b dzie s  organizacja

ugofalowej kompani informacyjno – promocyjnej skierowanej do wszystkich
mieszka ców obszaru. W ramach dzia  informacyjno – promocyjnych LGD
odpowiada za:
przygotowanie pakietu informacyjnego dla mieszka ców i przysz ych beneficjentów,
przeprowadzenie szkole  dla beneficjentów,
aktualizowanie informacji nt. LGD, dost pnych rodkach pomocowych.

Tak szeroki udzia  spo eczny w ka dym etapie realizacji Strategii wynika ze
zintegrowanego charakteru planowanych do realizacji przedsi wzi . Przekazane
zostan  opinii publicznej informacje o:
funkcji jak  ma spe ni  LGD i LSR w rozwoju obszarów wiejskich mikroregionu,
dzia aniach bie cych LGD,
mo liwo ci uczestniczenia w dzia aniach prowadzanych przez LGD na zasadzie
partnerstwa,
stopniu realizacji przedsi wzi  okre lonych w strategii,
funduszach strukturalnych w ramach których mo na finansowa  rozwój lokalny i
sposobach ubiegania si  o rodki pomocowe,
wskazanie korzy ci p yn cych z mo liwo ci jakie daje inicjatywa LEADER
mieszka com obszarów wiejskich.
W procesie wdra ania i aktualizacji LSR b  uczestniczy  nast puj ce podmioty:

 Zarz d Stowarzyszenia
 Rada Stowarzyszenia
 Walne Zgromadzenie Cz onków Stowarzyszenia
 Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
 Biuro LGD
 inne podmioty m.in. osoby fizyczne, przedstawiciele organizacji spo ecznych,

przedsi biorcy, instytucje kultury, Ko cio y i zwi zki wyznaniowe, instytucje
publiczne, pozostali mieszka cy obszaru dzia ania LGD – z g osem
doradczym.
Z po ród podmiotów w/w g ówne obowi zki w zakresie wdra ania LSR

spoczn  na Zarz dzie Stowarzyszenia i Biurze LGD pe ni cego w tym obszarze
funkcj  organu pomocniczego. Zarz d Stowarzyszenia ma obowi zek monitorowania
stopnia realizacji operacji podj tych w ramach poszczególnych przedsi wzi .
Podmiot ten wraz z pozosta ymi organami nale cymi do struktury organizacyjnej
LGD b  odpowiada  za:

 okre lenie kryteriów realizacji LSR,
 organizacj  procesu aplikacji w ramach poszczególnych dzia ,
 gromadzenie danych statystycznych i finansowych na temat post pów

wdra ania i realizacji projektów w ramach LSR,
 monitoring realizacji poszczególnych operacji,
 zapewnienie zgodno ci LSR z dokumentami wy szego szczebla.

Komisja monitoruj ca sk adaj ca si  z reprezentantów (po 1 osobie) Zarz du
Stowarzyszenia, Rady Stowarzyszenia, Walnego Zgromadzenia Cz onków
Stowarzyszenia, Biura LGD, b dzie raz na 2 lata ocenia stan wdro enia LSR
poprzez analiz  stopnia realizacji planowanych przedsi wzi  oraz sformu uj
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wnioski dotycz ce ewentualnej aktualizacji strategii. W procesie tym zostan
uwzgl dnione wszelki inne wnioski nap ywaj ce od mieszka ców z sugestiami co do
sposobu realizacji poszczególnych przedsi wzi  lub konieczno ci ustosunkowania
si  do nowego zagadnienia lub pojawiaj cego si  problemu natury spo ecznej,
gospodarczej lub kulturalnej. Kontakt pomi dzy struktur  LGD a mieszka cami
zapewni  maj  pracownicy Biura LGD oraz forum na stronie internetowej
Stowarzyszenia.

Wprowadzenie zmian do strategii wymaga ich przyj cia przez Zarz d i Walne
Zgromadzenie Cz onków.
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XIII. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) w asnej.

Ewaluacja to jako ciowa ocena efektów realizowanych przedsi wzi . G ówny
cel, dla którego przygotowywana b dzie ewaluacja LSR, to obni enie ryzyka
pope nienia omy ki w realizacji celów wyznaczonych w LSR. Ocena stanu realizacji
poszczególnych przedsi wzi  i operacji b dzie dokonywana w oparciu o wska niki
celów okre lonych zgodnie z metodologia stosowan  w przypadku funduszy
strukturalnych – wska niki oddzia ywania, rezultatu i produktu. Wska niki oceny
tworz  skuteczny mechanizm monitoringu sposobu funkcjonowania LGD i realizacji
LSR.

