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Wprowadzenie 

 

Niniejszy dokument stanowi tzw. Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) o której mowa  

w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 

szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji 

lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007—2013. 

 

Dokument został przedłożony przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju 

Powiatu Lubelskiego – „Kraina wokół Lublina” i następnie przyjęty przez Radę i Walne 

Zebranie Członków LGD w dniu 27 stycznia 2009 r.  

 

Projekt LSR przygotowany został przez firmę LM Consulting Krzysztof 

Kwatera z Krakowa. 
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1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za 
realizację LSR 

 

1) nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego i numer w tym rejestrze; 
 

Nazwa: Lokalna Grupa Działania Na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego - "Kraina 

wokół Lublina" 
 

Status prawny: Stowarzyszenie z uwzględnieniem zapisów art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r.  

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

Data wpisu w KRS: 21 lipca 2008 r. 

 

Numer KRS: 0000310386 

 

2) opis procesu budowania partnerstwa; 
 

W dniu 16 kwietnia 2008 r. odbyło się Zebranie Członków Założycieli, którego efektem było 

powołanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu 

Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”. W spotkaniu wzięło udział 35 osób. 

 

W skład Stowarzyszenia poza partnerami publicznymi – powiatem lubelskim i niemal 

wszystkimi gminami wchodzącymi w jego skład, weszli partnerzy gospodarczy – 

przedstawiciele firm i przedsiębiorstw oraz partnerzy społeczni – osoby fizyczne, 

stowarzyszenia i fundacje działające na terenie powiatu lubelskiego. 

 

Podczas spotkania wybrano władze Stowarzyszenia oraz Komitet Założycielski w składzie: 

 

1. Halina Stępniak 

2. Paweł Pikula 

3. Artur Płaza 

 

który doprowadził do rejestracji LGD w KRS. 

 

3) charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub 

zmiany składu LGD; 
 

Liczba  członków LGD na dzień 27 stycznia 2009 r. wynosi 36 członków zwyczajnych. 

 

Członków zwyczajnych reprezentujących sektor publiczny jest 16 (44,44 %), sektor 

społeczny – 13 (36,12 %) i sektor gospodarczy – 7 (19,44 %). 

 

W tabeli poniżej podano podstawowe informacje o członkach LGD: 
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Lp Imię  

i nazwisko/ 

nazwa członka 

LGD 

Przedstawiciel Sektor Funkcja w LGD Rodzaj 

prowadzonej 

działalności 

1 Miasto i Gmina 

Bychawa 

Andrzej 

Sobaszek 

Publiczny Członek Rady Samorząd 

terytorialny 

2 Gmina 

Strzyżewice 

Jan Andrzej 

Dąbrowski 

Publiczny Przewodniczący 

Rady 

Samorząd 

terytorialny 

3 Miasto i Gmina 

Bełżyce 

Ryszard Góra  Publiczny Członek Rady Samorząd 

terytorialny 

4 Gmina 

Borzechów 

Edward 

Jarzynka 

Publiczny Członek Rady Samorząd 

terytorialny 

5 Gmina Garbów Małgorzata 

Sanaluta 

Publiczny Członek  

Rady 

Samorząd 

terytorialny 

6 Gmina Jastków Beata 

Woroszyło 

Publiczny Członek Rady Samorząd 

terytorialny 

7 Gmina 

Konopnica 

Mirosław 

Żydek 

Publiczny Członek Rady Samorząd 

terytorialny 

8 Gmina 

Krzczonów 

Katarzyna 

Bryda 

Publiczny Członek Rady Samorząd 

terytorialny 

9 Gmina Niemce Jarosław 

Królik 

Publiczny Członek Rady Samorząd 

terytorialny 

10 Gmina Wysokie Barbara 

Majewska 

Publiczny Członek Rady Samorząd 

terytorialny 

11 Gmina Zakrzew Teodora 

Zaręba  

Publiczny Członek Rady Samorząd 

terytorialny 

12 Gmina 

Niedrzwica 

Duża 

Zdzisław 

Antoń 

Publiczny Sekretarz Zarządu Samorząd 

terytorialny 

13 Gmina Jabłonna Violetta 

Rudzka 

Publiczny Skarbnik Zarządu Samorząd 

terytorialny 

14 Gmina Głusk Jacek 

Anasiewicz 

Publiczny Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

Samorząd 

terytorialny 

15 Gmina Wólka Michał 

Romanowski 

Publiczny Członek Rady Samorząd 

terytorialny 

16 Starostwo 

Powiatowe w 

Lublinie 

Paweł Pikula Publiczny Prezes 

Stowarzyszenia 

Samorząd 

terytorialny 

17 Fundacja 

Nieprzetartego 

Szlaku 

Michał 

Stanowski 

Społeczny Członek Rady Organizacja 

pozarządowa 

18 Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 

Niedrzwickiej 

Izabela 

Mazurek 

Społeczny Członek Rady Organizacja 

pozarządowa 

19 OSP w Woli 

Przybysławskiej 

Mariusz 

Kamiński 

Społeczny Sekretarz Rady Ochotnicza 

Straż Pożarna 

20 OSP Zembrzyce 

Tereszyńskie 

Michał Świca Społeczny Członek Rady Ochotnicza 

Straż Pożarna 

21 OSP w Grzegorz Społeczny Członek Rady Ochotnicza 
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Wysokiem Wójcik Straż Pożarna 

22 OSP w 

Olszowcu 

Piotr Gąbka Społeczny Członek Rady Ochotnicza 

Straż Pożarna 

23 Przedsiębiorstwo        

„ IGORD” 

Jerzy 

Podgórski 

Gospodarczy Członek Rady Gospodarcza 

24 Firma 

Produkcyjno – 

Handlowo – 

Usługowa „ 

KOGA” 

Stefan 

Kowalewski 

Gospodarczy Członek Rady Gospodarcza 

25 Przedsiębiorstwo  

Handlowo – 

Usługowe EL - 

HAND 

Marian Pietraś Gospodarczy Członek Rady Gospodarcza 

26 „ MIR – POL” Mirosław 

Łopucki 

Gospodarczy Członek Rady Gospodarcza 

27 „ Styl” PHU Krzysztof 

Gałat 

Gospodarczy Członek Rady Gospodarcza 

28 Almax - 

Dystrybucja 

Jerzy 

Paradziński 

Gospodarczy Wiceprzewodniczący 

Rady 

Gospodarcza 

29 „ Media Lux” Beata 

Janiszewska - 

Brudzisz 

Gospodarczy Wiceprezes 

Stowarzyszenia 

Gospodarcza 

30 Regionalny 

Ośrodek Kultury 

i Sportu w 

Krzczonowie 

Teresa Gutek Społeczny Członek 

Stowarzyszenia 

Organizacja 

pozarządowa 

31 Stowarzyszenie  

„ Nasza Szkoła” 

w Kalinówce 

Jacek Smagała Społeczny Członek Rady Organizacja 

pozarządowa 

32 Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 

Garbowskiej 

Halina 

Stępniak 

Społeczny Członek 

Stowarzyszenia 

Organizacja 

pozarządowa 

33 Artur Płaza Artur Płaza Społeczny Wiceprezes 

Stowarzyszenia 

Społeczna 

34 Krzysztof Urbaś Krzysztof 

Urbaś 

Społeczny Członek Komisji 

Rewizyjnej 

Społeczna 

35 OSP Zakrzew Waldemar 

Tomas 

Społeczny Członek Komisji 

Rewizyjnej 

Ochotnicza 

Straż Pożarna 

36 OSP Pliszczyn Artur Górski Społeczny Członek 

Stowarzyszenia 

Ochotnicza 

Straż Pożarna 

 

 

Sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD 
 

Zgodnie z § 11 Statutu LGD członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:  

 

1) pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki określone w ustawie Prawo  

o stowarzyszeniach, będąca przedstawicielem społeczeństwa obywatelskiego lub 

reprezentująca partnerów społecznych i gospodarczych, z obszaru dla, którego ma być 
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opracowana LSROW i która złoży pisemną deklarację członkowską; 

2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego. 

  

Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością 

głosów Zarządu Stowarzyszenia. 

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego warunkiem uzyskania członkostwa jest 

uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego o utworzeniu lub 

przystąpieniu do Stowarzyszenia i wyznaczeniu osoby reprezentującej tę jednostkę  

w Stowarzyszeniu. 

W przypadku członków Stowarzyszenia – osób prawnych innych niż jednostki samorządu 

terytorialnego warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest uchwała lub decyzja 

właściwego dla danego podmiotu organu oraz wyznaczenie osoby reprezentującej ten 

podmiot w Stowarzyszeniu. 

Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia osoby fizycznej jest złożenie przez nią pisemnej 

deklaracji. 

 

LGD jest otwarte na nowych członków. Wraz z akcją informacyjną o LGD i LSR 

prowadzona będzie akcja naboru nowych członków. Osoby zainteresowane skorzystaniem ze 

środków Osi 4 PROW, korzystające z doradztwa i informacji w Biurze LGD oraz 

uczestniczące w spotkaniach aktywizujących będą informowane o możliwościach zostania 

członkiem LGD. 

Promocji LGD i zwiększeniu jego stanu osobowego będą też szczególnie służyć działania 

promocyjne planowane w ramach Działania 4.31 PROW.  

 

4) struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości 

należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, 

zwanych dalej „organem decyzyjnym”;  
 

W skład Rady wchodzi 25 osób w podziale na trzy sektory w następujący sposób:  

 

a) partnerzy publiczni  - 12 osób, co stanowi 48 % składu Rady 

b) partnerzy gospodarczy -  6 osób, co stanowi 24 % składu Rady 

c) partnerzy społeczni  -  7 osób, co stanowi 28 % składu Rady 

 

Partnerzy publiczni stanowią poniżej 50 % składu Rady. 

 

Każdy z sektorów jest reprezentowany przez co najmniej 3 osoby. 

 

Członkowie Rady reprezentują podmioty z wszystkich gmin.  

 

Skład Rady podano w tabeli poniżej. 

 

Tab. Skład Rady 

 

Lp Imię i nazwisko Podmiot Gmina Sektor 
1 Ryszard Góra Miasto i Gmina Bełżyce Bełżyce Publiczny 

2 Edward Jarzynka Gmina Borzechów Borzechów Publiczny 

3 Andrzej Sobaszek Miasto i Gmina Bychawa Bychawa Publiczny 
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4 Małgorzata Sanaluta Gmina Garbów Garbów Publiczny 

5 Beata Woroszyło Gmina Jastków Jastków Publiczny 

6 Mirosław Żydek Gmina Konopnica Konopnica Publiczny 

7 Katarzyna Bryda Gmina Krzczonów Krzczonów Publiczny 

8 Jarosław Królik Gmina Niemce Niemce Publiczny 

9 Jan Andrzej Dąbrowski Gmina Strzyżewice Strzyżewice Publiczny 

10 Barbara Majewska Gmina Wysokie Wysokie Publiczny 

11 Michał Romanowski Gmina Wólka Wólka Publiczny 

12 Teodora Zaręba Gmina Zakrzew Zakrzew Publiczny 

13 Michał Stanowski Fundacja Nieprzetartego 

Szlaku 

Jabłonna Społeczny 

14 Izabela Mazurek Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Niedrzwickiej 

Niedrzwica 

Duża 

Społeczny 

15 Mariusz Kamiński  OSP w Woli Przybysławskiej Garbów Społeczny 

16 Michał Świca OSP Zemborzyce 

Tereszyńskie 

Konopnica Społeczny 

17 Grzegorz Wójcik  OSP w Wysokiem Wysokie Społeczny 

18 Piotr Gąbka OSP w Olszowcu Bychawa Społeczny 

19 Jerzy Podgórski Przedsiębiorstwo „IGORD” Niedrzwica 

Duża 

Gospodarczy 

20 Stefan Kowalewski  Firma Produkcyjno – 

Handlowo – Usługowe 

„Koga” 

Konopnica Gospodarczy 

21 Marian Pietraś Przedsiębiorstwo Handlowo 

– Usługowe EL – HAND 

Niedrzwica 

Duża 

Gospodarczy 

22 Mirosław Łopucki  „MIR – POL” Strzyżewice Gospodarczy 

23 Krzysztof Gałat „Styl” PHU Borzechów Gospodarczy 

24 Jerzy Paradziński Almax – Dystrybucja Sp. z 

o.o. 

Jastków Gospodarczy 

25 Jacek Smagała Stowarzyszenie „Nasza 

Szkoła” w Kalinówce 

Głusk Społeczny 

 

5) zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego; 
 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo  

o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 7 marca 2007 r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów  

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. 

UE L 277 z 21.10.2005, str. 1) oraz niniejszego statutu.  

 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna, 

4) Rada. 
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Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków w którym uczestniczą 

wszyscy członkowie zwyczajni. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy m.in. 

wybór pozostałych władz i ustanawianie regulaminów. 

Zarząd kieruje bieżącą działalnością LGD. Zarząd jest wspomagany przez Biuro LGD. 

 

Opis kwalifikacji i procedurę naboru pracowników wraz z opisem warunków 

technicznych Biura zamieszczono w załącznikach do wniosku o wybór LGD. 

 

Komisja Rewizyjna pełni funkcje kontrolne. 

 

Rada jest organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Działania. Do wyłącznej kompetencji Rady 

należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 

20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które mają być realizowane  

w ramach opracowanej przez LGD LSR. 

 

Rada składa się z 20–25 członków, w tym Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego 

Rady i Sekretarza Rady. 

Rada jest wybierana i odwoływana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród 

członków tego Zebrania. Co najmniej połowę członków Rady stanowią podmioty, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr 1698/2005 lub ich przedstawiciele, z obszaru 

dla którego ma być opracowana LSR. 

 

Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani Zarządu 

Stowarzyszenia ani też pracownikiem LGD. 

 

Członkowie Rady wybierani są na 4 lata. 

W razie zmniejszenia się składu Rady, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zebranie 

Członków w celu uzupełnienia jej składu. 

 

Rada obraduje na posiedzeniach. 

Decyzje dotyczące wyboru projektu Rada podejmuje w formie uchwał.  

Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący. W przypadku nieobecności 

Przewodniczącego Rady  jego funkcje pełni Wiceprzewodniczący. 

Rada pracuje przy obecności co najmniej 5 % członków,  co stanowi quorum. Rada 

podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Każdy z członków Rady ma jeden głos.  

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady lub w przypadku 

jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego Rady.  

Prawo głosu w głosowaniach nad podjęciem uchwały przysługuje wyłącznie członkom Rady. 

Wszystkie głosowania Rady są jawne. 

 

 

Szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania Rady określa Regulamin Rady, przyjęty 

przez Walne Zebranie Członków w dniu 26 stycznia 2008 r. Regulamin został załączony do 

wniosku o wybór LGD.  
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Procedura wyłączenia członka  Rady od udziału w dokonywaniu wyboru projektu 

 

Zgodnie z § 23 Regulaminu Rady w głosowaniu i dyskusji nad wyborem projektu nie bierze 

udziału członek Rady, którego udział w dokonywaniu wyboru projektu może wywołać 

wątpliwości co do jego bezstronności.  

 

Z mocy prawa wykluczeniu podlegają: 

 

- osoby składające wniosek; 

- osoby spokrewnione w pierwszej linii z wnioskodawcą; 

- osoby zasiadające w organach lub będące przedstawicielami osób prawnych składających 

wniosek. 

 

W innych przypadkach o wykluczeniu decyduje głosowanie członków Rady. 

 

6) kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 
 

Spośród 25 członków Rady: 

 

a) 15 osób posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich  

i podejścia Leader; 

b) 24 osoby są zameldowane na pobyt stały, na obszarze objętym LSR, przez okres co 

najmniej 3 lat; 

c) 1 osoba posiada udokumentowaną znajomość języka roboczego Unii Europejskiej 

(angielski) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. 

 

Szczegółowe informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu osób wchodzących w skład organu 

decyzyjnego zawarto w załączniku nr 11 do wniosku o wybór lokalnej grupy działania (LGD) 

do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w ramach PROW 2007-2013. 

 

7) doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji 

operacji 
 

LGD nie uczestniczyło w Schemacie II Pilotażowego Programu Leader+. 

 

Spośród członków LGD bogate doświadczenie ma Starostwo powiatu lubelskiego. Starostwo 

zrealizowało 10 projektów w okresie od IV 2005 do V 2008, z których: 

 

 cztery dotyczą działań, które mogą być realizowane w ramach Osi 3 i 4 PROW 

(projekty związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych osób poza rolnictwem); 

 sześć dotyczy innych projektów zrealizowanych na obszarach wiejskich (budowa  

i modernizacja dróg, przebudowa obiektów SP ZOZ).   

 

Inni członkowie LGD też mają doświadczenie w realizacji projektów ze środków 

zewnętrznych.  

 

W okresie od III 2006 do XI 2006 roku gmina Strzyżewice zrealizowała trzy projekty które 

mogą być realizowane w ramach Osi 3 i 4 PROW (modernizacja zespołu dworsko - 
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parkowego, adaptacja pomieszczeń starej szkoły na świetlicę – miejsce spotkań,  

modernizacja boiska). 

Gmina Garbów zrealizowała w latach 2006-2008 dwa projekty, które były realizowane          

w ramach Osi 3 i 4 PROW (budowa kanalizacji sanitarnej i rewitalizacja budynku pałacu). 

Gmina Borzechów w latach 2003-2004 zrealizowała projekt obejmujący obszary wiejskie 

(budowa dróg gminnych).  

 

Szczegółowe informacje o doświadczeniu członków LGD zawarto w załączniku nr 17 do 

wniosku o wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju 

(LSR) w ramach PROW 2007-2013. 
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2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego 
wewnętrznej spójności 

 

1) wykaz gmin wchodzących w skład LGD 
 

Lp Gmina Typ Identyfikator Ludność Miasto 

1 Zakrzew wiejska 3061109162 3316  

2 Wysokie wiejska 3061109152 5199  

3 Wólka wiejska 3061109142 9265  

4 Strzyżewice wiejska 3061109122 7338  

5 Niemce wiejska 3061109112 16480  

6 Niedrzwica Duża wiejska 3061109102 11065  

7 Krzczonów wiejska 3061109092 4948  

8 Konopnica wiejska 3061109082 11197  

9 Jastków wiejska 3061109072 12370  

10 Jabłonna wiejska 3061109062 7583  

11 Głusk wiejska 3061109052 7531  

12 Garbów wiejska 3061109042 9023  

13 Bychawa miejsko-wiejska 3061109033 12337 5264 

14 Borzechów wiejska 3061109022 3853  

15 Bełżyce miejsko-wiejska 3061109013 13970 7099 

 Razem   135475  

 

Ludność (Miasto) – liczba osób zameldowanych na pobyt stały w dniu 31 XII 2006 r. 

 

Gminy tworzące obszar LGD to trzynaście gmin wiejskich i dwie gminy miejsko-wiejskie. 

Miasto Bychawa w gminie miejsko-wiejskiej liczy poniżej 20 tys. mieszkańców dlatego może 

być włączone do LGD. Ta sama sytuacja ma miejsce w mieście Bełżyce, które również liczą 

poniżej 20 tys. mieszkańców. Łączna liczba ludności w tych gminach jest większa niż 10 tys. 

i mniejsza niż 50 tys. mieszkańców, co jest warunkiem koniecznym aby można było utworzyć 

Lokalną Grupę Działania. 

 

2) uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, 

historyczne i kulturowe 
 

Gminy objęte LSR administracyjnie należą w całości do powiatu lubelskiego  

w województwie lubelskim (spójność administracyjna). Łączna powierzchnia badanego 

terenu wynosi 1 599 km
2
 i stanowi 95,2 % powierzchni powiatu oraz 6,4 % powierzchni 

całego województwa. Obszar LGD leży w jego centralnej części, trochę bardziej na zachodzie  
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i graniczy od południa z powiatami biłgorajskim i janowskim, od południowego zachodu  

z powiatem kraśnickim, od zachodu z powiatem opolskim i gminą Wojciechów z powiatu 

lubelskiego (jedyna gmina w tym powiecie nie należąca do LGD). Od północnego-zachodu 

obszar objęty LSR graniczy z powiatem puławskim a od północy z lubartowskim. Od strony 

wschodniej znajdują się powiaty łęczyński, świdnicki i krasnostawski.  

 

Obszar LGD obejmuje gminę miejską Lublin, która jednak ze względu na zdecydowanie zbyt 

dużą liczbę mieszkańców nie mogła zostać objęta LSR. W tym mieście było na pobyt stały  

w dniu 31 XII 2006 r. zameldowanych 344 603 osoby (aby gmina miejska mogła dołączyć do 

LGD musiałaby liczyć nie więcej niż 5 tys. mieszkańców). 

