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Rozdział I. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej  
za realizację LSR 
 

I.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 

Nazwa LGD: 

Pełna nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”. 

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Słupcy pod adresem: ul. Poznańska 15a, 62-400 

Słupca. 

Status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” posiada osobowość prawną w formie stowarzyszenia, 

które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 01.08.2008 r. pod numerem 

0000310950. 

I.2. Opis procesu budowania partnerstwa 

Historia tworzenia partnerstwa na terenie Ziemi Słupeckiej rozpoczęła się w 2004 roku. 

Wówczas to w Starostwie Powiatowym w Słupcy zostało podpisane wielostronne 

porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych działań na rzecz przygotowania, promocji  

i rozwoju nowego produktu turystycznego w miejscowości Ląd pod nazwą „Słowianie - 

Piastowie - Cystersi. Ląd nad Wartą Dziedzictwem Kultury Polskiej i Europejskiej”.  

W ramach tego porozumienia zaczęto realizować wiele projektów, np. rekonstrukcję grodu 

słowiańskiego w Lądzie, Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej, wydawanie publikacji 

popularyzujących wiedzę przyrodniczą i historyczną Ziemi Słupeckiej („Lad nad Wartą. 

Dziedzictwo Słowian i Cystersów”), prace naukowe w obszarze stanowisk archeologicznych 

wraz z grodziskiem wczesnośredniowiecznym i klasztorem pocysterskim w Ladzie.  

W końcu 2004 roku, po ogłoszeniu naboru wniosków w ramach Schematu I Pilotażowego 

Programu Leader+ partnerzy postanowili wziąć udział w tym Programie. Powołana grupa 

robocza przygotowała projekt pt. „Rzeka WARTA odkrycia”. Działając w imieniu wszystkich 

partnerów w końcu 2004 roku Gmina Lądek złożyła wniosek aplikacyjny do 1 schematu 

Pilotażowego Programu Leader+. Wniosek uzyskał dofinansowanie i przyczynił się  

do zdynamizowania wspólnych działań. Uczestniczyli w nich przede wszystkim sygnatariusze 

zawartego porozumienia, ale coraz liczniej włączali się w nie mieszkańcy regionu. 
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Aktywność społeczna rozbudzona działaniami informacyjno - promocyjnymi oraz wspólną 

realizacją zadań wkrótce zaowocowała m. in. powstaniem Towarzystwa Przyjaciół Lądu  

i Ziemi Nadwarciańskiej oraz Drużyny Słowiańskiej WARCIANIE skupiającej pasjonatów 

historii.  

Ważnym momentem w procesie budowania partnerstwa był początek 2006 roku, kiedy 

partnerzy postanowili sformalizować wzajemną współpracę i nadać jej wymiar 

instytucjonalny. W marcu 2006 roku odbyło się zebranie 45 osób – przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i samorządowców, którzy postanowili powołać 

lokalną grupę działania odpowiadającą wymogom podejścia Leader. Wybrano formę fundacji, 

która zapewniała równoprawną pozycję osób prawnych i osób fizycznych. W dniu 24 

kwietnia 2006r. został sporządzony akt fundacyjny Fundacji „Unia Nadwarciańska”  

z udziałem 35 fundatorów, wśród których byli między innymi: 

• Towarzystwo Przyjaciół Lądu i Ziemi Nadwarciańskiej; 

• Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwo Salezjańskie w Lądzie; 

• Słupeckie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne;  

• Ochotnicza Straż Pożarna im. Józefa Wrzesińskiego w Lądku;  

• Wielkopolska Izba Rolnicza z siedzibą w Poznaniu. 

Złożony w końcu kwietnia 2006 r. wniosek o rejestrację Fundacji „ Unia Nadwarciańska” 

został dość szybko rozpatrzony i w dniu 14 czerwca 2006r. Sąd Rejestrowy dokonał wpisu 

Fundacji do rejestru. Do rejestru wpisano także Zarząd w czteroosobowym składzie i 20-

osobową Radę Fundacji.  

Mając uregulowany status prawny Fundacja „Unia Nadwarciańska” postanowiła złożyć 

wniosek o pomoc na realizację Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w ramach II schematu Pilotażowego Programu Leader+. Niestety z powodu pomyłki 

formalnej (polegającej na włączeniu miasta Słupca do obszaru działania LGD) wniosek został 

odrzucony. Mimo tego niepowodzenia partnerzy postanowili dalej działać wspólnie  

i realizować zadania przewidziane w strategii w oparciu o środki zdobywane i innych źródeł. 

Dzięki aktywności członków Fundacji cel ten udało się osiągnąć. W okresie od końca 2006 

roku do maja 2008 roku Fundacja zrealizowała następujące projekty: 
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• „Promocja i usprawnienie działalności Fundacji „Unia Nadwarciańska” w ramach 

którego uruchomiono stronę internetową Fundacji, 

• „Gród w Lądzie - podróż do średniowiecza” polegający na przeprowadzeniu prac 

restauracyjnych grodu w Lądzie podnoszących jego walory jako obiektu turystycznego, 

• „Partnerstwo na styku wieków” – projekt obejmujący wielokierunkowe działania 

propagujące ideę współpracy partnerskiej, 

• „Nasze dziedzictwo - nasza duma” – projekt o charakterze edukacyjnym, w ramach 

którego zorganizowano lekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej z dziedziny przyrody, 

archeologii, historii, historii sztuki i etnografii, 

• „Z nami warto budować potencjał” – projekt, którego celem było rozbudowanie 

zdolności instytucjonalnych Fundacji, w tym utworzenie biura Fundacji, 

• „Pielgrzymki i podróże” – projekt związany z organizacją III Ogólnopolskiego 

Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie, popularyzującego wiedzę  

o kulturze dawnych Słowian i Cystersów, 

• „Ludzie, las i wilki” – kolejna IV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury 

Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. 

Opisane wyżej działania Fundacji „Unia Nadwarciańska”, prowadzone przy wsparciu 

samorządu powiatu słupeckiego oraz samorządów gminnych, a także z pomocą merytoryczną 

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich 

stworzyły silną podbudowę dla rozwoju aktywności społecznej. W tym czasie nastąpił 

ilościowy rozwój partnerstwa, jak też jego konsolidacja, integracja partnerów i pogłębienie 

współpracy między nimi. Dzięki realizowanym projektom Fundacja nabrała doświadczenia 

oraz zdobyła duży autorytet w społeczności lokalnej. Na początku 2008 roku, ze względu na 

uchwaloną w dniu 7 marca 2007 r. Ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich członkowie partnerstwa podjęli decyzję o zmianie jego formy prawnej. 

Postanowiono, że zgodnie z przepisami w/w Ustawy partnerstwo przybierze formę prawną 

stowarzyszenia. Większość instytucji i osób, które dotychczas były partnerami Fundacji 
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„Unia Nadwarciańska” zadeklarowały chęć zostania członkami Stowarzyszenia „Unia 

Nadwarciańska”.  

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska" odbyło się w dniu 26.06.2008 

roku w Słupcy. Uczestniczyło w nim 17 członków – założycieli.  Już następnego dnia 

Komitet Założycielski złożył w Sądzie Rejestrowym wniosek o rejestrację Stowarzyszenia 

„Unia Nadwarciańska". Po rozpatrzeniu wniosku Sąd w dniu 01.08.2008 r. dokonał wpisu 

Stowarzyszenia do rejestru. 

I.3. Charakterystyka członków LGD i sposób rozszerzania/zmiany składu LGD 

Zgodnie z charakterem podejścia Leader, członkowie Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

reprezentują różne środowiska i sektory. Wykaz członków partnerstwa aktualny na dzień  

30 stycznia 2009 jest przedstawiony poniżej: 

 
Lp. Imię i nazwisko lub nazwa Sektor 

 
Rodzaj prowadzonej 

działalności 

 
Funkcja w strukturze 

LGD 

1.  Powiat Słupca publiczny 
Zadania publiczne 

wykonywane przez samorząd 
gminy 

Prezes Zarządu 

2.  Gmina Słupca publiczny 
Zadania publiczne 

wykonywane przez samorząd 
gminy 

Przewodniczący 
Rady 

3.  Gmina Lądek publiczny 
Zadania publiczne 

wykonywane przez samorząd 
gminy 

Członek Rady 

4.  Miasto i Gmina Zagórów publiczny 
Zadania publiczne 

wykonywane przez samorząd 
gminy 

Członek Rady 

5.  Gmina Powidz publiczny 
Zadania publiczne 

wykonywane przez samorząd 
gminy 

Członek Rady 

6.  Gmina Strzałkowo publiczny 
Zadania publiczne 

wykonywane przez samorząd 
gminy 

Członek Rady 

7.  Fundacja „Unia Nadwarciańska” społeczny 
Społeczno - gospodarcza 

aktywizacja obszarów 
wiejskich 

Członek Rady 

 
   8. 

Stowarzyszenie Oratorium im. 
„Poznańskiej Piątki” społeczny Działalność społeczno - 

kulturalna Członek Rady 

 
   9. Orchowski Jerzy społeczny Ochrona p - poż., działania 

społeczne Członek Rady 

 Kowalski Mariusz społeczny Profesor wyższej uczelni – Członek Rady 
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10. działalność edukacyjna 

 
11. Barbara Gościmska społeczny Działalność społeczno - 

kulturalna Członek Rady 

 
       12. Łukasz Fajkowski gospodarczy Usługi turystyczne Członek Rady 

 
13. Dariusz Mikołajczyk gospodarczy Produkcja mebli Członek Rady 

 
14. Zbigniew Borowski gospodarczy Działalność 

ogólnobudowlana Członek Rady 

 
15. Barbara Janiak społeczny Pracownik Starostwa 

Powiatowego w Słupcy Członek Rady 

 
16. Anna Suszka społeczny Działalność na rzecz 

kobiet wiejskich Członek Rady 

 
17. Marek Rempiński społeczny Ochrona środowiska - 

 
18. Henryka Mizerska społeczny Rozwój lokalny - 

 
19. Krzysztof Jasiński społeczny Rolnik - 

 
20. Zenon Klawikowski społeczny Działalność edukacyjna - 

 
21 Bożena Błaszczak społeczny Edukacja – dyrektor 

szkoły 
Członek Komisji 

Rewizyjnej 

 
22. Radosław Zywert społeczny Działalność badawcza - 

historyk 
Członek Komisji 

Rewizyjnej 

 
23. Natalia Karpińska społeczny Studentka Członek Komisji 

Rewizyjnej 

 
       24. Magdalena Ciszewska społeczny Działalność na rzecz 

młodzieży - 

 
25. Agata Orchowska społeczny Działalność na rzecz 

młodzieży - 

 
26. Zbigniew Orchowski społeczny Ochrona p-poż., działania 

społeczne - 

 
27. Kazimiera Stefańska społeczny Pracownik Starostwa 

Powiatowego w Słupcy - 

 
28. Robert Stefański społeczny 

Pracownik Centrum 
Kształcenia na Odległość 

na wsiach 
- 

 
29. Tomasz Stefański społeczny Uczeń - 
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30. Ryszard Karpiński społeczny Pracownik Starostwa 

Powiatowego w Słupcy - 

 
31. Zofia Karpińska społeczny Działaczka na rzecz kobiet 

wiejskich - 

 
32. Anna Szymczak – Kin społeczny Pracownik Powiatowego 

Urzędu Pracy - 

 
33. Paweł Gotowała społeczny Pracownik Starostwa 

Powiatowego w Słupcy - 

 
34. Urszula Gizel społeczny Student - 

 
35. Renata Cholewińska społeczny Koło Gospodyń Wiejskich - 

 
36. Joanna Gaca społeczny Student - 

 
37. Anna Manikowska społeczny Pracownik Starostwa 

Powiatowego w Słupcy - 

 
38. Magdalena Herudzińska społeczny Uczeń - 

 
39. Henryk Herudziński społeczny Rolnik - 

 
40. Grażyna Herudzińska społeczny Rolnik - 

41. Paweł Szablewski społeczny Prezes Słupeckiej 
Organizacji Turystycznej - 

 
42. Karol Biadasz społeczny Wiceprezes Liga Obrony 

Kraju - 

 
43. Mieczysław Urbaniak społeczny Kombatant - 

44. Regina Urbaniak społeczny Emeryt - 

 
45. Ewa Król społeczny Działalność handlowo-

usługowa - 

 
       46. Szymon Grzywiński społeczny Radio Planeta - 

 
47. Zbigniew Kin społeczny Rolnik - 

 
48. Adam Kin społeczny Rolnik - 

 
49. 

 
Barbara Bartczak 

 
 

 
społeczny 

Stowarzyszenie „Ratujmy 
Życie” - 
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50. Henryk Kuźniak społeczny Honorowy Dawca Krwi - 

 
51. Joanna Słowińska społeczny 

Kierownik Wydziału 
Promocji Starostwa 

Powiatowego 
- 

 
52. Anna Giszter - Łodziewska społeczny Media (radio Planeta, 

prasa) - 

 
53. Waldemar Trawka społeczny Rolnik - 

 
54. Barbara Rempińska społeczny Księgowa - 

 
55. Mariusz Roga społeczny Starosta Powiatu 

Słupeckiego - 

 
56. Artur Filipiak społeczny Pracownik biura 

kredytowego - 

 
57. Małgorzata Błaszczak społeczny Pracownik Starostwa 

Powiatowego - 

 
58. Anita Herudzińska społeczny Działalność turystyczna           

i społeczna Wiceprezes 

 
59. Wojciech Lech społeczny Działalność edukacyjno - 

ekonomiczna Wiceprezes 

 
60. Anna Żabińska - Pioterek społeczny 

Działalność rozwojowa - 
wdrażanie programu 

Leader 
- 

 
 
Stowarzyszenie liczy obecnie 60 członków, spośród których 6 reprezentuje sektor publiczny, 
51 członków reprezentuje sektor społeczny, a 3 sektor gospodarczy. Członkami 
Stowarzyszenia jest 51 osób fizycznych i 9 osób prawnych. 

Partnerstwo jest w stałym procesie rozwoju i poszerzania swego składu. Wszystkie osoby  
i podmioty deklarujące chęć włączenia się w realizację jego celów mają otwartą drogę  
do uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu. Mówiąc o rozszerzaniu składu LGD należy 
jednak pamiętać, że chociaż stowarzyszenie powstało niedawno, jest ono kontynuacją tego 
samego partnerstwa, którego początki sięgają 2004 roku i które wcześniej funkcjonowało  
w formie prawnej fundacji. Zarówno na tamtym etapie działania partnerstwa, jak i obecnie, 
jego władze i wszyscy członkowie są w pełni świadomi, że podstawowym zadaniem LGD 
„Unia Nadwarciańska jest aktywizacja mieszkańców obszaru i ich angażowanie w realizacje 
poszczególnych, konkretnych przedsięwzięć mających na celu rozwój lokalny.  
Aby skutecznie wywiązywać się z tego zadania, konieczne jest stałe powiększanie grupy 
osób, które współpracują przy realizacji projektów. W tym celu władze partnerstwa 
podejmowały i nadal podejmują wiele starań, by zachęcić aktywnych mieszkańców obszaru 
do włączenia się w jego działalność. Informacje na temat Stowarzyszenia i jego działalności 



 
 

11 

pojawiają się w lokalnej prasie (zamieszczał je „Kurier Słupecki” oraz „Gazeta Słupecka”),  
na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia oraz na stronie 
internetowej Stowarzyszenia. Dobrą okazją do upowszechnienia wiedzy o partnerstwie  
i o programie Leader były imprezy masowe, gromadzące wielu mieszkańców, na przykład 
dożynki, zawody sportowe i imprezy kulturalne. Najbardziej skuteczni w pozyskiwaniu 
nowych członków są jednak członkowie stanowiący grupę założycielską Stowarzyszenia, 
którzy w bezpośrednich rozmowach ze znajomymi i sąsiadami wyjaśniają im cele i zasady 
działania Stowarzyszenia, a własnym przykładem zachęcają do zaangażowania się w jego 
działalność. 

Proces rozszerzenia składu Stowarzyszenia można także rozpatrywać w aspekcie procedur 
formalnych związanych z uzyskaniem członkostwa, które określa statut. Zgodnie z nimi 
osoba lub podmiot zainteresowany uzyskaniem członkostwa w Stowarzyszeniu musi złożyć 
pisemne oświadczenie woli o przystąpieniu do Lokalnej Grupy Działania jako członek 
zwyczajny. Złożone oświadczenie rozpatruje Zarząd, który decyduje o przyjęciu w poczet 
członków zwyczajnych Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością 
głosów. W przypadku gdy Zarząd wydaje decyzję odmowną, zobowiązany jest pisemnie 
powiadomić kandydata o odmowie przyjęcia. Powiadomienie powinno zawierać przyczyny 
odmowy przyjęcia oraz wskazanie możliwości odwołania się od postanowienia Zarządu  
do Walnego Zebrania Członków. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu 
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie 
jest ostateczna. 

I.4. Struktura Rady pełniącej rolę organu decyzyjnego LGD 

Jednym ze statutowych organów Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” jest Rada.  
Jej głównym zadaniem jest wybór operacji zgodnie z zapisami art. 62 ust.4 rozporządzenia nr 
1698/2005, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Zgodnie ze 
statutem Stowarzyszenia Rada składa się z 16 osób wybieranych i odwoływanych przez 
Walne Zebranie Członków. Także Przewodniczący Rady został wybrany przez Walne 
Zebranie Członków. Funkcję tę pełni pani Grażyna Kazuś. 

W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami 
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. Poszczególne gminy są reprezentowane przez 
następującą liczbę osób: 

• Lądek - 6 członków, 
• Zagórów - 3 członków, 
• Słupca – 4 członków, 
• Strzałkowo - 2 członków, 
• Powidz - 1 członków. 
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Aktualny skład Rady przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej: 

Lp. 
Imię i nazwisko 
członka/osoby 

reprezentującej członka 

Nazwa członka, którego 
przedstawicielem w 

Radzie jest dana osoba 
(w odniesieniu do osób 

których to dotyczy 

Sektor którego 
przedstawiciele
m jest członek 

Rady 

Gmina, którą 
reprezentuje 

członek/osoba 
reprezentująca 
członka Rady 

1. Grażyna Kazuś Gmina Słupca publiczny Słupca 

2. Dariusz Grzywiński Gmina Strzałkowo publiczny Strzałkowo 

3. Jerzy Kasznia Gmina Lądek publiczny Lądek 

4. Ryszard Grześkowiak Gmina Powidz publiczny Powidz 

5. Wiesław Radniecki Gmina Zagórów publiczny Zagórów 

6. Dariusz Mikołajczyk - gospodarczy Słupca 

7. Zbigniew Borowski - gospodarczy Zagórów 

8. Łukasz Fajkowski 

Mirosław 
Słowiński„EMS” 
„MARINA LĄD” 

„PANDA CATERING 
SERWIS” 

gospodarczy Lądek 

9. Barbara Janiak - społeczny Strzałkowo 

10. Ewa Król - społeczny Słupca 

11. Anna Suszka - społeczny Lądek 

12. Grażyna Trawka Fundacja Unia 
Nadwarciańska 

społeczny Lądek 

13. Małgorzata Olaszek 
Stowarzyszenie 
Oratorium im. 

Poznańskiej Piątki 
społeczny Lądek 

14. Jerzy Orchowski - społeczny Lądek 

15. Barbara Gościmska - społeczny Słupca 

16. Marek Rempiński - społeczny Lądek 
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Przedstawiciele sektora społecznego są w Radzie reprezentowani przez 8 członków, którzy 
stanowią 50 % składu Rady. 

Przedstawiciele sektora gospodarczego są w Radzie reprezentowani przez 3 członków, którzy 
stanowią 18,75 % składu Rady. 

Sektor publiczny jest w Radzie reprezentowany przez 5 członków, którzy stanowią 31,25% 
składu Rady..  

I.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz Rady 

Zasady powoływania członków Rady 

Statut Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” stanowi, że Rada jest powołana na kadencję 
wynoszącą 3 lata. Rada składa się z 16 członków, powoływanych przez Walne Zebranie 
Członków spośród jego uczestników. Także Przewodniczącego Rady wybiera Walne 
Zebranie Członków. 

Szczegółowe zasady powoływania i dokonywania zmian w składzie Rady są określone  
w Regulaminie Walnego Zebrania Członków, stanowiącym załącznik do wniosku o wybór 
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” do realizacji LSR. Zgodnie z tym Regulaminem  
co najmniej połowę członków Rady stanowią przedstawiciele członków Stowarzyszenia 
będących partnerami gospodarczymi i społecznymi lub innymi odpowiednimi podmiotami 
reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, organizacjami pozarządowymi, w tym 
organizacjami zajmującymi się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz 
podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet. 

Zarówno w Statucie, jak i w Regulaminie Walnego Zebrania Członków znajduje zastrzeżenia, 
że Członek Rady nie może być członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ani pozostawać  
z członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w stosunku bliskiego pokrewieństwa. Ponadto 
członek Rady nie może być zatrudniony w biurze Stowarzyszenia.  

Podczas wyborów członków Rady kandydatów na członków Rady może zgłosić grupa licząca 
co najmniej 5 członków Walnego Zebrania Członków. Przed głosowaniem odbywa się 
prezentacja kandydatów i dyskusja nad przedstawionymi kandydaturami. Wybrany skład 
Rady musi spełniać następujące warunki: 

1. co najmniej połowę składu Rady stanowią przedstawiciele członków Stowarzyszenia 
będących partnerami gospodarczymi i społecznymi lub innymi odpowiednimi podmiotami 
reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, organizacjami pozarządowymi, w tym 
organizacjami zajmującymi się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz 
podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet, 

2. żaden z członków Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej 
ani członkiem Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  
w stosunku bliskiego pokrewieństwa, 

3. żaden z członków Rady nie może być zatrudniony w biurze Stowarzyszenia, 
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4. w składzie Rady muszą być przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami 
Stowarzyszenia. 

Wybór członków Rady odbywa się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,  
o ile nie został zgłoszony i przegłosowany wniosek w sprawie głosowania w sposób tajny. 

Zasady odwoływania członków Rady 

W Regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska została 
także określona procedura odwołania członka Rady. Zgodnie z tą procedurą, wniosek  
o odwołanie członka Rady może zgłosić na piśmie: 

• co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, 
• co najmniej 1/3 statutowego składu Rady 
• Zarząd, 
• Komisja Rewizyjna. 
 
Wniosek o odwołanie członka Rady jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Walnego 
Zebrania Członków lub przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane w celu 
rozpatrzenia wniosku. Decyzja w sprawie odwołania członka Rady jest podejmowana  
w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. 

Regulamin wymienia następujące powody uzasadniające odwołanie członka Rady: 

1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu „Unia Nadwarciańska”, 
2. odwołania z funkcji przedstawiciela do Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

(dotyczy osób, którym podmiot będący członkiem LGD powierzył pełnienie takiej 
funkcji), 

3. objęcia funkcji w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszeniu „Unia 
Nadwarciańska”, 

4. zatrudnienia w biurze LGD, 
5. złożenia nieprawdziwego oświadczenia o bezstronności, 
6. stwierdzenia, że członek Rady pozostaje w stosunku pokrewieństwa pierwszego 

stopnia z członkiem Zarządu lub członkiem Komisji Rewizyjnej, 
7. niezłożeni zobowiązania do zachowania dyskrecji, o którym mówi §5 Regulaminu 

Rady, lub niedotrzymanie złożonego zobowiązania.  
8. uchylania się od uczestniczenia w pracach Rady, 
9. uzasadnionych zarzutów o nierzetelną, stronniczą ocenę wniosków. 
 

Poza wyżej opisanymi przypadkami odwołania członka Rady, zgodnie z postanowieniami 
„Regulaminu Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 
członkostwo w Radzie ustaje w razie śmierci członka lub złożenia pisemnej rezygnacji 
Prezesowi Zarządu. Walne Zebranie Członków na swoim najbliższym posiedzeniu 
potwierdza fakt ustania członkostwa podjęciem stosownej uchwały.  
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Procedura funkcjonowania Rady, w tym procedura wyłączenia członka Rady od udziału  
w dokonywaniu wyboru operacji w razie wystąpienia okoliczności, które mogą wywoływać 
wątpliwości co do jego bezstronności. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady, w tym procedury stosowane podczas posiedzeń 
oraz tryb oceny i wyboru operacji do finansowania zostały określone w „Regulaminie Rady 
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, stanowiącym Załącznik nr 2 do wniosku o wybór 
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” do realizacji LSR.  

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, posiedzenia Rady przygotowuje i zwołuje Zarząd, 
ustalając miejsce, termin i porządek posiedzenia z Przewodniczącym Rady. Członkowie Rady 
powinni być pisemnie zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady 
najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Rady jej 
członkowie otrzymują informację dotyczącą możliwość zapoznania się z materiałami  
i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą 
rozpatrywane podczas posiedzenia.  

Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady, który czuwa nad sprawnym przebiegiem  
i przestrzeganiem porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję, udziela głosu w dyskusji 
oraz zarządza głosowania i ogłasza ich wyniki.  