Ocena funkcjonowania Lokalnej Grupy Dzia ania:
 Ocena ex ante
 Ocena ex post

Przy ocenie ex ante przygotowana zostanie analiza ka dego planowanego
przedsi wzi cia, która uwzgl dnia a b dzie opis spodziewanych efektów oraz ocen
jego wp ywu na osi ganie celów zawartych w LSR.
Przy ocenie ex post ocenie b  podlega y te przedsi wzi cia, które zosta y ju
zrealizowane.

Za prowadzenie oceny wdra ania LSR i funkcjonowania LGD odpowiada
Zarz d Stowarzyszenia LGD „Dziedzictwo i Rozwój”. Do zada  Zarz du w tym
obszarze nale  b dzie:

 pozyskiwanie i gromadzenie danych z systemu monitoringu,
 opracowanie planu oceny ka dej z faz wdra ania LSR,
 zapewnienie przeprowadzenia ewaluacji ex-ante – przed rozpocz ciem

realizacji LSR,
 zapewnienie przeprowadzenia ewaluacji okresowej je li wymaga  b dzie tego

sytuacja, powstanie zagro enie co do mo liwo ci osi gni cia rezultatów
zak adanych w przypadku konkretnego projektu i przedsi wzi cia,

 przekazanie wyników ewaluacji zwi zanych z monitorowaniem wdra ania LSR
Walnemu Zgromadzeniu LGD,

 upowszechnienie wyników przeprowadzonej ewaluacji,
 zapewnienie przeprowadzenia do dnia 30 czerwca 2013 roku ewaluacji

stopnia realizacji LSR w odniesieniu do celów ogólnych, której wyniki pos
przygotowania  planu dzia  na nast pny okres programowania.
W tym celu raz w roku Zarz d LGD b dzie przedk ada  Walnemu

Zgromadzeniu raport ewaluacyjny, który b dzie zawiera :
- wykaz zrealizowanych przedsi wzi
- opis efektów osi gni tych w przypadku ka dego z przedsi wzi  wraz z ich
porównaniem do za  przyj tych w LSR,
- analiza wp ywu realizowanego przedsi wzi cia na osi gni cie celów okre lonych w
LSR,
- ewentualne wnioski co do zmiany sposobu funkcjonowania LGD i jej komórek
organizacyjnych zapewniaj ce sprawne realizowanie celów LSR.

Wnioski wynikaj ce z raportu b  mia y na celu wprowadzenie takiego
rodzaju zmian, które w efekcie doprowadza do usprawnienia dzia ania LGD oraz
procesu aktualizacji LSR.
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XIV. Powi zania LSR z innymi dokumentami planistycznymi
zwi zanymi z obszarem obj tym LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez Lokaln  Grup  Dzia ania
„Dziedzictw i Rozwój” nie jest jedynym strategicznym dokumentem wdra anych na
tym obszarze. Dlatego te  musi ona pozosta  komplementarna z dokumentami
planistycznymi poziomu lokalnego, regionalnego i krajowego.

Przedsi wzi cia w ramach LSR s  komplementarne do dokumentów
przygotowanych przez:

a) gminy wchodz ce w sk ad obszaru – np. strategie rozwoju, plany
zagospodarowania przestrzennego, plany rozwoju lokalnego, wieloletnie plany
inwestycyjne, strategie rozwi zywania problemów spo ecznych, plany
gospodarki odpadami, programy ochrony rodowiska

b) samorz dy powiatowe – np. strategii rozwoju, strategii zrównowa onego
rozwoju

c) samorz d województwa – strategie rozwoju regionu, regionalne strategie
tematyczne dotycz ce rozwoju wybranych bran  (np. turystyki, infrastruktury,
edukacji);

d) powiatowe urz dy pracy – np. program promocji zatrudnienia i aktywizacji
rynku pracy.
    Zapoznanie si  z tak szerokim zakresem materia u da o mo liwo

opracowania w ten sposób celów i przedsi wzi  zawartych w LSR by stanowi y
one kontynuacj  dzia  ju  podj tych przez w adze samorz dowe. Co wi cej
dokumenty szczebla lokalnego pozwoli y okre li  obszary problemowe
wymagaj ce wsparcia i podj cia konkretnych dzia  tak e przez LGD realizuj ca
na tym obszarze LSR.