 

Rys 1. Obszar LGD na tle mapie administracyjnej. 

 

 
 

Teren na którym znajduje się LGD należy wg. podziału fizyko-geograficznego  

do 9 mezoregionów. Północna część zalicza się do Wysoczyzny Lubartowskiej, trochę 

bardziej na południe leżą płaskowyże Nałęczowski i Świdnicki. Bardziej centralna część 

należy od zachodu do Równiny Bełżyckiej a od wschodu Wyniosłości Giełczewskiej. Od 

południa LGD zahacza o regiony Kotliny Chodelskiej, Wzniesień Urzędowskich, Roztocza 

Zachodniego i Padołu Zamojskiego. 

 

Według szerszego podziału obszar LGD należy do Wyżyny Lubelskiej która zbudowana jest 

ze skał okresu kredowego: wapieni, opok krzemionkowych, gez, margli i kredy piszącej. 

Różnice odpornościowe wymienionych skał przyczyniły się do powstania urozmaiconej 

rzeźby, którą tworzą: ostańce, pagóry, płaskowyże, obniżenia bezodpływowe i doliny.  

W niektórych miejscach, gdzie znajduje się grubsza warstwa lessu, powstała sieć wąwozów. 

Wysokości terenu na tym obszarze wahają się w przedziale od 100 m n.p.m. do 311 m n.p.m. 

Najczęściej występują wysokości w przedziale 200 do 300 m n.p.m. 
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Rys 2. Obszar LGD na tle mapy hipsometrycznej z mezoregionami wg Kondrackiego 

 

 
 

 

Gminy należące do LGD pod względem środowiskowym przejawiają wiele cech 

wspólnych, które w sposób decydujący wpływają na spójność przyrodniczo – 

środowiskową badanego obszaru.  

 

Klimat 

 

Według regionalizacji klimatycznej Polski, teren LGD należy do lubelsko-chełmskiej 

dzielnicy klimatycznej. Klimat jest kształtowany przez napływające z Atlantyku masy 

powietrza polarno - morskiego oraz masy powietrza polarno – kontynentalnego 

napływającego z Euroazji.  

 

Ciśnienie atmosferyczne wynosi średnio 1015 – 1016 hPa i wpływa na rozmieszczenie 

kierunków wiatrów i ich prędkości. Średnie prędkości wiatrów osiągają  2,6 – 3,8 m/s. 

Zachmurzenie wynosi średnio w roku 64 %. W przebiegu rocznym zachmurzeń występują 

dwa okresy: zimowy o dużym zachmurzeniu 74 % i letni o zachmurzeniu znacznie 

mniejszym ok. 57 %. Nasłonecznienie względne waha się od 35,4 do 38,1 %. 

 

Wyraźną cechą klimatu tego obszaru są kontrasty termiczne między zimą a latem. Miesiącem 

najcieplejszym jest lipiec o średniej temperaturze do 18,5 °0C, najchłodniejszym zaś styczeń 

od –3,5 do –4,5 °C. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,2 °C. Średnie roczne 

sumy opadów atmosferycznych są dość niskie i utrzymują się w granicach 550-600mm. 
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Gleby 

 

Na terenie LGD 82 % gruntów stanowią użytki rolne. Gleby znajdujące się na tym obszarze 

są stosunkowo mało zróżnicowane. Przeważają takie typy gleb jak brunatne, płowe, 

bielicowe, czarne ziemie, mady rzeczne, gleby bagienne, rędziny i para rędziny oraz gleby 

antropogeniczne. 

 

Jeżeli chodzi o klasy bonitacyjne to ponad połowa gleb używanych w celach ornych oraz jako 

sady jest bardzo dobrej jakości a dokładniej należy do II i III klasy bonitacyjnej. Gleby na 

obszarach wykorzystywanych jako użytki zielone przeważnie zostały zakwalifikowane jako 

ziemie III, IV i V klasy bonitacyjnej. Ogólnie można powiedzieć, że jakość gruntów ornych 

jest zadowalająca i pozwala na uprawę różnych gatunków roślin, jednak do najczęściej 

uprawianych należało by zaliczyć ziemniaki, zboża i buraki cukrowe. 

 

Bogactwa naturalne  

 

Na terenie LGD znajdują się przede wszystkim złoża surowców o znaczeniu lokalnym. 

Najliczniej reprezentowane są czwartorzędowe złoża kruszywa naturalnego, przede 

wszystkim piaski oraz trochę mniej piasków ze żwirami. Poza tym na obszarze objętym LSR 

znajdują się złoża surowców ceramiki budowlanej, głównie lessów, rzadziej mułków. 

Wydobywanie jest jednak ograniczone ze względu na wysoką klasę gleb na których znajdują 

się złoża. Oprócz tego w dolinach rzecznych i bezodpływowych zagłębieniach znajdują się 

pokłady torfu. Jednakże większość tych miejsc stanowią obszary retencji oraz siedliska roślin 

rzadkich i chronionych co blokuje wykorzystywanie tych surowców. 

 

Istotnym bogactwem dla tego obszaru jest spory potencjał do rozwoju energetyki ze źródeł 

odnawialnych. Największy potencjał mają tereny korzystnie położone pod względem 

możliwości rozwoju energii słonecznej, które obejmują większość obszaru LGD. Oprócz tego 

znajduje się tu piętro wodne na Bystrzycy i drugie planowane na Kosarzewce. Mogą być one 

wykorzystane w przyszłości do rozwoju energetyki wodnej. Do obszarów perspektywicznych 

dla rozwoju elektroenergetyki geotermalnej zaliczono gminy Bełżyce, Jastków, Garbów, 

Konopnica, Niedrzwica Duża. 

 

Lesistość 

 

Lasy zajmują według danych z 2007 roku 16 558 ha co stanowi 10 % powierzchni LGD 

ogółem. Jest to znacznie mniej niż średnia dla całego kraju która wynosi ok. 30 %, oraz 

niższa niż w województwie gdzie średnia wynosi ok. 22,6 %. Lasy na tym terenie są 

przeważnie prywatne (ok. 60 %). Obszary leśne charakteryzują dużą fragmentaryzacją, co 

utrudnia ewentualne próby zwiększenia lesistości obszaru. Na tym obszarze obserwujemy 

dużą różnorodność gatunków drzew i roślin. Szczególną różnorodnością charakteryzują się 

obszary objęte ochroną gdzie można spotkać takie okazy jak łęgi, lasy dębowo-grabowe         

z domieszką buka, dąbrowy świetliste, bory mieszane, zarośla i murawy kserotermiczne, 

torfowiska niskie czy łąki trzęślicowe. 

 

Zasoby wodne 

 

Obszar LGD generalnie jest stosunkowo ubogi pod względem istnienia wód 

powierzchniowych, jest to spowodowane głównie strukturą podłoża tj. obecnością skał 
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węglanowych, jednakże znajduje się tu kilka rzek, stawów i jezior. Generalnie obszar ten leży 

w dorzeczu Wisły, do której wpadają płynące tutaj rzeki takie jak Wieprz i mniejsze Bystra, 

Chodelka i Kurówka. Pozostałe rzeki wpadają przeważnie do Bystrzycy która to jest 

dopływem Wieprza. Mniejsza ich liczba wpada bezpośrednio do Wieprza - są to Giełczew, 

Minina i Por.  

 

Ważne rzeki na terenie objętym LSR 

 

Bystra jest prawym dopływem Wisły I rzędu. Prawostronnym dopływem Bystrej jest 

Bochotniczanka, która wpada do Bystrej w Nałęczowie. Potok Wituszyński jest lewym 

dopływem rzeki Bystrej. Rzeka Bystra uchodzi do Wisły w okolicach miejscowości 

Bochotnica. 

 

Chodelka wraz ze swymi dopływami odwadnia niemal cały obszar Kotliny Chodelskiej wraz 

z jej skłonami i przyległymi obszarami wierzchowinowymi Płaskowyżu Bełżyckiego  

i Wzniesień Urzędowskich. Maksymalne stany wody notowane są w marcu, a minimalne we 

wrześniu i październiku. Źródła Chodelki leżą w strefie północnej krawędzi Wzniesień 

Urzędowskich. 

 

Czechówka swoje źródła posiada na terenie wsi Motycz. Do początku XX w. na terenie 

lubelskiego Sławinka znajdowało się uzdrowisko z mineralnymi wodami pochodzącymi  

z Czechówki. 

 

Giełczew to lewy dopływ Wieprza o długości 45 km i powierzchni dorzecza 359 km². Źródła 

rzeki znajdują się we wsi Giełczew (gmina Wysokie). Wpływa do Wieprza w Siostrzytowie. 

 

Bystrzyca to lewy dopływ Wieprza długości 70,3 km, znajdujący się na Wyżynie Lubelskiej. 

Źródła jej obecnie znajdują się w Sulowie. Przepływa przez Lublin. Powierzchnia dorzecza 

wynosi ok. 1315 km2. Uchodzi do Wieprza w Spiczynie. 

 

Kurówka ma źródła w okolicach Piotrowic Wielkich, ujście na terenie Puław. Ochrona ujęć 

wody dla Zakładów Azotowych Puławy wymagała stworzenia systemu śluz i kanałów, 

którymi rzeka kierowana jest do Wisły w okresie największego zanieczyszczenia. 

 

Minina to lewy dopływ Wieprza o długości 44,1 km i powierzchni dorzecza 421 km². 

Wypływa ze źródeł na wschód od wsi Garbów, a do Wieprza uchodzi na północ od wsi 

Węgielce. 

 

Por (również Pur lub Pór) ma źródła w miejscowości Batorz na wysokości 235 m n.p.m., 

ujście do rzeki Wieprz w miejscowości Nawóz 194 m n.p.m. Małe wahania poziomu wód 

(rzeka typowo nizinna) średnioroczny przepływ 3,26 m³/s. 

 

Większość rzek na terenie LGD charakteryzuje się wysokim stopniem zanieczyszczenia 

bakteriologicznego oraz zwiększonym, pozaklasowym stężeniem chlorofilu. 

 

Sieć komunikacyjna 

 

Na terenie LGD krzyżują się główne szlaki kolejowe i drogowe. Do najważniejszych dróg  

w tym rejonie możemy zaliczyć: 
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Droga krajowa nr 82 (DK82) o długości ok. 86 km, leżąca na obszarze województwa 

lubelskiego. Trasa ta łączy Lublin z granicą z Białorusią we Włodawie. Trasa przebiega przez 

Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie i na obrzeżach Poleskiego Parku Narodowego. 

 

Droga krajowa nr 19 (DK19)  we wschodniej Polsce o długości 460 km przebiegająca 

również przez województwo lubelskie. Łączy trzy najważniejsze aglomeracje we wschodniej 

Polsce: białostocką, lubelską i rzeszowską. Droga jest ważnym korytarzem europejskim 

łączącym Słowację z krajami nadbałtyckimi. W przyszłości jej rolę ma zająć planowana na jej 

miejsce droga ekspresowa S19. 

 

 

Droga krajowa nr 12 (DK12) jest to trasa prowadząca równoleżnikowo przez obszar Polski 

od granicy z Niemcami do granicy z Ukrainą. Przebiega przez 6 województw: lubuskie, 

dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Końcowe odcinki trasy są 

częścią trasy europejskiej E372 (w Polsce od Żyrzyna do Piask) i E373 (w Polsce od Lublina 

do granicy z Ukrainą). 

 

Zanieczyszczenie środowiska 

Na terenie LGD nie znajdują się skupiska zakładów przemysłowych, nie ma przemysłu 

ciężkiego. Skupiska zanieczyszczeń występują w pobliżu ciągów komunikacyjnych. Ogólnie 

jednak można powiedzieć, że obszar objęty LSR jest obszarem stosunkowo czystym. 

Istotnym zagrożeniem dla środowiska jest ogrzewanie przez mieszkańców domów w nie 

ekologiczny, ale za to tańszy sposób. Ponadto brak dobrze zorganizowanej sieci 

kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków mogącej ograniczyć ich emisję do rzek i gleby również 

przyczynia się do zanieczyszczania środowiska. 

 

Obszary objęte ochroną 

 

Obszary prawnie chronione zajmują powierzchnię 30 621 ha co stanowi 19,15% powierzchni 

LGD ogółem. Jest to mniej niż w kraju gdzie w tym samym okresie (2007 rok) stanowiły one 

33,17% powierzchni gmin wiejskich. Dominującą formą ochrony przyrody są tzw. obszary 

chronionego krajobrazu – 71 % ogółu terenów objętych ochroną. Stosunkowo duży udział 

mają tu parki krajobrazowe tj. 29 %. Oprócz nich na terenie objętym LSR znajdują się 

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, rezerwaty i użytki ekologiczne (łącznie poniżej 1 %). Na 

tym terenie znajduje się 77 pomników przyrody.  

 

Najważniejsze obszary objęte ochroną na terenie LGD: 

 

Krzczonowski Park Krajobrazowy o powierzchni 14 421 ha (z czego 13 854 ha zajmują 

otuliny) położony jest około 20 km na południowy wschód od Lublina w centralnej części 

Wyniosłości Giełczewskiej. Najwyższym wzniesieniem w parku jest Bosy Dar liczący 306,7 

m n.p.m. Pod względem krajobrazowym wyróżnia się też Szabałowa Góra o wysokości 285 

m n.p.m. Natomiast wąwozy w okolicach Pilaszkowic i Rybczewic osiągają długość  

do 1 km, a głębokość do 15 m. Park cechuje się dużą różnorodnością i bogactwem zespołów 

roślinnych. Występują tu olsy, łęgi, lasy dębowo-grabowe z domieszką buka, dąbrowy 

świetliste, bory mieszane, zarośla i murawy kserotermiczne, torfowiska niskie, łąki 

trzęślicowe, zespoły roślinności wodnej, ruderalnej i segetalnej. Największe i najcenniejsze 

kompleksy leśne parku to Las Chmielowski i Las Królewski. W Lesie Chmielowskim 

utworzono dwa leśne rezerwaty przyrody: Chmiel (25,7 ha) i Olszanka (8,75 ha). 
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Krzczonowski PK ma duże walory turystyczno-wypoczynkowe, dotąd w niewielkim stopniu 

wykorzystywane. W Parku i jego otulinie brak jest jakichkolwiek obiektów bazy turystycznej, 

lecz mimo tego tereny parku nadają się znakomicie do uprawiania turystyki pieszej  

i rowerowej, a także do rozwijania bazy agroturystycznej. 

 

Kozłowiecki Park Krajobrazowy obejmuje znaczą część kompleksu Lasów Kozłowieckich. 

Całkowita powierzchnia Parku to 6 121 ha, a jego otuliny -7 432 ha. W granicach powiatu 

lubelskiego (gmina Niemce) znajduje się 1 034 ha parku i 2 427 ha otuliny. Rzeźbę terenu 

kształtują wały wydmowe i wzgórza morenowe wraz z leżącymi pomiędzy nimi 

zagłębieniami deflacyjnymi oraz płaskie doliny rzeczne. Najcenniejsze przyrodniczo tereny są 

położone w wilgotnych partiach dolin łąk (łęgi wierzbowo-topolowe i jesionowe oraz bory 

bagienne i trzęślicowe), duży walor stanowią też śródleśne polany, bagna i stawy. 

 

Rezerwat Chmiel o powierzchni 25,7 ha położony jest na terenie gminy Jabłonna. Występują 

tu takie rzadkie gatunki roślin jak: podkolan biały i zielonawy, lilia złotogłów, jaskier 

kaszubski, wawrzynek wilczełyko, gnieźnik leśny, rutewka orlikolistna, dziurawiec 

skąpolistny, zachyłka trójkątna, turzyca pagórkowa, miodownik melisowaty, jaskier kosmaty, 

zerwa kłosowa. 

 

Rezerwat Las Królewski zajmujący obszar 48,64 ha w gminie Krzczonów, charakteryzuje 

się bogactwem i różnorodnością siedlisk i gatunków flory.Występują tu fragmenty muraw      

i zarośli kserotermicznych z takimi rzadkimi gatunkami jak: zawilec wielkokwiatowy, turzyca 

niska, ostrożeń pannoński, powojnik prosty, oman wąskolistny, pajęcznica gałęzista i inne.  

W rezerwacie obok „Śmierdzącego Źródełka" znajduje się jedyne na terenie 

Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego, a jedno z trzech na Lubelszczyźnie, stanowisk 

bardzo rzadkiej w Polsce cieszynianki wiosennej. Przez rezerwat prowadzi część trasy ścieżki 

przyrodniczej o długości ok. 6,5 km. 

 

Rezerwat Olszanka zajmujący obszar 8,75 ha w gminie Jabłonna, ochrania starodrzew 

złożony z dębu szypułkowego z domieszką grabu i sosny. Kilkanaście buków stanowi resztkę 

naturalnego lasu bukowego. W runie występują: lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, 

podkolan biały i zielony, gniźnik leśny, czerniec gronkowy, zerwa kłosowa, jaskier kosmaty, 

miodownik melisowaty.  

 

Rezerwat Podzamcze zajmuje obszar 3,40 ha w mieście Bychawa. Obejmuje on zbocze        

o wysokości względnej 33 m i ekspozycji południowej. Na zboczu zachowały się bardzo 

bogate florystycznie zbiorowiska z klasy Festuco-Bromatea, zespół turzycy niskiej i omanu 

wąskolistnego Cariceto-Inuletum, zespół kłosownicy pierzastej i właściwej Brachypodio-

Tencrietum, zespół wisienki karłowatej Prunetum Fructicosae oraz zespół rutewki mniejszej   

i szałwi łąkowej Thalictro-Salvietum Pratensis. Łącznie występuje tu 210 gatunków roślin,    

w tym: oman wąskolistny, oman szorstki, ostrożeń pannoński, wisienka karłowata, turzyca 

niska, turzyca Michella, kostrzewa walezyjska. 

 

Oprócz tego na terenie LGD znajdują się: 

 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Chodelski; 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Czerniejewski; 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemięgi”; 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór; 

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Radawcu Dużym; 
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 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Szabałowa Góra”; 

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Kamienny Wąwóz”; 

 Użytek ekologiczny w gminie Niemce, na terenie leśnictwa Dąbrowa. 

 

Część obszarów LGD została objęta siecią NATURA 2000. Tereny te to ostoje siedliskowe 

zgłoszone do Komisji Europejskiej takie jak Bystrzyca Jakubowicka, Chmiel, Olszanka.  

 

Szlaki turystyczne 

 

Na terenie LGD znajduje się wiele kilometrów szlaków turystycznych - pieszych  

i rowerowych.  

 

Na tym obszarze znajdują się fragmenty tras pieszych takich jak: 

 

Szlak Przebieg Większy szlak Długość 

czerwony 
Lublin - Dąbrowica - Płouszowice - Motycz - 

Radawiec Duży – Stasin - Kazimierz Dolny 

Szlak Wyżynny 

Zachodni 
60.8 km 

czerwony Lublin - Abramowice Prywatne - Chełm 
Szlak Wyżynny 

Wschodni" 
89.9km 

zielony 

Krężnica Jara (PKP) - Krężnica Jara - 

Prawiedniki - Mętów - Majdan Mętowski - 

Podzamcze 

Szlak Lasów 

Podlubelskich 
47.2 km 

niebieski 

Lublin - Marysin - Kolonia Snopków - 

Jakubowice - Dys - Ciecierzyn -Pliszczyn - 

Jakubowice Murowane - Lublin 

Szlak Doliny 

Ciemięgi 
30.7 km 

żółty 

Kaniwola - Świdniczek - Wólka -Jakubowice 

Murowane - Lublin -Prawiedniki - Pszczela 

Wola -Piotrowice - Strzyżewice -Kolonia 

Borkowizna - Szastarka PKP 

Szlak Pojezierze 

Łęczyńsko -

Włodawskie - 

Roztocze 

115.9 

km 

niebieski 

Rąblów - OChK Kozi Bór Amelin - Wola 

Przybysławska - Kolonia Przybysławice - 

Ostrów Lubelski 

Szlak partyzancki 77 km 

nie 

oznakowany 

Gałęzów - Kolonia Pierwsza - Kiełczewice 

Maryjskie – Kol. Kiełczewice Dolne - 

Kiełczewice Dolne – Strzyżewice – Pawłówek - 

Bystrzyca Stara – Piotrowice - Pszczela Wola – 

Iżyce - Bychawka A - Kol. Bychawka B 

Śladami Kajetana 

Koźmiana 
37 km 

 

Oprócz tego na terenie objętym LSR znajduje się prawie 100 km rowerowych tras 

turystycznych. Element ten można wykorzystać to jedna z istotniejszych atrakcji 

turystycznych, które należałoby wykorzystać i połączyć z takimi przedsięwzięciami jak 

otwarcie wypożyczalni rowerowych czy sklepików z produktami lokalnymi w pobliżu tras.  