Przed rozpatrywaniem każdego wniosku na wezwanie Przewodniczącego każdy członek Rady 
poprzez złożenie podpisu na stosownym formularzu składa pisemne oświadczenie o tym,  
że nie zachodzą okoliczności które mogłyby wywoływać wątpliwości co jego bezstronności 
podczas oceny wniosku, a w szczególności: 

1. nie jest Wnioskodawcą rozpatrywanego wniosku i nie brał udziału w jego 
przygotowaniu, 

2. nie pozostaje z Wnioskodawcą lub członkami władz Wnioskodawcy w związku 
małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

3. nie jest członkiem Wnioskodawcy, członkiem władz Wnioskodawcy  
ani przedstawicielem Wnioskodawcy w Stowarzyszeniu „Unia Nadwarciańska”, 

4. nie pozostaję w stosunku pracy z Wnioskodawcą. 
Członków Rady, którzy nie złożą oświadczenia o bezstronności, Przewodniczący 
wyłącza z udziału w rozpatrywaniu danego wniosku.  

Szczegółowe procedury, stosowane podczas posiedzeń Rady, dotyczące oceny zgodności 
operacji z LSR oraz wyboru operacji do finansowania są opisane w rozdziale 9 niniejszej 
Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Przejrzystość, demokratyczność i jawność podejmowania decyzji przez Radę 

Przejrzystość podejmowania decyzji gwarantują zawarte w Regulaminie Rady jasno 
określone przepisy dotyczące sposobu ich podejmowania. Decyzja w sprawie uznania 
operacji za zgodną z LSR jest podejmowana w głosowaniu przeprowadzonym przy pomocy 
„Karty oceny zgodności operacji z LSR”. Pozytywny wynik tego głosowania wymaga 
bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów. Aby uniknąć ewentualnych błędów  
i omyłek podczas głosowania, sposób głosowania i sposób ustalania wyniku głosowania jest 
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podany w instrukcji znajdującej się na karcie do głosowania. Dodatkowo przed zarządzeniem 
głosowania Przewodniczący Rady wyjaśnia sposób głosowania oraz zasady ustalania 
wyników głosowania. 

Decyzja w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych jest podejmowana  
w głosowaniu przeprowadzonym przy pomocy „Karty oceny operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru”. Przepis §24 Regulaminu Rady precyzyjnie określa sposób obliczania 
wyniku głosowania.  

Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji pod względem spełniania 
kryteriów wyboru Przewodniczący Rady sporządza listę ocenionych operacji, ustalając ich 
kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny. W przypadku operacji 
mających równą liczbę punktów ich kolejność na liście ustala się przeprowadzając w tej 
sprawie głosowanie. Operacje umieszcza się na liście w kolejności odpowiadającej liczbie 
głosów uzyskanych w tym głosowaniu. Jak więc widać, także w tej sprawie Regulamin Rady 
zawiera precyzyjne i jednoznaczne zasady. 

Demokratyczność podejmowania decyzji gwarantują następujące postanowienia Regulaminu 
Rady: 

• członkowie Rady mają pełny dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia,  
a także do wniosków o pomoc składanych za pośrednictwem Stowarzyszenia  
(§5 Regulaminu Rady), 

• procedowanie Rady i podejmowanie przez nią decyzji odbywa się w trakcie 
posiedzeń, które muszą być prowadzone zgodnie z demokratycznymi standardami  

• Posiedzenia Rady zapewniają współuczestnictwo wszystkich członków Rady 
w podejmowaniu decyzji, 

• prawomocność posiedzeń i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga 
obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady; 

• decyzje są podejmowane większością głosów, a prawidłowość głosowań nadzoruje 
komisja skrutacyjna; 

• podczas rozpatrywania wniosków stosuje się procedurę wyłączenia członka Rady  
od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w razie wystąpienia okoliczności, które 
mogą wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności. 

 

Jawność podejmowania decyzji gwarantują przepisy Regulaminu Rady, zawarte w §34 
Regulaminu Rady, zgodnie z którymi protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady ma 
charakter jawny i jest udostępniana do wglądu osobom zainteresowanym. Ponadto jawność 
działania Stowarzyszenia i Rady zapewni podawanie do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Stowarzyszenia oraz w biuletynach wydawanych przez Stowarzyszenie 
sprawozdań z posiedzeń Rady i informacji o decyzjach Rady. 

Ochrona interesu Wnioskodawców 

Ponieważ członkowie Rady będą mieli prawo wglądu we wszystkie wnioski o pomoc 
składane za pośrednictwem Stowarzyszenia, w których mogą znaleźć się informacje 
wrażliwe, Regulamin Rady wymaga, aby każdy z nich złożył pisemne zobowiązanie  
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do zachowania dyskrecji i dbania o to, aby poprzez ujawnienie informacji uzyskanych z racji 
pełnionej funkcji nie narazić na szkodę interesu Wnioskodawców.  

I.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady  

Doświadczenie i kwalifikacje członków Rady zostały opisane w Załączniku nr 11 do wniosku 
o wybór Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” do realizacji LSR. Do tego Załącznika 
zostały także dołączone dokumenty poświadczające wymagane kwalifikacje członków Rady.  

Jak wynika z informacji o członkach Rady zawartych w Załączniku 11, spośród 16 osób 
wchodzących w skład Rady:  

• 9 osób ukończyło szkolenia z zakresu podejścia Leader, 
• 8 osób uczestniczyło w realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich 

współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 
• 16 osób jest zameldowanych na obszarze objętym LSR przez okres dłuższy niż 3 lata, 
• jedna osoba zna bardzo dobrze język niemiecki i może swobodnie porozumiewać się 

w tym języku w mowie i piśmie. 
 
I.7. Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji 

Doświadczenie Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” i członków Stowarzyszenia  
w zakresie realizacji operacji są szczegółowo opisane w Załączniku nr 17 do wniosku  
o wybór Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” do realizacji LSR. Dokumenty 
potwierdzające doświadczenie opisane w Załączniku są do wglądu w siedzibie 
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.  

Jak wynika z informacji przedstawionych w Załączniku 17, na doświadczenie Stowarzyszenia 
„Unia Nadwarciańska” i członków Stowarzyszenia w zakresie realizacji projektów o zakresie 
podobnym do operacji, które mogą być realizowane w ramach osi 3 i 4 PROW składają się:  

• 2 projekty społeczno - kulturalne zrealizowane przez Gminę Słupca i Fundację „Unia 
Nadwarciańska”, 

• 5 projektów odnowy wsi zrealizowanych przez Gminy: Słupca, Strzałkowo, Lądek, 
Zagórów (2 razy), 

• 1 projekt zrealizowany przez Gminę Lądek w ramach II schematu Pilotażowego 
Programu Leader +, 

• 1 projekt z zakresu upowszechniania sportu w Powiecie Słupeckim realizowany przez 
Członka Rady – Ewę Król, 

• 1 projekt z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży realizowany przez 
Członka Rady – Ewę Król, 

 
Na doświadczenie Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” i członków Stowarzyszenia  
w zakresie realizacji innych projektów przeprowadzonych na obszarach wiejskich składają 
się:  
 
• 5 projektów dotyczących przebudowy dróg zrealizowanych przez: Powiat Słupecki  

(4 razy) i Gminę Strzałkowo, 
• 1 projekt polegający na remoncie szkoły ponadgimnazjalnej zrealizowany przez 

powiat słupecki, 
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• 3 projekty edukacyjne zrealizowane  przez Fundację „Unia Nadwarciańska”, Gminę 
Lądek i Powiat Słupecki, 

• 6 projektów stypendialnych zrealizowanych przez Powiat Słupecki, 
• 1 projekt budowy sieci kanalizacji zrealizowany przez Gminę Powidz, 
• 4 projekty o charakterze profilaktyki i ochrony zdrowia realizowane przez Członka 

Rady – Ewę Król. 
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Rozdział II. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego 
wewnętrznej spójności 

 

II.1. Wykaz gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia  

W skład Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska wchodzą gminy wymienione w poniższej 
tabeli: 

Nazwa gminy Typ gminy Identyfikator 

Liczba mieszkańców 
zameldowanych na stałe w dniu  

31 grudnia 2006 r. 

gminy W tym miasto 

Lądek Wiejska 302 302 2 5 756 - 

Słupca Wiejska 303 306 2 9 077 - 

Strzałkowo Wiejska 302 307 2 9 564 - 

Zagórów Miejsko-wiejska 302 308 3 9 125 2 914 

Powidz Wiejska 302 305 2 2 107 - 

RAZEM 35 629 2 914 

 

Nazwy gmin i ich identyfikatory podane zgodnie z przepisami art. 47 ustawy z dnia  
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88, poz. 439 z późn. zm.) 

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, Stan ludności i ruch naturalny, 
http://www.stat.gov.pl/bdr_n 
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II.2. Uwarunkowania przestrzenne (mapa), 
geograficzne, przyrodnicze, historyczne  
i kulturowe 

Położenie 

Obszar objęty strategią leży w środkowej Wielkopolsce, 
w subregionie konińskim, około 75 km na wschód  
od Poznania. Układ tworzących go gmin pokazuje 
załączona obok mapa.  

Wszystkie gminy tworzące obszar objęty strategią 
administracyjnie należą do powiatu słupeckiego. Łączna 
powierzchnia obszaru wynosi 626,1 km2. Największą 
obszarowo gminą jest Zagórów (159,7 km2). Niewiele 
ustępują mu Słupca (144,8 km2) i Strzałkowo (142,3 
km2). Gmina Lądek ma powierzchnię 98,6 km2,  
a najmniejszą z nich jest gmina Powidz (80,7 km2). 

Przez obszar LGD przechodzi autostrada A2  
i magistrala kolejowa E20. Oba szlaki łączą Europę 
Zachodnią przez Berlin i Warszawę z Europą Wschodnią 

i zaliczają się do najważniejszych połączeń europejskich. Obszar LGD ma połączenie 
zarówno  
z autostradą (w okolicach Słupcy znajduje się wjazd na autostradę), jak też z magistralą 
kolejową dzięki dworcom w Słupcy, Strzałkowie i kilku mniejszym przystankom. Autostradą 
można łatwo i szybko dojechać do Poznania (ok. 75 km) i do Łodzi (ok. 125 km).. 

Równolegle do autostrady prowadzi droga krajowa nr 2 Września-Słupca-Konin, która ma 
wiele połączeń z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, zapewniając dobre 
skomunikowanie obszaru z innymi regionami Polski.  

Uwarunkowania geograficzne 

Ukształtowanie powierzchni 

Obszar LGD należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza 
Południowo-bałtyckiego oraz Niziny Środkowopolskiej. Ukształtowanie terenu, sieć 
hydrograficzna i gleby zostały ukształtowane przez zlodowacenie środkowopolskie.  

Biorąc pod uwagę podział Polski na mezoregiony, dokonany przez J. Kondrackiego, północna 
i środkowa część obszaru znajduje się w obrębie mezoregionu Równina Wrzesińska, 
natomiast część południowa w obrębie mezoregionów Dolina Konińska i Równina 
Rychwalska.  

Równina Wrzesińska i Równina Rychwalska mają stosunkowo płaski, nizinny charakter.  
Pod względem geologicznym zbudowane są z utworów czwartorzędowych o miąższości 
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często przekraczającej 100 m. Składnikiem tych utworów są piaski różnej granulacji, żwiry  
i gliny.  

Dolina Konińska jest częścią Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej. Ze wschodu na zachód 
płynie nią rzeka Warta. Dolinę wypełniają mady i piaski, a jedynie w bezodpływowych 
obniżeniach występują niewielkie powierzchnie płytkich torfów. W stosunku do otaczających 
ją od północy i południa równin dolina jest zagłębiona około 15-20 m. Jej szerokość 
miejscami wynosi kilka kilometrów.  

Klimat 

Warunki klimatyczne panujące na terenie LGD należą do umiarkowanych, ciepłych, 
charakteryzuje je ścieranie się wpływów klimatu oceanicznego z kontynentalnym. Obszar 
położony jest w obrębie środkowej dzielnicy rolniczo - klimatycznej, w której amplitudy 
temperatury są mniejsze niż przeciętne w Polsce, wiosny i lata są wczesne i ciepłe, zimy 
łagodne z nietrwałą pokrywą śnieżną, zalegającą około od 50 do 60 dni. Okres wegetacyjny 
trwa średnio około 215 dni. Początek okresu wegetacyjnego przypada najczęściej na koniec 
marca lub początek kwietnia i trwa do początku listopada. Zima na omawianym terenie trwa 
przeciętnie od 70 do 80 dni w roku, a lato od 90 do 110 dni. Liczba dni upalnych, w których 
temperatura dochodzi do 32ºC, a w niektórych latach sięga nawet do 35ºC, wynosi ok. 20. 

Przeważającymi wiatrami na terenie omawianego obszaru są wiatry zachodnie,  
a drugorzędnymi wiatry południowo - zachodnie. Wiatry zachodnie zdecydowanie 
przeważają w porze letniej, natomiast zimą często pojawiają się wiatry z kierunku 
południowo - zachodniego. Wiatr zachodni niesie z sobą opady atmosferyczne, latem burze  
z gradobiciem, ulewne deszcze lub powodujące ciągłe ochłodzenie, a zimą częste opady 
śnieżne. Największe prędkości wiatrów notowane są zimą i wiosną, a najmniejsze latem. 
Średnie roczne prędkości wiatrów zawierają się w granicach od 2 m/s do 4 m/s. Cisze 
stanowią 22% i występują najczęściej w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, październik. 
Ma to szczególne znaczenie dla turystów preferujących aktywny wypoczynek nad jeziorami 
(szczególnie powidzkim): żeglarzy, windsurfingu itp. 

Charakterystyczne dla tego obszaru są jedne z najniższych w Polsce opady, sumy roczne 
wahają się w przedziale od 500 – 600 mm. Najwyższe opady w ciągu roku odnotowywane  
są w miesiącach letnich, najniższe w miesiącach zimowych od stycznia do marca. Średnia 
roczna wilgotność powietrza przekracza 80%. 

Gleby 

Na obszarze LGD występuje duże zróżnicowanie gleb, co wpływa na rejonizację upraw 
rolniczych. Pokrywę glebową obszaru tworzą przede wszystkim gleby piaskowe różnych 
typów genetycznych: rdzawe, bielicowe oraz brunatne kwaśne, powstałe na ubogich skałach 
macierzystych, łatwo przepuszczalnych dla wód opadowych. Szczegółową klasyfikację gleb 
pod względem ich jakości bonitacyjnej przedstawia poniższa tabela. 
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Klasyfikacja gleb na terenie Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”: 

gmina 

Procentowy udział poszczególnych klas bonitacyjnych w ogólnej 
powierzchni gruntów ornych 

I II III a III b IV a IV b V VI VI RZ 

Lądek 0 0 5 20 35 11 15 14 0 

Powidz 0 6 20 8 12 8 24 22 0 

Słupca 0 0 14 18 17 10 29 12 0 

Strzałkowo 0 1 24 11 15 11 26 11 1 

Zagórów 0 0 1 4 10 10 29 42 4 

Źródło: WIOŚ Poznań 2000 r. 

Dane w tabeli wskazują, że gleby występujące na obszarze LGD w większości należą do 
średnich i niższych klas bonitacyjnych. Znaczny procent stanowią ziemie V i VI klasy 
bonitacyjnej. Klasa I na terenie obszaru nie występuje w ogóle, natomiast klasa II występuje 
jedynie sporadycznie na terenie gminy Powidz i Strzałkowo. Stosunkowo najlepsze warunki 
glebowe występują na terenie gminy Strzałkowo, Powidz i Słupca,  w których gleby II i III 
klasy bonitacyjnej stanowią odpowiednio 35%, 34% i 32% całej powierzchni gmin. 
Najgorsze warunki gospodarowania występują na terenie gminy Zagórów - aż 46%  
jej powierzchni należy do klasy VI. Gmina ta nie ma w ogóle gruntów klas I i II, grunty III 
klasy zajmują niewiele ponad 5% ogólnej powierzchni.  

Od jakości gleb występujących na terenie obszaru uzależniona jest struktura upraw. Znaczący 
udział w produkcji rolnej mają uprawy o mniejszych wymaganiach glebowo-wodnych – żyto, 
mieszanki zbożowe, pszenżyto, kukurydza, zielonka i buraki cukrowe. Słabe gleby sprzyjają 
również uprawie roślin na cele energetyczne np. wierzby energetycznej, która ma stosunkowo 
niskie wymagania glebowe. Wierzba ta może być uprawiana zarówno na glebach 
użytkowanych rolniczo jak i na nieużytkach np. można nimi obsadzić łąki, skarpy, niecki. 
Duży udział słabych i wycofanych z produkcji rolnej gruntów rolnych w strukturze glebowej 
sprawia, że potencjalne możliwości zalesiania gruntów są bardzo wysokie. 

Bogactwa naturalne 

Na obszarze LGD zlokalizowane jest jedno złoże ilastej ceramiki budowlanej w gminie 
Strzałkowo – złoże Wólka Staw, jednak jego eksploatacja została zaniechana. Na terenie 
obszaru LGD występują pokłady torfu, a dokładnie na terenie gminy Zagórów, w dolinie 
rzeki Czarna Struga. Torfowiska mają łączne zasoby bilansowe w ilości 3 551 tys. m3, a ich 
zasoby pozabilansowe wynoszą 218,6 tys. m3. Torfowiska nie są obecnie eksploatowane,  
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ze względu na ich lokalizację, przyszła eksploatacja jest trudna do realizacji. Mogą być 
wykorzystywane rolniczo w postaci łąk. Złoża torfów zlokalizowane są również na terenie 
gminy Strzałkowo w okolicach miejscowości Katarzynowo oraz Paruszewo, nie podjęto 
jednak ich eksploatacji. 

Na terenie poszczególnych gmin obszaru prowadzona jest również eksploatacja kruszywa 
naturalnego na potrzeby lokalne ze złóż nieudokumentowanych. W gminie Zagórów ma  
to miejsce w okolicach Wrąbczyna Górskiego, Myszakówka i Nowej Wsi.  

Zasoby wodne 

Wody powierzchniowe 

Pod względem zasobności w wody powierzchniowe obszar LGD zaliczyć można  do terenów 
o wysokiej zasobności. Znajduje się tu 10 jezior o łącznej powierzchni około 1 366 ha,  
co stanowi około 2,15 % ogólnej powierzchni. Do największych należy Jezioro Powidzkie, 
Budzisławskie, Kownackie, a także m. in. Słupeckie. Wykaz największych jezior na obszarze 
LGD przedstawia tabela. 

Wykaz jezior na terenie Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”: 

Nazwa 
jeziora 

Powierzchnia 
[ha] 

Objętość 

[tys. m3] 

Głębokość [m] Długość linii 
brzegowej 

[m] 

 
śred maks 

Wójcińskie 40,5 752,1 1,9 4,7 5.250 

Budzisławskie 140,8 15 240,8 10,8 35,2 8.600 

Kownackie 89,7 5 731,7 6,4 21,6 8.480 

Powidzkie 1 035,9 131 279,2 12,7 45,4 33.910 

Powidzkie 
Małe 

52,0 1 820,0 3,5 7,5 5250 

Smolnickie 7,5 bd*) bd*) Bd*) bd*) 

Źródło: Atlas jezior Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, dane Urzędów Gmin 

bd*) – brak danych; 

Zdecydowana większość jezior jest pochodzenia polodowcowego, głównie typu rynnowego. 
Najczęściej są one długie i wąskie o znacznych głębokościach i nierównym dnie. Większość 
jezior należy do typu eutroficznego, czyli bogatego w substancje odżywcze i obserwuje się na 
nich zakwit glonów (są to między innymi: Powidzkie, Budzisławskie). Do jezior 
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mezotroficznych, czyli raczej płytkich, na których nie obserwuje się zakwitu glonów należy 
np. Jezioro Wójcińskie. 

Jezioro Powidzkie to jezioro rynnowe wchodzące w skład rynny jezior powidzko - 
wilczyńskich. Jest ono największym jeziorem Wielkopolski. Z południowej części jeziora 
wypływa rzeka Meszna - prawy dopływ Warty, stanowiąca odpływ wody z jeziora. Stan 
czystości wód jeziora uległ dużej poprawie w przeciągu ostatnich kilku lat i obecnie pod 
względem fizyczno - chemicznym jezioro to ma I klasę czystości. 

Jezioro Budzisławskie to drugie pod względem głębokości (35,2 m) jezioro położone  
na obszarze LGD. Znajduje się ono na granicy powiatu słupeckiego i powiatu konińskiego. 
Jezioro wykorzystywane jest dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych. Znajdują się nad nim 
dwa ośrodki wypoczynkowe w pobliżu miejscowości Tręby Stare oraz pola namiotowe  
w miejscowości Grobce. Poza tym nad jeziorem znajduje się szereg domków letniskowych  
na prywatnych posesjach. Jezioro to udostępnione jest do połowów rybackich. 
Wielogatunkowa roślinność wodna stwarza sprzyjające warunki tarliskowe i odrostowe  
dla ryb. 

Jezioro Kownackie położone jest na pograniczu gmin Orchowo i Wilczyn. Kształt jeziora 
jest wydłużony po linii północny wschód - południowy zachód, linia brzegowa dobrze 
rozwinięta. Obecnie jezioro jest bezodpływowe. Jest ono udostępnione do połowów 
rybackich. Poza tym wykorzystywane jest w celach turystyczno - wypoczynkowych, nad jego 
brzegiem znajdują się trzy ośrodki wypoczynkowe.  

Największą z rzek obszaru jest płynąca Pradoliną Warszawsko - Berlińską rzeka Warta, 
która jest prawobrzeżnym dopływem Odry i najważniejszym ciekiem województwa 
wielkopolskiego. Na obszarze LGD przepływa on przez gminy Lądek i Zagórów.  
W Warcie występuje 38 gatunków ryb np.: węgorz, sum, sumik amerykański, pstrąg 
potokowy, czy szczupak. Dawniej Warta miała duże znaczenie jako droga komunikacyjna  
i transportowa – spławiano nią drewno, zboże, sól, metale, miód, skóry, wełnę i wyroby 
rzemieślnicze.  

Głównymi dopływami Warty na terenie Ziemi Wartej Odkrycia są: 

• Meszna wypływająca z południowego krańca Jeziora Powidzkiego, jest 
prawobrzeżnym dopływem Warty. Jaj wody wykorzystywane są w celach rolniczych  
i do zasilania Jeziora Słupeckiego.  

• Czarna Struga (Bawół) stanowi lewobrzeżny dopływ Warty. Składa się z dwóch strug 
źródłowych o tej samej nazwie: Czarnej Strugi lewej zwanej Bawół i Czarnej Strugi prawej. 
Około 30% zlewni pokrywają lasy.  

• Wrześnica – jest prawym dopływem Warty. Jej całkowita długość wynosi 53,0 km,  
a odwadnia obszar o powierzchni 371,6 km2.  

Obok licznych naturalnych zbiorników wodnych – jezior, istnieje również kilka sztucznych 
zbiorników retencyjnych, zasilanych głównie wodami powierzchniowymi. Największymi 
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sztucznymi zbiornikami wodnymi są Jezioro Słupeckie położone na terenie gminy Słupca 
oraz Zbiornik Budzisławsko – Suszewski.  

Jezioro Słupeckie przylega od północno – wschodniej strony do miasta Słupcy. Jezioro  
to pełni funkcje retencyjne, rolnicze oraz rekreacyjne. Zostało utworzone w 1956 roku,  
w naturalnym zagłębieniu terenowym zlewni rzeki Meszny na użytkach zielonych, 
nieużytkach oraz dołach potorfowych. Obiekt jest atrakcyjnie położony krajobrazowo, 
znajduje się w granicach Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  
Na południowym brzegu usytuowany jest ośrodek wypoczynkowy, przystań żeglarska, pole 
namiotowe. Zbiornik napełniany jest wodami rzeki Meszny, prowadzącej wody z Jeziora 
Powidzkiego, a także okresowymi dopływami w jego północno- zachodniej części. Niestety 
stan czystości tego jeziora nie pozwala na wykorzystanie w pełni jego potencjału.  

Zbiornik Budzisławsko - Suszewski jest akwenem o funkcji retencyjno - rolniczej. Powstał 
w 1978 roku w celu piętrzenia wody na potrzeby nawadniania terenów rolnych. Zbiornik 
znajduje się w ciągu jezior, zlokalizowany jest pomiędzy jeziorem Budzisławskim,  
a Suszewskim. Obecnie śluza upustowa nie spiętrza wody.  

Do charakterystycznych elementów sieci wodnej obszaru LGD należą również mniejsze 
zbiorniki wodne zaliczane do obiektów małej retencji wodnej. Są to stawy, śródpolne oczka 
wodne oraz wyrobiska poeksploatacyjne wypełnione wodą. Tego typu zbiorniki wodne 
występują we wszystkich gminach. Są to zbiorniki o regularnych kształtach, najczęściej 
płytkie i zarastające. Pełnią one nie tylko znaczącą funkcję biocenotyczną, ale stanowią także 
cenny element urozmaicenia krajobrazu rolniczego. Na samym Pojezierzu Powidzkim jest 
około 60 tego typu zagłębień, o powierzchni nie przekraczającej w większości 0,05 ha. 
Znaczne nagromadzenie małych zbiorników wodnych występuje również w dolinie Warty, 
mają one głównie charakter starorzeczy.  

Tereny podmokłe (mokradła, bagna, trzęsawiska) są kolejnym elementem hydrograficznymi 
krajobrazowym na terenie LGD. Są one związane przede wszystkim z dolinami rzecznymi, 
rynnami jeziornymi oraz obniżeniami bezodpływowymi. Największe z nich to obszary 
występujące na terenie Nadleśnictwa Grodziec w gminie Zagórów: 

• miejscowość Wrębczyn Górski– 2, 23 ha  
• miejscowość Grądy– 2, 65 ha; 
• miejscowość Szetlew – 1, 31 ha. 
 