    Wszystkie dokumenty wy ej wymienione musza z kolei pozosta  zgodne
z dokumentami wy szego szczebla – przyj te na szczeblu województwa i
realizowane na obszarze ca ego kraju. Nale  do nich:
a) „Samorz dowy Program Rozwoju Mazowsza”
b) „Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020”
c) „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”
d) Program Operacyjny Kapita  Ludzki
e) Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko
f) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
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Tabela 9. Odniesienie celów i przedsi wzi  zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju do dokumentów strategicznych i
planistycznych szczebla lokalnego (gmin i powiatów)

CEL OGÓLNY 1. Poprawa jako ci ycia poprzez aktywizacj  zawodow  i spo eczn  mieszka ców obszaru LGD „Dziedzictwo i Rozwój”
CELE SZCZEGÓ OWE:

1. Wspieranie rozwoju przedsi biorczo ci wiejskiej;
2. Rozwój kulturalny mieszka ców;
3. Dzia ania edukacyjne, szkoleniowe i informacyjne LGD na rzecz mieszka ców.

Budowa otoczenia i narz dzi wspieraj cych
rozwój przedsi biorczo ci wiejskiej

Uatrakcyjnienie sposobów sp dzania
wolnego czasu przez mieszka ców

Spo eczno  wiejska – spo eczno ci
wykszta con  i wiadom

Strategia rozwoju gminy Gózd:
I Cel strategiczny wysoki poziom ycia
mieszka ców gminy

Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Pionki
na lata 2007 – 2020
Nadrz dny cel strategiczny: POPRAWA YCIA
MIESZKA CÓW I ZRÓWNOWA ONY ROZWÓJ
GMINY

CELE STRATEGICZNE
II CEL - Doskonalenie infrastruktury

spo ecznej

Strategia Rozwi zywania Problemów
Spo ecznych Gminy Jastrz bia
Cel strategiczny:
Wiedza, wiadomo  i aktywno  buduj  kapita
ludzki, mobilizuj  i integruj  spo eczno
zapobiegaj c zagro eniom.
Cel g ówny dla obszaru – Edukacja publiczna:
Kapita  ludzki oparty na wiedzy, buduj cy
wiadome i aktywne

spo ecze stwo.

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta I a na lata
2002 – 2017
I Cel Strategiczny:
Dobre warunki ycia mieszka ców
IV Cel Strategiczny:

Wspieramy lokaln  przedsi biorczo ,
zach camy inwestorów

Lokalny Plan Rozwoju Gminy Pionki na lata 2007
– 2013
Programy i zadania z obszaru infrastruktury
drogowej i cele realizacji programu:
Poprawa warunków ycia mieszka ców,
Rozwój przedsi biorczo ci
Zwi kszenie atrakcyjno ci gospodarczej i
inwestycyjnej
Poprawa estetyki wsi
Przeciwdzia anie marginalizacji spo ecznej i
ekonomicznej gminy

Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Pionki
na lata 2007 – 2020
Nadrz dny cel strategiczny: POPRAWA YCIA
MIESZKA CÓW I ZRÓWNOWA ONY ROZWÓJ
GMINY

CELE STRATEGICZNE
II CEL - Doskonalenie infrastruktury

spo ecznej

Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Pionki
na lata 2007 – 2020
Nadrz dny cel strategiczny: POPRAWA YCIA

Strategia Rozwoju Gminy Przy k na lata 2007 –
2015
Cel strategiczny I: Wysoki standard rozwoju

Strategia Rozwoju  Gminy Zwole   Na Lata
2002-2017
CEL STRATEGICZNY 2. Rozwój
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MIESZKA CÓW I ZRÓWNOWA ONY ROZWÓJ
GMINY
CELE STRATEGICZNE:
VI CEL - Kreowanie odpowiedniego klimatu

do inwestowania na terenie gminy
oraz rozwój przedsi biorczo ci

infrastruktury spo ecznej gwarancj  poprawy
jako ci ycia mieszka ców

przedsi biorczo ci
CEL STRATEGICZNY 5. Doskonalenie

infrastruktury spo ecznej

Lokalny Plan Rozwoju Gminy Pionki na lata 2007
– 2013
Programy z zakresu infrastruktury technicznej i
cele realizacji programu:
Poprawa warunków ycia mieszka ców
Stworzenie lepszych warunków do rozwoju
przedsi biorczo ci

Strategia Rozwoju Powiatu Zwole skiego
Na Lata 2007-2015
SFERA SPO ECZNA
CEL STRATEGICZNY 1. Poprawa dost pno ci i
jako ci infrastruktury o charakterze spo ecznym

Plan Gospodarki Odpadami Dla Gminy Jedlnia -
Letnisko Na Lata 2007 – 2014
Planowane dzia ania pozainwestycyjne
zmierzaj ce do poprawy sytuacji w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie gminy Jedlnia – Letnisko:  edukacji
ekologicznej mieszka ców gminy w zakresie
wprowadzanego systemu gospodarki odpadami i
prawid owych sposobów post powania z
odpadami oraz ich obowi zków wynikaj cych z
obowi zuj cych uregulowa  prawnych.