W tabeli poniżej prezentuje przebieg tych tras. 

 

Szlak Przebieg Długość 

czerwony 
Lublin - Jakubowice Murowane -Pliszczyn - Sobianowice -

Bystrzyca - Kolonia Charlęż - Wola Uhruska 
109.4 km 

czerwony 
Lublin - Dąbrowica - Płouszowice –Miłocin - Kazimierz 

Dolny 
61.4 km 
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zielony 
Krzczonów - Pamięcin - Krzczonów-Krzczonów III -Sobieska 

Wolał - Krzczonów 
54 km 

żółty 
Jastków- Aleksandrówka Stawka - Tomaszowice -Kolonia 

Ożarów - Ługów -Wysokie - Sługocin -Sierpawice - Jastków 
25 km 

czarny Aleksandrów-Stawka -Kopanina - Dąbrowica 2 km 

zielony 
Garbów - Bogucin - Ługów -Gutanów - Góry Kolonia -

Garbów 
19 km 

niebieski Gutanów - Ludwinów 8.5 km 

czerwony gminny Po Lasach Kozłowieckich, Niwka 25 km 

 

Oprócz tego planowanych jest kilka następnych szlaków rowerowych na tym terenie, 

generalnie można uznać to za mocną i wartą rozwoju stronę LGD. 

 

Uwarunkowania kulturowe 

 

Obszar LGD posiada szczególne uwarunkowania kulturowe. Ludność tego obszaru posiada 

szczególne obyczaje i tradycje. Największym problemem jest brak właściwej promocji 

walorów tego obszaru. 

 

Znajduje się tu bardzo wiele materialnych świadectw kultury takich jak ponad 20 zespołów 

pałacowych i dworskich (m.in. w Dąbrowicy, Motyczu i Nasutowie), obiekty sakralne (m.in. 

kościoły parafialne w Bychawie z XVI w., Głusku z XVIII w., Krasieninie z XVII w., 

Krzczonowie z XVII w.), cmentarze w Bychawie, Piotrkowie I i II, Konopnicy, Dysie, 

Wysokiem), obiekt o charakterze obronnym ( grodzisko w Motyczu). 

 

Lubelszczyzna słynie z potraw mącznych i kasz, a także z różnorodnych wyrobów 

alkoholowych takich jak grzańce, nalewki i miody pitne. Jej specyfika silnie związana jest  

z położeniem geograficznym: leżący między Wisłą a Bugiem region to miejsce, w którym 

Wschód spotykał się z Zachodem. Tu właśnie krzyżowały się wpływy bizantyjskie i łacińskie. 

W kulturze i kuchni Lubelszczyzny można więc spotkać wpływy nie tylko polskie, ale także 

białoruskie, ukraińskie, żydowskie, a nawet greckie czy ormiańskie.  

 

W tradycyjnej kuchni lubelskiej nie brakuje potraw z kartofli. Szczególnie dobra, chociaż 

niezwykle kaloryczna jest lemieszka ziemniaczana (tzw. Prażucha, danie wywodzące się  

z kuchni wiejskiej. Należy wspomnieć też o lubelskiej odmianie knedli tzw. Parowańcach - są 

one delikatniejsze w smaku i nieco słodsze niż zwykłe oraz gotuje się je na parze, a nie  

w wodzie, jak tradycyjne kluski. Inne tradycyjne danie to zupa z płucek podawana często bez 

mięsa, z dużą ilością kaszy i warzyw, z płuckami na oddzielnym talerzyku. Potrawa ta ma 

kresowe i żydowskie korzenie. Specyficznym alkoholem z tego regionu jest nalewka 

dereniowa.  

 

Uwarunkowania historyczne 

 

Pierwsze ślady osadnictwa  na terenie LGD pochodzą mniej więcej ze schyłku młodszej epoki 

kamiennej. Dowodem tego są znaleziska z okolic Miłocina gdzie znajdują się ślady  

kamienno-ziemnego grobowca pochodzącego z ok. 3 tys. lat p.n.e..  

 

Około VII wieku obszary te należały prawdopodobnie do plemiona Lędzan, które było 

uznawane za część państwa Wiślan. Świadectwa z tego okresu to kurhan w Majdanie 

Krężnickim i wczesnośredniowieczne grody w Motyczu i Garbowie. 
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W okresie kiedy władał ród Piastów, obszar LGD nie był przez ówczesnych decydentów 

uznawany za ważny przez co szczędzono środków na rozwój tego terenu. Nie inaczej było  

podczas rozbicia dzielnicowego, kiedy to teren ten należał do dzielnicy sandomierskiej. 

Sytuacja zmieniła się dopiero po tym jak Lublin w 1317 roku uzyskał prawa miejskie. Wtedy 

to Władysław Łokietek wydał decyzję na lokację kompleksu majątkowego Firlejów. Innym 

korzystnym czynnikiem stał się rozwój szlaków handlowych na tym terenie prowadzących ze 

Śląska na Ruś i nad Morze Czarne.  

 

W okresie państwa Jagiellonów Lubelszczyzna stała się dzielnicą centralną, zyskała na 

znaczeniu gospodarczym i politycznym. W 1809 roku, podczas wojny Francji z Austrią, gdy 

Lublin został zajęty przez korpus ks. Józefa Poniatowskiego, do wojska garnęli się ochotniczo 

chłopi. Gdy w końcu Lubelszczyzna znalazła się w granicach Księstwa Warszawskiego, 

mieszkańcy ponosili ciężary związane z utrzymywaniem i rozbudową armii napoleońskiej. W 

styczniu 1813 roku miasto zajęły wojska rosyjskie. Po Kongresie Wiedeńskim Lublin             

i okolice weszły w skład Królestwa Polskiego. Po upadku powstania listopadowego w 1831 

roku narastały silne antagonizmy między dworem i wsią. W latach 1861-1862 na wieść          

o zniesieniu poddaństwa chłopów w Rosji miały miejsce ruchy chłopskie, stłumione przez 

władze carskie. Po upadku Powstania Styczniowego na Lubelszczyźnie po klęsce pod 

Fajsławicami (24 sierpnia 1863 roku), mimo ogromnych strat, jak wyniszczenie młodzieży, 

wyroki śmierci i zesłania, ruina gospodarcza - doszło jednak do uwłaszczenia chłopów. 

Własność ziemska przechodziła z rąk królewskich w posiadanie szlachty; powstał system 

gospodarki folwarcznej.  

 

Okres międzywojenny znów nie był dla tego obszaru zbyt szczęśliwy. Władze kraju nie były 

zainteresowane rozwojem tych terenów. Efektem ustawy o reformie rolnej  

z 1925 roku było zmniejszenie obszaru folwarków. 

 

Okres II wojny światowej nie był łatwy dla lokalnej ludności. Według pierwszych planów 

nazistów obszar Lubelszczyzny miał być miejscem przesiedlania ludności żydowskiej z całej 

Europy, jednak w 1940 zmieniono zamiary. Zanim to się stało przesiedlono tu część ludności 

polskiej z terenów włączonych do III Rzeszy. W nowej koncepcji Hitler planował aby obszar 

ten zasiedliła ludność Niemiecka. Przed atakiem na ZSRR obszar ten był ważny dla nazistów 

ze względów strategicznych. Należy wspomnieć, że miejscowa ludność od początku 

prowadziła działania przeciwko najeźdźcom. Działał tutaj ruch oporu reprezentowany przez 

organizacje takie jak Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie i Gwardia Ludowa (późniejsza 

Armia Ludowa), które zajmowały się m.in. dywersjami kolejowymi, uwalnianiem ludności 

polskiej z obozów. Dzięki ich działalności udało się uratować część lokalnej ludności. Na tym 

terenie walczył m.in. oddział F. Wolińskiego ps. "Franek", S. Jegiera ps. "Emil",                    

A. Sarkisowa ps. "Szaruga". 

 

Wyczekiwana pomoc nadeszła w nocy z 22 na 23 lipca 1944 roku. Pod Lublin podeszły 

wojska I Frontu Białoruskiego, następnego dnia tj. 24 lipca skapitulowała niemiecka załoga 

miasta, naziści wycofali się z również z okolic. Ludność obszarów LSR była już w miarę 

bezpieczna. Do Lublina przeniesiono PKWN, który istniał tu do momentu zdobycia 

Warszawy.  
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Zabytki  

 

Na terenie LGD znajduje się bardzo wiele zabytków o różnym charakterze. Znajdują się tu 

zarówno zespoły dworskie, parki, folwarki, zabudowa wiejska, obiekty sakralne, militarne, 

cmentarze wojskowe i inne, z rożnych okresów. Najważniejsze zabytki są wymienione 

poniżej: 

 

 Dwór w Kłodnicy Dolnej oraz okalający go park, powstały na początku XIX wieku, 

obecnie w remoncie.  

 Pomnik-Obelisk w Wałach Kępskich - miejsce pamięci. Wojska NKWD i UB dokonały 

pacyfikacji wsi w dniu 6 lutego 1945 r. Całość akcji skierowana była przeciwko 

partyzantom z oddziału "Zapory ". 

 Zabytkowy dwór w Łopienniku. 

 Drewniany kościół w Kłodnicy. 

 Kościół Św. Jana Chrzciciela z drewnianą dzwonnicą i plebanią, synagoga z końca XIX 

wieku z przepiękną polichromią, ruiny zamku-pałacu z otaczającym je zalewem                 

i zespołem stawów. 

 Zespoły dworsko parkowe Gałęzowie i Woli Gałęziowskiej. 

 Część zabudowy wsi Bychawka, położoną w centrum wokół kościoła wraz z zabytkowym 

cmentarzem.   

 Pałac klasycystyczny z połowy XVIII wieku w Garbowie . 

 Cmentarz żołnierzy austriackich z okresu I wojny Światowej, ruiny barokowego kościoła 

z XVII., spalonego w 1915 r., neogotycki kościół parafialny (1908-1912) projektu Józefa 

P. Dziekońskiego w Garbowie.  

 Park i dwór modrzewiowy z połowy XIX wieku w Leścach.  

 Zespół pałacowo-parkowy z końca XIX wieku Piotrowicach Wielkich.  

 Zespół willowy z 1922 r. projektu Tadeusza Zielińskiego w Zagrodach.  

 Park z 40 gatunkami drzew i okazami drzew pomnikowych w Przybysławicach.  

 Zespół stacji kolejki wąskotorowej z 1920r.w Bogucinie.  

 Zespół dworsko-pałacowy i folwarczny, przebudowany dwór wzniesiony w końcu XIX 

wieku, neogotycka brama wjazdowa z budynkiem gospodarczym oraz ślady parku  

w Dominowie. 

 Szpaler grabowy i nieliczne pomnikowe drzewa, oraz kapliczka domkowa, murowana       

z figurą Jana Nepomucena w Dominowie.  

 Jedyna gminie kapliczka słupkowa w Dominowie. 

 Dobrze zachowany elektryczny młyn z kamienia wapiennego, wzniesiony okresie 

międzywojennym w Kazimierzówce. 

 Relikty ciałopalnego cmentarzyska kurhanowego z przełomu IX/X, młyn wodny                

z początku XX., o tradycji XVI-wiecznej w Mętowie. 

 Kościół parafialny Czerniejowie. 

 Zespół pałacowo - parkowy w Jabłonnej. 

 Zespół pałacowo - parkowy w Tuszowie. 

 Cmentarze wojenne w Piotrkowie i Tuszowie.  

 Zabytkowa kuźnia sprzed 200 lat, niedawno reaktywowana przez grupę entuzjastów w 

Jastkowie. 

 Zespół dworsko-parkowy w Jastkowie. 

 Zespół dworsko-parkowy w Snopkowie. 

 Zespół dworsko-parkowy w Moszenkach. 
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 Zespół dworsko-parkowy w Tomaszowicach.  

 Zespół dworsko-parkowy w Ługowie. 

 Baszta, pozostałość renesansowej rezydencji Firlejów w Dąbrowicy. 

 Cmentarz Legionistów poległych w bitwie1915r.  pod Jastkowem.  

 Cmentarz żołnierzy szwedzkich w Motyczu Leśnym.  

 Wzgórze nazwane Górą Zamkową w Motyczu. 

 Lipa pod którą odpoczywał Napoleon prowadząc swe wojska przez Lubelszczyznę na 

posesji pana Staszczaka w Konopnicy. 

  Zespół pałacowo-parkowy w Motyczu i fragmenty parku pałacowego w Radawcu.  

 Źródełko w głębi sadu Jana Milczka, nazwane źródłem Św. Wojciecha, znane  

z właściwości leczniczych. 

 Przez teren gminy przebiega najstarszy szlak kolejowy w tej części Polski; Linia Kolei 

Nadwiślańskiej zbudowana latach 1874-1877. 

 Liczący sobie ponad sto lat zespół stacji kolejowej w Motyczu. (Jest Zabytkiem 

wpisanym do państwowego rejestru). 

 Kościół parafialny p.w. Św. Bartłomieja z przełomu XVIII i XIX wieku, wraz                    

z dzwonnicą, ogrodzeniem, kapliczkami i starodrzewem, otaczającym okazałą budowlę 

sakralną w Niedrzwicy Kościelnej. 

 Zespół kościelno-plebański p. w. Św. Floriana bardzo dobrze wkomponowany w dolinę 

rzeki Nędznicy w Krężnicy Jarej. 

 Cmentarz parafialny położony w lesie w Krężnicy Jarej. 

 Stara plebania,  ostatnio  gruntownie odrestaurowana  w Niedrzwicy Kościelnej. 

 Kościół ewangelicki zamieniony na remizę strażacką w Radawczyku. 

 Kapliczki w Srzeszkowicach i Radawczyku,  

 Liczne cmentarze wojenne z okresu I wojny Światowej.  

 Dawne obiekty użyteczności publicznej, wśród nich zaniedbany zespół dworcowy  

pochodzący z przełomu XIX i XX wieku i drewniana nie użytkowana szkoła w 

Niedrzwicy Dużej.  

 Murowana karczma w Niedrzwicy Kościelnej. 

 Do zabytków techniki należą dwie drewniane kuźnie (w bardzo złym stanie)  

w Niedrzwicy Kościelnej, w sąsiedztwie drogi Kraśnik-Lublin.  

 Dwór w Jakubowicach Konińskich- zbudowany w pierwszej połowie XVI. w miejscu 

starszego dworu drewnianego; pełnił funkcje mieszkalne i obronne; obecnie 

odrestaurowany.  

 Dwór wzniesiony na miejscu dawnego XVI-wiecznego, przebudowany latach 50-tych XX 

(zachował obszerna sień i salę balową)  w Krasieninie. 

 Dwór wzniesiony w 1903r z parkiem (służy jako dom mieszkalny dla nauczycieli) w 

Boduszynie 

 Zespół folwarczny z końca XIX w (siedziba Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie) w Elizówce. 

 Pozostałości murowanego dworu z fragmentami dawnego parku w Ciecierzynie. 

 Budynek rządcówki z połowy XIX w. z parkiem w Nasutowie.  

 Mogiła żołnierzy WP z lat 1939-44 w Nasutowie.  

 Zespół pałacowo-parkowy w Osmolicach. 

 Zespół pałacowo-parkowy w Pszczelej Woli. 

 Dworek Kajetana Koźmiana i park w Piotrowicach. 

 Dworek i kuźnia w Strzyżewicach. 

 Kościół, plebania i dzwonnica w Kiełczewicach. 
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 Młyny wodne w dolinie rzeki Bystrzycy.  

 Dwór i park powstałe w XIX w. (obecnie zniszczone) w Sobianowicach. 

 Budynki z XIX i XX .(dwór, kordegarda, lamus drewniany, stajnie) oraz park z XVIII ., 

przekształcony w XIX., z fragmentami brzozowej alei dojazdowej i okazami drzew 

pomnikowych w Turce. 

 Dwór klasycystyczny wzniesiony w 1791 roku, park krajobrazowy założony 

równocześnie z budową pałacu, zespół budynków gospodarczych dwie obory i spichlerz 

wzniesione na przełomie XIX i XX wieku w Bystrzycy. 

 Dwór z II poł. XIX wieku. Obecnie siedziba Księży Sercanów w Pliszczynie. 

 Murowany dwór z otaczającym go parkiem w Świdniku Dużym II. 

 Kościół parafialny z roku 1709-1721 p.w. Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy. 

 Kościół parafialny z roku 1724-1742 p.w. Św. Barbary w Łuszczowie. 

 Neogotycki kościół rzymskokatolicki p.w. Św. Michała Archanioła, murowany w latach 

1905 - 1908 wg projektu Józefa P. Dziekońskiego w Wysokiem. 

 Drewniany kościół polskokatolicki p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła z 1932r.                 

w Maciejowie Starym.  

 Kościół parafialny p.w. Św. Tomasza z Centerbury i Św. Małgorzaty w Targowisku. 

 Kościół parafialny p.w. Antoniego Padewskiego w Bożej Woli.  

 Kapliczka Chrystusa Frasobliwego, drewniana z XIX w. i drewniana kapliczka z początku 

XX w. w Bożej Woli.  

 Kapliczka drewniana (początku XX w.) w Dębinie.  

 Kapliczka Niepokalanego Poczęcia NMP, drewniana z początku XX w. i kapliczka Św. 

Jana drewniana z XX w. w Ponikwach.  

 Kapliczka Wniebowzięcia NMP, drewniana z XX w. i kapliczka murowana, neogotycka z 

początku XX w. w Wólce Ponikiewskiej. 

 

3) ocena społeczno - gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego  

i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej 
 

Ludność 

 

Obszar LGD według danych na rok 2007 zamieszkuje łącznie 136 810 osób. Gęstość 

zaludnienia na badanym obszarze wynosi 85,5 osoby/km
2
, średnia gęstość zaludnienia dla 

terenów wiejskich w Polsce wynosi 54 osoby/km
2
. W prezentowanych gminach mieszka 66 

918 mężczyzn i 66 892 kobiet co daje nam wskaźnik liczby kobiet na 100 mężczyzn  

w wysokości 104,4 Jest on zbliżony do wartości średniej dla polskiej wsi tj. 101. 
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Strukturę ludności według wieku w roku 2007 przedstawia wykres powyżej. Należy 

zauważyć, że struktura na obszarze LGD nie odbiega znacząco od wartości obserwowanych 

dla polskiej wsi. 

 

Saldo migracji w 2007 roku dla obszaru LGD było dodatnie i wynosiło 1368. Wskaźnik salda 

migracji w 2007 roku wynosił 10,0 na 1000 mieszkańców. Dla porównania wskaźnik ten dla 

gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce wyniósł 1,64. 

 

Wskaźnik przyrostu naturalnego, mierzony różnicą liczby urodzeń i zgonów na 1000 osób    

w LGD przyjął wartość ujemną i wynosił w 2007 roku - 0,24 co oznacza że sytuacja 

demograficzna na obszarze objętym LSR jest trochę gorsza niż na obszarach wiejskich          

w Polsce gdzie wyniósł 0,78. 

 

Strukturę ludności wg wieku produkcyjnego przedstawiono w tabeli (2007 r.). Dla 

porównania podano strukturę w % dla obszarów wiejskich w Polsce. 

 

Grupa wiekowa Ilość % 
Polska 

Wieś 

ludność w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat) 30 232 22,10 22,63 

ludność w wieku produkcyjnym 84 155 61,51 61,92 

ludność w wieku poprodukcyjnym 22 321 16,32 15,45 

 

Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia  

 

Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne na terenie LGD w 2007 roku wyniosła 4 853  

z czego 47 % stanowili mężczyźni (2 294 osób) a 53 % kobiety (2 559 osób). Pod tym 

względem obszar ten wypada nienajgorzej na tle całej polski. W całym powiecie lubelskim do 

którego należy obszar LGD stopa bezrobocia według GUS na koniec czerwca 2008 roku 

wyniosła 7,8 %. Jest to poziom całkiem zadowalający, gdyż jest niższy od średniej dla 

województwa która wyniosła 11 % oraz niższy niż średnia dla całego kraju – 9,6 %. 