Wody podziemne 

Zgodnie z hydrogeologicznym podziałem kraju cały obszar znajduje się w makroregionie 
północno-zachodnim oraz VI regionie hydrologicznym zwanym wielkopolskim. Na jego 
obszarze zbiorniki wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują w utworach 
czwartorzędowych, trzeciorzędowych i kredowych.  

Teren LGD znajduje się w obrębie 4 głównych zbiorników wód podziemnych o numerach: 
143, 144, 150 i 311. Występują one w utworach czwartorzędowych i mają porowy charakter 
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ośrodka. Wyjątek stanowi GZWP 143, który reprezentuje utwory trzeciorzędowe. 
Zestawienie parametrów GZWP występujących na obszarze LGD przedstawia tabela.  

 

Parametry GZWP występujących na terenie Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska 

Nr 

GZWP 

Nazwa GZWP Typ 
ośrodka 

Wiek 
skał 

Powierzchnia 
GZWP 
[km2] 

Średnia 
głębokość 
ujęć [m] 

Zasoby 
dyspozycyjne 
[tys. m3/d] 

143 Subzbiornik 
Inowrocław-
Gniezno 

porowy Tr 2 000 120 96,0 

144 Wielkopolska 
Pradolina 
Kopalna 

porowy Q 4 000 60 480,0 

150 Pradolina 
Warszawa-
Berlin 

porowy Q 1 904 25-30 456,0 

311 Zbiornik rzeki 
Prosna 

porowy Q 535 25 23,0 

Źródło: WIOŚ Poznań 
Tr – trzeciorzęd, Q – czwartorzęd 
 
Użytkowanie gruntów 

Obszar objęty strategią jest intensywnie użytkowany rolniczo, gdyż największą część jego 
powierzchni zajmują grunty orne stanowiące 60,8%. Wszystkie użytki rolne, czyli grunty 
orne, sady, łąki oraz pastwiska zajmują 74,8% powierzchni ogólnej, co stanowi wysoki 
wskaźnik w porównaniu ze średnią dla województwa wielkopolskiego i dla Polski 
(odpowiednio 63% i 51%).  

Niezbyt wysoki jest wskaźnik lesistości, który dla całego obszaru wynosi 15,3% i znacznie 
odbiega od średniej dla całego województwa wielkopolskiego (25,8%) i dla Polski (28,6%). 
Lasy występują w oddzielonych od siebie kompleksach, zróżnicowanych pod względem 
siedliskowym i gatunkowym. Wskaźnik lesistości wykazuje duże zróżnicowanie  
w poszczególnych gminach. Najsilniej zalesiona jest gmina Powidz i Zagórów, gdzie lasy 
zajmują odpowiednio 40,7% i 34,9% obszaru. Najmniej zalesione są natomiast gminy Lądek  
i Słupca (odpowiednio 3% i 7%).  

Pełne dane dotyczące struktury użytkowania gruntów na obszarze LGD przedstawia 
zamieszczona tabela. 
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Użytkowanie gruntów w poszczególnych gminach Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska  
(we wierszu „Razem” w liczniku jest podana powierzchnia w ha, w mianowniku udział 
procentowy w stosunku do powierzchni ogólnej) 
 
 

Gmina Powierzchni
a ogółem 

Użytki rolne 

Lasy Pozostałe Ogółem Grunty 

orne 
Sady 

Łąki + 

pastwiska 
Lądek 9 832 8 633 6 168 53 2 412 296 903 

Powidz 8 015 2 405 2 064 18 323 3 893 1 717 
Słupca 14 493 12 659 11 562 71 1 026 677 1 157 

Strzałkow
o 14 239 11 600 10 767 64 769 1 330 1 309 

Zagórów 15 959 11 482 7 445 94 3 943 3 375 1 102 

Razem 
62 538 

100% 

46 776 

74,8% 

38 004 

60,8% 

300 

0,5% 

8 473 

13,5% 

9 571 

15,3% 

6 188 

9,9% 
 
Źródło: Dane z Urzędów Gmin 

Przedstawiony sposób użytkowania gruntów przy średnim poziomie uprzemysłowienia 
obszaru sprzyja rozwojowi agroturystyki oraz turystyki wiejskiej. Do gmin posiadających 
sprzyjające warunki turystyczno - rekreacyjne należą przede wszystkim gminy Powidz, 
Zagórów oraz Lądek.  

Uwarunkowania przyrodnicze 

Obszar LGD dysponuje dużym i atrakcyjnym kapitałem przyrodniczym, który może być 
wykorzystany do rozwoju funkcji turystycznej, zwłaszcza turystyki kwalifikowanej  
i ekoturystyki. O bogatych zasobach przyrodniczych świadczą dwa istniejące tu parki 
krajobrazowe. Są to Nadwarciański Park Krajobrazowy i Powidzki Park Krajobrazowy. 
Obszary chronione zajmują ponad 85% terenu objętego strategią. 

Nadwarciański Park Krajobrazowy powstał w 1995 na powierzchni 134 km2. Znaczna 
część Parku leży w obrębie gmin Zagórów i Lądek. Elementami chronionymi są:  

• krajobraz polodowcowy z szeroką pradoliną, której dnem płynie Warta,  
• fauna, w szczególności bogata awifauna - na terenie Parku naliczono 153 gatunki 
ptaków co stanowi 67 % krajowego bogactwa gatunkowego; w rozlewiskach Warty swoje 
żeremia budują bobry. 
• bogata roślinność Parku - blisko 1070 gatunków roślin naczyniowych, wśród nich  
57 gatunków prawnie chronionych, w tym 40 gatunków podlegających ochronie całkowitej. 
 
Powidzki Park Krajobrazowy został utworzony w 1998 roku. Leży on na pograniczy powiatu 
słupeckiego i gnieźnieńskiego i obejmuje obszar 246 km2. Podstawowym przedmiotem 
ochrony w Parku jest urozmaicona rzeźba terenu, będąca wynikiem działalności lodowca, 
liczne jeziora, z najpiękniejszym Jeziorem Powidzkim, a także bogata fauna, wśród której 
znaczna ilość gatunków podlega ochronie. Na terenie parku stwierdzono występowanie  
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174 gatunki ptaków i 34 ssaki. W jeziorach parku występują 22 gatunki ryb. Bogata jest także 
flora Parku - stwierdzono tu 990 gatunków roślin naczyniowych w 216 zbiorowiskach 
roślinnych, z czego 60 gatunków podlega prawnej ochronie. 

Dużą część terenów objętych strategią stanowią dwa obszary wpisane do sieci NATURA 
2000: Obszar Specjalnej Ochrony „Dolina Środkowej Warty” - PLB 300002 oraz 
Specjalny Obszar Ochrony „Ostoja Nadwarciańska” – PLH 300009. 

Obszar Specjalnej Ochrony „Dolina Środkowej Warty” obejmuje dolinę Warty pomiędzy 
wsią Babin (koło Uniejowa) i Dębno n. Wartą (koło Nowego Miasta n. Wartą). Obszar doliny 
jest w zróżnicowanym stopniu przekształcony i odmiennie użytkowany. W obrębie gmin 
Lądek i Zagórów dolina zachowała naturalny charakter. Jej zachodnia część nie została 
obwałowana i podlega okresowym zalewom. Teren ten jest zajęty przez mozaikę 
ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk, zarastających szuwarem starorzeczy oraz starych 
łęgów jesionowo - wiązowych i grądów niskich. Znaczne ich fragmenty zachowały się  
w wyniku ochrony rezerwatowej. Obszar stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej. 
Występuje tu wiele rzadkich, chronionych gatunków ptaków: rybitwy białowąsej, cyranki, 
gęgawy, krwawodzioba, płaskonosa, rybitwy białoczelnej, rybitwy białoskrzydłej, rybitwy 
czarnej, rycyka, batalionów, bąka, błotniaka łąkowego, błotniaka stawowego, dzięcioła 
średniego, kropiatki, podróżniczka i wielu innych. 

W okresie wędrówki jesiennej pojawia się tu czapla biała, świstuna, żuraw i mieszane stada 
gęsi liczące powyżej 5000 osobników. Wiosną pojawiają się stada tokujących batalionów  
w liczbie do 1200 osobników. 

Specjalny Obszar Ochrony „Ostoja Nadwarciańska” obejmuje fragment doliny Środkowej 
Warty. Terasa zalewowa Warty osiąga miejscami ponad 4 km szerokości i cechuje się dużą 
różnorodnością szaty roślinnej, tym samym tworząc dogodne siedliska dla wielu gatunków 
zwierząt, w szczególności ptaków. Są one wyjątkowo zróżnicowane - od bagiennych  
i torfowiskowych do suchych, wydmowych, a część z nich, jak np. priorytetowe, śródlądowe 
łąki halofilne, cechują się bardzo dobrym stanem zachowania. Łąki te, z bogatymi 
populacjami ginących gatunków słonorośli (np. Triglochin maritimum) oraz krytycznie 
zagrożonego w Polsce storczyka błotnego Orchis palustris, są osobliwością w skali 
europejskiej.  

Bogata jest fauna płazów - stwierdzono tu 13 z 18 występujących w Polsce gatunków. Flora 
roślin naczyniowych liczy ponad 1000 gatunków, spośród których około 100 znajduje się  
na krajowej i/lub regionalnej czerwonej liście taksonów zagrożonych. Pozostałe grupy 
organizmów są słabiej rozpoznane, niemniej występują tu interesujące gatunki grzybów, 
mszaków, mięczaków, jętek, pijawek, nietoperzy i ryb. 

O dużej wartości przyrodniczej tego terenu decyduje stosunkowo niski poziom 
antropogenicznego przekształcenia, dominują tu bowiem ekosystemy o charakterze 
naturalnym i półnaturalnym. Ostatnio obserwuje się stopniową, spontaniczną regenerację 
cennych zbiorowisk leśnych, w tym łęgów wierzbowych i olszowo - jesionowych. Procesom 
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tym sprzyja fakt, że panujące tu warunki naturalne są niekorzystne dla rozwoju intensywnych 
form gospodarowania, w tym masowej rekreacji. 

Należy podkreślić, ze krajobraz Doliny Środkowej Warty jest jednym z najlepiej 
zachowanych naturalnych i półnaturalnych krajobrazów typowej rzeki nizinnej w skali 
europejskiej, co potwierdza uwzględnienie jej w programach CORINE biotopem i ECONET- 
Polska. Dolina Środkowej Warty spełnia także kryteria obszarów ważnych z punktu widzenia 
ochrony biotopów podmokłych w ramach Konwencji Ramsarskiej. 

Uwarunkowania historyczne 

Obszar LGD już w czasach plemiennych była obszarem prężnie rozwijających się skupisk 
osadniczo - kulturowych, stymulowanych przez atrakcyjną i przyciągającą pod względem 
gospodarczym i komunikacyjnym rzekę Wartę. W dziejach wielu społeczności rzeki i jeziora 
odgrywały ogromną rolę. Były one miejscem zakładania najstarszych osiedli, których 
mieszkańcy mieli zapewniony stały dostęp do wody, możliwość poruszania się  
i kontaktowania ze światem oraz korzystania z naturalnych pożytków. Bliskość wody 
zapewniała stabilność osadniczą, a ta była ważnym warunkiem rozwoju kulturowego  
i cywilizacyjnego. Przyglądając się obszarowi od strony geografii historycznej, nie trudno 
zauważyć, że jakkolwiek czynnikiem łączącym interesujące nas tereny jest dolina Warty i jej 
dopływy, jednak na przestrzeni dziejów nie zawsze były one ze sobą zintegrowane, dlatego 
ten niezwykle atrakcyjny rejon pod względem turystyki kulturowej nie może być traktowany 
jako jednolite historycznie terytorium. Poszczególne miejscowości i gminy wchodzące 
obecnie w skład obszaru LGD niejednokrotnie w dziejach historii podzielone były przez 
granice polityczne, administracyjne, a nawet kulturowe. 

Pierwsze ludzkie osiedla, jedne z najstarszych w Wielkopolsce, powstały na wydmach 
nadwarciańskich około 12000 lat temu, w okolicach dzisiejszej wsi Tarnowa. Nieopodal,  
w Modlicy, wiele wieków później zbudowany został gród ludności kultury łużyckiej, który 
obok Biskupina i Słupcy uchodzi za jedną z najstarszych warowni w Polsce. U schyłku 
starożytności przez region Ziemi Wartej Odkrycia przechodził szlak bursztynowy. Później,  
w początkach średniowiecza, wokół grodów w Lądzie, Samarzewie, Spławiu – Wodzisku  
i Raszewach, wykształciła się niewielka wspólnota plemienna, dla której Warta odgrywała 
pierwszorzędną rolę. W X wieku, po opanowaniu tego terenu przez Piastów, rozpoczęła się 
wielka kariera Lądu. Gród na „Rydlowej Górze” stał się jednym z ważniejszych ośrodków 
państwa polskiego, siedzibą kasztelanii i miejscem krzewienia religii chrześcijańskiej.  
Do rozwoju tego regionu w następnych stuleciach przyczyniła się stała obecność cystersów  
w Lądzie i franciszkanów w Pyzdrach, a także częste wizyty biskupów poznańskich  
w Ciążeniu, jak też pobyty książąt wielkopolskich i królów polskich, dysponujących własnym 
zamkiem w Dłusku, przeniesionym następnie do Pyzdr. Przez stulecia miały tu miejsce ważne 
wydarzenia historyczne: wojny o Ląd w XIII wieku, najazd Krzyżaków w 1331 roku, wojny 
Grzymalitów z Nałęczami w 1383 roku, „potop” szwedzki w latach 1655-1657. Po rozbiorze 
Polski w 1793 roku ziemię nadwarciańską włączono do Prus, a w 1815 roku, w wyniku 
postanowień kongresu wiedeńskiego, została na 100 lat podzielona między Prusy i Rosję.  
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O bogatej historii tej ziemi świadczą wspaniałe zabytki: grodziska kultury łużyckiej w Słupcy 
i Modlicy, grodziska wczesnośredniowieczne w Samarzewie i Lądzie, klasztor pocysterski  
w Lądzie i pofranciszkański w Pyzdrach, kościoły gotyckie, renesansowe i barokowe  
w Pyzdrach, Słupcy, Rzgowie, Ciążeniu, Lądku i Zagórowie, dawny pałac biskupów 
poznańskich w Ciążeniu oraz dwory i pałace w Charbinie, Giewartowie, Mieczownicy, 
Osówcu i Unii. Krajobraz regionu zdobią również liczne wiatraki, figurki, pomniki i krzyże. 

Najstarszą miejscowością omawianego obszaru jest Ląd znajdujący się w granicach gminy 
Lądek. Wieś położona na prawym brzegu Warty. W miejscowości tej jeszcze w okresie 
przedpiastowskim powstał gród pełniąc przypuszczalnie rolę czoła opolnego w strukturach 
plemiennych ówczesnych ziem polskich. Kolejne zapiski informują, iż ok. roku 940 w Lądzie 
powstaje gród państwowy. Jego genezę wiązać należy przypuszczalnie z budową sieci 
obiektów obronnych wokół centrum gnieźnieńskiego, które na etapie rozwoju terytorialnego 
państwa pierwszych Piastów miały za zadanie osłaniać ośrodek stołeczny w Gnieźnie przed 
najazdem z zewnątrz i kontrolować wiodące w jego kierunku szlaki komunikacyjne. Gród  
w Lądzie pełnił zapewne taką rolę w stosunku do ważnego w średniowieczu szlaku 
komunikacyjnego z Poznania do Łęczycy, a także bronił przeprawy przez rzekę Wartę.  
W 1136 roku Ląd wchodził w skład systemu administracji terytorialnej państwa 
piastowskiego, sprawując funkcję grodu kasztelańskiego w południowej części Wielkopolski. 
W latach czterdziestych XII wieku powstał klasztor cystersów w Lądzie. Mieszko III Stary 
nadał klasztorowi osady: Lądek, Dolany, Morsko, Kłobia i Choceń. Opactwo w Lądzie 
odwiedzali królowie: Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło. W latach 
1793- 1796 w wyniku II rozbioru Polski, ziemia lądzka zostaje poddana pod zabór pruski. 
Następuje konfiskata większości majątków klasztornych. W latach 1852-1855 
przeprowadzona zostaje w Lądzie gruntowna renowacja kościoła i zabudowań klasztornych. 
Odnowiono m.in. pałac opacki, ołtarze, stalle w kapitularzu oraz dokonano naprawy podłóg. 
Pracami renowacyjnymi kierował Ludwik Jabłoński z Warszawy. Następnie obiekty 
klasztorne przechodzą w ręce Ministerstwa Skarbu po czym w 1921 roku zgromadzenie 
księży Salezjanów przejmuje w użytkowanie klasztor lądzki i w pomieszczeniach 
klasztornych zostaje zorganizowane Niższe Seminarium Duchowne, którego celem jest 
wychowanie i kształcenie młodzieży męskiej w zakresie szkoły średniej. Salezjanie 
przeprowadzają niezbędne prace budowlane i remontowe, przystosowując wnętrza dawnego 
klasztoru na potrzeby szkoły. W 1946 po zakończeniu II Wojny Światowej następuje 
reaktywacja Salezjańskiego Seminarium Duchownego, które funkcjonuje w Lądzie do dnia 
dzisiejszego. 

Uwarunkowania kulturowe 

Różnorodność kulturowa obszaru LGD „Unia Nadwarciańska” obejmuje tradycje 
piastowskie, cysterskie, franciszkańskie, liczne świadectwa pobytu władców Polski, biskupów 
poznańskich i możnych rodów rycerskich, a także pamięć podziałów historycznych. 

Granica 

Teren LGD w latach 1815-1915 podzielony był na część pruską i rosyjską. W miejscowość 
Łężec w gminie Strzałkowo funkcjonowało przejście graniczne, a w odległej zaledwie o 1 km 
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Słupcy komora celna. Granica ta żyje jeszcze w mentalności mieszkańców, stanowiąc  
o lokalnym kolorycie tych stron, niemal niespotykanym w innych częściach kraju. Wśród 
mieszkańców do dzisiaj krążą powiedzonka i określenia odnoszące się do osób z „tej” czy 
„tamtej” strony „granicy”. 

Osadnictwo holenderskie 

Przemieszczając się pradoliną Warty napotykamy na wielce urokliwy krajobraz stanowiący 
przez stulecia świadectwo udanej koegzystencji człowieka i przyrody. Niezwykle trudny  
do okiełznania teren, długo broniący się przed zmianą swego oblicza i rolniczym 
wykorzystaniem, jeszcze dziś zachwyca swą surowością i autentycznością. Pasy wierzb  
i topoli rosnących na polnych miedzach oraz wzdłuż przeciwpowodziowych wałów, liczne 
rowy melioracyjne i zbiorniki wodne, a przede wszystkim bliskość rzeki narzucają nam 
szacunek dla siły przyrody, lecz jednocześnie dają dowód ogromnej pracy włożonej  
w zagospodarowanie zalewowego terenu. Z daleka, z szosy widoczne sztucznie usypane 
wzgórki, na których ulokowane są całe zagrody, jeszcze bardziej podkreślają uzależnienie 
człowieka od wodnego żywiołu. Zagospodarowanie tych terenów, a jednocześnie niezwykle 
charakterystyczny typ wsi, zagrody i chałupy z nim związanej zawdzięczamy osadnikom 
holenderskim pochodzącym z Fryzji, którzy na tym terenie pojawili się na początku XVI 
wieku. Ich napływ spowodowany był z jednej strony prześladowaniami religijnymi i licznymi 
pogromami na tle religijnym członków sekt Nowochrzczeńców i Menonitów, powstałych  
w dobie reformacji religijnej, z drugiej strony względami praktycznymi: koloniści 
reprezentowali wysoki poziom gospodarki i kultury osadniczej, przez co byli osadnikami 
wysoce pożądanymi. Kolonistów osadzano zawsze bądź nad brzegami wód, bądź  
na miejscach nizinnych i mokradłach. Dzięki wielowiekowemu doświadczeniu w walce  
z zalewem wody wyniesionemu z ojczyzny, potrafili oni drogą zakładania całego systemu 
rowów, tam i grobli, nawet całkiem nieużyteczne połacie, z pozoru nie nadające się  
do prowadzenia działalności gospodarczej, doprowadzić do stanu kwitnącej kultury. 
Przykłady osadnictwa „holenderskiego” widać szczególnie w południowej części obszaru 
LGD w miejscowościach Ciążeńskie Holendry i Wrąbczyn.  

Festiwale Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie  

Ląd nad Wartą należy do najciekawszych miejscowości w Wielkopolsce. Urocza pradolina 
Warty, a także pozostałości grodu wczesnośredniowiecznego i piękny klasztor pocysterski  
od dawna przyciągają rzesze turystów. Niewątpliwą atrakcją tego miejsca stają się coroczne 
festiwale kultury słowiańskiej i cysterskiej, których zadaniem jest przypomnienie chlubnej 
przeszłości Lądu oraz popularyzowanie wiedzy archeologicznej i historycznej. Pierwsza 
edycja Festiwalu miała miejsce w 2005 roku, kolejne odbyły się w 2005, 2006, 2007 i 2008 
roku. Imprezy te, z reguły organizowane w ostatni weekend czerwca, z wolna wpisują się  
do kalendarza najważniejszych tego typu wydarzeń w Polsce. Do stałych punktów ich 
programu należą pokazy dawnych walk i rzemiosł, inscenizacje historyczne, koncerty muzyki 
dawnej, wykłady popularno-naukowe, wystawy archeologiczne, turnieje szachów 
średniowiecznych, a także zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Poszczególne 
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edycje festiwali lądzkich wyróżnia staranny dobór tematów, ukazujących w przystępny 
sposób problemy i klimat średniowiecznych czasów.  

Misteria Męki Pańskiej 

Co roku we wszystkie soboty i niedziele Wielkiego Postu alumni Wyższego Seminarium 
Duchownego w Lądzie kilkakrotnie pojawiają się na scenie, aby zaproponować przybyłym 
dwugodzinne przedstawienie Misterium Męki Pańskiej. Misterium składa się z pięciu aktów, 
które prowadzą widza od Ogrójca, poprzez zdradę Judasza, dziedziniec arcykapłana, pałac 
Piłata, Golgotę, aż do poranka zmartwychwstania. Kwestie bohaterów Misterium w znacznej 
mierze są parafrazą tekstów biblijnych. Misteryjni goście docierają do Lądu ze wszystkich 
stron Polski. W latach 1979-2003 było ich ponad czterdzieści tysięcy. Z pasyjnego spotkania 
wywożą pytania dotyczące ich życia i wiary, wrażenia z odwiedzin pocysterskiego klasztoru, 
oraz pamiątki, pocztówki, książki i filmy video, które ma w swej ofercie lądzka księgarnia. 
Autorem tekstu lądzkiego Misterium Męki Pańskiej jest ks. Franciszek Harazim SDB,  
a twórcą muzyki ks. Antoni Chlondowski SDB.  

Drużyna Słowiańska Warcianie i gród w Lądzie 

Dzięki środkom pozyskanym przez gminę Lądek w ramach programu „Odnowa wsi oraz 
rozwój i zachowanie dziedzictwa kulturowego” w Lądzie nad Wartą powstaje rekonstrukcja 
grodu sprzed ponad 1000 lat. W początkach średniowiecza, wokół grodu w Lądzie na tzw. 
Górze Rydlowej, wykształciła się niewielka wspólnota plemienna, dla której Warta 
odgrywała pierwszorzędną rolę. W X wieku, po opanowaniu tego terenu przez Piastów, 
rozpoczęła się wielka kariera Lądu. Gród na „Rydlowej Górze” stał się jednym  
z ważniejszych ośrodków państwa polskiego, siedzibą kasztelanii i miejscem krzewienia 
religii chrześcijańskiej. Gród w Lądzie ma swoją drużynę wojów- w 2005 roku w ślad za tym, 
co dzieje się w Lądzie powstała drużyna słowiańska WARCIANIE skupiająca pasjonatów 
historii w różnym wieku.  

Masoniki w Ciążeniu 

W pałacu w Ciążeniu- dawnej własności biskupów poznańskich, obecnie ośrodku 
konferencyjnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przechowywany  
jest największy w Europie księgozbiór literatury masońskiej. Stworzono tutaj doskonałe 
warunki pracy nie tylko dla masonologów, ale dla tych wszystkich, którzy w ciszy i otoczeniu 
pięknej nadwarciańskiej przyrody pragną zgłębiać lekturę bardzo rzadkich druków 
różokrzyżowców oraz współczesne wydawnictwa masońskie. 

II.3. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze obszaru, w tym potencjał demograficzny  
i gospodarczy oraz poziom aktywności społecznej 

Potencjał demograficzny 

Dane demograficzne dotyczące obszaru przedstawia poniższa tabela.  
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Dane dotyczące liczby ludności zamieszkałej na obszarze objętym strategią  

Rok 31.12.1999 31.12.2004 31.12.2006 
Gmina Liczba 

ludności 
Przyr. 
nat. 

Saldo 
migracji 

Liczba 
ludności 

Przyr. 
nat. 

Saldo 
migracj
i 

Liczba 
ludności 

Przyr. 
nat. 