Strategia Rozwoju Gminy Przy k na lata 2007 –
2015
Cel strategiczny VI: Sukcesywny rozwój sektora
przedsi biorczo ci

Strategia rozwoju gminy Policzna
Cel strategiczny 1.
Program poprawy jako ci us ug publicznych
wiadczonych przez gmin

Strategia Zrównowa onego Rozwoju
Powiatu Radomskiego Do 2020 Roku
Cel strategiczny:
Wzrost konkurencyjno ci gospodarki,
zatrudnienia i przedsi biorczo ci mieszka ców
Cele operacyjne:
1.3. Rozwój aktywnych form przeciwdzia ania
bezrobociu

Strategia rozwoju gminy Policzna
Cel strategiczny 1.
Program poprawy jako ci us ug publicznych
wiadczonych przez gmin

Cel strategiczny 4.
Program wsparcia rozwoju wybranych funkcji
gospodarczych
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Strategia Rozwoju Gminy Tczów na lata 2007-
2015
CEL STRATEGICZNY I:Gwarancja wysokiego
poziomu ycia mieszka ców gminy
CEL STRATEGICZNY VI: ROZWÓJ
PRZEDSI BIORCZO CI I SEKTORA
US UG
Strategia Rozwoju  Gminy Zwole   Na Lata 2002-
2017
CEL STRATEGICZNY 2. Rozwój
przedsi biorczo ci

Strategia Rozwoju Powiatu Zwole skiego
Na Lata 2007-2015
SFERA GOSPODARCZA
CEL STRATEGICZNY 3. Tworzenie klimatu i
warunków do inwestowania, promocji i rozwoju
przedsi biorczo ci

Strategia Zrównowa onego Rozwoju
Powiatu Radomskiego Do 2020 Roku
Cel strategiczny:
Wzrost konkurencyjno ci gospodarki,
zatrudnienia i przedsi biorczo ci mieszka ców
Cele operacyjne:
1.3. Rozwój aktywnych form przeciwdzia ania
bezrobociu

Strategia Rozwoju Powiatu Lipskiego
Na Lata 2008-2020
SFERA SPO ECZNA
CEL STRATEGICZNY II. Usprawnienie
infrastruktury spo ecznej gwarantuj cej wysoki
standard ycia mieszka ców
SFERA GOSPODARCZA
CEL STRATEGICZNY VI. Wsparcie procesów



Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Dzia ania
„Dziedzictwo i Rozwój”

84

rozwoju terenów wiejskich oraz modernizacja
rolnictwa
CEL STRATEGICZNY VII. Wspiera nie dzia

cych rozwojowi ma ych i rednich firm
poprzez aktywizacj  lokalnych przedsi biorców
oraz przyci ga nie nowych inwestorów

CEL OGÓLNY 2. Podniesienie atrakcyjno ci turystycznej i wypoczynkowej obszaru LGD
CELE SZCZEGÓ OWE:

1. Ochrona zasobów przyrody ze szczególnym uwzgl dnieniem sieci Natura 2000 i    walorów kulturowych
obszaru;

2. Rozwój ma ej infrastruktury turystycznej;
3. Rozwój agroturystyki.

Walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe
cennymi atutami obszaru LGD „Dziedzictwo i
Rozwój”

Utworzenie konkurencyjnej oferty
turystycznej dla mikroregionu LGD
„Dziedzictwo i Rozwój”

Turystyka jako alternatywa dla rozwoju
gospodarczego obszaru

Strategia rozwoju gminy Gózd:
IV Cel strategiczny: Utrzymanie dobrego stanu
rodowiska naturalnego

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta I a na lata
2002 – 2017
II Cel Strategiczny:
„Gminn  turystyk  budujemy na ruinach”

Strategia rozwoju gminy Gózd:
II Cel Strategiczny Rozwój gospodarczy
przyjazny rodowisku,

Program Ochrony rodowiska Dla Gminy Jedlnia
– Letnisko
Cel g ówny – Okre lenie polityki ekologicznej
gminy Jedlnia-Letnisko
cele szczegó owe:

- sta e graniczenie emisji substancji i
energii,

- bierna i czynna ochrona zasobów
rodowiska przyrodniczego i krajobrazu,

- racjonalne gospodarowanie
rodowiskiem,

- zwi kszenie aktywno ci obywatelskiej i
podnoszenie stanu wiadomo ci
ekologicznej spo ecze stwa.

Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Pionki
na lata 2007 – 2020
Nadrz dny cel strategiczny: POPRAWA YCIA
MIESZKA CÓW I ZRÓWNOWA ONY ROZWÓJ
GMINY

CELE STRATEGICZNE
IV CEL - Podniesienie atrakcyjno ci

turystycznej i rekreacyjnej

Lokalny Plan Rozwoju Gminy Pionki na lata 2007
– 2013Lokalny Plan Rozwoju Gminy Pionki na
lata 2007 – 2013
Programy z zakresu infrastruktury technicznej i
cele realizacji programu:
Poprawa warunków dla rozwoju rolnictwa,
turystyki, agroturystyki
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Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Pionki
na lata 2007 – 2020
Nadrz dny cel strategiczny: POPRAWA YCIA
MIESZKA CÓW I ZRÓWNOWA ONY ROZWÓJ
GMINY

CELE STRATEGICZNE
III CEL - Gmina przyjazna dla rodowiska

Lokalny Plan Rozwoju Gminy Pionki na lata 2007
– 2013
Programy i zadania z obszaru infrastruktury
drogowej i cele realizacji programu:
Ochrona rodowiska naturalnego
Programy z zakresu infrastruktury technicznej i
cele realizacji programu:
Ochrona rodowiska naturalnego
Poprawa warunków dla rozwoju rolnictwa,
turystyki, agroturystyki

Strategia Rozwoju Gminy Tczów na lata 2007-
2015
CEL STRATEGICZNY V: Rozwój turystyki i
rekreacji

Strategia Rozwoju Gminy Przy k na lata 2007 –
2015
Cel strategiczny IV: Ochrona walorów
przyrodniczych i dziedzictwa kulturowa –
przyrodniczego gminy

Strategia Rozwoju Gminy Przy k na lata 2007 –
2015
Cel strategiczny III: Atrakcyjno  turystyczna,
sportowa i rekreacyjna gminy;

Strategia Rozwoju Powiatu Zwole skiego
Na Lata 2007-2015

RODOWISKO PRZYRODNICZE I
KULTUROWE
CEL STRATEGICZNY 5. Bogactwo rodowiska
przyrodniczego i kulturowego wizytówk  regionu
zwole skiego
CEL STRATEGICZNY 6. Wspomaganie rozwoju
funkcji rekreacji i wypoczynku

Program Ochrony rodowiska Gminy Policzna
3.1.Ochrona powietrza atmosferycznego
3.2.Ochrona gleb
3.4.Ochrona wód
3.6.Ochrona lasów
3.7.Ochrona przyrody, zwierz t, ro lin i
krajobrazu

Strategia Rozwoju Gminy Przy k na lata 2007 –
2015
Cel strategiczny III: Atrakcyjno  turystyczna,
sportowa i rekreacyjna gminy;

Program Ochrony rodowiska Gminy Policzna
3.11.   Rozwój agroturystyki

     3.12.   Edukacja ekologiczna

Strategia Rozwoju Gminy Tczów na lata 2007-
2015
CEL STRATEGICZNY III: Ochrona i utrzymanie
dobrego stanu
rodowiska przyrodniczego

Strategia Rozwoju Gminy Zwole   Na Lata 2002-
2017
CEL STRATEGICZNY 7. Rozwój turystyki, sportu
i rekreacji

Strategia Rozwoju  Gminy Zwole   Na Lata 2002-
2017
CEL STRATEGICZNY 6.Ochrona rodowiska

Strategia Rozwoju Powiatu Zwole skiego
Na Lata 2007-2015

RODOWISKO PRZYRODNICZE I
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naturalnego KULTUROWE
CEL STRATEGICZNY 5. Bogactwo rodowiska
przyrodniczego i kulturowego wizytówk  regionu
zwole skiego
CEL STRATEGICZNY 6. Wspomaganie rozwoju
funkcji rekreacji i wypoczynku

Strategia Rozwoju Powiatu Zwole skiego
Na Lata 2007-2015

RODOWISKO PRZYRODNICZE I
KULTUROWE
CEL STRATEGICZNY 5. Bogactwo rodowiska
przyrodniczego i kulturowego wizytówk  regionu
zwole skiego