 

O rolniczym charakterze obszaru świadczy fakt, że prawie 68 % ludzi pracujących na terenie 

LGD w 2007 roku było zatrudnionych w sektorze rolniczym. 
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Gospodarstwa rolne 

 

Obszar LGD wg danych GUS z 2007 roku zajmuje ok 159 900 ha powierzchni ogółem,          

z czego użytki rolne zajmują 131 541 ha, co stanowi 82,26 % powierzchni ogółem. Jest to 

znacznie więcej niż w polskich wsiach gdzie zajmują one średnio 51 % powierzchni. Ten fakt 

również świadczy o rolniczym charakterze regionu. Lasy stanowią 10 % obszaru, co świadczy  

małym stopniu zalesienia tego terenu. Średnio w kraju lasy porastają ok. 29,55 % powierzchni 

obszarów wiejskich. 

 

Na użytki rolne składają się przede wszystkim grunty orne (120 323 ha) co stanowi 91,47% 

użytków rolnych ogółem. Znacznie mniej jest łąk i pastwisk (7 819) ha, co stanowi 6 % 

użytków rolnych ogółem. Pozostały teren zajmują sady. Analizując wykorzystanie terenu 

można zauważyć, że rolnictwo w tym rejonie jest bardzo ważne i zdecydowana większość 

gruntów jest wykorzystywana w tym celu. 

 

Najwięcej jest gospodarstw o powierzchni do 1 ha. Generalnie gospodarstwa rolne mają pod 

względem powierzchni porównywalną strukturę do Polski wiejskiej. Na terenie LGD znajduje 

się również 8 gospodarstw powyżej 100 ha i 16 o powierzchni 50-100 ha.  

 

Strukturę wielkości gospodarstw rolnych (Spis rolny 2002, GUS) na terenie LGD przedstawia 

wykres poniżej. 

 

 

 

Wykres poniżej przedstawia strukturę dochodów gospodarstw domowych według spisu 

rolnego z 2002 roku na terenie objętym LSR.  
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Podmioty gospodarcze 

 

W 2007 roku na obszarze LGD funkcjonowały 7762 podmioty gospodarcze. Wskaźnik 

przedsiębiorczości – ilość podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców LGD w 2007 

roku wyniósł – 56,74. Jest to wartość niższa od średniej dla polskiej wsi – 60,31. Obszar ten 

nie wyróżnia się pod tym względem na tle kraju. 

 

Do głównych sektorów gospodarki na terenie objętym LSR należą przede wszystkim handel 

hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów samochodów, motocykli itp. (sekcja G), 

budownictwo (sekcja F) oraz przetwórstwo przemysłowe (sekcja D), także obsługa 

nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  

(sekcja K), transport, gospodarka magazynowa i łączność (sekcja I). Generalnie można 

stwierdzić, że struktura podmiotów gospodarczych nie odbiega znacząco od tego co 

obserwujemy na terenach wiejskich w Polsce gdzie np. sekcje G, F i D stanowią odpowiednio 

30%, 14% i 12%. 

 

Udział jednostek z poszczególnych sekcji w liczbie jednostek ogółem na terenie polskiej wsi 

oraz LGD kształtuje się odpowiednio według wykresu poniżej, który został sporządzony na 

podstawie danych GUS z 2007 roku. 
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Turystyka 

 

W 2007 roku na terenie LGD znajdowało się 5 obiektów całorocznych udzielających 

noclegów. Obiekty dysponowały łącznie 143 miejscami noclegowymi. W tym okresie tereny 

te odwiedziło i skorzystało z oferty noclegowej 6876 osób, w tym 555 z zagranicy, łącznie 

udzielono  9513 noclegów (681 gościom zagranicznym). Oznacza to, że średnio pobyt na tym 

terenie trwał trochę poniżej półtora dnia. Sytuacja noclegowa jest gorsza niż ogólnie na 

obszarach wiejskich (biorąc pod uwagę ilość miejsc i gości). Jednakże biorąc pod uwagę 

walory regionu - zwiększając liczbę ośrodków i polepszając promocję można by zwiększyć 

liczbę turystów. 

 

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 

 

Na terenie LGD znajdują się według danych GUS na 2007 rok 44 zakłady opieki zdrowotnej 

(3109 osób na jedną placówkę), 26 praktyk lekarskich (5261 osób na jedną praktykę) oraz 45 

aptek lub punktów aptecznych (wskaźnik równy 3040). Wartości wskaźników są lepsze od 

średniej krajowej dla obszarów wiejskich w 2007 roku gdzie na jedną placówkę opieki 

zdrowotnej przypadało 4024 osoby, na praktykę lekarską 8624 osoby, natomiast na aptekę 

8222 osoby. Oprócz tego na tym obszarze funkcjonuje 5 placówek pomocy społecznej oraz 2 

domy pomocy społecznej (dysponujące łącznie z filiami 304 miejscami). Pod tym względem 

sytuacja jest trochę gorsza niż w całym kraju, gdzie na jedno miejsce przypadają 372 osoby,   

a na terenie LGD ponad 450 osób. 

 

Edukacja i wychowanie  

 

Wg danych GUS z roku na obszarze LGD w 2007 roku było: 

 14 przedszkoli z 1025 miejscami, do których uczęszczało 1086 dzieci, 

 81 szkół podstawowych, do których uczęszczało 8912 dzieci, 
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 30 gimnazjów, do których uczęszczało 5165 dzieci.  

 

Oprócz tego znajdują się tutaj 34 inne szkoły. Wartości te są w miarę zbliżone do tego co 

obserwujemy na obszarach wiejskich w całej Polsce. 

 

Oprócz tego na terenie LGD znajduje się jedna szkoła ponad gimnazjalna. W szkołach 

znajduje się łącznie 1710 komputerów. 

 

Strukturę wykształcenia ludności wg spisu ludności w 2002 roku pokazuje wykres poniżej. 

Poziom wykształcenia mieszkańców obszaru objętego LGD wypada trochę gorzej (mniej jest 

procentowo ludzi lepiej wykształconych) niż ogólnie w polskich wsiach. 

 

 
Kultura i organizacje pozarządowe 

 

Na obszarze LGD znajdują się łącznie z filami 52 biblioteki i 7 instytucji kultury.  

W 2007 roku odbyło się tu 301 imprez. Ponadto na tym obszarze funkcjonuje 60 zespołów 

artystycznych oraz 20 kół i klubów. 

 

Na terenie LGD w roku 2007 funkcjonowało łącznie 285 różnych fundacji i stowarzyszeń co 

daje wskaźnik w wysokości 2,08 na 1000 mieszkańców. Jest to wartość minimalnie lepsza niż 

średnia dla kraju która wynosi 2,03 na 1000 mieszkańców. 

 

Infrastruktura 

 

Pod względem infrastruktury komunalnej obszar LGD jest porównywalny do tego co 

obserwujemy na terenach wiejskich w kraju. Na tym obszarze znajduje się 1951 km 

wodociągów oraz 1297 km sieci gazowej. Z kanalizacji korzysta 14 % mieszkańców  

w stosunku do 20 % dla całego kraju. Jeżeli chodzi o osoby podłączone do sieci gazowej to na 

terenie objętym LSR jest to 30 % mieszkańców w porównaniu do 18 % w całej Polsce. 

Liczba osób posiadających wodę z sieci wodociągowej jest podobna do tej dla całego kraju – 

74,5 % w LGD i 72,7 % w kraju. 
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4) specyfika obszaru i przedstawienie sposobu jej wykorzystania 
 

W tabeli poniżej podano charakterystyczne cechy obszaru (jego specyfikę) wraz ze sposobem 

ich wykorzystania. 

 

Lp Elementy specyfiki obszaru Sposoby jej wykorzystania 

1 Tradycje ludowe, produkty lokalne – 

wesele krzczonowskie, pisanki, obrzędy 

religijne, pierogi w Bychawie, piwo      

w Olszance, placek buraczany, tradycje 

OSP i KGW. 

Rozwój produktów lokalnych, 

szczególnie żywnościowych; 

Rozwój przedsiębiorczości w oparciu  

o produkty lokalne; 

Organizacja imprez kulturalno -

edukacyjnych w oparciu o lokalne 

tradycje i produkty; 

Rozwój turystyki kulturowej. 

2 Różnorodna przyroda – obszary 

chronione, Park Krajobrazowy w 

Krzczonowie, Wyżyna Lubelska, 

wąwozy lessowe, woda czysta, trawa 

zielona – doliny rzek, stawy, 

wędkarstwo, pomniki przyrody. 

Rozwój turystyki, szczególnie turystyki 

aktywnej, agroturystyki i ekoturystyki; 

Tworzenie oferty spędzania wolnego 

czasu na łonie natury przez osoby 

odwiedzające. 

3 Podmiejskość, bliskość największego 

miasta po wschodniej stronie Wisły  

i centralne położenie w regionie. 

Rozwój przedsiębiorczości i przyciąganie 

inwestorów, jak również rozwój turystyki 

– duże miasto - duży rynek zbytu, 

 także większa konkurencyjność oferty 

spędzania wolnego czasu w mieście  

w stosunku do obszarów wokół. 

4 Baza do przetwórstwa rolno-

spożywczego, zdrowej żywności, 

pszczelarstwo (technikum 

pszczelarstwa). 

Rozwój przetwórstwa rolno -

spożywczego, rozwój rynków zbytu. 

5 Dziedzictwo historyczne - dwory 

ziemiańskie, tradycja ziemiańska, 

tradycje niepodległościowe.  

Rozwój turystyki, szczególnie turystyki 

kulturowej; 

Organizacja imprez kulturalno -

edukacyjnych w oparciu o lokalne zasoby 

kulturowe i historię. 

6 Wysoki wskaźnik migracji +10,0 na 

1000 mieszkańców w 2007 wobec 

wskaźnika dla gmin miejskich i miejsko-

wiejskich w Polsce +1,64. 

Rozwój przedsiębiorczości, szczególnie 

w sferze usług oraz oferty spędzania 

wolnego czasu, które z reguły nie 

nadążają za napływem nowych 

mieszkańców. 

7 Stosunkowo niski wskaźnik 

przedsiębiorczości jak na lokalizację  

w pobliżu dużego miasta – 56,7 

podmiotów w systemie REGON na 1000 

mieszkańców wobec takiego samego 

wskaźnika dla obszarów wiejskich  

w Polsce - 60,3. 

Rozwój przedsiębiorczości. 
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3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski 
wynikające z przeprowadzonej analizy. 

 

Podczas spotkania informacyjno-warsztatowego w dniu 22 sierpnia 2008 r. w Lublinie 

przeprowadzono analizę SWOT dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”. 
 

Mocne strony 

 

Słabe strony 

 

 

1. Korzystna lokalizacja (w obszarze 

Lubelskiego Obszaru 

Metropolitalnego). 

2. Baza surowcowa do rozwoju 

przetwórstwa rolno-spożywczego. 

3. Bogate dziedzictwo kulturowe, 

przyrodnicze i historyczne. 

4. Korzystny układ osadniczy. 

5. Dobre gleby do produkcji rolnej. 

6. Stosunkowo dobra pozycja powiatu pod 

względem atrakcyjności inwestycyjnej 

(szczególnie pod budownictwo 

mieszkaniowe). 

 

 

1. Niskie dochody mieszkańców oraz 

wysoki stopień uzależnienia od sfery 

socjalnej. 

2. Niedostatecznie rozwinięta   

infrastruktura turystyczna. 

3. Zły stan dróg powiatowych  

i gminnych. 

4. Rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

oraz ich niska dochodowość. 

5. Brak dostatecznego zaplecza do skupu  

i przetwarzania produktów rolnych; 

6. Słabo rozwinięta przedsiębiorczość oraz 

niska konkurencyjność, zdolność 

inwestycyjna i innowacyjność 

przedsiębiorstw. 

7. Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia 

społecznego. 

8. Nie satysfakcjonująca aktywność 

społeczna i poziom współpracy 

mieszkańców i podmiotów, szczególnie 

reprezentujących różne sektory 

społeczno - gospodarcze i miejscowości. 

 

Szanse 

 

Zagrożenia 

 

 

1. Środki na rozwój z programów 

wspólnotowych i nie tylko. 

2. Trend osiedlania się ludności i rozwój 

budownictwa mieszkaniowego, 

szczególnie na terenie gmin 

bezpośrednio sąsiadujących z 

Lublinem. 

3. Rozwój turystyki w Polsce. 

4. Rozbudowa Regionalnego Portu 

Lotniczego. 

5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

 

1. Marazm i niechęć mieszkańców do 

zmiany swojej sytuacji życiowej 

(zwiększająca się zależność od tzw. 

transferów socjalnych), brak aktywności 

w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości 

pozarolniczej na terenach wiejskich. 

2. Coraz większe obciążenia budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego 

wydatkami społecznymi (pomoc 

społeczna, służba zdrowia). 

3. Trudności w dostępie do środków      
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(dostęp mieszkańców do informacji, 

wiedzy i zatrudnienia). 

6. Rozwój odnawialnych źródeł energii 

oraz wzrost popytu na surowce 

energetyczne. 

7. Postępująca specjalizacja                          

i restrukturyzacja rolnictwa, w tym 

rolnictwa ukierunkowanego pod kątem 

zaspokojenia potrzeb żywnościowych 

mieszkańców Lublina. 

8. Wzrost zainteresowania turystyką 

aktywną i agroturystyką. 

 

rozwojowych z UE. 

4. Ryzyko związane z pominięciem  

w opracowywanej Krajowej Koncepcji 

Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 

obszaru zakwalifikowanego w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Lubelskiego jako Lubelski 

Obszar Metropolitalny. 

 

 

Wytłuszczono elementy najważniejsze. 

 

Wnioski z Analizy SWOT 
 

Wnioskowane z Analizy SWOT kierunki działań (cele tych działań) LSR (pokazane w tabeli 

poniżej) wynikają z tego aby: 

 

 wykorzystać i zachować Mocne Strony; 

 zlikwidować Słabe Strony; 

 wykorzystać Szanse; 

 uniknąć Zagrożeń. 

 

I tak: 

 

1. aby: 

 

 jak najlepiej wykorzystać Mocne Strony takie jak Korzystna lokalizacja (w obszarze 

Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego); Korzystny układ osadniczy; Stosunkowo 

dobra pozycja powiatu pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. 

 zlikwidować lub zminimalizować Słabe Strony, jakimi są: Niskie dochody 

mieszkańców oraz wysoki stopień uzależnienia od sfery socjalnej; Słabo rozwinięta 

przedsiębiorczość oraz niska konkurencyjność, zdolność inwestycyjna  

i innowacyjność przedsiębiorstw; Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

 jak najlepiej wykorzystać Szanse, jakimi są Rozbudowa Regionalnego Portu 

Lotniczego; Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz wzrost popytu na surowce 

energetyczne; 

 

należy rozwijać lokalną przedsiębiorczość i samozatrudnienie na obszarze LGD oraz 

przyciągać inwestycje zewnętrzne na ten obszar 
 

2. aby: 

 jak najlepiej wykorzystać i zachować Mocną Stronę jaka jest Stosunkowo dobra 

pozycja powiatu pod względem atrakcyjności inwestycyjnej (szczególnie pod 

budownictwo mieszkaniowe); 
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  jednocześnie jak najlepiej wykorzystać Szansę jaką jest Trend osiedlania się 

ludności i rozwój budownictwa mieszkaniowego, szczególnie na terenie gmin 

bezpośrednio sąsiadujących z Lubline; 

 

należy poprawić ofertę spędzania wolnego czasu dla mieszkańców; 

 

3. aby zachować Mocną Stronę jaką jest Bogate dziedzictwo kulturowe należy dbać  

o zachowanie wartości kulturowych; 

 

4. aby: 

 

 jak najlepiej wykorzystać Mocne Strony takie jak  Korzystna lokalizacja (w obszarze 

Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego); Bogate dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze  

i historyczne; 

 zlikwidować lub zminimalizować Słabą Stronę jaką jak Niedostatecznie rozwinięta 

infrastruktura turystyczna; 

 jak najlepiej wykorzystać Szanse, jakimi są Rozwój turystyki w Polsce; Wzrost 

zainteresowania turystyką aktywną i agroturystyką; 

 

należy rozwijać turystykę kulturową i aktywną, w tym agroturystykę i ekoturystykę; 

 

5. aby: 

 

 wykorzystać Mocne Strony takie jak Korzystna lokalizacja (w obszarze Lubelskiego 

Obszaru Metropolitalnego;, Baza surowcowa do rozwoju przetwórstwa rolno -

spożywczego; Dobre gleby do produkcji rolnej; 

 zlikwidować lub zminimalizować Słabe Strony, jakimi są Rozdrobnienie gospodarstw 

rolnych oraz ich niska dochodowość; Brak dostatecznego zaplecza dla skupu  

i przetwarzania produktów rolnych; 

 w jak największym stopniu wykorzystać Szansę, jaką jest Postępująca specjalizacja  

i restrukturyzacja rolnictwa (w tym rolnictwa ukierunkowanego pod kątem 

zaspokojenia potrzeb żywnościowych mieszkańców Lublina); 

 

należy rozwijać przetwórstwo rolno-spożywcze i rynki zbytu produktów rolnych; 

 

6. aby:  

 

 zlikwidować Słabą Stronę jaką jest Niesatysfakcjonująca aktywność społeczna  

i poziom współpracy mieszkańców i podmiotów, szczególnie reprezentujących różne 

sektory społeczno-gospodarcze i miejscowości; 

 jak najlepiej wykorzystać Szansę jaką są Środki na rozwój z programów 

wspólnotowych i nie tylko; 

 zminimalizować Zagrożenia jakimi są jakimi są Marazm i niechęć mieszkańców do 

zmiany swojej sytuacji życiowej (zwiększająca się zależność od tzw. transferów 

socjalnych), brak aktywności w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej 

na terenach wiejskich, Coraz większe obciążenia budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego wydatkami społecznymi (pomoc społeczna, służba zdrowia); Trudności 

w dostępie do środków rozwojowych z UE; 
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należy aktywizować społeczeństwo i zwiększać jego zdolności do pozyskiwania 

środków z zewnątrz; 

 

7. aby zlikwidować lub zminimalizować Słabą Stronę jaką jest Zły stan dróg 

powiatowych i gminnych należy poprawić jakość dróg. 

 

8. aby zminimalizować Zagrożenie jakim Ryzyko związane z pominięciem  

w opracowywanej Krajowej Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 

obszaru zakwalifikowanego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Lubelskiego jako Lubelski Obszar Metropolitalny należy zabiegać  

o umieszczenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w Krajowej Koncepcji 

Zagospodarowania Przestrzennego Kraju. 

 

 

Wskazane jako wnioski z Analizy SWOT kierunki działań od 1 do 6 określono jako cele 

szczegółowe LSR, natomiast cele ogólne grupują po kilka celów szczegółowych tworząc 

„pomost” pomiędzy zaproponowaną wizją rozwoju obszaru, a celami szczegółowymi. Tak 

określone cele ogólne, grupujące cele szczegółowe w oczywisty sposób wynikają                                

z Analizy SWOT. 

 

Kierunek działania – „poprawić jakość dróg” nie będzie realizowany w ramach LSR, ze 

względów na brak kosztów kwalifikowanych w tym zakresie w Osi 4 PROW.  

Podobnie nie będzie realizowany kierunek działań na rzecz „umieszczenia Lubelskiego 

Obszaru Metropolitalnego w Krajowej Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju” 

ze względu na specyfikę tych działań, odległą od celów Osi 4 PROW - Leader. 
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4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR  
oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących 
osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych  
w ramach których będą realizowane operacje, zwanych 
dalej „przedsięwzięciami” 

 

Wizja 
 

Podczas spotkania informacyjno-warsztatowego w dniu 22 sierpnia 2008 r. w Lublinie 

jednym z pierwszych poruszanych zagadnień było skonkretyzowanie wizji. Podczas 

warsztatów wypracowano następującą wersję Wizji obszaru LGD: 

 

Chcielibyśmy, aby obszar LGD w przyszłości był atrakcyjny dla mieszkańców i partnerów  

w biznesie („inkubator przedsiębiorczości”), w tym rolnictwa oraz dla turystów, w oparciu  

o zasoby kulturowe; był miejscem licznych inicjatyw społecznych. 

 

Cele ogólne 
 

I.  Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia (zwiększenie ilości miejsc 

pracy) 

II.  Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych. 

 

Cele te są zgodne celem Osi 4 – „…przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy 

na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich 

waloryzacja …:, także w związku z tym, że w celu Osi 4 PROW zapisano że, „Leader jest 

podejściem […] umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej. Cele Osi 3 PROW to m.in.: 

 

 Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez 

rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej 

z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję 

zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich (Różnicowanie działalności      

w kierunku działalności nierolniczej) 

 Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości 

i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich 

(Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) 

 Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez 

zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie 

obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost 

atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich (Odnowa i rozwój wsi). 