Saldo 
migracji 

gm. Zagórów 9 049 4 -40 9 091 12 -16 9 125 -3 -3 
gm. Lądek 5 761 -6 -26 5 717 11 -2 5 756 9 -11 
gm. Powidz 2 062 -10 -11 2 091 -4 -5 2 107 1 19 
gm. Słupca 8 772 10 -29 8 885 -3 21 9 077 8 67 

gm. 
Strzałkowo 

9 345 22 50 9 555 23 43 9 564 12 -70 

Ogółem 
obszar 

34 989 20 -56 35 339 39 41 35 629 27 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji i danych statystycznych z opracowań 
Urzędu Statystycznego w Poznaniu z lat 1999-2005 i GUS, Bank Danych Regionalnych, 
STAN LUDNOŚCI  I RUCH NATURALNY, http://www.stat.gov.pl/bdr_n. 

Na obszarze objętym strategią w dniu 31.12.2006 roku zamieszkiwało 35 629 osób. Ludności 
obszaru w ostatnich 8 latach wzrosłą o około 1,5%. Przyrost naturalny jest ciągle dodatni, 
natomiast saldo migracji z ujemnego zmieniło się na dodatnie. Można z tego wnioskować,  
że obszar zaczyna być postrzegany jako dobre miejsce zamieszkania. Dodatnie saldo migracji 
występuje przede wszystkim w gminie Słupca.  

Gęstość zaludnienia na obszarze objętym strategią wynosi 55 osób na km2. Jest to znacznie 
mniej niż wynosi średnia gęstość zaludnienia w Polsce (122 osoby/km2) i w Wielkopolsce 
(113 osób/km2). Także w porównaniu ze średnią gęstością zaludnienia na obszarach 
wiejskich, wynoszącą dla Województwa Wielkopolskiego 74 osoby/km2 a dla Polski  
69 osób/km2 okazuje się, że obszar jest stosunkowo słabo zaludniony. 

Struktura wiekowa ludności obszaru objętego strategią w podziale na grupę przedprodukcyjną 
(0-17 lat), produkcyjną (mężczyźni 18-64 lata, kobiety 18-59 lat) 

i poprodukcyjną (mężczyźni 65 lat i powyżej, kobiety 60 lat i powyżej) jest przedstawiona 
poniżej w tabeli (dane z 2007r.).  

Ludność wg ekonomicznych grup wieku i płci. 

Grupy wiekowe Liczba Odsetek ogółu 
ludności 

 
Wielkopolska 

 
Polska 

Przedprodukcyjna 7 573 21,4% 20,7% 19,6% 
Produkcyjna 22 427 63,4% 64,9% 64,6% 

Poprodukcyjna 5 399 15,2% 14,4% 16,0% 
OGÓŁEM 35 399 100%   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  
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Struktura demograficzna ludności obszaru LSR jest nieco bardziej korzystna niż  

w Wielkopolsce i w Polsce z uwagi na wyższy odsetek dzieci i młodzieży. Wskaźnik 

obciążenia demograficznego, oznaczający liczbę ludności w wieku nieprodukcyjnym (przed-  

i poprodukcyjnym) przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi na obszarze 

LGD 58, jest zatem większy niż średnia dla Wielkopolski (54) i dla Polski (55). 

 

Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia 

 

Mimo rosnącej liczby małych i średnich przedsiębiorstw, dużego zaangażowania ludności  

w rolnictwie, na obszarze LGD utrzymuje się wysokie bezrobocie. Dane o liczbie 

bezrobotnych, liczbie bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców i liczbie 

bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym zostały przedstawione  

w tabeli. 

Bezrobocie na terenie LGD  

Rok Liczba 
ludności 

Liczba 
bezrobotnych 

Liczba 
bezrobotnych na 

1000 
mieszkańców 

Liczba bezrobotnych na 
100 osób w wieku 

produkcyjnym 

2003 35 228 3 683 104,5 17,5 

2005 35 405 3 382 95,5 15,7 

2007 35 399 2 171 61,3 9,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na koniec 2007 roku liczba bezrobotnych na obszarze LGD wynosiła 2 171 osób.  
Z przedstawionych danych wynika, że od roku 2003 liczba bezrobotnych maleje. Problem 
bezrobocia zmniejszył się zwłaszcza w latach 2005-2007. Te spadkowe tendencje są zgodne  
z tendencjami na terenie całego województwa wielkopolskiego i kraju. Obecna stopa 
bezrobocia na obszarze LSR wynosząca 9,7% jest nieco wyższa niż wynosi ten wskaźnik dla 
całego województwa wielkopolskiego (7,9%), ale niższa w porównaniu z przeciętną stopą 
bezrobocia w kraju (11,2%). Jeśli uda się utrzymać opisane tendencje, bezrobocie na obszarze 
LGD przestanie być głównym problemem społecznym.  
 
Rolnictwo 

Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarczym na obszarze LGD ze względu na liczbę 
mieszkańców związanych z rolnictwem Dane na ten temat przedstawia poniższa tabela.  
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Ludność związana z rolnictwem na tle ogółu ludności 

Gmina Ludność związana z rolnictwem % ludności ogółem 

Zagórów 6 232 68,9% 

Lądek 4 412 77,9% 

Powidz 1 061 50,0% 

Słupca 6 853 75,1% 

Strzałkowo 3 582 37,9% 

RAZEM 22 140 62,5% 
 
Najmniejszy odsetek ludności związanej z rolnictwem występuje w Gminie Strzałkowo, 
natomiast największy w gminach Lądek, Słupca i Zagórów. We wszystkich gminach liczb,  
a osób przypadająca na jedno gospodarstwo wynosi ok. 1,5. Na obszarze LGD funkcjonuje 
4324 gospodarstw indywidualnych. Liczbę gospodarstw w poszczególnych gminach 
przedstawia tabela.  
 
Liczba indywidualnych gospodarstw w poszczególnych gminach 

Gmina Liczba gospodarstw 

Lądek 918 

Powidz 162 

Słupca 1 328 

Strzałkowo 644 

Zagórów 1 272 

RAZEM 4 324 
 

Biorąc pod uwagę, że rolnictwo na obszarze LGD użytkuje grunty rolne o łącznej 
powierzchni 46 776 ha, przeciętna powierzchnia jednego gospodarstwa wynosi 10,8 ha, czyli 
nieco więcej niż wynosi średnia dla Wielkopolski (9,91 ha) i znacznie więcej niż średnia  
dla Polski (6,59 ha). W dzisiejszych warunkach istniejącą strukturę rolną należy jednak uznać 
za zbyt rozdrobnioną. Jest ona jednym z powodów niskiego poziomu życia na wsi  
oraz technologicznego zacofania małych gospodarstw.  

Przedsiębiorczość 

Obszar LGD odznacza się silną dominacją branży rolnej w strukturze gospodarki. Jest to 
obszar typowo rolniczy i takim w perspektywie najbliższych lat pozostanie, jednak daje się 
zauważyć rosnące znaczenie gospodarcze innych branż i sektorów.  
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W sektorze produkcji i usług dominującą małe i średnie przedsiębiorstwa. W roku 2007  
na obszarze LGD zarejestrowanych było 2560 podmiotów gospodarczych. Ich liczbę i rodzaj 
w podziale na poszczególne gminy przedstawia poniższa tabela. 

Podmioty gospodarki narodowej z obszaru LGD zarejestrowane w 2007 r. w rejestrze 
REGON 

Gmina Ogółem Sektor 
Publiczny 

Sektor 
Prywatny 

W sektorze prywatnym 

Spółki 
handlowe 

Fundacje, 
stowarzyszenia           
i organizacje 

społeczne 

Osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
Zagórów 591 27 564 5 33 490 

Lądek 367 11 356 4 21 321 
Powidz 212 13 199 5 7 178 
Słupca 582 16 566 14 15 515 

Strzałkowo 808 22 786 18 21 686 
Obszar 
LGD 2 560 89 2 471 46 97 2 190 

Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych 

Wskaźnik aktywności gospodarczej określony liczbą podmiotów gospodarczych na 10 tys. 
ludności nie jest zbyt wysoki i wynosi 723 (dla całej Wielkopolski wynosi on 1040). 
Największą aktywnością gospodarczą mierzoną tym wskaźnikiem cechuje się gmina Powidz 
(1009), a najmniejszą gminy Lądek i Słupca (odpowiednio 644 i 640).  

Branże o największym znaczeniu na obszarze LGD to handel i naprawy, budownictwo oraz 
przetwórstwo przemysłowe. 

Turystyka 

Mimo dużego potencjału turystycznego, którego składniki zostały opisane w poprzednich 
rozdziałach, branża turystyczna jest słabo rozwinięta i stanowi niewielką część gospodarki 
obszaru. Świadczy o tym mała liczba obiektów oferujących nocleg: jest to 8 ośrodków 
wczasowych położonych nad Jeziorem Powidzkim, 1 hotel i 14 gospodarstw 
agroturystycznych. Obiekty te mają łącznie 600 miejsc noclegowych. Znacznie lepiej 
przedstawia się sytuacja w zakresie indywidualnych obiektów rekreacyjnych – przy Jeziorze 
Powidzkim do tej pory powstało około 1000 domków letniskowych, w gminie Słupca 
zaczyna się budowa takich obiektów, także gmina Strzałkowo wkrótce wytyczy obszary 
zabudowy rekreacyjno-letniskowej.  

Dość uboga jest sieć obiektów gastronomicznych – na całym obszarze funkcjonuje zaledwie 
20 obiektów całorocznych. Nad jeziorem Powidzkim w sezonie działa dodatkowo około  
20 obiektów sezonowych. Słabo rozwinięte są także inne usługi turystyczne - brakuje 
wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, urządzonych przystani, boisk, kortów, 
ośrodków jeździeckich, łowisk dla wędkarzy i innych tego rodzaju obiektów i urządzeń 
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turystycznych. Niedostateczna jest także promocja walorów turystycznych obszaru – brakuje 
odpowiednich wydawnictw, stron internetowych i punktów informacji. 

Mimo opisanych wyżej braków obszar co roku odwiedza około 25-30 tys. turystów, co jest 
najlepszym potwierdzeniem jego atrakcyjności turystycznej. 

Infrastruktura społeczna 

Podstawowa infrastruktura edukacyjna obszaru objętego strategią składa się z 13 przedszkoli, 
18 szkół podstawowych, 7 gimnazjów i 2 szkół ponadgimnazjalnych. 

Działalność społeczno - kulturalna jest prowadzona przez 12 bibliotek i 5 domów kultury. 
Sieć obiektów społeczno - kulturalnych dopełnia 10 świetlic wiejskich i 29 sal w remizach, 
pełniących rolę świetlic. Wymienione obiekty służą krzewieniu kultury i sztuki, 
kultywowaniu tradycji, udzielaniu pomocy organizacyjnej społecznym ruchom kulturalno - 
oświatowym oraz organizowaniu szkoleń poszerzających zakres kompetencji 

i umiejętności mieszkańców. Grupy i zespoły artystyczne działające przy domach kultury 
pozwalają rozwijać zainteresowania artystyczne dzieciom, młodzieży i dorosłym. Obecnie  
na obszarze istnieje 18 takich grup – głównie są to zespoły wokalne, taneczne, chóry  
i orkiestry dęte. 

Ośrodki kultury organizują co roku wiele imprez upowszechniających kulturą wśród 
mieszkańców. Największym zainteresowaniem cieszą się imprezy rodzinne, na przykład dni 
gminy, dożynki oraz imprezy organizowane z okazji świąt państwowych. Organizowane  
są także imprezy dla bardziej wyrobionych odbiorców kultury – konkursy recytatorskie, 
koncerty muzyki poważnej, przeglądy teatralne czy biesiady zespołów chóralnych.  

Ważną rolę w życiu społeczności wiejskich pełnią również obiekty rekreacyjno - sportowe. 
Na obszarze LGD największą grupę obiektów tego typu stanowią boiska sportowe 

i stadiony, których jest 28. Sal sportowych jest 9, a listę obiektów sportowych dopełniają:  
4 kąpieliska, 4 korty tenisowe, przystań, siłownia i dwa ośrodki jazdy konnej. Małe dzieci 
mają bezpieczne warunki do zabawy na 23 placach zabaw.  

Większość wymienionych obiektów, zwłaszcza boisk i sal sportowych, to obiekty 
przyszkolne. Po zajęciach lekcyjnych są one wykorzystywane do organizowania zajęć 
sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Na obszarze objętym strategią jest organizowanych wiele imprez sportowo-rekreacyjnych, 
promujących sport i aktywny wypoczynek. Najczęściej są to turnieje i zawody sportowe – 
turnieje piłki nożnej, biegi uliczne, maratony rowerowe, maratony pływackie, a nawet zawody 
modeli pływających.  

Aktywność społeczna 

Na obszarze LGD działa ponad 60 organizacji pozarządowych, angażujących się aktywnie  
w rozwój regionu. Wśród nich największą grupę stanowią Ochotnicze Straże Pożarne, 
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których jest 54. Prowadzą one nie tylko działania operacyjno - bojowe, ale także kulturalno - 
społeczne. Niektóre OSP, np. OSP Lądek mają na swym koncie udział i zwycięstwa  
w prestiżowych zawodach sportowo - pożarniczych, także na szczeblu międzynarodowym. 

Przejawem aktywności kulturalnej mieszkańców są zespoły ludowe, których na obszarze LSR 
istnieje kilka (Szetlewskie Łany, Trąbczynianki, Rząśniki od Strzałkowa, Powidzanki) oraz 
chóry (chór KANON ze Słupcy, CANTABILE z Zagórowa, chór KANTATA ze Strzałkowa, 
chór SONATA z Powidza).  

Spośród stowarzyszeń prowadzących działalność w obszarze historyczno - kulturowym  
na uwagę zasługuje Towarzystwo Przyjaciół Lądu i Ziemi Nadwarciańskiej. Zajmuje się ono 
popularyzacją dziedzictwa historycznego (m. in. współorganizuje Festiwali Kultury 
Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie). Na uwagę zasługuje również aktywność Drużyny 
Słowiańskiej WARCIANIE, która promuje Ziemię Słupecką w kraju i poza jego granicami 
biorąc udział w imprezach charakterze historycznym.  

Dużą aktywność społeczną wykazuje Stowarzyszenie ORATORIUM w Lądzie, które  
od wielu lat prowadzi działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, szczególnie  
ze środowisk patologicznych. Opiekę nad wychowankami Oratorium sprawują wolontariusze 
- kwalifikowani wychowawcy wraz z asystentami, tzn. osobami aspirującymi do osiągnięcia 
kwalifikacji wychowawcy, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym. 

Od wielu lat działa Słupeckie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne, które poprzez swoje 
inicjatywy wzbogaca życie kulturalne regionu. W ostatnim czasie było ono organizatorem 
Sejmiku Regionalistów województw wielkopolskiego i kujawsko - pomorskiego. 

Wiele lokalnych organizacji zaangażowało się w partnerską współpracę na rzecz 
przygotowania, promocji i rozwoju nowego produktu turystycznego w miejscowości Ląd pod 
nazwą „Słowianie - Piastowie - Cystersi. Ląd nad Wartą Dziedzictwem Kultury Polskiej  
i Europejskiej”. Celem działań jest utworzenie parku kulturowego w Lądzie, obejmującego 
pobliskie stanowiska archeologiczne wraz z grodziskiem wczesnośredniowiecznym  
i klasztorem pocysterskim, a także rekonstrukcję grodu piastowskiego. Do tej pory udało się 
wybudować w Lądzie zręby grodu, wzorowane na grodziskach wczesnośredniowiecznych. 
Tradycją stały się corocznie organizowane 

w Lądzie Festiwale Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej, popularyzujące i promujące bogate 
dziedzictwo kulturowo-historyczne obszaru LGD. Podobne cele przyświecają organizacji 
wystaw czasowych, konferencji, lekcji dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także wydawanie 
publikacji popularyzujących wiedzę przyrodniczą i historyczną Ziemi Nadwarciańskiej. Obok 
lokalnych samorządów, przy organizacji i realizacji opisanych działań uczestniczą m.in. 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa 
Salezjańskiego w Lądzie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu, Fundacja „Patrimonium” w Poznaniu, Drużyna Słowiańska WARCIANIE  
oraz Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział w Poznaniu. 
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Ważny obszar aktywności społecznej stanowi sport, rekreacja i aktywny wypoczynek. Także  
i w tej dziedzinie organizowanych jest wiele imprez dla mieszkańców obszaru. 

Od 7 lat na wodach jeziora powidzkiego rozgrywane są Regaty o Puchar Starosty 
Słupeckiego „Na powitanie wakacji” z cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych. 
Interesującą propozycją są również coroczne wędrówki pradoliną Warty - „Ekspedycja 
Nadwarciańska” organizowane przez Słupecką Organizację Turystyczną.  

Specyfika obszaru 

Obszar objęty strategią cechuje wysoki stopień spójności, a jednocześnie posiada on własną 
specyfikę odróżniającą go od otaczających terenów. Składają się na nią opisane niżej czynniki 
krajobrazowo - przyrodnicze, historyczno - kulturowe, gospodarcze oraz społeczne. 

Specyfika krajobrazowo - przyrodnicza jest wynikiem położenia obszaru wzdłuż doliny 
Warty. Krajobraz Doliny Środkowej Warty jest jednym z najlepiej zachowanych naturalnych 
i półnaturalnych krajobrazów typowej rzeki nizinnej w skali europejskiej, co potwierdza 
uwzględnienie jej w programach CORINE biotopes i ECONET- Polska. 

O ponadprzeciętnych walorach krajobrazowo - przyrodniczych tego terenu świadczy 
utworzenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Elementami chronionymi Parku są: 
krajobraz polodowcowy, bogata awifauna obejmująca 153 gatunki ptaków oraz bogata 
roślinność (blisko 1070 gatunków roślin naczyniowych). Nieco na północ od doliny Warty 
rozciąga się drugi obszar chroniony - Powidzki Park Krajobrazowy. Przedmiotem ochrony  
w tym Parku jest urozmaicona rzeźba terenu, będąca wynikiem działalności lodowca, liczne 
jeziora, z najpiękniejszym Jeziorem Powidzkim, a także bogata fauna, wśród której znaczna 
ilość gatunków podlega ochronie. Obszar co roku przyciąga tysiące turystów, którzy mogą 
poznawać jego walory przyrodnicze dzięki licznym szlakom rowerowym i pieszym 
przebiegającym przez omawiany teren. 

Specyfika historyczno - kulturowa jest efektem wielowiekowej historii obszaru. Dolina rzeki 
od zarania dziejów stanowiła obszar prężnie rozwijających się skupisk osadniczo - 
kulturowych, dlatego jest pełna pamiątek z przeszłości. W okresie budowy zrębów państwa 
polskiego tutejsze grody dość szybko weszły w skład domeny piastowskiej, stając się jedną  
z ważniejszych jednostek administracji terytorialnej w Wielkopolsce, znaną pod nazwą 
kasztelani lądzkiej. Znaczenie polityczno - administracyjne owej strefy wzrosło jeszcze 
bardziej w okresie późnego średniowiecza. Umiejscowienie w Lądzie Cystersów i ich wpływ 
na rozwój i gospodarkę całego regionu zostawiły ślad również we współczesnym krajobrazie. 
Przez teren Ziemi Wartej Odkrycia przechodzą ważne szlaki turystyczne wpisane  
do europejskich szlaków kulturowych: szlak cysterski i szlak bursztynowy oraz szlak 
piastowski. 

W gospodarce obszaru dominującym sektorem jest rolnictwo, jednak rozdrobniona struktura 
rolna, niska jakość gleb oraz niekorzystne warunki klimatyczne (mała ilość opadów) stanowią 
ograniczenie dla jego rozwoju i zastosowania bardziej intensywnych form produkcji.  
Na obszarze objętym strategią dominują uprawy o mniejszych wymaganiach glebowo - 
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wodnych – żyto, mieszanki zbożowe, pszenżyto, kukurydza, zielonka i buraki cukrowe. 
Cechy rolniczej przestrzeni produkcyjnej obszaru sprzyjają rozwojowi alternatywnych 
kierunków produkcji rolnej - rolnictwa ekologicznego, a także uprawie roślin na cele 
energetyczne np. wierzby energetycznej, która ma stosunkowo niskie wymagania glebowe.  

Rolnictwo ekologiczne jest szansą dla gospodarstw małych, których jest tu bardzo dużo. 
Większa pracochłonność w rolnictwie ekologicznym może dać zatrudnienie całej rodzinie 
żyjącej w takim gospodarstwie. Koszty własne gospodarstwa ekologicznego są zdecydowanie 
niższe, a w związku z tym wzrasta rentowność produkcji. Dobra perspektywa rysuje się dla 
gospodarstw położonych na obszarach uznanych za przyrodniczo cenne lub o szczególnych 
walorach krajobrazowych, a przez to atrakcyjnych z punktu widzenia turystyki Mogą one 
łączyć rolnictwo ekologiczne i agroturystykę (agro - ekoturystyka). Rozwój tych form 
umożliwiłby kontakt klienta z producentem, a tym samym pozwoliłoby na lepsze rozpoznanie 
rynku konsumenta. 

Specyfika gospodarcza to również dość niski wskaźnik aktywności gospodarczej w branżach 
pozarolniczych. Jest to między innymi efekt braku tradycji przedsiębiorczości. Obecna 
sytuacja wymaga zmiany poprzez działania w sferze okołobiznesowej (szkolenia, ułatwienie 
dostępu do informacji gospodarczej itp.) oraz zapewnienie wsparcia finansowego dla osób 
podejmujących działalność gospodarczą. 

Sytuację społeczną obszaru charakteryzują zarówno czynniki pozytywne, jak i negatywne.  
Do pierwszej grupy można zaliczyć wysoki poziom integracji, silne poczucie tożsamości 
lokalnej oraz duża liczba cyklicznych imprez kulturalno- rozrywkowych. Czynniki negatywne 
to przede wszystkim  

• niewystarczająca liczba obiektów społeczno - kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych, 
• niska aktywność społeczna i brak zainteresowania sprawami publicznymi dużej części 

mieszkańców, 
• mała liczba organizacji pozarządowych, zwłaszcza zrzeszających młodzież, 
• mała skłonność rolników i przedsiębiorców do podejmowania zespołowych działań 

gospodarczych. 
 

Jak widać, w społecznej specyfice obszaru przeważają czynniki negatywne, grożące 
społeczną marginalizacją części mieszkańców i dezintegracją społeczności lokalnej. 
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Rozdział III. Analiza SWOT 

W trakcie prac nad strategią jeden z warsztatów był poświęcony identyfikacji mocnych  
i słabych stron obszaru oraz szans i zagrożeń dla jego rozwoju. Wyniki warsztatu 
przedstawione są poniżej: 

Mocne strony Słabe strony 

• Duże walory przyrodniczo-  
turystyczne,  w tym lokalizacja 
dwóch parków krajobrazowych  
na terenie LGD 

 
• Zlokalizowane na terenie LGD 

obszary zaliczane do sieci NATURA 
2000, będącej systemem ochrony 
zagrożonych składników 
różnorodności biologicznej 
kontynentu europejskiego 

 
• Brak przemysłu uciążliwego dla 

środowiska 
 

• Wysokie wartości przyrodniczo – 
kulturowe i turystyczne 

 
• Położenie pomiędzy pojezierzami 

 
• Znaczne zasoby wód 

powierzchniowych z rozwiniętą 
siecią dopływów 

 
• Cenne zasoby historyczno-kulturowe 

 
• Położenie przy ważnych ciągach 

komunikacyjnych (autostrada A2, 
linia kolejowa Berlin-Moskwa, droga 
krajowa Warszawa-Poznań)  

 
• Bliskość aglomeracji poznańskiej 

(około 1 godziny jazdy) 
 

• Duża liczba cyklicznych imprez 
kulturalno-rozrywkowych o zasięgu 
ogólnopolskim i międzynarodowym 

 
• Istnienie na terenie Lądu Ośrodka 

Edukacji Przyrodniczej 
 

• Stosunkowo wysoki poziom 
bezrobocia 

 
• Dominacja rolnictwa w gospodarce 

lokalnej 
 

• Niski poziom aktywności 
gospodarczej 

 
• Brak tradycji przedsiębiorczości, brak 

dobrych wzorów działalności 
gospodarczej 

 
• Migracja młodych, wykształconych 

ludzi do dużych miast (Poznań) i za 
granicę 

 
• Niski poziom pozyskiwaniu środków 

pomocowych i brak umiejętności  
w tym zakresie 

 
• Utrudniony dostęp do kultury  

i Internetu 
 

• Niski standard techniczny i słabe 
wyposażenie obiektów społeczno-
kulturalnych i sportowo-
rekreacyjnych 

 
• Niska aktywność społeczna i brak 

zainteresowania sprawami 
publicznymi dużej części 
mieszkańców 

 
• Mała liczba organizacji 

pozarządowych, zwłaszcza 
zrzeszających młodzież 

 
• Mała skłonność rolników  

i przedsiębiorców do podejmowania 
zespołowych działań gospodarczych  
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• Działalność drużyny WARCIANIE 
 

• Aktywna działalność klubów 
sportowych 

 
• Realizacja projektu- „Powrót do 

źródła- budowa grodu słowiańskiego 
w Lądzie nad Wartą” 

 
• Obecność liderów w społeczności 

oraz sprawna administracja 
 

• Istnienie Stowarzyszenia Unia 
Nadwarciańska promującego ideę 
partnerstwa lokalnego 

 
• Rozwinięty sektor małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP) 
 

• Dominacja rolnictwa w gospodarce 
lokalnej 

 
 

 
• Duża liczba małych, niedochodowych 

gospodarstw rolnych 
 

• Trudności ze zbytem produktów 
rolnych 

 
• Niedorozwój infrastruktury 

turystycznej 
 

• Zaniedbane obiekty zabytkowe 
 

• Brak lokalnego produktu 
charakterystycznego dla 
mikroregionu 

 

Szanse Zagrożenia 

• Wzrost gospodarczy kraju 

• Wykorzystanie środków 
pomocowych UE 

• Rosnące zainteresowanie aktywnym 
wypoczynkiem, turystyką wiejską, 
agroturystyką i turystyką kulturową 

• Wpisanie rozwoju turystyki w 
strategiczny rozwój Wielkopolski 

• Rosnące zapotrzebowanie rynku na 
ekologiczną żywność 

• Konkurencyjne ceny w Polsce w 
stosunku do zachodniej Europy 

• Zwiększanie mobilności 
społeczeństwa 

• Współpraca z sąsiednimi Lokalnymi 
Grupami Działania i regionami w 

• Niestabilne prawo w Polsce i polityka 
zmieniająca się wraz z kadencją 
władz 

• Biurokracja i utrudnione procedury 
pozyskiwania środków. 