Strategia Zrównowa onego Rozwoju
Powiatu Radomskiego Do 2020 Roku
Cel strategiczny:
Wzrost konkurencyjno ci gospodarki,
zatrudnienia i przedsi biorczo ci mieszka ców
Cele operacyjne:
1.1. Likwidacja niedoborów w sferze
infrastruktury technicznej oraz ochrona
rodowiska przyrodniczego

Strategia Zrównowa onego Rozwoju
Powiatu Radomskiego Do 2020 Roku
Cel strategiczny:
Wzrost konkurencyjno ci gospodarki,
zatrudnienia i przedsi biorczo ci mieszka ców
Cele operacyjne:
1.1. Likwidacja niedoborów w sferze infrastruktury
technicznej oraz ochrona
rodowiska przyrodniczego

Strategia Zrównowa onego Rozwoju
Powiatu Radomskiego Do 2020 Roku
Cel strategiczny:
Wzrost konkurencyjno ci gospodarki,
zatrudnienia i przedsi biorczo ci mieszka ców
Cele operacyjne:
1.4. Rozwój infrastruktury turystycznej

Strategia Rozwoju Powiatu Lipskiego
Na Lata 2008-2020

RODOWISKO PRZYRODNICZE I
KULTUROWE
CEL STRATEGICZNY IV. Powiat lipski przyjazny
rodowisku

Strategia Rozwoju Powiatu Lipskiego
Na Lata 2008-2020

RODOWISKO PRZYRODNICZE I
KULTUROWE
CEL STRATEGICZNY V. Ochrona dziedzictwa
kulturowego oraz wspomaganie rozwoju kultury,
sportu, turystyki i rekreacji
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Powi zanie LSR z dokumentami szczebla wojewódzkiego:
„Samorz dowy Program Rozwoju Mazowsza”
KOMPONENT C Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów
Wiejskich;
„Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020”

Cel nadrz dny: wzrost konkurencyjno ci gospodarki i równowa enie rozwoju
spo eczno-gospodarczego w regionie jako podstaw  poprawy jako ci ycia
mieszka ców.
Cel strategiczny – Poprawa spójno ci spo ecznej, gospodarczej i przestrzennej
regionu w warunkach zrównowa onego rozwoju.
Cel po redni 1 - Rozwój kapita u spo ecznego 1.3. Wzrost zatrudnienia w regionie
i przeciwdzia anie bezrobociu.
Cel po redni 2 - Wzrost innowacyjno ci i konkurencyjno ci gospodarki regionu.
Cele po redni 4 - Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.
4.3. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
4.4. Budowa i rozwój infrastruktury spo ecznej;
4.5  Ochrona i rewaloryzacja rodowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwa ego
i zrównowa onego rozwoju
5. Cel po redni – Rozwój spo ecze stwa obywatelskiego oraz kszta towanie
wizerunku regionu
5.1. Rozwój spo ecze stwa obywatelskiego i integracji regionalnej;
5.2. Poprawa i promocja atrakcyjno ci inwestycyjnej w regionie;
5.3. Promocja i zwi kszanie atrakcyjno ci turystycznej i rekreacyjnej regionu
w oparciu o walory rodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego;
5.5. Wspó praca mi dzyregionalna i mi dzynarodowa;

„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”
2.3 Poprawa warunków funkcjonowania rodowiska przyrodniczego
2.4 Ochrona i wykorzystanie warto ci kulturalnych

 Strategia Rozwoju Turystyki Dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-
2013