 

Cele szczegółowe 
 

Cele szczegółowe określono w oparciu o analizę SWOT.  
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1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyciąganie 

inwestycji na obszarze LGD.  

2. Poprawa oferty spędzania wolnego czasu. 

3. Zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych. 

4. Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, w tym agroturystyki i ekoturystyki. 

5. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i rynków zbytu produktów rolnych. 

6. Aktywizacja społeczna i zwiększenie zdolności do pozyskiwania środków  

z zewnątrz. 

 

Cele od 1 do 5 osiągane będą głównie poprzez projekty (operacje) w ramach Działania 

4.1/413 PROW. 

Realizacji w/w celów służyć będą też projekty współpracy w ramach Działania 4.21, ale na 

obecnym etapie nie zostało określone, którym celom najbardziej. 

 

Cel 6 osiągany będzie bezpośrednio poprzez Działanie 4.31 PROW, a pośrednio poprzez 

realizację projektów w ramach Działania 4.1/413 PROW. Nie planuje się, żeby  w ramach 

Działania 4.1/413 PROW składane były projekty, których głównym celem byłby cel 6, a nie 

któryś z celów od 1 do 5.  

Z drugiej strony realizacja projektów dla osiągnięcia celów od 1 do 5 przyczyni się pośrednio 

do osiągnięcia celu 6. 

 

Cele szczegółowe od 1 do 5 służą realizacji celów ogólnych w następujący sposób: 

 

Cel ogólny I. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia (zwiększenie ilości 

miejsc pracy) 

 

Cele szczegółowe: 

 

1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyciąganie inwestycji 

na obszarze LGD.  

2. Poprawa oferty spędzania wolnego czasu. 

 

 

Cel ogólny II. Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych. 

 

Cele szczegółowe: 

 

3. Zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych. 

4. Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, w tym agroturystyki i ekoturystyki. 

5. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i rynków zbytu produktów rolnych. 

 

Zarówno cele ogólne, jak i cele szczegółowe są konkretne i mierzalne poprzez wskaźniki 

podane w tabeli poniżej, gdzie podano oczekiwane wartości w roku 2015. 

Wskaźniki te są zgodne ze wskaźnikami oddziaływania i rezultatu podanymi dla 

poszczególnych przedsięwzięć, przy czym celom ogólnym i szczegółowym przypisane są 

odpowiednio: 

 

 cele ogólne – wskaźniki oddziaływania; 

 cele szczegółowe – wskaźniki rezultatu. 
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Przedsięwzięcia 
 

W oparciu o zgłoszone Karty projektów, a także w oparciu o dyskusję podczas spotkań 

szkoleniowo-warsztatowych ostatecznie określono 6 przedsięwzięć. 

Przedsięwzięcia te przyczyniać będą się głównie do osiągnięcia bezpośrednio celów 

szczegółowych, przy czym w tabeli poniżej wskazano, które przedsięwzięcia głównie, do 

których celów. Numeracja celów jw.  

 

Lp Przedsięwzięcie 
Cele 

1 2 3 4 5 

1 Wsparcie dla firm w regionie X     

2 Plac zabaw w każdej gminie  X    

3 Baza sportowa i imprezy sportowe  X    

4 Centra i imprezy kulturalne  X X   

5 Sieć szlaków turystycznych KwL   X X  

6 Sztuka kulinarna KwL   X  X 

 

 

Układ celów i przedsięwzięć oraz powiązania pomiędzy nimi pokazano na schemacie poniżej.  

 



Tab. Cele i mierniki ich osiągnięcia w 2015 roku 

 

Cele ogólne Wskaźniki 

Wartość 

spodziewana  

w 2015 r. 

I. Poprawa jakości życia,  

w tym warunków zatrudnienia 

(zwiększenie ilości miejsc pracy). 

II. Waloryzacja lokalnych zasobów 

przyrodniczych i kulturowych. 

Wskaźnik migracji na 1000 mieszkańców. 10,5 

Wskaźnik przedsiębiorczości - ilość podmiotów gospodarczych w systemie REGON na 

1000 mieszkańców. 

60,0 

Ilość turystów na 100 mieszkańców (wskaźnik Schneidera). 5,3 

 

Cele szczegółowe 

 

Wskaźniki 

Wartość 

spodziewana  

w 2015 r. 

1. Rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości  

i samozatrudnienia oraz 

przyciąganie inwestycji na obszarze 

LGD. 

2. Poprawa oferty spędzania 

wolnego czasu. 

3. Zachowanie wartości 

kulturowych i przyrodniczych. 

4. Rozwój turystyki kulturowej        

i aktywnej, w tym agroturystyki  

i ekoturystyki. 

5. Rozwój przetwórstwa rolno-

spożywczego i rynków zbytu 

produktów rolnych. 

 

 Liczba nowych lub zmodernizowanych przedsiębiorstw. 

 Liczba działań promocyjnych w zakresie promocji gospodarczej. 

 Liczba nowych lub zmodernizowanych placów zabaw. 

 Liczba zorganizowanych imprez kulturalno-edukacyjnych dla dzieci. 

 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych 

 Liczba imprez sportowo-rekreacyjnych lub lepiej wyposażonych zespołów (klubów) 

sportowych. 

 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów kulturalnych. 

 Liczba imprez kulturalnych i innych wydarzeń o charakterze promocyjnym lub 

lepiej wyposażonych zespołów (klubów) artystycznych.  

 Liczba nowych lub zmodernizowanych przedsiębiorstw branży turystycznej,  w tym 

gospodarstw agroturystycznych. 

 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów lub miejsc obsługi ruchu 

turystycznego, w tym odnowionych centrów wsi. 

 Liczba nowych wytyczonych i oznakowanych szlaków turystycznych, obiektów 

14 

20 

30 

30 

8 

30 

 

30 

40 

 

 

40 

 

8 

 

30 



Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”, wrzesień 2009  

39 

 

małej architektury lub działań promocyjnych szlaków turystycznych. 

 Liczba nowych przedsiębiorstw branży przetwórstwa rolno-spożywczego. 

 Liczba szkoleń lub działań promocyjnych związanych  

z produktem lokalnym. 

 

5 

30 
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Rys. Schemat wizji, celów i przedsięwzięć LSR dla LGD „Kraina wokół Lublina”  

 

Wizja 
Chcielibyśmy, aby obszar LGD w przyszłości był atrakcyjny dla mieszkańców i partnerów  

w biznesie („inkubator przedsiębiorczości”), w tym rolnictwa oraz dla turystów, w oparciu  

o zasoby kulturowe; był miejscem licznych inicjatyw społecznych 

Cele ogólne 
I. Poprawa jakości życia na wsi,  

w tym warunków zatrudnienia 

(zwiększenie liczby miejsc pracy) 

II. Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych  

i kulturowych. 

Cele szczegółowe 

Rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości  

i samozatrudnienia 

oraz przyciąganie 

inwestycji na 

obszarze LGD 

Poprawa oferty 

spędzania wolnego 

czasu 

Zachowanie wartości 

kulturowych  

i przyrodniczych 

Rozwój turystyki 

kulturowej  

i aktywnej, w tym 

agroturystyki  

i ekoturystyki 

Rozwój 

przetwórstwa rolno-

spożywczego  

i rynków zbytu 

produktów rolnych 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsięwzięcia 
Wsparcie dla 

firm w regionie 

Plac zabaw w 

każdej gminie 

Baza sportowa i 

imprezy 

sportowe 

Centra  

i imprezy 

kulturalne 

Sieć szlaków 

turystycznych 

KwL 

Sztuka 

kulinarna KwL 

 



 

Opis przedsięwzięć 
 

1. Przedsięwzięcie: Wsparcie dla firm w regionie 

 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu 

szczegółowego nr 1 - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz 

przyciąganie inwestycji na obszarze LGD. 

 

Zakres projektów: 

 

 tworzenie nowych i modernizacja istniejących przedsiębiorstw różnych branż, które 

chcą rozszerzyć swoje rynki zbytu lub wprowadzić nowe technologie; 

 wspólne działania promocyjne (wydawnictwa, imprezy promocyjne, udział w targach 

itp). 

 

Tylko dla przedsiębiorstw istniejących co najmniej jeden rok. 

 

Projekty w ramach tego przedsięwzięcia w szczególny sposób odpowiadać będą na tę część 

specyfiki obszaru LGD jaką są: 

 

 Podmiejskość, bliskość największego miasta po wschodniej stronie Wisły  

i centralne położenie w regionie (duży rynek zbytu); 

 Stosunkowo niski wskaźnik przedsiębiorczości, jak na lokalizację w pobliżu dużego 

miasta; 

 Wysoki wskaźnik migracji; 

 Tradycje ludowe, produkty lokalne – wesele krzczonowskie, pisanki, obrzędy 

religijne, pierogi w Bychawie, piwo w Olszance, placek buraczany, tradycje OSP  

i KGW. 

 

Rodzaj  

Wskaźnika 

Wskaźnik Wartość  

w 2015 

roku 

Oddziaływania Ilość podmiotów gospodarczych w systemie REGON na 

1000 mieszkańców 

60,0 

Rezultatu  Ilość nowych lub zmodernizowanych przedsiębiorstw 

 Ilość działań promocyjnych w zakresie promocji 

gospodarczej 

14 

20 

Produktu Działanie Liczba 

projektów 

Średnia 

kwota 

[tys. zł] 

Około 

łącznie 

[tys. zł] 

 „Mikroprzedsiębiorstwa” 14 200 2800 

 „Małe projekty” 20 10 200 

 

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 3000 tys. zł, co stanowi 19,1 % środków 

przeznaczonych na Działanie 4.1/413. 

 

 

 



Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”, wrzesień 2009  

42 

 

2. Przedsięwzięcie: Plac zabaw w każdej wsi 

 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu 

szczegółowego nr 2 - Poprawa oferty spędzania wolnego czasu. 

 

Zakres projektów:  

 

 budowa i modernizacja placów zabaw; 

 organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla dzieci. 

 

Budowa lub modernizacja placu zabaw tylko w powiązaniu z imprezą lub wydarzeniem 

kulturalnym-edukacyjnym (niekoniecznie finansowanym z Osi 4 PROW). 

 

Projekty w ramach tego przedsięwzięcia w szczególny sposób odpowiadać będą na tę część 

specyfiki obszaru LGD jaką są: 

 

 Wysoki wskaźnik migracji; 

 Podmiejskość, bliskość największego miasta po wschodniej stronie Wisły – bardziej 

konkurencyjna oferta spędzania wolnego czasu w dużym mieście. 

 

Rodzaj  

Wskaźnika 

Wskaźnik Wartość  

w 2015 

roku 

Oddziaływania Wskaźnik migracji na 1000 mieszkańców 10,5 

Rezultatu  Ilość nowych lub zmodernizowanych placów zabaw 

 Ilość zorganizowanych imprez kulturalno-

edukacyjnych dla dzieci 

30 

30 

Produktu Działanie Liczba 

projektów 

Średnia 

kwota 

[tys. zł] 

Około 

łącznie 

[tys. zł] 

 „Małe projekty” 60 20 1200 

 

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 1200 tys. zł, co stanowi 7,6 % środków 

przeznaczonych na Działanie 4.1/413. 

 

 

3. Przedsięwzięcie: Baza sportowa i imprezy sportowe 

 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu 

szczegółowego nr 2 - Poprawa oferty spędzania wolnego czasu. 

 

Zakres projektów: 

 

 budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych; 

 organizacja imprez rekreacyjno - sportowych; 

 szkolenia i warsztaty; 

 zakup strojów, sprzętu dla klubów i zespołów sportowych. 
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Remont boisk i obiektów sportowych lub zakup wyposażenia tylko w powiązany z imprezą 

lub wydarzeniem sportowym. 

 

Projekty w ramach tego przedsięwzięcia w szczególny sposób odpowiadać będą na tę część 

specyfiki obszaru LGD jaką są: 

 

 Wysoki wskaźnik migracji; 

 Podmiejskość, bliskość największego miasta po wschodniej stronie Wisły – bardziej 

konkurencyjna oferta spędzania wolnego czasu w dużym mieście; 

 Różnorodna przyroda – obszary chronione, Park Krajobrazowy w Krzczonowie, 

Wyżyna Lubelska, wąwozy lessowe, woda czysta, trawa zielona – doliny rzek, stawy, 

wędkarstwo, pomniki przyrody. 

 

Rodzaj  

Wskaźnika 

Wskaźnik Wartość  

w 2015 

roku 

Oddziaływania Wskaźnik migracji na 1000 mieszkańców 10,5 

Rezultatu  Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów 

sportowo - rekreacyjnych 

 Liczba imprez sportowo - rekreacyjnych lub lepiej 

wyposażonych zespołów (klubów) sportowych 

8 

 

30 

Produktu Działanie Liczba 

projektów 

Średnia 

kwota 

[tys. zł] 

Około 

łącznie 

[tys. zł] 

 „Odnowa i rozwój wsi” 8 150 1200 

 „Małe projekty” 30 20 600 

 

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 1800 tys. zł, co stanowi 11,5 % środków 

przeznaczonych na Działanie 4.1/413. 

 

 

4. Przedsięwzięcie: Centra i imprezy kulturalne 

 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu 

szczegółowego nr 2 - Poprawa oferty spędzania wolnego czasu i celu szczegółowego nr 3 - 

Zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych. 

 

Zakres projektów: 

 

 budowa i modernizacja obiektów kulturalnych; 

 organizacja imprez rekreacyjno - kulturalnych; 

 organizacja i tworzenie muzeów, izb regionalnych itp.; 

 szkolenia i warsztaty; 

 zakup strojów i instrumentów dla zespołów artystycznych, w tym grup 

folklorystycznych; 

 wydawnictwa o charakterze kulturalnym, związanym z historią obszaru, 

kultywowaniem tradycji itp. 

 



Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”, wrzesień 2009  

44 

 

Remont świetlicy i zakup wyposażenia tylko w powiązaniu z imprezą lub wydarzeniem 

kulturalnym. 

 

Projekty w ramach tego przedsięwzięcia w szczególny sposób odpowiadać będą na tę część 

specyfiki obszaru LGD jaką są: 

 

 Wysoki wskaźnik migracji; 

 Podmiejskość, bliskość największego miasta po wschodniej stronie Wisły – bardziej 

konkurencyjna oferta spędzania w dużym mieście; 

 Tradycje ludowe, produkty lokalne – wesele krzczonowskie, pisanki, obrzędy 

religijne, pierogi w Bychawie, piwo w Olszance, placek buraczany, tradycje OSP  

i KGW; 

 Dziedzictwo historyczne - dwory ziemiańskie, tradycja ziemiańska, tradycje 

niepodległościowe. 

 

Rodzaj  

Wskaźnika 

Wskaźnik Wartość  

w 2015 

roku 

Oddziaływania Wskaźnik migracji na 1000 mieszkańców 10,5 

Rezultatu  Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów 

kulturalnych 

 Liczba imprez kulturalnych lub lepiej wyposażonych 

zespołów (klubów) artystycznych lub innych wydarzeń 

o charakterze promocyjnym 

30 

 

40 

Produktu Działanie Liczba 

projektów 

Średnia 

kwota 

[tys. zł] 

Około 

łącznie 

[tys. zł] 

 „Odnowa i rozwój wsi” 30 150 4500 

 „Małe projekty” 40 20 800 

 

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 5300 tys. zł, co stanowi 33,7 % środków 

przeznaczonych na Działanie 4.1/413. 

 

 

5. Przedsięwzięcie: Sieć szlaków turystycznych KwL 

 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu 

szczegółowego nr 3 - Zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych i celu 

szczegółowego nr 4 - Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, w tym agroturystyki  

i ekoturystyki. 

 

Zakres projektów: 

 

 tworzenie nowych i modernizacja istniejących gospodarstw agroturystycznych;  

 utworzenie nowych lub modernizacja istniejących przedsiębiorstw świadczących 

usługi turystyczne; 

 budowa lub modernizacja obiektów publicznych służących rozwojowi turystyki; 

zakup takich obiektów np. na centrum informacji turystycznej; 

 zagospodarowanie (odnowa) centrów wsi znajdujących się na szlakach turystycznych; 
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 zagospodarowanie miejsc związanych z ruchem turystycznym (parkingi, oświetlenie 

tych miejsc, chodniki przy tych miejscach); 

 wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych. 

 budowa i modernizacja małej architektury; 

 odnowa zabytków znajdujących się na szlakach; 

 działania promocyjne (wydawnictwa, imprezy promocyjne - rajdy, udział w tragach 

turystycznych itp.).  

 

Projekty w ramach tego przedsięwzięcia w szczególny sposób odpowiadać będą na tę część 

specyfiki obszaru LGD jaką są: 

 

 Podmiejskość, bliskość największego miasta po wschodniej stronie Wisły – duży 

rynek zbytu. 

 Tradycje ludowe, produkty lokalne – wesele krzczonowskie, pisanki, obrzędy 

religijne, pierogi w Bychawie, piwo w Olszance, placek buraczany, tradycje OSP  

i KGW; 

 Dziedzictwo historyczne - dwory ziemiańskie, tradycja ziemiańska, tradycje 

niepodległościowe; 

 Różnorodna przyroda – obszary chronione, Park Krajobrazowy w Krzczonowie, 

Wyżyna Lubelska, wąwozy lessowe, woda czysta, trawa zielona – doliny rzek, stawy, 

wędkarstwo, pomniki przyrody. 

 

Rodzaj  

Wskaźnika 

Wskaźnik Wartość  

w 2015 

roku 

Oddziaływania Liczba turystów na 100 mieszkańców 5,3 

Rezultatu  Liczba nowych lub zmodernizowanych    

przedsiębiorstw branży turystycznej,  w tym 

gospodarstw agroturystycznych 

 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów lub 

miejsc obsługi ruchu turystycznego, w tym 

odnowionych centrów wsi 

 Liczba nowych wytyczonych i oznakowanych szlaków 

turystycznych, obiektów małej architektury lub działań 

promocyjnych szlaków turystycznych 

40 

 

 

8 

 

 

30 

Produktu Działanie Liczba 

projektów 

Średnia 

kwota 

[tys. zł] 

Około 

łącznie 

[tys. zł] 

 „Różnicowanie” 30 50 1500 

 „Mikroprzedsiębiorstwa” 10 100 1000 

 „Odnowa i rozwój wsi” 8 50 400 

 „Małe projekty” 30 25 750 

 

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 3650 tys. zł, co stanowi 23,2 % środków 

przeznaczonych na Działanie 4.1/413. 
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6. Przedsięwzięcie: Sztuka kulinarna KwL 

 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu 

szczegółowego nr 3 - Zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych i celu 

szczegółowego nr 5 - Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i rynków zbytu 

produktów rolnych. 

 

Zakres projektów: 

 

 tworzenie nowych przedsiębiorstw branży przetwórstwa rolno-spożywczego; 

 szkolenia w zakresie promocji produktów lokalnych; 

 projekty dotyczące promocji produktów lokalnych (certyfikacja produktów, 

wydawnictwa, udział w targach, organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych  

o charakterze promocyjnym); 

 Podmiejskość, bliskość największego miasta po wschodniej stronie Wisły – duży 

rynek zbytu; 

 Baza do przetwórstwa rolno-spożywczego, zdrowej żywności, pszczelarstwo 

(technikum pszczelarstwa); 

 Tradycje ludowe, produkty lokalne – wesele krzczonowskie, pisanki, obrzędy 

religijne, pierogi w Bychawie, piwo w Olszance, placek buraczany, tradycje OSP  

i KGW. 

 

Rodzaj  

Wskaźnika 

Wskaźnik Wartość  

w 2015 

roku 

Oddziaływania Liczba podmiotów gospodarczych w systemie REGON na 

1000 mieszkańców 

60,0 

Rezultatu  Liczba nowych przedsiębiorstw branży przetwórstwa 

rolno-spożywczego 

 Liczba szkoleń lub działań promocyjnych związanych  

z produktem lokalnym 

5 

 

 

30 

Produktu Działanie Liczba 

projektów 

Średnia 

kwota 

[tys. zł] 

Około 

łącznie 

[tys. zł] 

 „Różnicowanie” 5 80 400 

 „Małe projekty” 30 12 360 

 

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 760 tys. zł, co stanowi 4,8 % środków 

przeznaczonych na Działanie 4.1/413. 
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5. Określenie misji LGD 

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych. 