• Wysokie podatki i koszty pracy 

• Słaby stan dróg w Polsce 

• Rosnące ceny paliw wpływające na 
ceny towarów i usług 

• Niska świadomość ekologiczna 
społeczeństwa 

• Silna konkurencja ze strony innych 
regionów 

• Porównywalność cen ofert 
turystycznych krajowych  
i zagranicznych 
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dziedzinie promocji turystycznej;  • Utrudniony dostęp do 
specjalistycznej opieki zdrowotnej 

 

Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 

Obszar działania Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska to jeden ze wschodzących regionów 
turystycznych. Bardzo cenne walory przyrodniczo-krajobrazowe - położenie pomiędzy 
pojezierzami, obszary NATURA 2000, lokalizacja parków krajobrazowych, w połączeniu  
z bogatym dziedzictwem historyczno-kulturowym tworzą wysoki potencjał do rozwoju 
turystyki. Już obecnie region przyciąga co roku rzesze przyjezdnych. Bliskość aglomeracji 
poznańskiej i bardzo dobre połączenie (autostrada, droga krajowa, trasa kolejowa o dużym 
natężeniu ruchu) są dodatkowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi turystyki. 
Wzmocnienie turystycznej funkcji regionu wydaje się w tej sytuacji dość oczywistym 
kierunkiem działania Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska. Prowadzące do tego działania 
powinny obejmować poprawę stanu infrastruktury turystycznych, rewitalizację obiektów 
zabytkowych oraz poszukiwanie lokalnych produktów charakterystycznych dla regionu.  

Mając na uwadze turystów zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem należałoby 
zwiększyć liczbę obiektów służących do uprawiania sportów, aktywnego wypoczynku  
i rekreacji. Obiekty te będą służyć nie tylko turystom, lecz także mieszkańcom obszaru, 
poprawiając warunki i jakość ich życia. 

Przy tworzeniu zróżnicowanej oferty turystycznej należy wykorzystać bogate i wciąż żywe 
dziedzictwo kulturowe tych terenów, w tym tradycje rzemiosła i rękodzieła, 
charakterystyczne dla tego obszaru produkty lokalne (w tym kulinarne), kultywowane 
obrzędy i zwyczaje oraz różne formy sztuki mające swe korzenie w bogactwie kultury 
kaszubskiej.  

Na obszarze objętym strategią mimo postępującej poprawy sytuacji na rynku pracy 
bezrobocie ciągle stanowi duży problem. W części łączy się on z niskim poziomem 
aktywności gospodarczej mieszkańców. Poprawa sytuacji w tym zakresie wymaga dalszych 
działań adresowanych do osób bezrobotnych (podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych, 
motywowania do podjęcia pracy) oraz do osób, których potencjał osobisty i posiadane zasoby 
umożliwiają podjęcie działalności gospodarczej. Instrumenty wsparcia dla tej grupy osób  
to szkolenia i doradztwo oraz wsparcie finansowe na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa.  

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, mieszkańcy obszaru dość krytycznie oceniają stan 
infrastruktury społecznej. Szczególnie dolegliwy dla nich jest zły stan techniczny i słabe 
wyposażenie placówek społeczno-kulturalnych i obiektów sportowo-rekreacyjnych. Pogarsza 
to poziom jakości życia odczuwany przez mieszkańców obszaru. Dla wielu z nich, zwłaszcza 
młodych i wykształconych stanowi jeden z argumentów skłaniających do szukania lepszego 
miejsca pracy i zamieszkania w aglomeracji poznańskiej lub za granicą, natomiast tym, którzy 
tu pozostają, ze względu na ograniczone możliwości interesującego spędzania wolnego czasu 
i rozwoju zainteresowań grozi marazm lub uleganie różnym patologiom społecznym.  
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Rozdział IV. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR, wskazanie 
przedsięwzięć planowanych w ramach LSR oraz określenie wskaźników 
realizacji celów i przedsięwzięć LSR 

Cele LSR oraz planowane w jej ramach przedsięwzięcia przedstawione w dalszej części 
niniejszego rozdziału zostały określone w trakcie uspołecznionego procesu przygotowania 
LSR, opisanego w rozdziale XI. Decydującym momentem w tym zakresie była seria 
warsztatów strategicznych przeprowadzonych w dniach 21 i 22 listopada oraz 14 grudnia 
2007 roku. Uczestnicy tych warsztatów sformułowali następujące cele ogólne LSR: 

1. Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego  

2. Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego 

3. Zwiększenie aktywności gospodarczej  

4. Zwiększenie zdolności pozyskiwania środków pomocowych 

Przyjęte cele ogólne w pełni odpowiadają celom Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 

Prawie wszystkie cele ogólne przyjęte w strategii nawiązują do unikalnych zasobów 
kulturowych i przyrodniczych obszaru. Społeczność lokalna postrzega je jako szanse  
na rozwój funkcji turystycznej tego obszaru. Mając to na uwadze za naczelny cel strategii 
uznano zachowanie i waloryzację tych zasobów. Oznacza to, że w LSR jest kontynuowany 
kierunek działania wskazany jako temat wiodący Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, opracowanej w 2006 roku na potrzeby Pilotażowego Programu Leader+.  

Zasoby, które będą podstawą rozwoju obszaru są rozproszone, znajdują się w zarządzie wielu 
różnych podmiotów, z których każdy dysponuje pewną ich cząstką. Aby zrealizować przyjęty 
cel główny, związany z efektywnym wykorzystaniem posiadanych zasobów, konieczna jest 
aktywności wielu różnych podmiotów i ich dobra współpraca. Uzyskanie pożądanego stanu  
w tym zakresie wymaga odpowiednich działań, które będą realizowane w ramach drugiego 
celu ogólnego „Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego”. Trzeci cel 
ogólny „Zwiększenie aktywności gospodarczej” jest powiązany z poprzednimi i będzie 
polegać na rozwoju tych branż i kierunków działalności gospodarczej, które przyczynią się  
do lepszego wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych obszaru. Czwarty cel 
ogólny „Zwiększenie zdolności pozyskiwania środków pomocowych” ma charakter 
horyzontalny. Jego realizacja będzie sprzyjać zarówno efektywnemu wykorzystaniu zasobów 
(cel ogólny 1), jak też aktywizacji mieszkańców (cel ogólny 2) oraz wzrostowi aktywności 
gospodarczej na obszarze objętym LSR (cel ogólny 3). Jak widać z tej krótkiej analizy, 
przyjęte cele strategii pozostają we wzajemnych ścisłych związkach i oddziaływaniach. 

Doprecyzowaniem celów ogólnych są cele szczegółowe, w których wskazano konkretne 
efekty założone do osiągnięcia w okresie realizacji strategii, to znaczy w okresie od 2009  
do 2015 roku. W odniesieniu do przyjętych celów ogólnych określono kierunkowe działania 
(przedsięwzięcia), w ramach których realizowane będą poszczególne operacje i projekty. 
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Przedsięwzięcia te uwzględniają zarówno projekty, które będą realizowane przez Lokalną 
Grupę Działania na przykład jako projekty współpracy lub projekty aktywizacji społeczności 
lokalnej, jak też operacje które będą realizowane przez beneficjentów działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju”. Wszystkie opisane dalej operacje i projekty będą sfinansowane 
ze środków Osi 4 Leader. 

Poniżej w formie tabelarycznej opisano cele ogólne i szczegółowe strategii Stowarzyszenia 
LGD Unia Nadwarciańska, a następnie planowane w ramach LSR przedsięwzięcia.  
W końcowej części rozdziału określono wskaźnik, które będą służyły do oceny stopnia 
realizacji LSR. Przyjęty układ wskaźników obejmuje: 

• wskaźniki produktu, odnoszące się do poszczególnych przedsięwzięć. Zostały one 
podane w ramach opisu każdego przedsięwzięcia. Wskaźniki te określają bezpośrednie 
efekty, które powinny zostać uzyskane w wyniku realizacji poszczególnych przedsięwzięć.  
O ile nie określono tego inaczej, podane w tabelach docelowe wartości wskaźników produktu 
zostaną osiągnięte w okresie realizacji strategii, to znaczy do końca 2015 roku. Wskaźniki 
produktu będą stosowane do bieżącego monitoringu działalności LGD w zakresie wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju; 

• wskaźniki rezultatu, odnoszące się do przyjętych w LSR celów szczegółowych. 
Wskaźniki rezultatu pozwolą ocenić efektywność operacji zrealizowanych w ramach 
wdrażania LSR i ich wpływ na osiągnięcie założonych celów szczegółowych strategii.  
O ile nie określono tego inaczej, rokiem docelowym osiągnięcia założonych wartości 
wskaźników rezultatu jest ostatni rok realizacji strategii (2015). 

• wskaźniki oddziaływania, odnoszące się do zakładanych celów ogólnych strategii. 
Przyjęte wskaźniki oddziaływania pozwolą zmierzyć i ocenić długookresowe efekty  i zmiany 
uzyskane w wyniku wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju. O ile nie określono tego inaczej, 
podane w tabelach docelowe wartości wskaźników oddziaływania zostaną osiągnięte  
w okresie realizacji strategii, to znaczy do końca 2015 roku. W przypadku, gdy wartość 
wskaźnika oddziaływania jest wielkością względną wyrażoną w procentach, oznacza ona 
spodziewaną zmianę danego wskaźnika w okresie realizacji strategii (tj. w latach 2009-2015), 
odniesioną do wielkości początkowej tego wskaźnika, to znaczy jego wartości w 2009 roku, 
w którym rozpoczął się proces wdrażania LSR. 

Cele ogólne i cele szczegółowe LSR 

Cel ogólny 1: Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

Cele szczegółowe: 

1.1.Poprawa stanu obiektów zabytkowych 

1.2.Rozbudowa infrastruktury turystycznej  

1.3.Zachowanie i promocja  walorów przyrodniczych obszaru 
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1.4.Ożywienie i kultywowanie miejscowych tradycji historyczno-kulturowych 

Planowane przedsięwzięcia: 

1.A Podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru 

1.B Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego 

Cel ogólny 2: Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego 

Cele szczegółowe: 

2.1.Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców  

2.2.Rozwój ilościowy i jakościowy organizacji pozarządowych  

2.3.Rozbudowa infrastruktury społecznej 

Planowane przedsięwzięcia: 

2.A Zintegrowana i aktywna społeczność lokalna 

Cel ogólny 3: Zwiększenie aktywności gospodarczej 

Cele szczegółowe: 

3.1.Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy 

3.2.Ułatwianie dostępu do wiedzy na temat przedsiębiorczości i informacji gospodarczej 

3.3.Rozwój branży produktów lokalnych 

Planowane przedsięwzięcia: 

3.A Przedsiębiorcza wieś 

Cel ogólny 4: Zwiększenie zdolności pozyskiwania środków pomocowych 

Cele szczegółowe: 

4.1. Upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz ułatwienie dostępu do usług doradczych 
związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych 

Planowane przedsięwzięcia: 

4.A Zwiększenie zdolności pozyskiwania środków pomocowych. 
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Przedsięwzięcia planowane w ramach strategii 

Przedsięwzięcie 1.A. Podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru 

Opis przedsięwzięcia 

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju ze względu na bogate i unikalne dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze posiada bardzo duży potencjał turystyczny. Jego wykorzystanie 
wymaga jednak podjęcia działań, które spowodują wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru 
i tworzenie nowych produktów turystycznych, co przyczyni się do większego napływu 
turystów. Niezbędne działania w tym kierunku to rozbudowa infrastruktury turystycznej, 
renowacja obiektów zabytkowych oraz zachowanie unikalnych walorów przyrodniczo-
krajobrazowych obszaru, ich lepsze wyeksponowanie i promocja. Działania te wejdą  
w zakres planowanego przedsięwzięcia.  

Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych: 

• Poprawa stanu obiektów zabytkowych  

• Rozbudowa infrastruktury turystycznej  

• Zachowanie i promocja  walorów przyrodniczych obszaru 

Grupy docelowe 

Przedsięwzięcie będzie realizowane z udziałem następujących grup docelowych: 

• Rolników 

• Mikroprzedsiębiorców z branży: usług turystycznych, handlu oraz z branży drobnej            

            wytwórczości, rzemiosła i rękodzielnictwa 

• Organizacji pozarządowych 

• Samorządów lokalnych 

• Kościołów i innych związków wyznaniowych 

• Osób fizycznych podejmujących inicjatywy zbieżne z celami przedsięwzięcia 

Zakres przedsięwzięcia (operacje i działania finansowane w ramach przedsięwzięcia) 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – operacje obejmujące: świadczenie 
usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym; świadczenie usług 
turystycznych związanych z rekreacją i wypoczynkiem; rzemiosło i rękodzieło 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – operacje obejmujące: świadczenie usług 
turystycznych związanych z rekreacją i wypoczynkiem 

Odnowa i rozwój wsi – operacje obejmujące: budowę szlaków turystycznych; budowę, 
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przebudowę, remont i wyposażenie budynków i obiektów małej infrastruktury turystycznej 
pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturowe; urządzanie  
i porządkowanie terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku; rewitalizację 
obiektów zabytkowych, odnawianie i konserwację lokalnych pomników historycznych  
i miejsc pamięci 

Małe projekty – operacje obejmujące: organizację imprez promujących dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze obszaru; utworzenie/zmodernizowanie bazy informacji turystycznej 
oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji 
informacyjnych; budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej; zachowanie  
lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego  
i krajobrazowego; odbudowę, renowację, zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie 
obiektów kulturowych i historycznych 

Projekty współpracy – projekt „Rozwój turystyki w dolinie środkowej Warty” realizowany 
we współpracy z lokalnymi grupami działania sąsiadującymi z LGD „Unia Nadwarciańska” 
oraz grupami leżącymi wzdłuż rzeki Warty 

Aktywizacja i nabywanie umiejętności – badania i analizy dotyczące rozwoju turystyki, 
informowanie o obszarze objętym LSR i założeniach LSR w zakresie rozwoju turystyki; 
doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy, zgodnych z zakresem 
przedsięwzięcia; aktywizowanie i zachęcanie społeczności lokalnej do udziału w działaniach 
na rzecz rozwoju turystyki. 

Przedsięwzięcie 1.B. Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego   

Opis przedsięwzięcia 

Uczestnicy warsztatów strategicznych uznali lokalne dziedzictwo kulturowe za ważny 
czynnikiem, który może wzbogacić ofertę turystyczną obszaru i zwiększyć jego turystyczną 
atrakcyjność. Dlatego w strategii zaplanowano przedsięwzięcie ukierunkowane  
na zachowanie lub odtwarzanie tego dziedzictwa, a także zachęcanie i stwarzanie 
mieszkańcom warunków do jego kultywowania. 

Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych: 

• Ożywienia i kultywowania miejscowych tradycji historyczno-kulturowych;  

Grupy docelowe 

Przedsięwzięcie będzie realizowane z udziałem następujących grup docelowych: 

• Rolników 

• Mikroprzedsiębiorców wytwarzających produktu oparte o wykorzystanie lokalnego   

           dziedzictwa kulturowego 
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• Organizacji pozarządowych 

• Twórców ludowych oraz grup i zespołów artystycznych kultywujących lokalne  

            dziedzictwo kulturowe 

• Samorządów lokalnych 

• Kościołów i innych związków wyznaniowych 

• Osób fizycznych podejmujących inicjatywy zbieżne z celami przedsięwzięcia  

Zakres przedsięwzięcia (operacje i działania finansowane w ramach przedsięwzięcia) 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – operacje obejmujące: świadczenie 
usług lub produkcję opartą o wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – operacje obejmujące: świadczenie usług lub 
produkcję opartą o wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego 

Odnowa i rozwój wsi – operacje obejmujące: zakup towarów służących przedsięwzięciom 
związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych i tradycyjnych zawodów;  

Małe projekty – operacje obejmujące: organizację szkoleń i innych przedsięwzięć  
o charakterze edukacyjnym dotyczących lokalnego dziedzictwa kulturowego; organizację 
imprez kulturalnych oraz promocję lokalnej twórczości opartej na lokalnym dziedzictwie 
kulturowym i historycznym; kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; wydanie 
folderów i innych publikacji informacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego 

Aktywizacja i nabywanie umiejętności – działania LGD o charakterze informacyjno-
promocyjnym dotyczącym dziedzictwa kulturowego; doradztwo w zakresie przygotowania 
wniosków o przyznanie pomocy, zgodnych z zakresem Przedsięwzięcia 1B; badania, analizy 
i szkolenia których tematem jest dziedzictwo kulturowe i historyczne obszaru; 
organizowanie wydarzeń promocyjnych związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym 

2.A. Zintegrowana i aktywna społeczność lokalna   

Opis przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie jest nastawione na pogłębianie integracji społeczności lokalnej, 
wzmacnianie poczucia tożsamości i wzrost społecznej aktywności mieszkańców. Sprawy  
te mają duże znaczenie przede wszystkim w aspekcie jakości życia. Aktywność i integracja 
społeczna są również koniecznym warunkiem budowy społeczeństwa obywatelskiego. 
Przedsięwzięcie będzie obejmować m.in. działania związane z kreowanie liderów lokalnych, 
przywracanie pamięci o lokalnej historii i kulturze, pomoc w tworzeniu instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego (np. grup i organizacji społecznych, mediów lokalnych, forów 
dyskusyjnych) oraz reintegrację osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Pobudzanie aktywności społecznej będzie realizowane poprzez udzielanie pomocy dla 
oddolnych inicjatyw podejmowanych w sferze kultury, sportu i rekreacji, a także zupełnie 



 
 

50 

nowe metody – tworzenie Mapy Inicjatyw Lokalnych upowszechniającej najlepsze 
przykłady zaangażowania społecznego oraz organizację Ligi Gmin, w której rywalizacja 
międzygminna stworzy zachętę do społecznego zaangażowania. W zakres przedsięwzięcia 
wejdą także inwestycje poprawiające stan infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-
sportowej oraz inwestycje ułatwiające dostęp do Internetu.  

Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych: 

• Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców  

• Rozwój ilościowy i jakościowy organizacji pozarządowych  

• Rozbudowa infrastruktury społecznej  

Grupy docelowe 

Przedsięwzięcie będzie realizowane z udziałem różnych grup mieszkańców,  
w szczególności: 

• Organizacji pozarządowych 

• Samorządów lokalnych 

• Szkół i innych jednostek o charakterze edukacyjnym 

• Kościołów i innych związków wyznaniowych 

• Klubów sportowych 

• Grup i zespołów artystycznych 

• Osób fizycznych podejmujących inicjatywy zbieżne z celami przedsięwzięcia  

Zakres przedsięwzięcia (operacje i działania finansowane w ramach przedsięwzięcia) 

Odnowa i rozwój wsi – operacje obejmujące: przebudowę, remont lub wyposażenie 
obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne (np. świetlic i domów 
kultury) lub rekreacyjno-sportowe 

Małe projekty – operacje obejmujące: organizację szkoleń i innych przedsięwzięć  
o charakterze edukacyjnym; zakup urządzeń i sprzętu (w tym komputerów z dostępem  
do Internetu) i ich udostępnianie społeczności wiejskiej; organizację imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych i sportowych; promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej 
z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; 
kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; kultywowanie tradycyjnych 
zawodów i rzemiosła; remont świetlic wiejskich i ich wyposażenie 

Aktywizacja i nabywanie umiejętności – działania LGD związane z informowaniem  
o obszarze działania LGD oraz o LSR; wykonywanie badań i analiz dotyczących obszaru 
objętego LSR; świadczenie pomocy w zakresie opracowania wniosku o pomoc; szkolenie 
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kadr biorących udział we wdrażaniu LSR oraz szkolenie liderów lokalnych; organizacja 
imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych; animowanie społeczności lokalnych 

3.A. Przedsiębiorcza wieś 

Opis przedsięwzięcia 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich natrafia na wiele barier. Przedsięwzięcie 
będzie zawierać mechanizmy pomagające osobom przedsiębiorczym pokonać te bariery.  
Ci z nich, którym brak środków finansowych, będą mogli ubiegać się o pomoc na pokrycie 
wydatków inwestycyjnych związanych z podjęciem lub prowadzeniem nierolniczej 
działalności gospodarczej lub działalności gospodarczej w formie mikroprzedsiębiorstwa.  
Ta forma pomocy będzie udzielana przede wszystkim na działalność gospodarczą opartą  
o wykorzystanie zasobów lokalnych.  

Mając na uwadze trudności mieszkańców obszarów wiejskich w dostępie do informacji  
i doradztwa o charakterze gospodarczym, przedsięwzięcie będzie obejmować działania  
o charakterze szkoleniowym, informacyjnym i doradczym dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub zamierzających taką działalność podjąć. 

Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych: 

• Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy 

• Ułatwianie dostępu do wiedzy nt. przedsiębiorczości i informacji gospodarczej 

• Rozwój branży produktów lokalnych 

Grupy docelowe 

Przedsięwzięcie będzie realizowane z udziałem następujących grup docelowych: 

• Rolników  

• Mikroprzedsiębiorców z branży: usług turystycznych, usług związanych z rekreacją  
            i wypoczynkiem, rzemiosłem, rękodzielnictwem i drobną wytwórczością opartą  
            o wykorzystanie zasobów lokalnych 

• Samorządy lokalne 

• Organizacji pozarządowych 

• Osób fizycznych podejmujących inicjatywy zbieżne z celami przedsięwzięcia 

Zakres przedsięwzięcia (operacje i działania finansowane w ramach przedsięwzięcia) 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – operacje obejmujące: usługi dla 
gospodarstw rolnych lub leśnictwa (z wyłączeniem zakupu maszyn, urządzeń lub narzędzi  
do produkcji rolnej); usługi dla ludności (z wyłączeniem zakupu maszyn, urządzeń lub 
narzędzi do produkcji rolnej); sprzedaż hurtowa i/lub detaliczna; rzemiosło i/lub rękodzieło; 
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przetwórstwo produktów rolnych i/lub jadalnych produktów leśnych; wytwarzanie 
produktów energetycznych z biomasy; wynajmowanie pokoi oraz sprzedaż posiłków 
domowych lub świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie 
rolnym; usługi turystyczne; usługi związane z rekreacją i wypoczynkiem; produkcję 
wyrobów i usług opartych o wykorzystanie zasobów lokalnych 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – operacje obejmujące: usługi dla gospodarstw 
rolnych lub leśnictwa (z wyłączeniem zakupu maszyn, urządzeń lub narzędzi do produkcji 
rolnej); usługi dla ludności (z wyłączeniem zakupu maszyn, urządzeń lub narzędzi  
do produkcji rolnej); sprzedaż hurtowa i/lub detaliczna; rzemiosło i/lub rękodzieło; 
przetwórstwo produktów rolnych i/lub jadalnych produktów leśnych; wytwarzanie 
produktów energetycznych z biomasy;  świadczenie usług okołobiznesowych (np. 
rachunkowość, doradztwo gospodarcze, usługi informatyczne, projektowe, tłumaczenia); 
usługi turystyczne; usługi związane z rekreacją i wypoczynkiem; produkcję wyrobów i usług 
mających specyficzny, lokalny lub tradycyjny charakter 

Odnowa i rozwój wsi – operacje obejmujące: budowę, przebudowę, remont lub 
wyposażenie obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług (np. 
pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych, witryn) 

Małe projekty – operacje obejmujące: szkolenia w zakresie przedsiębiorczości; inicjowanie 
powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych  
na lokalnych zasobach i tradycyjnych , w tym na naturalnych surowcach i produktach 
rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie 
kulturowym, historycznym i przyrodniczym 

Aktywizacja i nabywanie umiejętności – działania LGD obejmujące: badania i analizy 
dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią, informowanie  
o obszarze działania LGD oraz o strategii; doradztwo w zakresie przygotowania wniosku  
o pomoc; szkolenia dla lokalnych liderów przedsiębiorczości 

4.A. Zwiększenie zdolności pozyskiwania środków pomocowych 

Opis przedsięwzięcia 

Środki pomocowe są szansą zdynamizowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru, 
jednak wykorzystanie tej szansy wymaga upowszechnienia wiedzy i umiejętności 
potrzebnych do ich pozyskiwania. Planowane przedsięwzięcie zakłada podjęcie działań  
w tym zakresie, adresowanych do mieszkańców obszaru, organizacji pozarządowych, 
rolników i mikroprzedsiębiorców. 

Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych: 

• Upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz ułatwienie dostępu do usług doradczych 
związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych 
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Grupy docelowe 

Przedsięwzięcie będzie realizowane z udziałem następujących grup docelowych: 

• Mikroprzedsiębiorstw świadczących usługi szkoleniowo-doradcze 

• Organizacji pozarządowych 

• Szkół i innych placówek edukacyjnych 

• Osób fizycznych podejmujących inicjatywy zbieżne z celami przedsięwzięcia 

Zakres przedsięwzięcia (operacje i działania finansowane w ramach przedsięwzięcia) 

Małe projekty – operacje obejmujące: organizację szkoleń umożliwiających nabycie 
umiejętności potrzebnych do przygotowania wniosków o pomoc oraz realizacji i rozliczania 
projektów; zakup oprogramowania związanego z pozyskiwaniem środków pomocowych  
i udostępnianie ich społeczności wiejskiej, publikacją zwartych opracowań na temat 
pozyskiwania i zarządzania projektami 

Aktywizacja i nabywanie umiejętności – działania LGD o charakterze informacyjno-
szkoleniowo-doradczym w zakresie przygotowania wniosków o pomoc oraz realizacji  
i rozliczania projektów 
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Wskaźniki realizacji przedsięwzięć i celów LSR 
 

Przedsięwzięcie Wskaźnik 
produktu 

Źródło danych Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu Źródło danych Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Cel ogólny Wskaźnik 
oddziaływania 

Źródło danych Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

 

1.A. Podniesienie 
turystycznej 
atrakcyjności 
obszaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba 
zrealizowanych 
operacji dotyczących 
promowania 
walorów 
turystycznych 
obszaru LGD (szt)  

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

4 

1.1. Poprawa stanu 
obiektów 
zabytkowych 

Liczba obiektów 
zabytkowych 
wyremontowanych w 
ramach wdrażania LSR 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

2 

1.Waloryzacja 
dziedzictwa 
kulturowego  
i przyrodniczego 

Wzrost liczby turystów 
odwiedzających obszar 
w 2014 r. w stosunku do 
2009 r., os., stan 
początkowy 13.330 os. 

Dane gmin 30644 

 

1.2. Rozbudowa 
infrastruktury 
turystycznej' 

Liczba obiektów  
infrastruktury 
turystycznej 
zbudowanych, 
odbudowanych lub 
wyremontowanych w 
ramach wdrażania LSR 
(szt.) 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

9 

Przyrost – w okresie 
realizacji strategii - 
liczby podmiotów 
gospodarczych 
świadczących na 
obszarze objętym LSR 
usługi turystyczne i/lub 
usługi związane z 
wypoczynkiem i 
rekreacją (szt.), stan 
początkowy 788 szt. 

Dane gmin 1770 

 

Liczba 
zrealizowanych 
operacji 
polegających na 
podjęciu lub 
rozszerzeniu 
działalności 
gospodarczej w 
zakresie usług 
turystycznych lub 
usług związanych  z 
rekreacją i  
wypoczynkiem na 
obszarze LGD (szt.) 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

6 

 

Liczba miejsc 
noclegowych 
utworzonych w okresie 
realizacji LSR (szt.)  

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

40 

 

Liczba obiektów 
gastronomicznych 
utworzonych lub 
zmodernizowanych w 
ramach wdrażania LSR 
(szt.)  

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

1 

 

Przyrost – w okresie 
realizacji strategii – 
liczby osób 
zatrudnionych w 
podmiotach 
gospodarczych 
świadczących na 
obszarze objętym LSR 
usługi turystyczne i/lub 
usługi związane z 
wypoczynkiem i 
rekreacją (osób), stan 
początkowy 788 szt. 

Dane gmin 
Dane ZUS 1770 

 

Liczba 
zrealizowanych 
operacji o charakterze 
inwestycyjnym, 
przyczyniających się 
do wzrostu 
turystycznej 
atrakcyjności obszaru 
LGD (szt.) 
 
 
 
 
 
 
 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

9 

 

1.3. Zachowanie i 
promocja walorów  
kulturowo- 
przyrodniczych 
obszaru 

Liczba ścieżek 
edukacyjnych i szlaków 
turystycznych 
promujących walory  
kulturowo-przyrodnicze  
obszaru utworzonych w 
ramach wdrażania LSR 
(szt.) 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

2 
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Przedsięwzięcie Wskaźnik 
produktu Źródło danych 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 
Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu Źródło danych 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Wskaźnik 
oddziaływania Źródło danych 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

 

1.B. Kultywowanie 
lokalnego 
dziedzictwa 
kulturowego 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Liczba operacji 
polegających na 
promocji lokalnej 
twórczości 
kulturalnej z 
wykorzystaniem 
lokalnego 
dziedzictwa, które 
otrzymały pomoc w 
ramach 
przedsięwzięcia  
(szt.) 

 

 

 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

3 

1.4. Ożywienie  
i kultywowanie 
miejscowych  
tradycji 
historyczno-
kulturowych 

Liczba podmiotów 
upowszechniających i 
promujących lokalną 
twórczość historyczno-
kulturalną (szt.) 

Dane gmin 

Dane 
gminnych 
ośrodków 
kultury 

Badania własne 
LGD 

10 

Wzrost liczby 
użytkowników 
odwiedzających w 2014 
r. domeny z 
informacjami o 
atrakcjach turystycznych 
obszaru objętego LSR w 
stosunku do 2009 r., stan 
początkowy 4052 os. 

Dane właścicieli 
domen 45150 

 

Liczba operacji 
polegających na  
kultywowaniu 
miejscowych 
tradycji, 
tradycyjnych 
zawodów i rzemiosła 
które otrzymały 
dofinansowanie w 
ramach 
przedsięwzięcia 
(szt.) 

 

 

 

 

 

 

 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

4 

Liczba podmiotów które 
kultywują miejscowe 
tradycje, zawody lub 
rzemiosło (szt.) 

Dane gmin 

Dane 
gminnych 
ośrodków 
kultury 

Badania własne 
LGD 

1 

Przyrost – w okresie 
realizacji strategii – 
ogólnej liczby członków 
zespołów artystycznych 
kultywujących 
miejscowe tradycje 
kulturowe (osób) stan 
początkowy 172 os. 
Dane GUS 

Dane gminnych 
ośrodków kultury 199 
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Przedsięwzięcie Wskaźnik 
produktu 

Źródło danych Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu Źródło danych Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Cel ogólny Wskaźnik 
oddziaływania 

Źródło danych Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

 

2.A. Zintegrowana 
i aktywna 
społeczność 
lokalna  

Liczba imprez 
społeczno-
kulturalnych i 
rekreacyjno-
sportowych które 
uzyskały 
dofinansowanie  w 
ramach 
przedsięwzięcia 
(szt.) 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 
Dane własne 
LGD 

10 

2.1  Zwiększenie 
aktywności 
społecznej 
mieszkańców 

Odsetek mieszkańców 
obszaru deklarujących, 
że co najmniej raz w 
roku uczestniczą w 
imprezie społeczno-
kulturalnej lub 
rekreacyjno-sportowej 
(%),stan początkowy 
35629 os. 

Badania własne 
LGD 36% 

2 .Aktywizacja 
mieszkańców  
i wzmocnienie 
kapitału 
społecznego 

Odsetek mieszkańców 
obszaru deklarujących 
czynne zaangażowanie 
w sprawy lokalnej 
społeczności (%) 

Badania własne 
LGD 3,00% 

 

Liczba uczestników 
imprez społeczno-
kulturalnych i 
rekreacyjno-
sportowych które 
uzyskały 
dofinansowanie  w 
ramach 
przedsięwzięcia 
(osób) 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 
Dane własne 
LGD 

15500 

Wzrost liczby osób 
uczestniczących w  
imprezach  społeczno-
kulturalnych i rekreacyjno-
sportowych  
zorganizowanych  
w 2014 r. na obszarze 
objętym LSR w porównaniu 
ze stanem w 2010 r. 
(%),stan początkowy 
13.770 os. Dane GUS 

Dane gmin 30% Wzrost liczby 
organizacji 
pozarządowych 
zaangażowanych w 
przygotowanie i 
realizację rocznych 
programów współpracy 
JST z organizacjami 
pozarządowymi w 
porównaniu do stanu z 
2009 r. (%), stan 
początkowy 14%, 
18/128 

Dane gmin 21% 

 

Liczba operacji 
realizowanych przez 
organizacje 
pozarządowe 
zarejestrowane na 
obszarze objętym 
strategią (szt.) 

Dane własne 
LGD 12 

2.2. Rozwój 
ilościowy i 
jakościowy 
organizacji 
pozarządowych 

Wzrost – w okresie 
realizacji strategii - 
liczby członków 
organizacji 
pozarządowych 
zarejestrowanych na 
obszarze objętym LSR 
(%),stan początkowy  
2145 os. 

Badania własne 
LGD 10% 

 

Liczba obiektów 
społeczno-
kulturalnych i 
rekreacyjno-
sportowych 
wybudowanych, 
wyremontowanych 
lub doposażonych w 
ramach 
przedsięwzięcia 
(szt.) 
 
 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 
 
 
 

26 
2.3  Rozbudowa 
infrastruktury 
społecznej 

Odsetek mieszkańców 
obszaru objętego LSR, 
którzy pozytywnie oceniają 
stan infrast. społecznej 
(%),stan początkowy 
35629 os. 

Badania własne 
LGD 20% 

Wzrost frekwencji w 
wyborach 
samorządowych 2014 w 
porównaniu z wyborami 
samorządowymi 2010, 
stan początkowy 51,92 
% 

Dane Państwowej 
Komisji 
Wyborczej 

52,92% 

 

Odsetek mieszkańców 
obszaru objętego LSR, 
którzy co najmniej raz w 
roku korzystają z obiektów 
infrast. społecznej (%),stan 
początkowy 35629 os. 

Badania własne 
LGD 15% 
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Przedsięwzięcie Wskaźnik 
produktu 

Źródło 
danych 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu Źródło 
danych 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Cel ogólny Wskaźnik 
oddziaływania 

Źródło danych Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

 

Przedsięwzięcie Wskaźnik Źródło Docelowa Cel szczegółowy Wskaźnik Źródło Docelowa Cel ogólny Wskaźnik Źródło danych Docelowa  3.A. 
Przedsiębiorcza 
wieś 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólna wartość 
nakładów 
inwestycyjnych 
poniesionych w 
okresie realizacji 
strategii przez 
podmioty, 
którym w 
ramach 
przedsięwzięcia 
przyznano 
pomoc na 
realizację 
operacji(zł) 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

1.500.000 

3.1. Rozwój 
pozarolniczej 
działalności 
gospodarczej i 
tworzenie 
nowych miejsc 
pracy 

 
Liczba miejsc pracy 
utworzonych w 
podmiotach, które 
otrzymały pomoc w 
ramach 
przedsięwzięcia 
(szt.) 

 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

 

4 

3. Zwiększenie 
aktywności 
gospodarczej 

 
Odsetek podmiotów  
mających siedzibę 
lub miejsce 
zamieszkania na 
obszarze objętym 
LSR, które 
deklarują przyrost 
sprzedaży w okresie 
2009-2015 o co 
najmniej 5%, stan 
początkowy 2875 szt. 

 
Badania 
własne LGD 

 
5% 

Liczba 
mikroprzedsiębi
orstw, które 
otrzymają pomoc 
w ramach 
przedsięwzięcia 
(szt.) 

 

 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

 

4 

Liczba 
podmiotów które 
podjęły 
działalność 
gospodarczą 
dzięki pomocy 
udzielonej w 
ramach 
przedsięwzięcia 
(szt.) 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

4   

 Wzrost liczby 
podmiotów 
gospodarczych 
zarejestrowanych na 
obszarze objętym LSR 
w 2014r. W 
porównaniu ze stanem 
w 2009r. (%),stan 
początkowy 1359 szt. 

 

Dane gmin 2,00% 
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Wskaźnik 
produktu 

Źródło 
danych 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Cel 
szczegółowy 

Wskaźnik 
rezultatu 

Źródło 
danych 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Wskaźnik 
oddziaływania 

Źródło 
danych 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Liczba 
gospodarstw 
rolnych które 
otrzymają pomoc 
w ramach 
przedsięwzięcia 
(szt.) 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

3        

Liczba operacji 
polegających na 
ułatwianiu 
dostępu do 
wiedzy na temat  
przedsiębiorczoś
ci informacji 
gospodarczej, 
zrealizowanych  
w ramach 
przedsięwzięcia 
(szt.) 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

2 

3.2. Ułatwianie 
dostępu do 
wiedzy nt. 
przedsiębiorczo
ści i informacji 
gospodarczej 

Liczba uczestników 
działań 
polegających na 
ułatwianiu dostępu 
do wiedzy na temat 
przedsiębiorczości  
i informacji 
gospodarczej , 
zrealizowanych w 
ramach wdrażania 
LSR (osób) 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

540    

 

Liczba operacji 
przyczyniających 
się do powstania 
produktów 
lokalnych 
zrealizowanych  
w ramach 
przedsięwzięcia 
(szt) 

 

 

 

 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

2 

3.3. Rozwój 
branży 
produktów 
lokalnych 

Liczba podmiotów, 
które wprowadziły 
na rynek nowe lub 
udoskonalone 
produkty lokalne  
w efekcie pomocy 
uzyskanej w ramach 
wdrażania LSR (szt) 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

2    
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Przedsięwzięcie Wskaźnik 
produktu 

Źródło 
danych 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Cel 
szczegółowy 

Wskaźnik 
rezultatu 

Źródło 
danych 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Cel ogólny Wskaźnik 
oddziaływania 

Źródło 
danych 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

4.A. 
Zwiększenie 
zdolności 
pozyskiwania 
środków 
pomocowych 

Liczba szkoleń 
na temat 
pozyskiwania  
i rozliczania 
środków 
pomocowych, 
zorganizowanych 
w ramach 
przedsięwzięcia 
(szt.) 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

Dane własne 
LGD 

15 

4.1.Upowszech
nianie wiedzy i 
umiejętności 
oraz ułatwienie 
dostępu do 
usług 
doradczych 
związanych z 
pozyskiwaniem 
środków 
pomocowych 

Odsetek organizacji 
pozarządowych 
mających siedzibę 
na obszarze objętym 
LSR, które 
pozytywnie oceniają 
kompetencje swoich 
członków/pracowni
ków w zakresie 
pozyskiwania i 
rozliczania środków 
pomocowych 
(%),stan początkowy 
16/115 

Badania 
własne LGD 

15,00% 

4.Zwiększenie 
zdolności 
pozyskiwania 
środków 
pomocowych 

Odsetek organizacji 
pozarządowych 
działających na 
obszarze objętym 
LSR, które w 
okresie realizacji 
strategii złożyły 
wniosek o pomoc ze 
środków UE 
(%),stan początkowy 
15/152 

Badania 
własne LGD 10,00% 

Liczba 
uczestników 
szkoleń na temat  
pozyskiwania  
i rozliczania 
środków 
pomocowych, 
zorganizowanych 
w ramach 
przedsięwzięcia  
(osób) 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

Dane własne 
LGD 

300 

Odsetek podmiotów 
gospodarczych 
mających siedzibę 
lub adres 
zamieszkania na 
obszarze objętym 
LSR, które 
pozytywnie oceniają 
kompetencje swoich 
członków i 
pracowników   
w zakresie 
pozyskiwania  
i rozliczania 
środków 
pomocowych 
(%),stan początkowy 
250/2875 

Badania 
własne LGD 10% 

Odsetek podmiotów 
gospodarczych 
mających siedzibę 
oraz mieszkańców 
zamieszkujących na 
obszarze objętym 
LSR, które w 
okresie realizacji 
strategii złożyły 
wniosek o pomoc ze 
środków UE (%) 

Badania 
własne LGD 5% 

Liczba publikacji 
na temat 
pozyskiwania  
i zarządzania 
projektami, 
przygotowanych 
i wydanych  
w ramach 
przedsięwzięcia   
(szt.) 

Dane 
beneficjentów 
pomocy 

Dane własne 
LGD 

1 

Odsetek 
gospodarstw 
rolnych z obszaru 
objętego LSR, które 
w okresie realizacji 
strategii złożyły 
wniosek o pomoc ze 
środków UE (%) 

Badania 
własne LGD 
Dane ARiMR 

75% 
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Rozdział V. Określenie misji LGD  

Biorąc pod uwagę wnioski wypływające z analizy SWOT oraz kierując się jedną z naczelnych 
zasad podejścia LEADER, polegającą na lepszym, bardziej innowacyjnym wykorzystaniu 
zasobów lokalnych dla jego rozwoju, określono misję Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska  
w następującym brzmieniu: 

Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska tworzy warunki sprzyjające innowacyjnemu 
wykorzystaniu ponadprzeciętnych walorów historycznych, kulturowych ora 
i gospodarczego, w tym turystyki kwalifikowanej (archeoturystyka, agroturystyka, 
ekoturystyka), a także zapewnieniu mieszkańcom wysokiej jakości życia  
i satysfakcjonujących źródeł dochodów. 

Poleganie na tradycyjnych sposobach turystycznego zagospodarowania walorów obszaru 
może przynieść ograniczony efekt dla ożywienia gospodarczego mikroregionu ze względu na 
silną konkurencję innych regionów turystycznych w kraju i za granica. Aby uzyskać 
pożądany efekt, mieszkańcy obszaru powinni wykazać duży poziom innowacyjności, kreując 
nowatorskie i przez to atrakcyjne produkty turystyczne. Mając ten aspekt na uwadze, 
Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska będzie podejmować działania upowszechniające wiedzę 
na temat obszaru objętego strategią. Wzrost świadomości społecznej dotyczącej historii 
regionu, jego walorów przyrodniczo-krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego spowoduje 
większą identyfikację mieszkańców z obszarem i ich poczucie odpowiedzialności za jego 
rozwój, co w dalszej perspektywie pozwoli uruchomić najcenniejszy potencjał obszaru – 
kreatywność i zaangażowanie lokalnej społeczności. 
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Rozdział VI. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR 

Obszar objęty strategią posiada wyraźnie określoną specyfikę odróżniającą  
go od otaczających terenów. Składają się na nią czynniki krajobrazowo-przyrodnicze, 
historyczno-kulturowe, gospodarcze oraz społeczne. Jak wynika z przeprowadzonej niżej 
analizy, wszystkie cele przyjęte w strategii nawiązują do tej specyfiki. 

VI.1 Spójność celów LSR ze specyfiką krajobrazowo-przyrodniczą i historyczno- 
kulturową obszaru 

Wysokie walory krajobrazowo-przyrodnicze i historyczno-kulturowe obszaru były główną 
przesłanką przyjęcia pierwszego celu ogólnego „Waloryzacja dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego”. Mieszkańcy są świadomi, że walory te stanowią szanse na rozwój funkcji 
turystycznej obszaru i wynikające z tego korzyści gospodarcze. Dlatego cele szczegółowe 
koncentrują się na działaniach zachowujących lub przywracających atrakcyjność obszaru. 
Także działania promocyjne, przewidziane w ramach pierwszego celu ogólnego,  
są skoncentrowane na walorach obszaru. 

Zawarte w strategii cele związane z rewitalizacją obiektów zabytkowych oraz zachowaniem  
i promocją dziedzictwa kulturowego dobrze odpowiadają współczesnym trendom  
w turystyce, których przejawem jest tworzenie nowych produktów w ramach tak zwanej 
turystyki kulturowej, wykorzystującej rosnące zainteresowanie turystów regionalizmami  
i poszukiwanie przez nich lokalnych odmienności. Waloryzacja wspomnianych zasobów ma 
zatem nie tylko aspekt duchowy, lecz także realne znaczenie dla gospodarki obszaru i łączy 
się ściśle z przyjętym w strategii trzecim celem ogólnym „Zwiększenie aktywności 
gospodarczej”. 

VI.2 Spójność celów LSR ze specyfiką gospodarczą 

W gospodarce obszaru dominuje sektor rolniczy. Niezbyt korzystna struktura rolna oraz słabe 
gleby powodują złą sytuację dochodową gospodarstw rolnych, co negatywnie rzutuje  
na ogólną sytuację gospodarczą obszaru. Jej radykalna poprawa wymaga rozwoju 
przedsiębiorczości w sektorach pozarolniczych. LSR przewiduje podjęcie działań w tym 
zakresie w ramach celu trzeciego „Zwiększenie aktywności gospodarczej”. Przede wszystkim 
podejmowane będą działania przełamujące mentalne bariery rozwoju przedsiębiorczości 
wynikające z braku tradycji przedsiębiorczości i braku dobrych wzorów pozarolniczej 
działalności gospodarczej. Kluczowe znaczenie mają w tym aspekcie dwa cele szczegółowe 
przyjęte w LSR: podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców oraz ułatwianie 
dostępu do informacji gospodarczej. Ważną rolę będzie odgrywać przyjęte kryterium wyboru 
operacji, przyznające preferencje w dostępie do pomocy finansowej operacjom, które mogą 
stanowić dobry przykład i zachętę do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej.  

Odniesienie do specyfiki gospodarczej i częściowo społecznej obszaru ma cel czwarty 
„Zwiększenie zdolności pozyskania środków pomocowych”. Włączenie tego celu do strategii 
wynika z przekonania, że podmioty gospodarcze i podmioty społeczne z obszaru objętego 
strategią w zbyt małym stopniu wykorzystują środki pomocowe Unii Europejskiej. 
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Prawdopodobnie wynika to z braku informacji oraz braku umiejętności konstruowania 
projektów i pisania wniosków, dlatego w ramach omawianego celu ogólnego znalazły się cele 
szczegółowe „Upowszechnienie wiedzy i umiejętności związanych z pozyskiwaniem 
środków pomocowych” oraz „Ułatwienie dostępu do usług doradczych dotyczących 
przygotowania wniosku o pomoc oraz realizacji i rozliczania projektu”. 

VI.3 Spójność celów LSR ze specyfiką społeczną 

Społeczność obszaru cechuje wysoki poziom integracji i poczucie tożsamości lokalnej, jednak 
ulegają one stopniowemu osłabieniu, natomiast rośnie oddziaływanie czynników 
negatywnych, takich jak: 

• niski standard techniczny i słabe wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych  

i sportowo-rekreacyjnych, 

• niska aktywność społeczna i brak zainteresowania sprawami publicznymi dużej części 

mieszkańców, 

• mała liczba organizacji pozarządowych, zwłaszcza zrzeszających młodzież, 

• mała skłonność rolników i przedsiębiorców do podejmowania zespołowych działań 

gospodarczych. 

Wymienione wyżej czynniki negatywne grożą społeczną marginalizacją części mieszkańców  
i dezintegracją społeczności lokalnej. Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom i odwrócić 
negatywne tendencje, w strategii przyjęto cel ogólny „Aktywizacja mieszkańców  
i wzmocnienie kapitału społecznego”, a w jego ramach cele szczegółowe: „Wzrost 
umiejętności społecznych lokalnych liderów”, „Zwiększenie integracji społeczności lokalnej”, 
„Rozwój ilościowy i jakościowy organizacji pozarządowych” oraz „Rozbudowa 
infrastruktury społecznej”.  
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Rozdział VII. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć 
planowanych w ramach LSR 

Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska 
prezentuje zintegrowane podejście w zakresie celów, przedsięwzięć i operacji. Przemawiają 
za tym następujące argumenty: 

1. W proces tworzenia Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska i opracowanie Lokalnej 
Strategii Rozwoju byli zaangażowani przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, 
społecznego i gospodarczego. Wymienione sektory będą również zaangażowane  
w aktualizację strategii. 

2. LSR przewiduje udział różnych sektorów we wdrażaniu strategii. Można  
to prześledzić analizując skład grup docelowych w przedsięwzięciach planowanych w ramach 
LSR. W przedsięwzięciu 1A „”Podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru” wymieniono 
5 grup docelowych: rolników, mikroprzedsiębiorców z branży: usług turystycznych oraz  
z branży drobnej wytwórczości, rzemiosła i rękodzielnictwa, organizacje pozarządowe, 
samorządy lokalne oraz kościoły i inne związki wyznaniowe. Jak widać, wymienione grupy 
reprezentują wszystkie trzy sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. Podobnie jest  
w przedsięwzięciu 1.B „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego” czy  
w przedsięwzięciu 2A „Zintegrowana i aktywna społeczność lokalna”. W każdym  
z pozostałych przedsięwzięć przewidziano zaangażowanie podmiotów z dwóch sektorów.  

3. Przedsięwzięcia, w których przewidziano wsparcie dla działań gospodarczych, będą 
wdrażane z udziałem podmiotów gospodarczych reprezentujących różne sektory gospodarki. 
Za przykład może służyć przedsięwzięcie 1A „Podniesienie turystycznej atrakcyjności 
obszaru”, w którym przewidziano udział podmiotów gospodarczych zajmujących się 
świadczeniem usług turystycznych, handlem oraz drobną wytwórczością, rzemiosłem  
i rękodzielnictwem. Podobnie jest w przypadku przedsięwzięcia 3.A. „Przedsiębiorcza wieś”, 
w którym jako grupy docelowe wymieniono mikroprzedsiębiorców z branży: usług 
turystycznych, usług związanych z rekreacją i wypoczynkiem, rzemiosła, rękodzielnictwa  
i drobnej wytwórczości opartej o wykorzystanie zasobów lokalnych.  

4. Zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne obszaru będą wykorzystane w sposób 
zintegrowany. Jest to najbardziej widoczne w przedsięwzięciu 1A „Podniesienie turystycznej 
atrakcyjności obszaru”, w którym przewidziano działania w zakresie ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego i krajobrazowego, renowację zabytków oraz działania promujące lokalne 
dziedzictwo kulturowe. Dzięki temu możliwe będzie tworzenie złożonych produktów 
turystycznych, opartych o wykorzystanie różnych zasobów obszaru. 
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Rozdział VIII. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć 
planowanych w ramach LSR 

Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska 
prezentuje innowacyjne podejście w zakresie celów, przedsięwzięć i operacji. Przemawiają  
za tym podane niżej argumenty 

1. Strategia przewiduje innowacyjne, niestosowane wcześniej na tym obszarze 
rozwiązania.  

o Gminy z obszaru objętego strategią wcześniej nie współpracowały w ramach struktury 
3-sektorowej, stawiającej sobie cele związane z rozwojem obszarów wiejskich i budowaniem 
kapitału społecznego wsi. Po raz pierwszy w takim układzie podmiotowym i obszarowym 
zidentyfikowano wspólne problemy, znaleziono wspólne cele i rozwiązania optymalne dla 
całego obszaru, a nie dla pojedynczych gmin. 

o Walor innowacyjny ma koncepcja pogłębiania integracji społeczności lokalnej, 
wzmacniania poczucia tożsamości i budowania społeczeństwa obywatelskiego, która 
najbardziej wyraziście przejawia się w przedsięwzięciu 

2.A. „Zintegrowana i aktywna społeczność lokalna”. Przedsięwzięcie będzie obejmować 
działania, których do tej pory nie realizowano na obszarze objętym strategią, na przykład 
działania związane z kreowaniem liderów lokalnych czy działania reintegrujące osoby  
i środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym. 

o Po raz pierwszy na obszarze objętym strategią będzie realizowany program 
zakładający – w ramach przedsięwzięcia 4.A. „Zwiększenie zdolności pozyskiwania środków 
pomocowych” – szerokie upowszechnianie wiedzy 

i umiejętności potrzebnych do pozyskiwania funduszy unijnych we wszystkich sektorach, 
środowiskach i grupach społecznych. 

o Przedsięwzięcie 3.A. „Przedsiębiorcza wieś” jest jednym z niewielu programów 
realizowanych na obszarach wiejskich, przewidującym wsparcie dla podmiotów 
gospodarczych świadczących usługi okołobiznesowe, np. w zakresie rachunkowości, 
projektowania, doradztwa gospodarczego, usług informatycznych, tłumaczenia itp. 

2. Powiązanie zaproponowanych innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem lokalnych 
zasobów: 

o W ramach przedsięwzięcia 1.A. „Podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru” 
zakłada się tworzenie nowych produktów turystycznych na bazie walorów przyrodniczych  
i dziedzictwa kulturowego obszaru. Potencjalne nowe produkty turystyczne to: spływy  
po Warcie, ścieżki dydaktyczne oraz „zielone szkoły” o profilu przyrodniczym lub 
historycznym. 
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o Produkcja wyrobów mających specyficzny, lokalny lub tradycyjny charakter 
zakładana w ramach przedsięwzięcia 3.A. „Przedsiębiorcza wieś” będzie 

w całości oparta o wykorzystanie miejscowych surowców rolnych i leśnych. 

3. Niektóre innowacyjne rozwiązania zaprezentowane w strategii mogą być zastosowane 
na innych obszarach, na przykład: 

o Koncepcja wytwarzania wyrobów mających specyficzny, lokalny lub tradycyjny 
charakter; 

o Nowe produkty turystyczne: ścieżki dydaktyczne oraz „zielone szkoły” 

o profilu przyrodniczym lub historycznym  

o Uwzględnienie w programach rozwoju obszarów wiejskich działań pogłębiających 
integrację społeczności lokalnej, wzmacnianie poczucia tożsamości i budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego, na przykład poprzez kreowanie liderów lokalnych czy 
działania reintegrujące osoby i środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym. 

4. Nowe sposoby zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju:  

o Mapa Inicjatyw Lokalnych polegająca na upowszechnianiu najlepszych przykładów 
społecznego zaangażowania; 

o Organizacja Ligi Gmin, polegającej na zawodach i konkursach międzygminnych. 
Związana z tym rywalizacji będzie stanowić motywację dla mieszkańców do większego 
zaangażowania społecznego. 
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Rozdział IX. Określenie warunków uzyskania pomocy ze środków  
na wdrażanie LSR, procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury 
wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć Rady  
w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych 
Strategii Rozwoju”, kryteriów na podstawie których jest oceniana 
zgodności operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji, a także 
procedury zmiany tych kryteriów 

 

IX.1. Warunki uzyskania pomocy ze środków na wdrażanie LSR 

Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska może wybrać do finansowania wniosek złożony  

w terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosku o pomoc  

za pośrednictwem Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska, który spełnia następujące warunki 

ogólne: 

1. operacja będzie realizowana na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, 

2. wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu, 

3. do wniosku załączono wszystkie dokumenty niezbędne do wyboru operacji, zgodnie  

z wymogami podanymi w informacji o możliwości składania wniosku o pomoc  

za pośrednictwem Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska, 

4. realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR, 

5. realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR, 

6. operacja jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia planowanego w ramach LSR,  

w ramach oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru operacja uzyskała  

co najmniej minimalną wymaganą liczbę punktów. 

Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska może wybrać do finansowania wniosek spełniający 
następujące warunki szczegółowe: 

1. Warunki szczegółowe dotyczące operacji, których zakres i charakter odpowiada 
działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

1. Wnioskodawca jest rolnikiem lub domownikiem w rozumieniu przepisów  
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małżonkiem tego rolnika, 

2. Wnioskodawca jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników prze okres co najmniej ostatnich  
12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, 

3. Wnioskodawca jest obywatelem Polski lub innego państwa członkowskiego UE, 
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4. Wnioskodawca jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, 

5. Wnioskodawca nie wystąpił o przyznanie i nie przyznano mu renty strukturalnej  
w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

6. Przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 
posiadanego przez rolnika, o którym mowa w pkt.1 za rok poprzedzający rok złożenia 
wniosku o pomoc, 

7. Wnioskodawca nie rozpoczął realizacji operacji, 

8. Wnioskowana wysokość pomocy nie przekracza kwoty 100 tys. zł. 

 

2. Warunki szczegółowe dotyczące operacji, których zakres i charakter odpowiada 
działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 

1. Wnioskodawca będący osobą fizyczną: 

2 podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako 
mikroprzedsiębiorca, 

3. jest obywatelem Polski lub innego państwa członkowskiego UE, 

4. jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, 

5. nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, 

6. ma miejsce zamieszkania: 

 w przypadku osób świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa  
z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej liczącej  
do 5 tys. mieszkańców, 

 w przypadku osób podejmujących lub wykonujących inną działalność gospodarczą -  
w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejscowości gminy miejsko-wiejskiej  
z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej liczącej  
do 5 tys. mieszkańców’ 

6. w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie 
pomocy nie miał przyznanej pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia” objętego Programem Operacyjnym :Kapitał Ludzki 
2007-2013”, 

7. jeżeli operacja, którą zamierza realizować wnioskodawca, jest związana  
z nieruchomością, miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się na obszarze objętym 
LSR. 
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8. wnioskodawca nie rozpoczął realizacji operacji. 

2. Wnioskodawca będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej: 

1. wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, 

2. nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, 

3. ma siedzibę lub oddział: 

 w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów 
owoców i warzyw, organizacji producentów owoców 

i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa –  
w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejscowości gminy miejsko-wiejskiej  
z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej liczącej  
do 5 tys. mieszkańców, 

 w przypadku innych podmiotów - w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub 
miejscowości gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. 
mieszkańców lub gminy miejskiej liczącej do 5 tys. mieszkańców’ 

4. w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie 
pomocy nie miał przyznanej pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia” objętego Programem Operacyjnym :Kapitał Ludzki 
2007-2013”, 

5. jeżeli operacja, którą zamierza realizować wnioskodawca, jest związana 

z nieruchomością, miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się na obszarze objętym 
LSR, 

6. wnioskodawca nie rozpoczął realizacji operacji. 

3. Warunki szczegółowe dotyczące operacji, których zakres i charakter odpowiada 
działaniu „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 

1. Wnioskodawca jest jednym z następujących podmiotów: 

o gminą  

o instytucją kultury dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego 

o osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 
działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  
w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 



69 

o organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego 

2. Wysokość wnioskowanej kwoty jest wyższa niż  25 tys. zł, 

4. Warunki szczegółowe dotyczące operacji, których zakres i charakter odpowiada 
„małym projektom” w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 8 lipca 2008 roku 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 

1. W przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną: 

a) Wnioskodawca jest obywatelem Polski lub innego państwa członkowskiego UE, 

b) Wnioskodawca jest osobą pełnoletnią, 

c) Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR lub wykonuje 
działalność gospodarczą na tym obszarze, 

d) Całkowity planowany koszt operacji wynosi co najmniej 4,5 tys. zł, 

e) Całkowity planowany koszt operacji wynosi nie więcej niż 100 tys. zł, 

f) Wnioskowana wysokość pomocy nie przekracza kwoty 50 tys. zł, 

g) Dotychczasowa pomoc przyznana wnioskodawcy ze środków na wdrażanie LSR, 

obejmująca operacje zrealizowane i operacje niezakończone, których zakres 

i charakter odpowiada „małym projektom” nie przekracza kwoty 200 tys. zł., z tym, że w 

przypadku wnioskodawcy, który może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działań 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” limit ten wynosi 50 tys. zł.  

2. W przypadku wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną: 

1. Wnioskodawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę   
na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność gospodarczą na tym obszarze,  
z wyłączeniem województwa. 

2. Całkowity planowany koszt operacji wynosi co najmniej 4,5 tys. zł, 

3. Całkowity planowany koszt operacji wynosi nie więcej niż 100 tys. zł, 

5. Wnioskowana wysokość pomocy nie przekracza kwoty 50 tys. zł, 

6. Dotychczasowa pomoc przyznana wnioskodawcy ze środków na wdrażanie LSR, 
obejmująca operacje zrealizowane i operacje nie zakończone, których zakres i charakter 
odpowiada „małym projektom” nie przekracza kwoty 200 tys. zł.. 
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IX.2. Procedura oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji przez LGD.  

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” będzie prowadzić postępowanie mające na celu ocenę 
zgodności złożonych wniosków z LSR i dokonanie wyboru operacji do finansowania według 
zasad i procedur szczegółowo określonych w Regulaminie Rady Stowarzyszenia  „Unia 
Nadwarciańska”, stanowiącym Załącznik nr 2 do wniosku o wybór Stowarzyszenia  
do realizacji LSR. Opis tych procedur jest przedstawiony poniżej. 

1. Nabór wniosków o pomoc będzie prowadzony zgodnie z wymogami określonymi  
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków  
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

2. Niezwłocznie po zakończeniu naboru wniosków Zarząd Stowarzyszenia sporządza  
i podaje do publicznej wiadomości listę wniosków złożonych w terminie wskazanym  
w informacji o możliwości składania wniosku oraz listę wniosków złożonych po tym 
terminie. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu przez Radę. 

3. Organem dokonującym oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji  
do finansowania jest Rada Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska. Rada rozpatruje wnioski  
i podejmuje decyzje w ich sprawie podczas swoich posiedzeń. Prawomocność posiedzenia  
i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej połowy wszystkich 
członków Rady. 

4. Posiedzenie Rady przygotowuje i zwołuje Zarząd. Miejsce, termin i porządek 
posiedzenia Zarząd ustala z Przewodniczącym Rady. 

5. Zarząd przy pomocy pracowników Biura lub ekspertów zewnętrznych sporządza  
do każdego wniosku analizę dotyczącą spełniania warunków uzyskania pomocy określonych 
w LSR w rozdziale 9.1. 

6. Biuro Stowarzyszenia wysyła członkom Rady zawiadomienia o posiedzeniu 
najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W zawiadomieniu podaje się informację 
dotyczącą możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem 
posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Wnioski  
o pomoc mogą być udostępniane członkom Rady w formie kopii. 

7. Posiedzenie, podczas którego Rada dokonuje oceny operacji pod względem zgodności 
z LSR oraz pod względem spełniania kryteriów wyboru odbywa się nie później niż  
w terminie 18 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie 
pomocy. Podczas posiedzenia Rada rozpatruje wnioski w kolejności odpowiadającej 
kolejności ich złożenia do Biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. 

8. Przed rozpatrzeniem każdego wniosku członkowie Rady składają pisemne 
oświadczenie o bezstronności w rozpatrywaniu danego wniosku. Oświadczenie składa się na 
formularzu, którego wzór przedstawia Załącznik do Regulaminu Rady nr 2 . Członków Rady, 
którzy nie złożą oświadczenia o bezstronności, Przewodniczący Rady wyłącza z udziału  
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w rozpatrywaniu danego wniosku, w szczególności z udziału w ocenie zgodności operacji  
z Lokalną Strategią Rozwoju, ocenie tej operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru 
oraz z udziału w głosowaniu nad uchwałą dotyczącą wyboru tej operacji. 

9. Podczas dyskusji nad wnioskiem Przewodniczący udziela głosu przedstawicielowi 
Zarządu, a następnie dyskutantom według kolejności zgłoszeń. Przedstawiciel Zarządu  
w swoim wystąpieniu przedstawia analizę wniosku pod kątem spełniania warunków 
uzyskania pomocy określonych w LSR w rozdziale 9.1. 

10. Po dyskusji nad wnioskiem Rada przeprowadza głosowanie w sprawie zgodności 
operacji z LSR. Po zarządzeniu głosowania każdy członek Rady dokonuje indywidualnie 
oceny zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie „Karty oceny zgodności operacji  
z LSR”, której wzór przedstawia Załącznik do Regulaminu Rady  nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. . 
Formularz „Karty oceny zgodności operacji z LSR” zawiera pytania pomagające ustalić 
zgodność operacji z LSR, a na końcu formularza znajduje się rubryka, w której członek Rady 
poprzez wybór jednej z dwóch opcji oddaje głos w sprawie uznania operacji za zgodną lub 
niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. 

Po zebraniu wypełnionych „Kart oceny zgodności operacji z LSR” komisja skrutacyjna 
dokonuje podliczenia oddanych głosów. Decyzja Rady w sprawie uznania operacji za zgodną 
z LSR jest pozytywna, jeśli bezwzględna większość ważnie oddanych głosów została oddana 
na opcję, że operacja jest zgodna z LSR. Wnioski dotyczące operacji, co do których Rada 
podjęła negatywną decyzję w sprawie uznania ich zgodności z LSR nie są dalej rozpatrywane. 

11. Jeżeli operacja została uznana za zgodną z LSR, Rada przeprowadza ocenę tej operacji 
według kryteriów lokalnych przyjętych przez Stowarzyszenie. Po zarządzeniu głosowania 
każdy członek Rady dokonuje indywidualnie oceny operacji poprzez wypełnienie formularza 
„Karty oceny operacji według kryteriów wyboru”,  załącznik do Regulaminu Rady nr 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4. Ocena operacji przez członka Rady polega na przyznaniu punktów za poszczególne 
kryteria, a następnie ich zsumowaniu i wpisaniu obliczonej oceny łącznej w pozycji 
formularza „SUMA PUNKTÓW”.  

12. Po zebraniu wypełnionych „Karty oceny operacji według kryteriów wyboru” komisja 
skrutacyjna ustala wynik głosowania w taki sposób, że sumuje oceny łączne wyrażone  
na poszczególnych kartach w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę oddanych 
głosów. Liczba będąca wynikiem tego działania jest oceną Rady dotyczącą spełniania 
kryteriów wyboru przez daną operację. 

13. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji pod względem 
spełniania kryteriów wyboru Przewodniczący Rady sporządza listę ocenionych operacji, 
ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny. W przypadku 
operacji mających równą liczbę punktów ich kolejność na liście ustala się przeprowadzając  
w tej sprawie głosowanie. Lista zawiera wskazanie operacji, które spełniają minimalne 
wymagania niezbędne do jej wyboru przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” oraz 
wskazuje operacje mieszczące się w ramach limitu dostępnych środków określonego  
w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy. Nie później niż  
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w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie 
pomocy listę podaje się do wiadomości publicznej, w szczególności przesyła się ją  
do wiadomości wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy. W pismach  
do wnioskodawców podaje się informację o: 

 zgodności wnioskowanej operacji z LSR albo jej niezgodności z LSR, ze wskazaniem 
przyczyn niezgodności; 

 liczbie punktów uzyskanych przez wnioskowaną operację i miejscu, które ona zajmuje 
na liście ocenionych operacji wraz z informacjami dodatkowymi wskazującymi, czy dana 
operacja spełnia minimalne wymagania niezbędne do jej wyboru przez LGD oraz czy mieści 
się ona w ramach limitu dostępnych środków; 

 możliwości i trybie złożenia odwołania od wyników oceny (procedura odwoławcza 
jest opisana poniżej). 

14. Po upłynięciu terminu, w którym wnioskodawcy mogli składać odwołania  
od wyników głosowania w sprawie oceny operacji, Zarząd Stowarzyszenia „Unia 
Nadwarciańska” zwołuje posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołań i podjęcia decyzji  
o wyborze operacji do finansowania. Rozpatrywanie odwołań polega na ponownej ocenie 
zgodności operacji z LSR oraz ocenie tej operacji według kryteriów lokalnych,  
z uwzględnieniem argumentów podanych przez wnioskodawcę w odwołaniu. 

15. Po rozpatrzeniu odwołań, o ile zachodzi taka potrzeba, Przewodniczący Rady 
modyfikuje listę ocenionych operacji. 

16. Rada wybiera do finansowania wszystkie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod 
względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały co najmniej 5 punktów. 

Rada wybiera do finansowania operacje, które uzyskały największą liczbę punktów 
w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru, w kolejności 
odpowiadającej miejscu na liście operacji podlegających ocenie.  

W przypadku gdy informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na 
małe projekty jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni, LGD wybiera do 
wysokości 120% limitu dostępnych środków wskazanego  
w tej informacji. 

Decyzja Rady o wybraniu operacji do finansowania ma formę uchwały. Każda uchwała  
o wybraniu operacji do finansowania zawiera: 

1) informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, adres lub siedzibę,  
numer identyfikacyjny) 

2) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku, 

3) indywidualne oznakowanie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD, 

4) kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku, 
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5) informację o decyzji Rady w sprawie uznania zgodności operacji z LSR, 

6) informację o liczbie punktów uzyskanych w ramach oceny operacji pod względem 
spełniania kryteriów wyboru i miejscu na liście ocenionych operacji, 

7) postanowienie Rady o wybraniu operacji do finansowania, 

8) Informację o lokalizacji operacji, 

9) numer identyfikacyjny Wnioskodawcy nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 
2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 

10) NIP Wnioskodawcy 

17.Po dokonaniu wyboru operacji przez Radę, Przewodniczący Rady wspólnie 
z Prezesem Zarządu sporządzają listę operacji wybranych przez Stowarzyszenie  
do finansowania oraz listę operacji nie wybranych do finansowania. Na liście operacji 
wybranych do finansowania umieszcza się operacje w kolejności według liczby uzyskanych 
punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji. Lista wybranych operacji 
zawiera także wskazania operacji, które mieszczą się w ramach przyjętego przez LGD limitu 
środków. Lista operacji, które nie zostały wybrane do finansowania zawiera dodatkowo 
informacje wskazujące, czy dana operacja została uznana za zgodną lub niezgodną LSR oraz 
wskazanie operacji, które nie zostały złożone w miejscu lub terminie podanym w informacji  
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem Stowarzyszenia 
„Unia Nadwarciańska”.  

 
18. W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie 
pomocy na dany rodzaj operacji, Stowarzyszenie przekazuje właściwej instytucji wdrażającej 
listę operacji wybranych do finansowania oraz listę operacji nie wybranych do finansowania 
wraz z uchwałami w sprawie wyboru operacji oraz złożonymi wnioskami o przyznanie 
pomocy.  

19. Najpóźniej w dniu, w którym nastąpiło przekazanie listy wybranych i nie wybranych 
operacji do właściwej instytucji wdrażającej Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” podaje 
do wiadomości publicznej na swojej stronie internetowej listę operacji wybranych przez LGD 
do finansowania oraz listę operacji nie wybranych do finansowania oraz informuje pisemnie 
wnioskodawców o: 

- wybraniu albo nie wybraniu operacji – wskazując przyczyny nie wybrania operacji, których 
to dotyczy. 

- liczbie punktów uzyskanych przez wnioskowaną operację w ramach oceny pod względem 
spełniania kryteriów wyboru i miejscu na liście wybranych operacji. 
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W piśmie informującym wnioskodawcę o wybraniu jego operacji do finansowania wskazuje 
się także, czy ta operacja mieści się w ramach przyjętego przez LGD limitu środków.  

W przypadku operacji spełniających warunki przyznania pomocy dla działania 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i rozwój wsi”, które nie zostały wybrane  
do finansowania, wnioskodawców dodatkowo informuje się o możliwości złożenia wniosku  
o przyznanie pomocy na operację bezpośrednio do podmiotu wdrażającego dane działanie. 
Wzory pism stosowanych do powiadomienia wnioskodawców o wybraniu lub nie wybraniu 
operacji do finansowania są przedstawione w Załączniku nr 16/7 do wniosku o wybór 
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” do realizacji LSR 

IX.3. Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji 

1. Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” w terminie 2 dni po dokonaniu oceny 
wniosków pod względem zgodności z LSR oraz spełniania kryteriów wyboru informuje  
w formie pisemnej wnioskodawców o decyzji Rady w sprawie złożonych wniosków,  
w szczególności o: 

1. zgodności albo niezgodności operacji z LSR, wskazując przyczyny niezgodności 

2. w odniesieniu do operacji uznanych za zgodne z LSR – o liczbie uzyskanych punktów 
w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru i miejscu na liście operacji podlegających 
ocenie wraz z informacjami dodatkowymi wskazującymi, czy dana operacja spełnia 
minimalne wymagania niezbędne do jej wyboru przez LGD oraz czy mieści się ona w ramach 
limitu dostępnych środków  

3. możliwości odwołania się od wyników oceny poprzez złożenie w Biurze 
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania powiadomienia. 

Wzory pism stosowanych do poinformowania wnioskodawców o decyzji Rady zawiera 
Załącznik nr 16/6 do wniosku o wybór Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska do realizacji 
LSR. 

2. Wnioskodawca może złożyć do Zarządu Stowarzyszenia, w formie pisemnej, 
odwołanie od rozstrzygnięć Rady w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma 

z informacją o decyzji Rady.  

3. W przypadku wpłynięcia odwołań Zarząd niezwłocznie zwołuje posiedzenie Rady 

w celu ich rozpatrzenia. Podczas posiedzenia Rada dokonuje ponownej oceny zgodności 
operacji z LSR i oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru. Decyzje Rady podjęte  
w trybie rozpatrzenia odwołania są ostateczne. O decyzjach podjętych w wyniku rozpatrzenia 
odwołań Stowarzyszenie niezwłocznie informuje wnioskodawców, którzy złożyli odwołania. 



75 

Harmonogram działań i zakres odpowiedzialności organów LGD uczestniczących  
w procedurze oceny i wyboru operacji: 
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Lp. Rodzaj działania 
Termin 

realizacji 
działania*  

Organ odpowiedzialny Wzory dokumentów stosowane  
w danym działaniu 

1 
Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości listy wniosków złożonych w terminie 
wskazanym w informacji o możliwości składania wniosku oraz listy wniosków 
złożonych po tym terminie 

1 dzień Zarząd Stowarzyszenia  

2 
Przygotowanie materiałów i dokumentów dla członków Rady (w tym kopii  wniosków o 
przyznanie pomocy złożonych w terminie wskazanym w informacji o możliwości 
składania wniosku) 

1 i 2 dzień Biuro LGD  

3 
Zawiadomienie członków Rady o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady, 
przesłanie członkom Rady materiałów i dokumentów związanych z porządkiem 
posiedzenia 

3 dzień Zarząd LGD  

4 

Posiedzenie Rady - ocena zgodności operacji z LSR, ocena operacji pod względem 
spełniania kryteriów wyboru 

Nie później niż 
18 dzień Rada LGD 

Formularz oświadczenia o bezstronności - Załącznik  
do Regulaminu  Rady  nr 2 , „Karta oceny zgodności 
operacji  
z LSR” - Załączniki do Regulaminu 
 Rady nr  3.1,3.2, 3.3, 3.4 
„Karty oceny operacji według  
kryteriów wyboru” - Załączniki  
do Regulaminu Rady 
nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.  

5 Sporządzenie listy ocenionych operacji  Nie później niż 
21 dzień Przewodniczący Rady  

6 
Opublikowanie listy ocenionych operacji, rozesłanie wnioskodawcom pisemnej 
informacji o wynikach oceny wniosków dokonanej przez Radę Nie później niż 

21 dzień Zarząd LGD 
Wzory pism do wnioskodawców informujących o 
wynikach oceny  wniosków - Załącznik nr 16/6 do  
Wniosku o wybór  LGD  do realizacji  LSR. 

