
Inicjatywa LEADER (Liaison Entre Actions de Development de L’Economie Rurale – “powiązania pomiędzy działaniami na rzecz 
rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich”) powstała w Unii Europejskiej na początku lat 90-tych XX wieku, aby przeciwdziałać 
narastającym problemom wsi europejskich, które zostały wywołane rozwojem masowej ekstensywnej produkcji rolnej, zmniej-
szaniem liczby gospodarstw rolnych, stopniowym wyludnianiem obszarów wiejskich, zanikaniem tradycji i wartości krzewionych 
przez społeczności wiejskie. Po przystąpieniu do UE Polska włączyła się w kolejną edycję LEADER’a. 

Leader jest podejściem przekrojowym, które ma się przyczynić do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie part-
nerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania inicjatyw lokalnych. Wymaga to opracowania przez społeczność 
wiejską lokalnej strategii rozwoju oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, natural-
ne, kulturowe, historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. 
Ich przedstawiciele tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania (LGD), które jest reprezentatywne dla obszaru objętego 
Lokalną Strategią Rozwoju (LSR).

Dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” obejmującego gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, 
Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew opracowana została Lokalna Strategia 
Rozwoju. Misją LSR jest podniesienie atrakcyjności obszaru dla mieszkańców, partnerów w biznesie (inkubator przedsiębiorczo-
ści), rolnictwa oraz turystów. Chcemy sprawić, by w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe obszar ten stał się miejscem róż-
norodnych inicjatyw społecznych.

Głównym zadaniem LGD jest wybór projektów do realizacji w ramach środków przyznanych na wdrażanie strategii. 

Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 skierowa-
ne jest do ludności obszarów wiejskich objętej podejściem Leader.

W ramach tego działania, beneficjenci mogą ubiegać się o finansowanie operacji   z zakresu działań Osi 3 „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Odnowa i rozwój wsi” na zasadach określonych  
w rozporządzeniach do tych działań oraz na operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale również 
przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej – tzw. „Małe projekty”

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji należy składać w siedzibie LGD „Kraina wokół Lublina” w Lublinie 
przy ul. Karłowicza 4/100. Nabory wniosków prowadzone są w trybie zamkniętym w terminach ogłoszonych przez samorząd wo-
jewództwa (SW) na wniosek LGD.

Rada LGD ocenia wnioski pod względem zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju (LSR) wg określonych w niej kryteriów. 
Tylko wnioski o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR mogą być wybrane do finansowania i przesłane do SW w celu oceny 
formalnej.

Pomoc wypłacana będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie refundacji poniesionych kosztów na 
realizację inwestycji. 

Kryteria oceny projektów

Złożone projekty podlegają ocenie zgodności z lokalną strategią rozwoju oraz ocenie według lokalnych kryteriów wyboru projek-
tów (dostępne na stronie www.krainawokollublina.pl).

Operację uznaje się za zgodną z LSR, jeżeli jej realizacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego, co naj-
mniej jednego celu szczegółowego oraz jest zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR. 
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Ocena zgodności operacji z LSR

1. Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 

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

Celu 2. Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych.

2. Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych LSR?

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

1.2. Poprawa oferty spędzania wolnego czasu.

2.1. Zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych.

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

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

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

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

I. Wsparcie dla firm w  regionie.

II. Plac zabaw w każdej gminie.

III. Baza sportowa i imprezy sportowe.

IV. Centra i imprezy kulturalne.

V. Sieć szlaków turystycznych KwL.

VI. Sztuka kulinarna KwL.

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”- zasady funkcjonowania Sto-
warzyszenia.

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, do jego kompetencji należy reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie 
w jego imieniu.

Komisja Rewizyjna pełni funkcje kontrolne, do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy m.in. ocena pracy organów Stowarzy-
szenia.

Rada jest organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Działania. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają 
być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju.

Biuro jest jednostką organizacyjną LGD podlegającą bezpośrednio Zarządowi LGD.

Zakres działań Biura dotyczy w szczególności wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia, 
rozpowszechniania założeń LSR, informowania o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” i trybie ich przyznawania. 

Jest miejscem, w którym zbierają się i pracują statutowe organy LGD.

Jest punktem kontaktowym, w którym mieszkańcy mogą uzyskać informacje dotyczące wdrażania Osi Leader, Lokalnej Strategii 
Rozwoju oraz porady w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o pomoc finansową. Zajmuje się obsługą wniosków, moni-
toringiem realizowanych operacji, naborem wniosków.

Pracownicy Biura prowadzą działania informacyjne, promocyjne i kulturalne związane z obszarem LGD i realizacją Lokalnej 
Strategii Rozwoju. Przygotowują udział LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych 
wydarzeniach mogących pomóc w promocji Stowarzyszenia.
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Wydawnictwo wspó∏finansowane ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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