 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru gmin Powiatu Lubelskiego: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, 

Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce,  

Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew. Stowarzyszenie może również funkcjonować poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celów statutowych 

lub wynikać będzie z zawartych umów o współpracy lub partnerstwie. 

 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

Cele LGD: 

  
1) opracowanie, aktualizacja i wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(LSROW) w rozumieniu przepisów ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 42 ), rozporządzenia Rady (WE) nr 

1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów  wiejskich 

przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE 

L 277 z 21.10.2005) dla obszaru gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, 

Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce,  Strzyżewice, 

Wólka, Wysokie, Zakrzew.  

2)  realizacja następujących zadań dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1: 

a) wspieranie działań na rzecz wcielania w życie  LSROW, 

b) promocja obszarów wiejskich, 

c) mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 

wiejskich, 

d) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności na obszarach wiejskich, 

e) działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem ochrony 

środowiska przyrodniczego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, 

f) działanie na rzecz rozwoju sportu i turystyki, 

g) popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, 

h) aktywizacja ludności wiejskiej. 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 

1) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 

inwestycyjnych związanych z realizacją LSROW, 

2) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie 

krajowym i międzynarodowym, 

3) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim  

i prawie unijnym, w tym następującej działalności gospodarczej o nr PKD: 

- wydawanie książek 58.11.Z  

- wydawanie gazet 58.13.Z 
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- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z  

- działalność organizatorów turystyki 79.12 Z  

- działalność związaną z prowadzeniem targów, wystaw i kongresów 82.30.Z  

- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie 

sklasyfikowaną 94.99. Z  

- pozostałą działalność związaną ze sportem 93.19. Z.  

- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

85.51 Z  

- działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji 

turystycznych 91.03.Z  

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych  

i humanistycznych 72.20.Z  

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych 72.19.Z. 

  

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji lokalnej strategii 

rozwoju i w zakresie określonym w niniejszym statucie. 

 

Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków  

i zatrudnionych pracownikach.  
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6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR 

 

Związek (spójność) pomiędzy specyfiką obszaru i celami LSR wykazano w tabeli: 

 

Specyfika obszaru Cele szczegółowe LSR 

Tradycje ludowe, produkty lokalne – wesele 

krzczonowskie, pisanki, obrzędy religijne, 

pierogi w Bychawie, piwo w Olszance, 

placek buraczany, tradycje OSP i KGW 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości  

i samozatrudnienia oraz przyciąganie 

inwestycji na obszarze LGD.  

Poprawa oferty spędzania wolnego czasu. 

Zachowanie wartości kulturowych  

i przyrodniczych. 

Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego  

i rynków zbytu produktów rolnych. 

Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej,  

w tym agroturystyki i ekoturystyki. 

Różnorodna przyroda – obszary chronione, 

Park Krajobrazowy w Krzczonowie, 

Wyżyna Lubelska, wąwozy lessowe, woda 

czysta, trawa zielona – doliny rzek, stawy, 

wędkarstwo, pomniki przyrody 

Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej,  

w tym agroturystyki i ekoturystyki. 

Zachowanie wartości kulturowych  

i przyrodniczych. 

Poprawa oferty spędzania wolnego czasu. 

Podmiejskość, bliskość największego miasta 

po wschodniej stronie Wisły i centralne 

położenie w regionie 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości  

i samozatrudnienia oraz przyciąganie 

inwestycji na obszarze LGD. 

Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej,  

w tym agroturystyki i ekoturystyki. 

Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego  

i rynków zbytu produktów rolnych. 

Baza do przetwórstwa rolno - spożywczego, 

zdrowej żywności, pszczelarstwo 

(technikum pszczelarstwa) 

Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego  

i rynków zbytu produktów rolnych. 

Dziedzictwo historyczne - dwory 

ziemiańskie, tradycja ziemiańska, tradycje 

niepodległościowe  

Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej,  

w tym agroturystyki i ekoturystyki. 

Zachowanie wartości kulturowych  

i przyrodniczych. 

Wysoki wskaźnik migracji +10,0 na 1000 

mieszkańców w 2007 wobec wskaźnika dla 

gmin miejskich i miejsko-wiejskich w 

Polsce +1,64 

Poprawa oferty spędzania wolnego czasu. 

Stosunkowo niski wskaźnik 

przedsiębiorczości, jak na lokalizację  

w pobliżu dużego miasta – 56,7 podmiotów 

w systemie REGON na 1000 mieszkańców 

wobec takiego samego wskaźnika dla 

obszarów wiejskich w Polsce - 60,3 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości  

i samozatrudnienia oraz przyciąganie 

inwestycji na obszarze LGD. 
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7.  Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla 
 przedsięwzięć planowanych w ramach LSR  

 

 

1. Integracja projektów dotyczących różnych sektorów gospodarki 

 

Projekty gospodarcze (w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz 

„Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”) i nie tylko gospodarcze realizowane w ramach 

różnych przedsięwzięć dotyczą różnych sektorów gospodarki: 

 

 szczególnie w przedsięwzięciu Wsparcie dla firm w regionie; 

 turystyki w przedsięwzięciu  Sieć szlaków turystycznych KwL; 

 branży przetwórstwa rolno-spożywczego w przedsięwzięciu Sztuka kulinarna KwL. 

 

Przedsięwzięcie Centra i imprezy kulturalne może się przyczynić do rozwoju 

przedsiębiorstw branży rozrywkowej, w zakresie sztuki i kultury.   

 

2. Integracja partnerów z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego 

 

Projekty nie tylko w całej strategii, ale w ramach poszczególnych przedsięwzięć realizowane 

będą przez podmioty z różnych sektorów społeczno-gospodarczych. 

 

Lp Przedsięwzięcie Beneficjenci 

1 Wsparcie dla firm w regionie Przedsiębiorcy 

Publiczni 

Organizacje pozarządowe, szczególnie 

organizacje przedsiębiorców 

2 Plac zabaw w każdej gminie Publiczni (urzędy gmin, domy kultury) 

Organizacje pozarządowe (fundacje, 

stowarzyszenia) 

3 Baza sportowa i imprezy sportowe Publiczni (urzędy gmin, domy kultury, 

biblioteki) 

Organizacje pozarządowe (fundacje, 

stowarzyszenia, szczególnie sportowe) 

4 Centra i imprezy kulturalne Publiczni (urzędy gmin, domy kultury, 

biblioteki) 

Organizacje pozarządowe (fundacje, 

stowarzyszenia) 

5 Sieć szlaków turystycznych KwL Publiczni (urzędy gmin, domy kultury) 

Organizacje pozarządowe (OSP, KGW, 

stowarzyszenia, fundacje, związki 

kościelne) 

Przedsiębiorcy 

Rolnicy 

6 Sztuka kulinarna KwL Publiczni (urzędy gmin) 

Organizacje pozarządowe- KGW 

Rolnicy (gospodarstwa agroturystyczne) 
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3. Integracja wykorzystania zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych 

 

W realizacji większości przedsięwzięć, a szczególnie w przedsięwzięciu Sieć szlaków 

turystycznych KwL realizatorzy projektów wykorzystywać będą jednocześnie zasoby 

kulturowe i historyczne,  a także przyrodnicze obszaru związane z jego specyfiką: 

 

 Tradycje ludowe, produkty lokalne – wesele krzczonowskie, pisanki, obrzędy 

religijne, pierogi w Bychawie, piwo w Olszance, placek buraczany, tradycje OSP  

i KGW; 

 Różnorodna przyroda – obszary chronione, Park Krajobrazowy w Krzczonowie, 

Wyżyna Lubelska, wąwozy lessowe, woda czysta, trawa zielona – doliny rzek, stawy, 

wędkarstwo, pomniki przyrody; 

 Dziedzictwo historyczne - dwory ziemiańskie, tradycja ziemiańska, tradycje 

niepodległościowe.  
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8.  Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla 
 przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 

 

 

1. Powiązanie zaproponowanych innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem 

lokalnych zasobów 

 

Zdecydowana większość projektów wykorzystuje lokalne zasoby, choć większość w sposób 

tradycyjny. 

Niemniej jednak innowacyjność jest jednym z lokalnych kryteriów wyboru projektów: 

 

Kryterium Sposób oceny 

Innowacyjny – nowy na terenie 

LGD 

0 pkt – nie jest nowy na terenie danej miejscowości 

1 pkt - nowy projekt na terenie miejscowości 

2 pkt - nowy projekt na terenie gminy 

3 pkt - nowy projekt na terenie LGD 

 

 

2. Innowacyjne, niestosowane wcześniej na danym obszarze rozwiązania w ramach 

realizowanych operacji 

 

Większość projektów, to projekty nowe na obszarze LGD i takie projekty będą preferowane 

w ocenie wyboru projektów (kryterium innowacyjności przytoczono powyżej).   

 

3. Możliwość stosowania zaprezentowanych innowacyjnych rozwiązań na innych 

obszarach 

 

Większość projektów i przedsięwzięć realizowanych na obszarze LGD może być również 

zrealizowana na innych obszarach.  
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9.  Określenie procedury oceny zgodności operacji   
z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury 
odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie 
wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest 
oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru 
operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów. 

 

Procedura oceny zgodności i wyboru operacji 
 

Procedura naboru i wyboru projektów obejmować będzie następujące działania: 

 

1. Opracowanie przez Zarząd LGD informacji o możliwości realizacji projektów przez 

różnych wnioskodawców. 

 

2. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej (więcej rozdział 12). 

 

3.   Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia LGD Kraina wokół Lublina instytucja  

wdrażająca podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej, na tablicy 

ogłoszeń oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSR informację 

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy. Wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia LGD Kraina wokół Lublina zostaje przekazany do instytucji 

wdrażającej na co najmniej 10 dni przed terminem wpływu wniosku do instytucji 

wdrażającej a terminem podania do publicznej wiadomości informacji o terminie 

składania za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy. Okres od 

momentu wystąpienia  Zarządu Stowarzyszenia LGD Kraina wokół Lublina              

z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji a terminem naboru 

wynosić będzie co najmniej 24 dni. 

 

    

4. Instytucje wdrożeniowe ogłoszą terminy naborów na co najmniej 14 dni przed 

rozpoczęciem naboru wniosków. 

 

5. W ciągu od 14 do 30 dni pracownicy LGD przyjmować będą wnioski. 

 

6. Zarząd, wspierany przez pracowników Biura LGD skieruje je do oceny przez Zespół 

Oceniający. Zespół Oceniający składać się będzie z minimum 3 osób – członków 

Rady i ewentualnie osób dodatkowych (ekspertów). Jego skład osobowy określać 

będzie każdorazowo Zarząd w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.  

 

7. Zespół Oceniający, kierując się zapisami w LSR i kryteriami wyboru projektów, 

przyjętymi w LSR, dokona wstępnego wyboru projektów i ich przygotuje propozycje 
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listy niewybranych projektów oraz list wybranych projektów w kolejności 

uzyskanych punktów.  

 

8. Zarząd przedstawia pod decyzję Rady LGD propozycję listy projektów wg 

rekomendacji Zespołu Oceniającego. 

 

9.   Rada LGD na swym posiedzeniu wybierze projekty do realizacji przez LGD. Jeśli 

będzie taka potrzeba, Rada może powołać zespoły tematyczne. Pierwszy wybór 

projektów musi nastąpić do 21 dni po zakończeniu naboru projektów, a ostateczny (po 

odwołaniach) – do 44 dni po zakończeniu naboru projektów Rada LGD sporządza 

listę ocenionych projektów nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym 

upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, ustalając ich kolejność 

według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny, i przekazuje ją 

wnioskodawcom informując ich na piśmie o: 

- zgodność projektu z LSR albo jego niezgodności; 

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

projektów;  

- możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą 

określoną w LSR. 

Każdy projekt będzie poddany oddzielnemu  głosowaniu  Rady na zgodność z LSR tj. 

czy przyczynia się do realizacji przynajmniej jednego celu ogólnego, celu 

szczegółowego i przedsięwzięcia.  

Dla każdego projektu wypełnione będą Karty oceny zgodności i Karta wyboru 

projektu wg lokalnych kryteriów wyboru (wg wzorów poniżej). 

Rada podejmie oddzielną uchwałę dla każdej operacji.  

Rada podejmie uchwałę o ostatecznym kształcie listy wybranych projektów do 

finansowania.  

Rada podejmie uchwałę o ostatecznym kształcie listy nie wybranych projektów do 

finansowania.  

 

9. Zarząd LGD przekazuje do instytucji wdrożeniowych  w terminie 45 dni od dnia w 

którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy następujące 

dokumenty wraz z odpowiednią informacją do wnioskodawców: 

 

1) Wnioski o przyznanie pomocy, które nie wpłynęły w terminie wraz z ich wykazem; 

2) Wnioski o przyznanie pomocy, w których nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie 

ma możliwości ustalenie tego adresu wraz z ich wykazem;  

3) Wnioski o przyznanie pomocy, które zostały wybrane wraz z uchwałami w sprawie 

wyboru; 

4) Lista wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania w ramach LSR 

wraz z uchwałą; 

5) Wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach 

LSR wraz z uchwałami w sprawie wyboru; 

6) Lista wniosków o przyznanie pomocy nie wybranych do finansowania w ramach LSR 

wraz z uchwałą.   

 

Szczegóły przygotowania informacji o naborze projektów oraz inne wymogi proceduralne 

będą zgodne z zapisami Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 

2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy. 
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finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

 

Procedura odwoławcza 
 

Zgodnie z § 24 Regulaminu Rady każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od 

decyzji Rady w sprawie wyboru projektu do realizacji w ramach LSR.  

 

Odwołanie ma postać wniosku do Rady o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

    

Jedynym organem uprawnionym do rozpatrywania odwołań jest Rada.  

 

Wnioskodawca po otrzymaniu pisma informującego o nie zakwalifikowaniu projektu ma 

prawo w terminie 7 dni kalendarzowych złożyć pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

W tym samym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny  

w siedzibie Biura LGD.  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku musi zostać szczegółowo uzasadniony.  

  

Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Rady.  

 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:  

 

a)  został wniesiony po upływie terminu wskazanego na złożenie odwołania,  

 

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

wniosek o dofinansowanie projektu podlegał ocenie  

 

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

ponowne rozpatrzenie.  

 

Członkowie Rady ponownie rozpatrują wniosek,  na podstawie kryteriów obowiązujących  

w danym konkursie i tylko w tych jego elementach, których dotyczy uzasadnienie  podane 

przez wnioskodawcę.  

 

8. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie konkretnej projektu może 

zostać złożony  tylko jeden raz.  

 

O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany  

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

 

 

 

Na następnych stronach przedstawiono procedurę wyboru projektów w formie graficznej  

i tabelarycznej.   
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Tab. Procedura wyboru projektów wraz z procedurą odwoławczą 

 

Lp 
Organ 

odpowiedzialny 

Termin, czas trwania 

(dni) 
Czynność 

1 Zarząd Min. 30 dni przed 

rozpoczęciem naboru.  

Opracowanie informacji o możliwości 

realizacji projektów przez różnych 

wnioskodawców. 

 

2 Zarząd Min. 30 dni przed 

rozpoczęciem naboru 

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej. 

3 Zarząd  

w porozumieniu  

z instytucjami 

wdrożeniowymi 

Min. 10 dni przed 

rozpoczęciem naboru 

pomiędzy terminem 

wpływu wniosku do 

instytucji wdrażającej      

a terminem podania do 

publicznej wiadomości 

informacji o terminie 

składania za 

pośrednictwem LGD 

wniosków o przyznanie 

pomocy. – Zarząd LGD 

przekazuje do instytucji 

wdrażającej wniosek      

o podanie do publicznej 

wiadomości informacji    

o terminie składania za 

pośrednictwem LGD 

wniosków o przyznanie 

pomocy 

Zarząd LGD przekazuje do instytucji 

wdrażającej wniosek o podanie do 

publicznej wiadomości informacji o terminie 

składania za pośrednictwem LGD wniosków 

o przyznanie pomocy 

4 Instytucje 

wdrożeniowe 

Min. 14 dni przed 

rozpoczęciem naboru 

Ogłoszenie terminu naborów 

5 Zarząd Od 14 do 30 dni Nabór wniosków 

6 Zarząd Do 10 dni po 

zakończeniu naboru 

projektów 

Ustalenie składu Zespołu Oceniającego i 

przekazanie mu projektów do oceny  

7 Zespół 

Oceniający 

Do 7 dni od otrzymania 

materiałów 

Przygotowanie propozycji list niewybranych 

i wybranych projektów w kolejności 

uzyskanych punktów.  

8 Zarząd Do 21 dni od 

zakończenia naboru 

projektów 

Przedstawienie Radzie LGD propozycji listy 

projektów wg rekomendacji Zespołu 

Oceniającego. 

9 Rada Do 21 dni od 

zakończenia naboru 

projektów 

Sporządzenie listy ocenionych projektów 

zawierającej -   

- projekty  niezgodne z LSR, 

- projekty zgodne z LSR i niewybrane, 

- projekty zgodne z LSR i wybrane. 

 

Przyjęcie poprzez głosowanie uchwał Rady 
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LGD  dla każdego projektu oddzielnie. 

Przyjęcie poprzez głosowanie uchwały Rady 

LGD przyjmujące w całości listę 

rankingową projektu.   

 

10 Zarząd  Do 3 dni od pierwszego 

wyboru projektów przez 

Radę  

Zawiadomienie wnioskodawców. 

11 Zarząd Do 20 dni od pierwszego 

wyboru projektów przez 

Radę 

Przygotowanie odwołań wraz z opiniami 

własnymi lub ekspertów. 

12 Rada Do 20 dni od pierwszego 

wyboru projektów przez 

Radę 

Ewentualne kolejne posiedzenie Rady w 

celu rozpatrzenia odwołań. 

13 Zarząd Do 45 od zakończenia 

naboru projektów 

Przekazanie do instytucji wdrażającej 

następujących dokumentów wraz z 

odpowiednią informacją do 

wnioskodawców: 

1. Wnioski o przyznanie pomocy, które 

nie wpłynęły w terminie wraz z ich 

wykazem; 

2. Wnioski o przyznanie pomocy, w 

których nie wskazano adresu 

wnioskodawcy i nie ma możliwości 

ustalenie tego adresu wraz z ich 

wykazem; 

3. Wnioski o przyznanie pomocy, które 

zostały wybrane wraz z uchwałami w 

sprawie wyboru; 

4. Listę wniosków o przyznanie 

pomocy wybranych do finansowania 

w ramach LSR wraz z uchwałą; 

5. Wnioski o przyznanie pomocy, które 

nie zostały wybrane do finansowania 

w ramach LSR wraz z uchwałami w 

sprawie wyboru; 

6. Listę wniosków o przyznanie 

pomocy nie wybranych do 

finansowania w ramach LSR wraz z 

uchwałą    

 

Realizacja punktów 11 i 12 uzależniona będzie od tego czy będą złożone odwołania od 

decyzji Rady. 

 

Lokalne kryteria wyboru projektów 
 

Wstępne kryteria wyboru projektów wypracowano podczas warsztatów. Ostatecznie kryteria 

zostały wypracowane przez Zarząd LGD i przyjęte wraz z Regulaminem Rady i LSR przez 

Walne Zebranie Członków LGD.   
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Lokalne kryteria wyboru projektów podano tabeli poniżej. 

 

Kryterium Sposób oceny 

Służą jak największej liczbie 

mieszkańców 

1 pkt – mieszkańcy 1 miejscowości 

2 pkt – mieszkańcy jednej gminy 

3 pkt - mieszkańcy LGD 

Zwiększające zatrudnienie 3 pkt – 3 osoby i więcej 

2 pkt – 2 osoby zatrudnione 

1 pkt – 1 osoba zatrudniona 

0 pkt -  nie powoduje zwiększenia zatrudnienia 

Innowacyjny – nowy na terenie 

LGD 

0 pkt – nie jest nowy na terenie danej miejscowości 

1 pkt - nowy projekt na terenie miejscowości 

2 pkt - nowy projekt na terenie gminy 

3 pkt - nowy projekt na terenie LGD 

Wykorzystujący lokalne zasoby 

(przyrodnicze, historyczne, 

kulturowe)  

 

1 pkt – wykorzystuje jeden z zasobów 

2 pkt – wykorzystuje 2 zasoby 

3 pkt –  wykorzystuje wszystkie zasoby 

Powiązane z innymi projektami 

–  kompleksowe 

1 pkt – projekt rozpoczyna nowe przedsięwzięcie (jest 

jego częścią składową) wynikające z  lokalnych 

dokumentów programowych  

2 pkt – projekt jest elementem szerszego 

przedsięwzięcia, które realizowane jest za pomocą kilku 

zadań 

3 pkt – jest elementem końcowym jakiegoś 

przedsięwzięcia  

Wysokość wkładu  

w postaci pracy własnej 

0 pkt – brak wkładu pracy własnej  

1 pkt – do 10% 

2 pkt – 11 – 21% 

3 pkt – 21 % i więcej 

 

Wszystkie ww. wymienione kryteria są mierzalne (odpowiednim mierzalnym wartościom 

przyporządkowano ilości punktów).  