CEL NADRZ DNY STRATEGII - ZWI KSZENIE ZNACZENIA GOSPODARCZEGO
TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
OBSZAR PRIORYTETOWY 1.: PRODUKT TURYSTYCZNY
CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój oferty produktowej integruj cej walory turystyczne
regionu mazowieckiego dostosowanej do potrzeb odbiorców
OBSZAR PRIORYTETOWY 2.: ZASOBY LUDZKIE
CEL STRATEGICZNY 2: Wzmocnienie potencja u ludzkiego Regionu oraz
przygotowanie kadr do recepcji ruchu turystycznego
Cel operacyjny 2.1:
Rozwój wysokowykwalifikowanych kadr gospodarki turystycznej
Cel operacyjny 2.2:
Przygotowanie s b publicznych oraz pracowników sektora us ug
oko oturystycznych do obs ugi ruchu turystycznego
Cel operacyjny 2.3:
Przygotowanie mieszka ców województwa do recepcji turystów
OBSZAR PRIORYTETOWY 3.: WSPARCIE MARKETINGOWE
CEL STRATEGICZNY 3: Osi gni cie spójno ci dzia  marketingowych
Cel operacyjny 3.1:
Wykreowanie marki województwa mazowieckiego
Cel operacyjny 3.2:
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Wdro enie zintegrowanego regionalnego systemu informacji turystycznej
OBSZAR PRIORYTETOWY 4.: PRZESTRZE  TURYSTYCZNA
CEL STRATEGICZNY 4: Zrównowa ony rozwój przestrzeni turystycznej na terenie
ca ego województwa mazowieckiego
Cel operacyjny 4.1:
Zwi kszenie dost pno ci turystycznej województwa
Cel operacyjny 4.2
Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej województwa zgodnie z potrzebami
turystów
Cel operacyjny 4.3:
Rozwój infrastruktury turystycznej, paraturystycznej i oko oturystycznej na terenie
województwa mazowieckiego
OBSZAR PRIORYTETOWY 5.: WSPARCIE INSTYTUCJONALNE
CEL STRATEGICZNY 5: Zbudowanie efektywnego systemu instytucjonalnego
dzia aj cego na rzecz rozwoju turystyki w województwie
Cel operacyjny 5.1:
Wzmocnienie instytucji, organizacji i podmiotów funkcjonuj cych na rynku
turystycznym
Cel operacyjny 5.2:
Stworzenie platformy wielop aszczyznowej trójsektorowej wspó pracy
Cel operacyjny 5.3:
Podniesienie znaczenia turystyki jako dochodowej ga zi gospodarki Regionu

a tak e Programami Operacyjnymi realizowanymi na obszarze województwa
mazowieckiego:

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencja u innowacyjnego
i przedsi biorczo ci na Mazowszu
Priorytet IV. rodowisko, zapobieganie zagro eniom i energetyka
Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki
i rekreacji
Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapita u ludzkiego

 Program Operacyjny Kapita  Ludzki
Priorytet VII: Promocja integracji spo ecznej w zakresie rozwoju inicjatyw na rzecz
aktywizacji i integracji spo eczno ci lokalnych.
Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki w zakresie wsparcia zatrudnienia, kadr
dla gospodarki, przedsi biorczo ci, integracji spo ecznej
- Priorytet IX Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach w zakresie
nast puj cych obszarów: rozwoju systemów kszta cenia przez ca e ycie, rozwoju
wykszta cenia i kompetencji, rozwoju potencja u adaptacyjnego

 Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko
Priorytet IV: Przedsi wzi cia dostosowuj ce przedsi biorstwa do wymogów ochrony
rodowiska

Priorytet V: Ochrona przyrody i kszta towanie postaw ekologicznych
Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku i efektywno
energetyczna
Priorytet X: Bezpiecze stwo energetyczne, w tym dywersyfikacja róde  energii
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Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe
 PO Innowacyjna Gospodarka:

Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsi wzi cia Dzia anie 4.4 Nowe inwestycje
o wysokim potencjale innowacyjnym w zakresie zastosowania nowych rozwi za
technologicznych lub organizacyjnych w produkcji i us ugach ograniczaj cych
szkodliwe oddzia ywanie na rodowisko; Dzia anie 4.5 Wsparcie inwestycji o du ym
znaczeniu dla gospodarki – wsparcie przeznaczone jest dla przedsi biorców na
nowe inwestycje w sektorze produkcyjnym i us ugowym o charakterze innowacyjnym
Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku mi dzynarodowym – dzia anie 6.4.
Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
Priorytet 7. Budowa i rozwój spo ecze stwa informacyjnego w zakresie
nast puj cych obszarów: budowa platform e-us ug dla obywatela
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XV. Planowane dzia ania, przedsi wzi cia lub operacje realizowane
przez LGD w ramach innych programów wdra anych na obszarze
obj tym LSR.

W chwili obecnej LGD nie planuje adnych dzia /przedsi wzi /operacji w ramach
innych programów  wdra anych na obszarze obj tym LSR.

Niemniej jednak LGD w celu unikni cia ewentualnego nak adania si
interwencji poszczególnych Programów Operacyjnych b dzie stosowa  si  do
zapisów „Linii demarkacyjnej pomi dzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójno ci,
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej” zaakceptowanymi przez
Komitet Koordynacyjny NSRO. Dokument ten szczegó owo okre la kryteria
rozgraniczaj ce, które opieraj  si  g ównie na: zasi gu terytorialnym dzia ,
warto ci projektów, rodzaju beneficjenta itd. i jest efektem uzgodnie  wszystkich
instytucji zaanga owanych w programowanie rozwoju na lata 2007-2013.
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XVI. Wp yw realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Dziedzictwo i Rozwój” b dzie realizowana
poprzez zawarte w niej trzy cele ogólne:
1.Podniesienie atrakcyjno ci turystycznej i wypoczynkowej obszaru LGD;
2.Dziedzictwo kulturowe wa nym czynnikiem rozwoju, integracji i promocji obszaru;
3.Aktywizacja zawodowa i spo eczna mieszka ców obszaru LGD „Dziedzictwo
i Rozwój.”