 

 

W tabeli poniżej wskazano na adekwatność poszczególnych kryteriów do zapisów w Analizie 

SWOT. 

 

Kryterium Adekwatny element Analizy SWOT 

Zwiększające zatrudnienie Słaba Strona: 

Słabo rozwinięta przedsiębiorczość oraz niska 

konkurencyjność, zdolność inwestycyjna  

i innowacyjność przedsiębiorstw 

Innowacyjny – nowy na terenie 

LGD 

Wykorzystujący lokalne zasoby 

(przyrodnicze, historyczne, 

kulturowe) 

Mocna Strona: 

Bogate dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze  

i historyczne 

Służą jak największej liczbie 

mieszkańców 

Słaba Strona: 

Niesatysfakcjonująca aktywność społeczna i poziom 
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Powiązane z innymi projektami 

– kompleksowe 

współpracy mieszkańców i podmiotów, szczególnie 

reprezentujących różne sektory społeczno-gospodarcze  

i miejscowości 

Zagrożenie: 

Marazm i niechęć mieszkańców do zmiany swojej 

sytuacji życiowej (zwiększająca się zależność od tzw. 

transferów socjalnych), brak aktywności w dziedzinie 

rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej na terenach 

wiejskich 

Wysokość wkładu  

w postaci pracy własnej 

 

 

Procedura zmiany kryteriów wyboru projektu 

 

Zgodnie z § 22 Regulaminu Rady każdy członek Rady może wystąpić z wnioskiem o zmianę 

kryteriów wyboru projektu. 

Wniosek  powinien zawierać w szczególności pisemną propozycję zmian wraz  

z uzasadnieniem zmiany 

Wniosek poddaje się głosowaniu na posiedzeniu Rady LGD.  

W przypadku głosowania za przyjęciem wniosku Przewodniczący Rady występuje  

z pisemnym wnioskiem do Zarządu o zmianę danego kryterium wyboru.  

Zarząd zgodnie z postanowieniami statutu zwołuje Walne Zebranie Członków celem 

rozpatrzenia.  

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zmiany kryterium wyboru projektu Biuro 

Stowarzyszenia przygotowuje nowe karty wyboru, które wymagają zatwierdzenia poprzez 

podjęcie odpowiedniej uchwały przez Zarząd. 

 

Karty oceny zgodności z LSR i wyboru projektów wg lokalnych kryteriów 
 

Poniżej przedstawiono kartę oceny zgodności projektu z LSR i Kartę wyboru projektu wg 

lokalnych kryteriów wraz z instrukcjami ich wypełniania. 

 

 

KARTA OCENY  ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 
 
Wniosek nr ........................... złożony przez .......................................................................... 
 
Nazwa operacji:  ....................................................................................................................... 
 
Działanie PROW: 
 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
 Odnowa i rozwój wsi 
 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty 
 

 Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 
 

Celu 1. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia. 
   tak   nie 

Celu 2. Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych. 
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   tak   nie 

 Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? 
 

1.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyciąganie inwestycji na 
obszarze LGD.                                  

 
  tak   nie 

 1.2.  Poprawianie oferty spędzania wolnego czasu.   

  tak   nie 

 2.1.  Zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych.  

 tak   nie 

2.2.  Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, w tym agroturystyki i ekoturystyki. 

 tak   nie 

2.3.  Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i rynków zbytu produktów rolnych. 

 tak   nie 

2.3. Aktywizacja społeczna i zwiększenie zdolności do pozyskiwania środków z zewnątrz. 

 tak   nie 

  

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

 

I. Wsparcie dla firm w regionie. 

tak   nie 

II. Plac zabaw w każdej gminie. 

tak   nie 

III. Baza sportowa i imprezy sportowe. 

tak   nie 

IV. Centra i imprezy kulturalne.  

tak   nie 

V.  Sieć szlaków turystycznych KwL. 

tak   nie 

VI. Sztuka kulinarna KwL.  

tak   nie 

 

Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w uzasadnieniu 
należy m.in.  wykazać, że oceniana operację można uznać za rekomendowaną w ramach LSR):  

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
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Głosuję za uznaniem, że operacja jest/nie jest* zgodna z LSR (*niepotrzebne skreślić) 

 

        
 .......................................................... 

          data, imię i nazwisko 

 

Instrukcja wypełniania karty oceny zgodności projektu z LSR 

 

W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2 i 3 

należy wybrać i niepotrzebne słowo „tak” lub „nie” skreślić. Operację można uznać za 

zgodną z LSR jeżeli odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w punktach 1, 2 i 3 wynika, że 

jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego, co najmniej 

jednego celu szczegółowego oraz że jest zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem 

planowanym w ramach LSR. 

 

Kartę wyboru projektu wg lokalnych kryteriów wyboru podano na następnej stronie. Poniżej 

podano instrukcję jej wypełniania. 

 

W załącznikach podano też inne dokumenty, które będą wykorzystywane w procedurze oceny 

zgodności projektu z LSR i wyboru projektu wg lokalnych kryteriów. 
 

 

Instrukcja wypełniania Karty wyboru projektu wg lokalnych kryteriów 

 

W miejscu „Wniosek nr” należy wpisać numer projektu, nadany mu podczas przyjęcia 

projektu. 

 

W miejscu „złożony przez” należy wpisać nazwę lub imię i nazwisko wnioskodawcy. Jeśli 

osoba fizyczna występuje w imieniu grupy nieformalnej należy podać nazwę tej grupy. 

 

W miejscu „Nazwa projektu” należy podać tytuł projektu. 

 

Należy zakreślić punktor obok któregoś z określeń Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej lub Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw lub Odnowa i rozwój wsi lub 

Małe projekty adekwatnie do rodzaju projektu. 

 

W kolumnie Punkty należy wpisać liczbę punktów wg poszczególnych kryteriów oceny 

podanych w tabeli kryteriów (obok jest podana punktacja). 

Sumę punktów należy podać w komórce obok komórki Suma punktów. 



KARTA OCENY PROJEKTU WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

 

Wniosek nr …………… złożony przez………………………………………………………..…… 

 

Nazwa projektu ……………………………………………………………………..……………… 

 

Działanie PROW:  

  

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 Odnowa i rozwój wsi 

 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty 

 

Nazwa kryterium Punktacja 

Służą jak największej liczbie mieszkańców (1 – 3) 1 pkt – mieszkańcy 1 miejscowości 

2 pkt – mieszkańcy jednej gminy 

3 pkt - mieszkańcy LGD 

Zwiększające zatrudnienie (0 – 3) 3 pkt – 3 osoby i więcej 

2 pkt – 2 osoby zatrudnione 

1 pkt – 1 osoba zatrudniona 

0 pkt -  nie powoduje zwiększenia zatrudnienia 

Innowacyjny – nowy na terenie LGD (0 – 3) 0 pkt – nie jest nowy na terenie danej miejscowości 

1 pkt - nowy projekt na terenie miejscowości 

2 pkt - nowy projekt na terenie gminy 

3 pkt - nowy projekt na terenie LGD 

Wykorzystujący lokalne zasoby (przyrodnicze,  

historyczne, kulturowe)  

 

(1 – 3) 1 pkt – wykorzystuje jeden z zasobów 

2 pkt – wykorzystuje 2 zasoby 

3 pkt –  wykorzystuje wszystkie zasoby 

Powiązane z innymi projektami – 

kompleksowe 

(1 – 3) 1 pkt – projekt rozpoczyna nowe przedsięwzięcie (jest jego częścią 

składową) wynikające z  lokalnych dokumentów programowych  

2 pkt – projekt jest elementem szerszego przedsięwzięcia, które realizowane 

jest za pomocą kilku zadań 
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3 pkt – jest elementem końcowym jakiegoś przedsięwzięcia  

Wysokość wkładu  

w postaci pracy własnej 

(0 – 3) 0 pkt – brak wkładu pracy własnej  

1 pkt – do 10 % 

2 pkt – 11 – 21 % 

3 pkt – 21 % i więcej 

Suma punktów   

 



10.  Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 

 

Budżet LSR 
 

rok 
Kategoria 

kosztu/wydatku 
  

Działania osi 4 przeprowadzane przez LGD w zł 

4.1/413 – Wdrażanie  

lokalnych strategii rozwoju 

4.21 – Wdrażanie  

projektów współpracy 

4.31 - Funkcjonowanie  

lokalnej grupy działania, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja 

razem 

oś 4 

Różnicowani

e w kierunku 
działalności 

nierolniczej 

Tworzenie 

i rozwój 
mikroprzedsi

ębiorstw 

Odnowa 
i rozwój wsi 

Małe 
projekty 

Razem 
4.1/413 

Przygotowa-

nie 
projektów 

współpracy 

Realizacja 

projektów 

współpracy 

Razem  
4.21 

Funkcjonowa

nie LGD 
(koszty 

bieżące) 

Nabywanie  
umiejętności 

Razem 
4.31 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2008 

-
2009 

Całkowite 1 300000,00 1000000,00 1066667,00 558572,00 2925239,00 5925,00 0,00 5925,00 421200,00 192850,00 614050,00 3545214,00 

Kwalifikowane 2 300000,00 1000000,00 1066667,00 558572,00 2925239,00 5925,00 0,00 5925,00 421200,00 192850,00 614050,00 3545214,00 

do refundacji 3 150000,00 500000,00 800000,00 391000,00 1841000,00 5925,00 0,00 5925,00 421200,00 192850,00 614050,00 2460975,00 

2010 

Całkowite 4 760000,00 1200000,00 1466667,00 1117143,00 4543810,00 9000,00 92000,00 101000,00 470250,00 132430,00 602680,00 5247490,00 

Kwalifikowane 5 760000,00 1200000,00 1466667,00 1117143,00 4543810,00 9000,00 92000,00 101000,00 470250,00 132430,00 602680,00 5247490,00 

do refundacji 6 380000,00 600000,00 1100000,00 782000,00 2862000,00 9000,00 92000,00 101000,00 470250,00 132430,00 602680,00 3565680,00 

2011 

Całkowite 7 760000,00 1600000,00 1533334,00 1117143,00 5010477,00 9000,00 92000,00 101000,00 470250,00 132430,00 602680,00 5714157,00 

Kwalifikowane 8 760000,00 1600000,00 1533334,00 1117143,00 5010477,00 9000,00 92000,00 101000,00 470250,00 132430,00 602680,00 5714157,00 

do refundacji 9 380000,00 800000,00 1150000,00 782000,00 3112000,00 9000,00 92000,00 101000,00 470250,00 132430,00 602680,00 3815680,00 

2012 

Całkowite 10 760000,00 1600000,00 1533334,00 1117143,00 5010477,00 9000,00 92000,00 101000,00 470250,00 132430,00 602680,00 5714157,00 

Kwalifikowane 11 760000,00 1600000,00 1533334,00 1117143,00 5010477,00 9000,00 92000,00 101000,00 470250,00 132430,00 602680,00 5714157,00 

do refundacji 12 380000,00 800000,00 1150000,00 782000,00 3112000,00 9000,00 92000,00 101000,00 470250,00 132430,00 602680,00 3815680,00 

2013 

Całkowite 13 760000,00 1200000,00 1466667,00 1117143,00 4543810,00 5500,00 92000,00 97500,00 470250,00 132430,00 602680,00 5243990,00 

Kwalifikowane 14 760000,00 1200000,00 1466667,00 1117143,00 4543810,00 5500,00 92000,00 97500,00 470250,00 132430,00 602680,00 5243990,00 

do refundacji 15 380000,00 600000,00 1100000,00 782000,00 2862000,00 5500,00 92000,00 97500,00 470250,00 132430,00 602680,00 3562180,00 

2014 

Całkowite 16 460000,00 1000000,00 1066667,00 565858,00 3092525,00 0,00 0,00 0,00 470250,00 132430,00 602680,00 3695205,00 

Kwalifikowane 17 460000,00 1000000,00 1066667,00 565858,00 3092525,00 0,00 0,00 0,00 470250,00 132430,00 602680,00 3695205,00 

do refundacji 18 230000,00 500000,00 800000,00 396100,00 1926100,00 0,00 0,00 0,00 470250,00 132430,00 602680,00 2528780,00 
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rok 
Kategoria 

kosztu/wydatku 
  

Działania osi 4 przeprowadzane przez LGD w zł 

4.1/413 – Wdrażanie  

lokalnych strategii rozwoju 

4.21 – Wdrażanie  

projektów współpracy 

4.31 - Funkcjonowanie  
lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja 

razem 

oś 4 

Różnicowani

e w kierunku 

działalności 
nierolniczej 

Tworzenie 

i rozwój 

mikroprzedsi
ębiorstw 

Odnowa 

i rozwój wsi 

Małe 

projekty 

Razem 

4.1/413 

Przygotowa-

nie 

projektów 
współpracy 

Realizacja 
projektów 

współpracy 

Razem  

4.21 

Funkcjonowa

nie LGD 

(koszty 
bieżące) 

Nabywanie  

umiejętności 

Razem 

4.31 
 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2015 

Całkowite 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235095,00 66230,00 301325,00 301325,00 

Kwalifikowane 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235095,00 66230,00 301325,00 301325,00 

do refundacji 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235095,00 66230,00 301325,00 301325,00 

2008 

- 

2015 

Całkowite 22 3800000,00 7600000,00 8133336,00 5593002,00 25126338,00 38425,00 368000,00 406425,00 3007545,00 921230,00 3928775,00 29461538,00 

Kwalifikowane 23 3800000,00 7600000,00 8133336,00 5593002,00 25126338,00 38425,00 368000,00 406425,00 3007545,00 921230,00 3928775,00 29461538,00 

do refundacji 24 1900000,00 3800000,00 6100000,00 3915100,00 15715100,00 38425,00 368000,00 406425,00 3007545,00 921230,00 3928775,00 20050300,00 

 

Koszty całkowite przyjęto jako koszty netto (bez podatku VAT, jeśli jest on niekwalifikowany; w przypadku, gdy podatek VAT jest 

kwalifikowany jest to kwota brutto). 

 

 

Podział środków w ramach Działania 4.1/413   

 

Lp Źródła finansowania projektów tys. zł % 

1 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 1900,0 12,1 

2 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 3800,0 24,2 

3 „Odnowa i rozwój wsi” 6100,0 38,8 

4 „Małe projekty” 3915,1 24,9 
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Harmonogram realizacji przedsięwzięć 
 

Harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco (jako realizację przyjęto fizyczne zakończenie projektów 

realizowanych w ramach poszczególnych przedsięwzięć): 

 

Lp Przedsięwzięcie 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

II I II I II I II I II I II I 

1 Wsparcie dla firm w regionie             

2 Plac zabaw w każdej gminie             

3 Baza sportowa i imprezy sportowe             

4 Centra i imprezy kulturalne             

5 Sieć szlaków turystycznych KwL             

6 Sztuka kulinarna KwL             

 

Biuro LGD funkcjonować będzie do I połowy 2015 roku. Podobnie do tego samego okresu czasu realizowane będzie całe Działanie 4.31 Osi 4 

PROW, związane głównie w części „Nabywanie umiejętności” z pomocą Beneficjentom w rozliczaniu się ze wsparcia finansowego uzyskanego 

dla realizacji projektów. 

 

 

 



11.  Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 

 

Dla celu przygotowania LSR odbyły się spotkania szkoleniowe na temat Osi 4 PROW oraz 

spotkania szkoleniowo - warsztatowe z udziałem przedstawicieli wszystkich gmin dotyczące 

budowania LSR. Zebrano Karty projektów i zamieszczano informację na stronie internetowej 

powiatu lubelskiego.  

 

I. Spotkania informacyjne odbyły się w dniach 11-14 sierpnia 2008 r. W spotkaniach 

uczestniczyli przedstawicieli różnych instytucji publicznych – wójtowie, burmistrzowie, 

pracownicy urzędów gmin, nauczyciele, pracownicy ośrodków kultury oraz przedsiębiorcy  

i przedstawiciele organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, Ochotniczych Straży 

Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich.  

 

Program spotkań: 

 

a) Przedstawienie IV Osi PROW – Leader; 

b) Określenie możliwości udziału różnych partnerów w programie, w tym instruktaż 

wypełniania ankiety – Karty projektu 

c) Wybór przedstawicieli gminy do udziału w pracach warsztatowych.  

 

Daty i miejsca spotkań oraz liczbę uczestniczących osób podano poniżej. 

  

11 sierpnia 2008 r. 
 

Gmina Bychawa - Sala konferencyjna Urząd Miasta - 30 osób; 

Gmina Borzechów -  Remiza w Borzechowie.  

 

12 sierpnia 2008 r. 
 

Gmina Jabłonna – Urząd Gminy - 13 osób; 

Gmina Zakrzew – Urząd Gminy - 25 osób; 

Gmina Krzczonów - Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu - 7 osób; 

Gmina Strzyżewice – Urząd Gminy - 25 osób; 

Gmina Wysokie – Gminna Biblioteka Publiczna - 12 osób. 

  

13 sierpnia 2008 r. 
 

Gmina Głusk - Urząd Gminy w Głusku - 25 osób; 

Gmina Bełżyce – Urząd Gminy - 20 osób; 

Gmina Wólka – Urząd Gminy w Wólce - 19 osób; 

Gmina Niedrzwica Duża – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 25 osób.  

 

14 sierpnia 2008 r. (czwartek) 
 

Gmina Niemce – Gminny Ośrodek Kultury - 3 osoby; 

Gmina Garbów – Urząd Gminy (Gminne Centrum Informacji) - 18 osób; 

Gmina Konopnica – Urząd Gminy - 17 osób; 

Gmina Jastków – Szkoła Podstawowa w Jastkowie - 27 osób. 
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Podczas w/w spotkań informacyjnych wybierano 3-4 osoby - przedstawicieli poszczególnych 

gmin, którzy wzięli udział w spotkaniach szkoleniowo-warsztatowych na temat budowania 

LSR.  

W kolejnej tabeli podano informację o tych spotkaniach. 

 

Lp Data Miejsce 
Ilość 

uczestników 
Zakres tematyczny 

1 22.08.2008 Starostwo 

Powiatowe  

w Lublinie 

 Określenie wizji, Analiza SWOT, 

określenie celów, podział na Zespoły 

Robocze 

2 16.09.2008 Starostwo 

Powiatowe  

w Lublinie 

 Dyskusja nad zawartością Kart 

projektów, określenie przedsięwzięć, 

wstępnych kryteriów wyboru 

projektów, podział na Zespoły 

Robocze dla określenia wskaźników 

produktu dla poszczególnych 

przedsięwzięć 

3 9.10.2008 Starostwo 

Powiatowe  

w Lublinie 

 Określenia wskaźników produktu dla 

poszczególnych przedsięwzięć 

 

Pomiędzy spotkaniami pracowano w zespołach roboczych. Na spotkaniu w dniu 22 sierpnia 

2008 r. wyznaczono następujące zespoły, których zadaniem było określenie sposobu 

osiągnięcia wyznaczonych celów szczegółowych: 

   

Cel Koordynator Data i miejsce 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości  

i samozatrudnienia oraz przyciąganie 

inwestycji na obszarze LGD.  

Jerzy Paradziński 

 

8.09 Godz. 16:00 

Starostwo Powiatowe 

Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, 

w tym agroturystyki i ekoturystyki. 

Michał Romanowski 

 

11.09 Godz. 10:00 

Starostwo Powiatowe 

Rozwój przetwórstwa rolno -

spożywczego i rynków zbytu produktów 

rolnych. 

Henryk Moryl 

 

8.09. godz. 10:00 

Starostwo Powiatowe 

Zachowanie wartości kulturowych  

i przyrodniczych. 

Sanaluta Małgorzata 

 

10.09. godz. 9:00 

Starostwo Powiatowe 

Aktywizacja społeczna i zwiększenie 

zdolności do pozyskiwania środków z 

zewnątrz 

Andrzej Markiewicz 

 

9.09 Godz. 10:00 

 

Spotkanie Koordynatorów Zespołów Roboczych odbyło się 5 września 2008 r. w Starostwie 

Powiatowym w Lublinie. 