Wymienione cele maj  charakter strategiczny i b  realizowane w d szym
okresie czasu - w latach 2009 - 2015. Wykonanie ich przyczyni si  do polepszenia
warunków ycia i funkcjonowania mieszka ców na ca ym obszarze LGD, g ównie
poprzez zwi kszenie atrakcyjno ci analizowanego terenu pod wzgl dem
turystycznym jak i inwestycyjnym. Wysoka jako  us ug turystycznych, ró norodno
dziedzictwa przyrodniczego oraz charakterystyczna atmosfera miejsca b dzie
najlepsz  reklam  w szczególno ci dla gmin tworz cych LGD „Dziedzictwo
i Rozwój”.

1. Podniesienie atrakcyjno ci
turystycznej i wypoczynkowej
obszaru LGD

-ochrona cennego dziedzictwa
przyrodniczego wsi;
-rozwój turystyki oraz agroturystyki w
regionie;
- uzyskanie dodatkowych dochodów
przez mieszka ców terenów wiejskich,
dzi ki zwi kszeniu zainteresowania
agroturystyk , turystyk  kulturaln ,
aktywn ;
-utworzenie bazy ma ej infrastruktury
turystycznej;
-wypromowanie obszaru obj tego LSR.

-postuluje si  utworzenie szerokiej
oferty turystycznej – agroturystycznej
oraz rozszerzenie bazy us ugowej
zwi zanej z turystyk  wiejsk  przy
jednoczesnym prowadzeniu dzia
zmierzaj cych do zachowania
nieskazitelnych walorów rodowiska
przyrodniczego

2. Dziedzictwo kulturowe
wa nym czynnikiem rozwoju,
integracji i promocji obszaru

-ochrona dziedzictwa kulturowego i
historycznego;
-rewitalizacja obiektów zabytkowych i
przystosowanie ich do celów
publicznych;
-rozwój ycia kulturalnego na wsiach;
-zaanga owanie spo eczno ci wiejskiej
w ycie kulturalne.

- postuluje si  pobudzenie ycia
kulturalnego na obszarze i promocj
dotychczasowego dorobku kulturalnego
wsi. Dziedzictwo kulturalne ma pe ni
bardzo wa  rol  integruj
spo eczno  lokaln  i utrwalaj ca
to samo  mieszka ców wsi.

3. Aktywizacja zawodowa i
spo eczna mieszka ców
obszaru LGD „Dziedzictwo i
Rozwój”

- zwi kszeniem aktywno ci spo ecznej;
-aktywizacja ycia gospodarczego wsi;
-rozwój kszta cenia ustawicznego i
podniesienie kompetencji mieszka ców;
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-postuluje si  rozwój
przedsi biorczo ci, szczególnie tej
drobnej - mikroprzedsi biorczo ci, w
oparciu o o ywienie tradycyjnych
zawodów oraz rzemios a oraz
wykorzystanie lokalnych produktów.
Proponuje si  równie  pobudzenie
nowych inicjatyw gospodarczych
zaspokajaj cych potrzeby lokalnej
spo eczno ci i wspieraj cych lokalny
rynek pracy.

-zmniejszenie poziomu bezrobocia na
wsiach, poprzez szerok  akcj
edukacyjn  i szkoleniow

Zatwierdzono w dniu 07.01.2009r. na Walnym Zebraniu Cz onków.

……………………………………………
Podpis Przewodnicz cego Walnego Zebrania Cz onków
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XVII. Informacja o za cznikach.
1) Procedura naboru pracowników LGD;
2) Opisy stanowisk precyzujace podzia  obowi zków, zakres,

odpowiedzialno  na poszczególnych stanowiskach;
3) Wzory dokumentów stosowanych w procedurze oceny:

 procedura oceny zgodno ci projektów z LSR, wyboru projektów przez LGD,
odwo ania od rozstrzygni  organu decyzyjnego LGD - okre lenie kryteriów
oceny zgodno ci projektów z LSR, kryteriów wyboru projektów, a tak e
procedury zmiany tych kryteriów,

 karta oceny zgodno ci wniosku z LSR wraz z instrukcj  wype niania,
 karty oceny wniosku wg kryterium lokalnego wraz z instrukcj  wype niania.