 

Dla określenia wskaźników produktu dla poszczególnych przedsięwzięć na spotkaniu w dniu 

16 września 2008 roku wyznaczono ponownie małe zespoły robocze, którym przewodzili 

następujący koordynatorzy: 
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Lp Przedsięwzięcie Koordynator 

1 Sztuka kulinarna KWL Kamil Ziółkowski 

2 Sieć szlaków turystycznych KWL Michał Romanowski 

3 Sieć placów zabaw i imprez dla dzieci Beata Woroszyło 

4 Baza sportowa i imprezy sportowe Jolanta Rymarz 

5 Centra i imprezy (wydarzenia) kulturalne Andrzej Markiewicz 

 

 

LSR przyjęta została na Walnym Zebraniu Członków w dniu 26 stycznia 2009 r. 

 

II. Wśród społeczności obszaru LGD dystrybuowano Karty projektów, stanowiące 

rodzaj ankiety w której respondenci podawali, jakie projekty chcieliby realizować         

w ramach LSR. Propozycje te stały się podstawą do wyboru przedsięwzięć, określenia         

zakres projektów w ramach poszczególnych przedsięwzięć oraz skonstruowania 

budżetu. Zebrano 181 Kart projektów. 

Wzór Karty projektu zamieszczono jako załącznik do LSR. 

 

 

III. Informacje o realizacji LSR na bieżąco umieszczano na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Lublinie. 
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12.  Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 

 

LSR będzie wdrażana głównie poprzez projekty realizowane przez partnerów – 

Beneficjentów Osi 3 i Osi 4 PROW. Podstawowe warunki wsparcia finansowego tych 

projektów określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

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

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

 

Informowanie o LSR 
 

Jednym z warunków sprawnego procesu wdrażania LSR będzie odpowiednia akcja 

informacyjno-promocyjna wśród potencjalnych Beneficjentów. 

 

Do promocji LSR oraz poinformowania mieszkańców, instytucji, organizacji  

i przedsiębiorstw działających na obszarze LGD o możliwościach przedstawiania projektów 

dla realizacji LSR, wykorzystane zostaną następujące środki oraz nośniki promocji  

i informacji: 

 

 Ulotki; 

 Plakaty; 

 Informacje w gablotach Urzędów Gmin; 

 Bezpłatne gazety lokalne;  

 Strona internetowa LGD oraz strony internetowe powiatu i Urzędów Gmin z terenu 

LGD; 

 Radio i telewizja lokalne i regionalne; 

 Gazety codzienne o zasięgu regionalnym – Gazeta Wyborcza (wydanie regionalne). 

 

Informacja w telewizji, radiu i gazetach regionalnych będzie się ukazywała poprzez 

przygotowane artykuły i współpracę z dziennikarzami telewizji, radia i gazet. Okazją do tzw. 

„newsów” będą spotkania Zarządu i Rady LGD, decyzje o zakwalifikowaniu do realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

Informacja zostanie skierowana do ogółu mieszkańców, instytucji publicznych – urzędów 

gmin, szkół, domów i ośrodków kultury, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, 

szczególnie do tych, którzy swoją działalnością mogą przyczynić się do osiągnięcia celów 

LSR – przedsiębiorstw i organizacji branży turystycznej oraz instytucji zajmujących się 

promocją przedsiębiorczości, organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży itp. 

 

W każdej gminie odbywać się będą spotkania informacyjne (aktywizujące). 

 

Na podstawie rozpoznanych potrzeb organizowane będą szkolenia na temat przygotowania 

wniosków do poszczególnych działań i pisania projektów. 

 

Planuje się też organizację lub udział w imprezach promocyjnych podczas których 

prezentowana będzie LGD i LSR. 
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Realizacja zadań informacyjno - promocyjnych zostanie przeprowadzana zgodnie  

z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku  

w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130  

z 30.05.2000). 

 

Aktualizacja LSR 
 

Strategia aktualizowana będzie co roku przed złożeniem kolejnego wniosku  

o finansowanie LSR na rok następny tj. do końca września danego roku.  

 

W przypadku zaistnienia sytuacji konieczności zmian w LSR na podstawie kart projektów - w 

celu aktualizacji zbierane będą Karty projektów, podobnie jak miało to miejsce przy 

opracowaniu LSR, co pozwoli na rozpoznanie aktualnych w danym momencie potrzeb 

różnych Beneficjentów w zakresie realizacji projektów 

Wzór Karty projektu podano w załącznikach do LSR. 

 

Po zebraniu Kart projektów odbywać się będą spotkania ogólne w ramach zespołów 

roboczych w celu określenia rodzajów projektów i budżetu na kolejny rok.  

W trakcie spotkań analizowane będą wyniki ewaluacji wewnętrznej i na jej podstawie 

weryfikowane zarówno przedsięwzięcia, jak i cele szczegółowe LSR. 

 

Aktualizacja LSR jest zadaniem Rady. 

 

Zaktualizowana LSR przyjmowana będzie przez Walne Zebranie Członków LGD. 
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13.  Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) 
 własnej 

 

Ewaluacja przeprowadzana będzie każdego roku. Jej wyniki będą miały wpływ zarówno na 

aktualizację strategii, jak i pracę LGD. 

 

Celem ewaluacji jest przede wszystkim: 

 

 weryfikacja wskaźników produktu dla poszczególnych przedsięwzięć; 

 weryfikacja liczby i zakresu przedsięwzięć; 

 weryfikacja liczby i zakresu celów szczegółowych. 

 

Ponadto wyniki ewaluacji będą miały wpływ na kształt partnerstwa, jego struktur, liczbę  

i strukturę członków, skład władz, liczbę pracowników biura i zakres ich obowiązków. 

 

Każdorazowo decyzją Walnego Zebrania Członków powoływany będzie zespół ewaluacyjny, 

inny w składzie od Komisji Rewizyjnej, od której oczekuje się wypełnienia standardowych 

obowiązków organu nadzorczego organizacji. 

 

Zadaniem Zespołu ewaluacyjnego będzie: 

 

 ocena wartości wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania dla każdego 

przedsięwzięcia; 

 weryfikacja analizy SWOT; 

 analiza aktualności celów strategicznych w stosunku do analizy SWOT; 

 analiza zasadności liczby przedsięwzięć i ich zakresów oraz wskaźników; 

 zebranie uwag od członków Zarządu i pracowników LGD nt. funkcjonowania LGD, 

szczególnie w trakcie naboru oraz uwag zgłaszanych przez Beneficjentów; 

 zebranie uwag od członków LGD na temat funkcjonowania partnerstwa. 

 

Zespół ewaluacyjny będzie upoważniony do zastosowania odpowiednich instrumentów 

ewaluacyjnych, o ile okaże się to zasadne i uzasadnione, włącznie z koniecznością 

wyasygnowania odpowiednich środków na ten cel w ramach Działania 4.31 (badania). 

 

Zespół ewaluacyjny swoje uwagi i wnioski prezentuje na Walnym Zebraniu Członków. 

Uczestnicy Zebrania po dyskusji podejmują uchwałę w sprawie ich wykorzystania do 

aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, usprawnienia pracy Biura LGD, jak  

i funkcjonowania całego partnerstwa. 
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14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami 
planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR 

 

Poszczególne cele szczegółowe są zgodne z następującymi krajowymi, regionalnymi  

i lokalnymi dokumentami planistycznymi (dotyczy to także celów ogólnych, na osiągnięcie 

których składa się osiągnięcie celów szczegółowych): 

 

Cel szczegółowy 1) Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyciąganie 

inwestycji na obszarze LGD.  

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 

 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do 

tworzenia miejsc pracy; 

o Cel operacyjny 1.4: Rozwój  małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrost 

poziomu ich innowacyjności. 

 Priorytet 2 Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych 

do wymogów gospodarki opartej na wiedzy; 

o Cel operacyjny 2.3: Wzrost zatrudnienia oraz lepsze wykorzystanie zasobów 

ludzkich w regionie. 

 Priorytet 4 Rozwój współpracy międzyregionalnej oraz poprawa skuteczności 

wdrażania polityki rozwoju regionu; 

o Cel operacyjny 3: Poprawa skuteczności promocji regionu i zdolności do 

przyciągania inwestycji z zewnątrz. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

 Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorczość i innowacje. 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2007-2015 

 Priorytet 1: Zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki; 

o Cel operacyjny 1.2. Tworzenie warunków do inwestowania, rozwoju usług  

i osadnictwa podmiejskiego. 

 Priorytet 2: Wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości mieszkańców powiatu 

o Cel operacyjny 2.2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia  

w powiecie. 

 

Cel szczegółowy 2) Poprawa oferty spędzania wolnego czasu. 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 

 Priorytet XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe. 

 

 

 



Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”, wrzesień 2009  

75 

 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 

 Priorytet 2 Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych 

do wymogów gospodarki opartej na wiedzy; 

o Cel operacyjny 2.5: Wzmocnienie i wykorzystanie kapitału kulturowego  

i społecznego w regionie. 

 Priorytet 3 Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego; 

o Cel operacyjny 3.4: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz 

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

 Oś Priorytetowa 7 Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. 

 Oś Priorytetowa 8 Infrastruktura społeczna. 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2007-2015 

 Priorytet 3: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego w powiecie; 

o 3.2. Rozwój kultury i kapitału społecznego w powiecie. 

 

Cel szczegółowy 3) Zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych. 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 

 Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.  

 Priorytet XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe.  

 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 

 Priorytet 3 Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego; 

o Cel operacyjny 3.2: Zachowanie i wzmacnianie różnorodności przyrodniczej, 

krajobrazowej i kulturowej Lubelszczyzny; 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

 Oś Priorytetowa 6 Środowisko i czysta energia. 

 

Cel szczegółowy 4) Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, w tym agroturystyki  

i ekoturystyki. 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

 Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

 Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorczość i innowacje. 

 Oś Priorytetowa 7 Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2007-2015 

 Priorytet 1: Zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki; 

o 1.3. Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność turystyczną powiatu. 

 

Cel szczegółowy 5) Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i rynków zbytu produktów 

rolnych. 
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Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 

 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do 

tworzenia miejsc pracy; 

o Cel operacyjny 1.1: Restrukturyzacja tradycyjnych gałęzi regionalnej 

gospodarki i dostosowanie jej do reguł wspólnego rynku; 

o Cel operacyjny 1.2: Rozwój i podnoszenie konkurencyjności regionalnego 

agrobiznesu. 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2007-2015 

 Priorytet 2: Wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości mieszkańców powiatu; 

o Cel operacyjny 2.1. Poprawa efektywności sektora rolnego oraz jego większa 

specjalizacja. 

 

Cel szczegółowy 6) Aktywizacja społeczna i zwiększenie zdolności do pozyskiwania 

środków z zewnątrz 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 

 Priorytet V Dobre rządzenie. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 

 Priorytet 2 Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych 

do wymogów gospodarki opartej na wiedzy; 

o Cel operacyjny 2.2: Podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy  

mieszkańców regionu;  

o Cel operacyjny 2.4: Wspieranie integracji społecznej i ograniczanie poziomu 

ubóstwa w regionie. 

 Priorytet 4 Rozwój współpracy międzyregionalnej oraz poprawa skuteczności 

wdrażania polityki rozwoju regionu; 

o Cel operacyjny 2: Zwiększenie zdolności instytucjonalnej regionu do 

prowadzenia efektywnej polityki regionalnej. 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2007-2015 

 Priorytet 3: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego w powiecie; 

o Cel operacyjny 3.1. Podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy 

mieszkańców powiatu; 

o 3.2. Rozwój kultury i kapitału społecznego w powiecie. 

 

Cele szczegółowe LSR są też zgodne z celami zawartymi w dokumentach strategicznych 

poszczególnych gmin, których obszar obejmuje swą działalnością LGD. 
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15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub 
operacji realizowanych przez LGD w ramach innych 
programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 

 

Obecnie LGD nie planuje żadnych działań w ramach innych programów niż PROW. 
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16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu  
i obszarów wiejskich 

 

Wpływ realizacji LSR na rozwój regionu zależny będzie od skali środków przeznaczonych na 

poszczególne cele i działania, zarówno przy realizacji LSR, jak i strategii województwa 

lubelskiego. 

 

Należy pamiętać, że obszar LGD stanowi 6,4 % powierzchni województwa i jest zamieszkały 

przez 6,2 % ludności województwa. Stopień środków możliwych do pozyskania w ramach 

Programu Leader, który będzie głównym źródłem realizacji LSR, pozostaje w jeszcze 

mniejszej proporcji w stosunku do innych środków, które będą przeznaczone na realizację 

podobnych celów i działań w ramach strategii województwa. Dlatego wpływ realizacji LSR 

na rozwój regionu będzie bardzo niewielki. 

 

LGD znajduje się na obszarze powiatu lubelskiego zajmując 95,2 % jego powierzchni              

i 95,9 % jego ludności. W porównaniu do województwa należy więc oczekiwać, że wpływ 

LSR na rozwój powiatu będzie znacznie większy niż na rozwój województwa, ale biorąc pod 

uwagę proporcję środków możliwych do pozyskania w ramach Programu Leader w stosunku 

do innych środków, które będą przeznaczone na realizację podobnych celów  

i działań - nie należy się spodziewać, że realizacja LSR wpłynie  znacząco na rozwój powiatu. 

 

W największym stopniu realizacja LSR przyczyni się do rozwoju gmin na obszarze których 

działać będzie LGD. Ale także tu należy brać pod uwagę, że środki jakie zostaną pozyskane 

przez LGD w ramach Programu Leader nie będą duże w stosunku do innych środków, 

którymi dysponują samorządy lokalne i inni partnerzy na rozwój gminy i powiatu. 

 

Niemniej należy się spodziewać, że znaczenie realizacji LSR na rozwój powiatu i gmin 

będzie największe w zakresie aktywizacji mieszkańców wsi. Działalność LGD, szczególnie 

jego rola inspiracyjna i pomocowa dla partnerów LGD w kwestii pozyskiwania środków oraz 

możliwość pozyskania środków pomocowych prze partnerów mniej doświadczonych, także  

z innych źródeł niż Program Leader, może doprowadzić do bardzo znaczących rezultatów, 

jakie obserwowane są nie tylko w krajach zachodnich, ale także  w Polsce, w takich miejscach 

jak Dolina Strugu czy rejon Bałtowa (Partnerstwo Krzemienny Krąg, Park Jurajski). 

 

Realizacja LSR przyniesie też kilka rezultatów, które przyczynią się do rozwoju rejonu LGD. 

Będą to co najmniej następujące rezultaty: 

 

 Liczba nowych lub zmodernizowanych przedsiębiorstw – 54, w tym branży turystycznej, 

łącznie z gospodarstwami agroturystycznymi – 40 i nowych przedsiębiorstw branży 

przetwórstwa rolno-spożywczej – 5; 

 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów lub miejsc obsługi ruchu turystycznego,  

w tym odnowionych centrów wsi – 8; 

 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów kulturalnych – 30; 

 Liczba nowych lub zmodernizowanych placów zabaw – 30; 

 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych – 8; 

 Liczba nowych wytyczonych i oznakowanych szlaków turystycznych, obiektów małej 

architektury lub działań promocyjnych szlaków turystycznych – 30; 

 Liczba działań promocyjnych w zakresie promocji gospodarczej – 20; 
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 Liczba zorganizowanych imprez kulturalno-edukacyjnych dla dzieci – 30; 

 Liczba imprez sportowo-rekreacyjnych lub lepiej wyposażonych zespołów (klubów) 

sportowych – 30; 

 Liczba imprez kulturalnych lub lepiej wyposażonych zespołów (klubów) artystycznych 

lub innych wydarzeń o charakterze promocyjnym – 40; 

 Liczba szkoleń lub działań promocyjnych związanych z produktem lokalnym – 30. 
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17. Informacja o załącznikach 

 

1. Wzór Karty projektu 

2. Inne dokumenty używane w procesie oceny zgodności z LSR i wyboru projektów. 
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KARTA PROJEKTU 

DO OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  

DLA OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA WOKÓŁ LUBLINA” 

 
I. Tytuł projektu 

 

 

 

II. Wnioskodawca (nazwa lub imię i nazwisko, adres) 

 

 

   

III. Rodzaj wnioskodawcy (zaznacz stawiając obok w kratce znak X) 

Rolnik lub domownik 

 

 Mikroprzedsiębiorca  

(do 10 pracowników) 

 

Organizacja pozarządowa  Jednostka samorządu terytorialnego 

 

 

Związek kościelny   

Inny: ………………………………………………....... 

 

IV. Cele projektu  

 

 

 

 

V. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć) 

 

 

 

 

 

VI. Co Pani/Pan uważa za specyficzne, charakterystyczne, wyróżniające dla obszaru LGD 

 

 

 

 

VII. Na ile zgłoszony projekt wykorzystuje tę specyfikę, charakterystyczne cechy obszaru 

 

 

 

 

VIII. Czy projekt wykorzystuje w sposób innowacyjny lokalne zasoby? Jeśli tak, to jak? 

 

 

 

 

IX. Czy jest to nowe rozwiązanie w obszarze LGD? 

 

 

 

 

X. Czy projekt może być powielany w innych obszarach?  
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XI. Planowane rezultaty – wymierne np. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów, podwyższony dochód, 

ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników projektu, przeszkolonych osób itp. 

 

 

 

 

XII. Partnerzy projektu 

 

 

 

 

XIII. Powiązanie z innymi projektami. W jaki większy projekt można by włączyć Państwa projekt.  

 

 

 

 

XIV. Termin (czas realizacji) – prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach 

 

 

 

XV. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) 

Oś 3 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; Odnowa  

i rozwój wsi; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 Oś 4 – Małe granty  

XVI. Budżet (kwoty netto – bez VAT) 

 Koszty kwalifikowane Kwota razem [zł] Kwota dotacji [zł] Własne [zł] 

1     

2     

3     

4     

5     

 ŁĄCZNIE    

XVII. Kontakt 

Imię i nazwisko  

Stanowisko  

Adres  

E-mail  

Telefon  

 

Kartę prosimy przesłać mailem na adres:  

biuro@krainawokollublina.pl 
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albo dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:  

LGD „Kraina wokół Lublina” 

Ul. Karłowicza 4/100 

20 – 027 Lublin 

 

 

Wzór pisma do wnioskodawcy po I posiedzeniu Rady w danym naborze 
 

 

Logo         Lublin, dn. …….. 

 

 

 

 

 

       ………………………………. 

 

       ………………………………. 

 

 

 

 

Szanowny Panie (Pani, Państwo), 

 

Pragnę poinformować, że   Pani (Pana, Państwa) projekt zatytułowany ………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

(Nr rejestracji ………………) został uznany przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Kraina Wokół Lublina” za zgodny (niezgodny) z Lokalną Strategią Rozwoju. 

 

[Tylko dla projektów, które zostały uznane za zgodne z LSR]: 

 

W ocenie Rady Pani (Pana, Państwa) projekt uzyskał ….. punktów i znalazł się na …… 

miejscu listy projektów wybranych co oznacza, że Pani (Pana, Państwa) został (nie został) 

wybrany do finansowania. 

 

[Dla projektów, które zostały niewybrane]: 

 

Od decyzji Rady przysługuje Pani (Panu, Państwu) odwołanie do Rady, które należy złożyć  

do Biura LGD w terminie w terminie 7 dni od momentu otrzymania niniejszego 

zawiadomienia. 

Rada rozpatrzy odwołanie na najbliższym posiedzeniu, które będzie miało miejsce w dniu 

………….. 

 

W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt z Biurem LGD. 

 

Z poważaniem, 

 

 

                                                                        [Podpis] 
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Wzór pisma do wnioskodawcy po rozpatrzeniu odwołania 
 

 

Logo         Lublin, dn. …….. 

 

 

 

 

 

       ………………………………. 

 

       ………………………………. 

 

 

 

 

Szanowny Panie (Pani, Państwo), 

 

Pragnę poinformować, że   Pani (Pana, Państwa) projekt zatytułowany ………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

(Nr rejestracji ………………) po ponownym rozpatrzeniu został uznany przez Radę 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Wokół Lublina” za zgodny (niezgodny)  

z Lokalną Strategią Rozwoju. 

 

[Tylko dla projektów, które zostały uznane za zgodne z LSR]: 

 

W ocenie Rady Pani (Pana, Państwa) projekt uzyskał …… punktów i znalazł się na …… 

miejscu listy projektów wybranych co oznacza, że Pani (Pana, Państwa) został (nie został) 

wybrany do finansowania. 

 

Niniejsza decyzja Rady jest ostateczna. 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

[Podpis] 

 

 

 