7 
Zawiadomienie członków Rady o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady, 
którego celem będzie rozpatrzenie odwołań, przesłanie członkom Rady materiałów i 
dokumentów związanych z porządkiem posiedzenia 

35 dzień Zarząd LGD  

8 

Posiedzenie Rady – rozpatrzenie odwołań, wybór operacji do finansowania 

42 dzień Rada LGD 

 Uchwała Rady w sprawie operacji  wybranej do 
finansowania – zgodnie  z pkt 16 rozdział IX.2. 
Procedura oceny zgodności operacji z LSR 
 i wyboru operacji przez LGD. 

9 
Sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady 
Sporządzenie listy operacji wybranych przez LGD do finansowania oraz listy operacji 
niewybranych do finansowania 

43 dzień Przewodniczący Rady i 
Prezes Zarządu 

Wzór protokółu z posiedzenia Rady – Załącznik nr 
16/5 do Wniosku  o wybór LGD do realizacji LSR 

10 Przekazanie właściwej instytucji wdrażającej listy operacji wybranych do finansowania, 
listy operacji  niewybranych, uchwał i wszystkich złożonych wniosków 

Nie później niż 
45 dzień Zarząd LGD  

11 
Przekazanie wnioskodawcom informacji o wybraniu lub niewybraniu operacji do 
finansowania Nie później niż 

45 dzień Zarząd LGD 
Wzory pism do wnioskodawców informujących o 
wybraniu albo nie wybraniu operacji. Załącznik nr 
16/7 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR 
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Schemat graficzny procedury oceny i wyboru operacji przez LGD 

 

 

 

Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

Samorząd Województwa 

Wnioskodawca 

Biuro LGD 

Rada LGD 

Wniosek o 
pomoc 

3. Ocena zgodności 
operacji z LSR, ocena 
operacji pod 
względem spełniania 

Zarząd LGD 

2. Potwierdzenie 
przyjęcia wniosku, 
rejestracja wniosku 

4. Poinformowanie 
wnioskodawców o 
wynikach oceny 
wniosków 

Odwo- 
łanie 

Informacja o 
wynikach oceny 
wniosków 

Odwołanie 

Wniosek o pomoc 

Lista ocenionych 
operacji Lista wybranych 

operacji 

Lista wybranych operacji 
wraz z wnioskami o pomoc 7. Przekazanie właściwemu 

podmiotowi wdrażającemu listy 
wybranych operacji wraz z 
wnioskami o pomoc 

6.
 

Ro
zp

at
rz

en
ie

 
od

w
oł

ań
, 

8.
 P

rz
ek

az
an

ie
 

w
ni

os
ko

da
w

co
m

 in
fo

rm
ac

ji 
o 

w
yb

ra
ni

u 
al

bo
 n

ie
 w

yb
ra

ni
u 

op
er

ac
ji 

do
 fi

na
ns

ow
an

ia
 

5. Złożenie 
odwołania 



78 

 

IX.4. Kryteria oceny zgodności operacji z LSR 

Zgodność operacji z LSR będzie oceniana na podstawie kryteriów odpowiadających  
warunkom uzyskania pomocy określonym w LSR w rozdziale IX.1. Spełnienie tych 
kryteriów będzie uznane za okoliczność uzasadniającą realizację operacji w ramach LSR. 
Kryteria sformułowano w formie podanych niżej pytań pomocniczych.. 

Kryteria ogólne:  

• czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, 

• czy wniosek został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach, 

• czy do wniosku załączono wszystkie dokumenty niezbędne do wyboru operacji, 
zgodnie z wykazem podanym w informacji o możliwości składania wniosku o pomoc  
za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, 

• czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR, 

• czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR, 

• czy operacja jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia planowanego w ramach LSR. 

Kryteria szczegółowe: 

1. odnoszące się do operacji, których zakres i charakter odpowiada działaniu 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013 

o czy wnioskodawca jest rolnikiem lub domownikiem w rozumieniu przepisów  
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małżonkiem tego rolnika, 

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

o czy wnioskodawca jest obywatelem Polski lub innego państwa członkowskiego UE, 

o czy wnioskodawca jest pełnoletni, 

o czy wnioskodawca nie ukończył 60 roku życia, 

o czy wnioskodawca nie wystąpił o przyznanie i nie przyznano mu renty strukturalnej  
w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

o czy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego posiadanego przez rolnika, o którym mowa w pkt.1 za rok poprzedzający rok złożenia 
wniosku o pomoc, 

o czy wnioskodawca nie rozpoczął realizacji operacji, 

o czy wnioskowana wysokość pomocy nie przekracza kwoty 100 tys. zł. 
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2. odnoszące się do operacji, których zakres i charakter odpowiada działaniu „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007-2013 

Dla wnioskodawców będących osobą fizyczną: 

o czy wnioskodawca podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność 
gospodarczą, 

o czy wnioskodawca w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 10 pracowników, 

o czy wnioskodawca w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągał 
roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln 
euro 

o czy wnioskodawca jest obywatelem Polski lub innego państwa członkowskiego UE, 

o czy wnioskodawca jest pełnoletni, 

o czy wnioskodawca nie ukończył 60 roku życia, 

o czy wnioskodawca nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników  
w pełnym zakresie, 

o czy wnioskodawca ma miejsce zamieszkania: 

 w przypadku osób świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa –  
w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejscowości gminy miejsko-wiejskiej  
z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej liczącej  
do 5 tys. mieszkańców, 

 w przypadku osób podejmujących lub wykonujących inną działalność gospodarczą – 
miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejscowości gminy miejsko-wiejskiej  
z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej liczącej  
do 5 tys. mieszkańców 

o czy wnioskodawca w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku  
o przyznanie pomocy nie miał przyznanej pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” objętego Programem Operacyjnym :Kapitał 
Ludzki 2007-2013”, 

o jeżeli operacja, którą zamierza realizować wnioskodawca, jest związana  
z nieruchomością, czy miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się na obszarze objętym 
LSR, 

o czy wnioskodawca nie rozpoczął realizacji operacji. 
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Dla wnioskodawców będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej 

• czy wnioskodawca wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, 

• czy wnioskodawca w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 10 pracowników, 

• czy wnioskodawca w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągał 
roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln 
euro 

• czy wnioskodawca nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników 

w pełnym zakresie, 

• czy wnioskodawca ma siedzibę lub oddział: 

 w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów 
owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów 
świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – w miejscowości należącej  
do gminy wiejskiej lub miejscowości gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących 
powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej liczącej do 5 tys. mieszkańców, 

 w przypadku innych podmiotów - w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub 
miejscowości gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. 
mieszkańców lub gminy miejskiej liczącej do 5 tys. mieszkańców’ 

o czy wnioskodawca w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku  
o przyznanie pomocy nie miał przyznanej pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał 
Ludzki 2007-2013”, 

o jeżeli operacja, którą zamierza realizować wnioskodawca, jest związana  
z nieruchomością, czy miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się na obszarze objętym 
LSR, 

o czy wnioskodawca nie rozpoczął realizacji operacji. 

 

3. odnoszące się do operacji, których zakres i charakter odpowiada działaniu „Odnowa  
i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

• czy wnioskodawca jest: 

o gminą  
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o instytucją kultury dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego 

o osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 
działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  
w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 

o organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego 

• czy wysokość wnioskowanej kwoty jest wyższa niż  25 tys. zł. 

3. odnoszące się do operacji, których zakres i charakter odpowiada „małym projektom” 
w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku  
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 

Dla wnioskodawcy będącego osobą fizyczną: 

• czy wnioskodawca jest obywatelem Polski lub innego państwa członkowskiego UE, 

• czy wnioskodawca jest osobą pełnoletnią, 

• czy wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR lub wykonuje 
działalność gospodarczą na tym obszarze, 

• czy całkowity planowany koszt operacji wynosi co najmniej 4,5 tys. zł, 

• czy całkowity planowany koszt operacji wynosi nie więcej niż 100 tys. zł, 

• czy wnioskowana wysokość pomocy nie przekracza kwoty 25 tys. zł, 

• czy dotychczasowa pomoc przyznana wnioskodawcy ze środków na wdrażanie LSR, 
obejmująca operacje zrealizowane i operacje nie zakończone, których zakres i charakter 
odpowiada „małym projektom” nie przekracza kwoty 100 tys. zł. 

Dla wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną: 

o czy wnioskodawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, 

o czy wnioskodawca ma siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na 
tym obszarze, 

o czy całkowity planowany koszt operacji wynosi co najmniej 4,5 tys. zł, 

o czy całkowity planowany koszt operacji wynosi nie więcej niż 100 tys. zł, 

o czy wnioskowana wysokość pomocy nie przekracza kwoty 25 tys. zł, 
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o czy dotychczasowa pomoc przyznana wnioskodawcy ze środków na wdrażanie LSR, 
obejmująca operacje zrealizowane i operacje niezakończone, których zakres i charakter 
odpowiada „małym projektom” nie przekracza kwoty 100 tys. zł. 

IX.5. Kryteria wyboru operacji 

Operacje uznane przez Radę za zgodne z LSR będą oceniane pod kątem spełniania lokalnych 
kryteriów przyjętych przez Stowarzyszenie. Kryteria stosowane do tej oceny będą zależały  
od typu operacji.  

W odniesieniu do operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” będą stosowane następujące 
kryteria oceny: 

1. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy:  

- do 40 tys. zł - 1 pkt 

- powyżej 40 tys. zł – 0 pkt 

2. Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub w którym pracuje wnioskodawca, 
wynosi:  

- do 10 ha - 1 pkt 

- powyżej 10 ha – 0 pkt 

3. Realizacja operacji przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów obszaru 
(maksymalnie 3 pkt.) 

- zasobów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt. 

- dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt. 

- lokalnie wytwarzanych produktów rolnych - 1 pkt. 

4. Okres prowadzenia działalności nierolniczej: 

- rozpoczyna działalność – 2pkt.  

- działalność prowadzona do roku – 1 pkt. 

- działalność prowadzona powyżej roku – 0 pkt. 

5. Operacja ma walor edukacyjny dla innych rolników, może stanowić dobry przykład  
i zachętę do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej – 2 pkt 

6. Operacja przyczyni się do zainicjowania współpracy gospodarczej i zespołowego 
działania co najmniej trzech gospodarstw rolnych – 2 pkt 

7. Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” – 2 pkt. 
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Kryterium nr 1 wprowadza mechanizm ograniczający wysokość wnioskowanej kwoty 
pomocy – w efekcie posiadane przez LGD środki wystarczą na dofinansowanie większej 
liczby operacji.  

Preferencje przyjęte w kryterium nr 2 mają przyczynić się do przezwyciężenia słabej stronę 
obszaru, jaką jest duża liczba małych niedochodowych gospodarstw rolnych. 

Kryterium nr 3 przyczyni się do lepszego wykorzystania mocnych stron obszaru, jakimi  
są zasoby przyrodniczo-środowiskowe i dziedzictwo historyczno-kulturowe, a także do 
poprawy sytuacji w zakresie zbytu produktów rolnych, obecnie stanowiącej słabą stronę 
obszaru. 

Kryterium nr 4 ma na celu przezwyciężenia słabej strony obszaru, jaką jest stosunkowo 
wysoki poziom bezrobocia. 

Kryterium nr 5 przyjęto ze względu na potrzebę wzmocnienia słabej strony obszaru, jaką jest 
brak tradycji przedsiębiorczości oraz brak dobrych wzorów dywersyfikacji działalności 
rolniczej w gospodarstwach. 

Kryterium nr 6 przyjęto ze względu na potrzebę przełamania słabej strony obszaru, jaką jest 
mała skłonność rolników do podejmowania zespołowych działań gospodarczych. 

Kryterium nr 7 ma na celu przyczynić się do przezwyciężenia słabej strony obszaru, jaką jest 
niska aktywność społeczna i brak zainteresowania sprawami publicznymi dużej części 
mieszkańców oraz wykorzystania mocnej strony, jaką jest istnienie Stowarzyszenia „Unia 
Nadwarciańska” promującego ideę partnerstwa lokalnego. 

 

W odniesieniu do operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będą stosowane następujące kryteria 
oceny: 

1. Wnioskowana kwota pomocy wynosi:  

- do 50 tys. zł – 1 pkt 

- powyżej 50 tys. zł – 0 pkt 

2. Wielkość mikroprzedsiębiorstwa mierzona liczbą zatrudnionych osób: 

- od 0 do 2 osób – 2pkt. 

- 3 lub więcej osób – 1 pkt. 

3. Realizacja operacji przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów obszaru 
(maksymalnie 3 pkt.) 

- zasobów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt. 
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- dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt. 

- lokalnie wytwarzanych produktów rolnych - 1 pkt. 

4.  Operacja ma walor edukacyjny dla innych przedsiębiorców, może stanowić dobry         
przykład i zachętę do podejmowania działalności gospodarczej – 2 pkt  

5. Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze objętym LSR – 2 pkt. 

6. Operacja przyczyni się do zainicjowania współpracy gospodarczej i zespołowego działania 
co najmniej trzech mikroprzedsiębiorców – 2 pkt 

7. Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” – 2 pkt. 

Kryterium nr 1 wprowadza mechanizm ograniczający wysokość wnioskowanej kwoty 
pomocy – w efekcie posiadane przez LGD środki wystarczą na dofinansowanie większej 
liczby operacji.  

Preferencje zawarte w kryterium nr 2 stanowią instrument wzmacniający najmniejsze firmy. 

Kryterium nr 3 przyczyni się do lepszego wykorzystania mocnych stron obszaru, jakimi są 
zasoby przyrodniczo-środowiskowe i dziedzictwo historyczno-kulturowe, a także do poprawy 
sytuacji w zakresie zbytu produktów rolnych, obecnie stanowiącej słabą stronę obszaru. 

Kryterium nr 4 przyjęto ze względu na potrzebę wzmocnienia słabej strony obszaru, jaką jest 
brak tradycji przedsiębiorczości oraz brak dobrych wzorów działalności gospodarczej. 

Kryterium nr 5 przyjęto aby preferować przedsiębiorców stanowiących część społeczności 
lokalnej zamieszkującej obszar objęty strategią. 

Kryterium nr 6 przyjęto ze względu na potrzebę przełamania słabej strony obszaru, jaką jest 
mała skłonność przedsiębiorców do podejmowania zespołowych działań gospodarczych. 

Kryterium nr 7 ma na celu przyczynić się do przezwyciężenia słabej strony obszaru, jaką jest 
niska aktywność społeczna i brak zainteresowania sprawami publicznymi dużej części 
mieszkańców oraz wykorzystania mocnej strony, jaką jest istnienie Stowarzyszenia „Unia 
Nadwarciańska” promującego ideę partnerstwa lokalnego. 

W odniesieniu do operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” będą stosowane następujące kryteria oceny: 

1. Operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej: 

- więcej niż jedne gminy  - 2 pkt 

- jednej gminy  – 1 pkt. 

2. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

- do 250 tys. zł - 1 pkt. 
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- powyżej 250 tys. zł – 0 pkt. 

3. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 50% planowanych 
kosztów kwalifikowalnych operacji – 1 pkt. 

4. Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników 
stanowiących mocne strony obszaru (maksymalnie 2 pkt.) 

- walorów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt. 

- dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt. 

5. Realizacja operacji spowoduje wzrost aktywności społecznej mieszkańców – 2 pkt.  

6. Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” – 2 pkt. 

7. Wnioskodawca prowadzi działalność  na obszarze objętym LSR – 2 pkt. 

Kryterium nr 1 wprowadza preferencje dla realizacji operacji obejmujących swym zasięgiem 
większy obszar LSR. 

Kryterium nr 2 ma na celu nakłonienie wnioskodawców do samoograniczenia w zakresie 
wnioskowanej kwoty pomocy – w efekcie posiadane przez LGD środki wystarczą  
na dofinansowanie większej liczby operacji.  

Kryterium nr 3 ma na celu zachęcenie wnioskodawców do zwiększenie wkładu własnego, 
przez co zwiększy się liczba i skala operacji zrealizowanych w ramach wdrażania LSR. 

Kryterium nr 4 przyczyni się do zachowania i lepszego wykorzystania mocnych stron 
obszaru, jakimi są zasoby przyrodniczo-środowiskowe i dziedzictwo historyczno-kulturowe. 

Kryterium nr 5 ma przyczynić się do przezwyciężenia słabej strony obszaru, jaką jest niska 
aktywność społeczna i brak zainteresowania sprawami publicznymi dużej części 
mieszkańców. 

Kryterium nr 6 przyjęto w celu wykorzystania mocnej strony, jaką jest istnienie 
Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska promującego ideę partnerstwa lokalnego. 

Kryterium nr 7 przyjęto aby preferować instytucje i organizacje stanowiące część 
społeczności lokalnej działające na obszarze objętym strategią. 

W odniesieniu do „Małych projektów” będą stosowane następujące kryteria oceny: 

1. Operacja będzie realizowana : 

- w jednej miejscowości - 1 pkt 

- w więcej niż jednej miejscowości  – 2 pkt. 

2. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 
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- do 10 tys. zł - 1 pkt. 

- powyżej 10 tys. zł – 0 pkt. 

3. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 50% planowanych 
kosztów kwalifikowanych operacji – 1 pkt. 

4. Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników 
stanowiących mocne strony obszaru (maksymalnie 2 pkt.) 

- walorów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt. 

- dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt. 

5. Realizacja operacji spowoduje wzrost aktywności społecznej mieszkańców – 2 pkt.  

6. Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” – 2 pkt. 

7. Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub prowadzi działalność  na obszarze 
objętym LSR – 2 pkt. 

Kryterium nr 1 wprowadza preferencje dla operacji, które obejmują swym zasięgiem więcej 
niż jedną miejscowość. 

Kryterium nr 2 ma na celu nakłonienie wnioskodawców do samoograniczenia w zakresie 
wnioskowanej kwoty pomocy – w efekcie posiadane przez LGD środki wystarczą na 
dofinansowanie większej liczby operacji. 

Kryterium nr 3 ma na celu zachęcenie wnioskodawców do zwiększenie wkładu własnego, 
przez co zwiększy się liczba i skala operacji zrealizowanych w ramach wdrażania LSR. 

Kryterium nr 4 przyczyni się do zachowania i lepszego wykorzystania mocnych stron 
obszaru, jakimi są zasoby przyrodniczo-środowiskowe i dziedzictwo historyczno-kulturowe. 

Kryterium nr 5 ma przyczynić się do przezwyciężenia słabej strony obszaru, jaką jest niska 
aktywność społeczna i brak zainteresowania sprawami publicznymi dużej części 
mieszkańców. 

Kryterium nr 6 przyjęto w celu wykorzystania mocnej strony, jaką jest istnienie 
Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska promującego ideę partnerstwa lokalnego. 

Kryterium nr 7 przyjęto aby preferować instytucje i organizacje stanowiące część 
społeczności lokalnej działających na obszarze objętym strategią. 

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji przez LGD 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje 
uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały  
co najmniej 5 punktów. W zależności od rodzaju operacji ta liczba punktów odpowiada  
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od 35% do 41% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. 

IX.6. Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” prawo uchwalania lokalnych 
kryteriów wyboru operacji do finansowania jest wyłączną kompetencją Walnego Zebrania 
Członków. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że statut wskazuje Radę jako organ, który ma 
prawo występowania z inicjatywą w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. 
To rozwiązanie zostało przyjęte jako wynik przekonania członków stowarzyszenia, że Rada 
będzie organem mającym największą i stale aktualizowaną wiedzę o wnioskach składanych 
za pośrednictwem Stowarzyszenia. Dokonując oceny wniosków Rada na bieżąco weryfikuje 
adekwatność przyjętych kryteriów oraz ich skuteczność jako instrumentu pozwalającego 
wybrać operacje najlepiej przyczyniające się do rozwoju obszaru. Rada ma także stały kontakt 
z wnioskodawcami i z tego powodu ma dobre rozeznanie odnośnie opinii różnych środowisk 
lokalnych na temat stosowanych kryteriów wyboru operacji. 

Jeżeli Rada uzna, że przyjęte przez Stowarzyszenie kryteria wyboru operacji nie spełniają 
oczekiwań i należy je zmodyfikować, zgłasza stosowny wniosek do Zarządu. Wniosek 
powinien zawierać propozycję nowych kryteriów wyboru operacji oraz uzasadnienie 
proponowanych zmian. Po otrzymaniu wniosku Zarząd jest zobowiązany przygotować 
projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem a następnie wystąpić z wnioskiem do instytucji 
wdrażającej o wyrażenie zgody na zmianę kryteriów wyboru operacji. Po konsultacji 

i uzyskaniu zgody instytucji wdrażającej Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, które  
po przedstawieniu sprawy i dyskusji przeprowadza głosowanie nad wniesioną uchwałą. 
Ostatnim krokiem procedury zmiany kryteriów wyboru będzie zawarcie aneksu do umowy w 
sprawie realizacji lokalnej strategii rozwoju przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”. 
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Rozdział X. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jego realizacji 

Budżet Lokalnej Grupy Działania „Unia Nadwarciańska” składa się z dwóch zasadniczych 
części. Pierwszą stanowią środki na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju tj. na 
współfinansowanie operacji odpowiadających działaniom osi 3 („Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój 
wsi”) oraz tzw. małych projektów. Drugą część budżetu stanowią środki przeznaczone na 
finansowanie działań podejmowanych przez LGD (projekty współpracy, działania w zakresie 
aktywizacji mieszkańców i nabywania umiejętności) oraz na bieżącą działalność LGD.  

Całkowita dostępna kwota środków do refundacji jest naliczana jako iloczyn kwoty 148 zł 

i liczby mieszkańców na stałe zameldowanych w dniu 31 grudnia 2006 roku na obszarze 
objętym lokalną strategią rozwoju. Ponieważ zgodnie z danymi GUS ta liczba wynosiła  
35 629 mieszkańców (patrz rozdział 2), całkowita kwota środków do refundacji, o jaką może 
ubiegać się Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” wynosi 35 629 x 148 zł = 5 273 092 zł. 

Obliczona wyżej kwota składa się z następujących części: 

• środki na wdrażanie LSR: 35 629 mieszkańców x 116 zł na mieszkańca = 4 132 964 zł 

• środki na wdrażanie projektów współpracy: 35 629 mieszkańców x 3 zł na mieszkańca 
= 106 887 zł; z tej kwoty 5 000 zł zostanie przeznaczone na sfinansowanie kosztów 
przygotowania projektów współpracy, a pozostała część, czyli 101 887 zł zostanie 
przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu współpracy. 

• środki na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania: 35 629 mieszkańców x 29 zł  
na mieszkańca = 1 033 241 zł, z czego: 

• 790 963 zł to maksymalna kwota na pokrycie kosztów bieżących LGD; wysokość tej 
kwoty obliczono jako 15% całkowitej dostępnej kwoty środków do refundacji czyli 15% 
kwoty 5 273 092 zł 

• pozostała część, czyli 242 278 zł to kwota na działania LGD związane z nabywaniem 
umiejętności i aktywizacją. 

Ponadto do kalkulacji budżet przyjęto następujące zależności między kwotą środków  
do refundacji, kwotą kosztów kwalifikowanych i kwotą kosztów całkowitych:  

• w odniesieni do operacji typu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
oraz operacji typu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” kwota środków do refundacji 
będzie stanowić 50% kwoty kosztów kwalifikowanych, a kwota kosztów całkowitych  
ze względu na występujące koszty niekwalifikowane (np. podatek VAT, koszty kredytów) 
wyniesie 125% kwoty kosztów kwalifikowanych; 

• w odniesieni do operacji typu „Odnowa i rozwój wsi” kwota środków do refundacji 
będzie stanowić 75% kwoty kosztów kwalifikowanych, a kwota kosztów całkowitych 
wyniesie 100% kwoty kosztów kwalifikowanych; 
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• w odniesieni do operacji typu „Mały projekt” kwota środków do refundacji będzie 
stanowić 70% kwoty kosztów kwalifikowanych, a kwota kosztów całkowitych wyniesie 
100% kwoty kosztów kwalifikowanych; 

• w odniesieni do projektów współpracy, kosztów bieżących LGD oraz nabywania 
umiejętności i aktywizacji - kwota środków do refundacji będzie stanowić 100% kwoty 
kosztów kwalifikowanych, a kwota kosztów całkowitych wyniesie 100% kwoty kosztów 
kwalifikowanych. 

Zamieszczone niżej tabele przedstawiają budżet w podziale na lata realizacji LSR oraz 
harmonogram realizacji przedsięwzięć planowanych w ramach LSR. 
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Budżet LSR dla każdego roku jego realizacji w okresie 2009-15 (środki kontraktowane) 

 

Rok Kategoria 
kosztu/ 

wydatku 

Działania osi 4 Leader 

4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 4.21 Wdrażanie 
projektów współpracy 

4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania 

Razem 
Oś 4 

Różnicowanie 
w kierunku 
działalności 
nierolniczej 

Tworzenie i 
rozwój 

mikroprzedsię
biorstw 

Odnowa i 
rozwój wsi 

Małe 
projekty 

Razem 
4.1/413 

Przyg
otowa

nie 
projek

tów 
współ
pracy 

Realizacja 
projektów 
współpracy 

Razem 
4.21 

Funkcjonowanie 
LGD (koszty 

bieżące) 

Nabywanie 
umiejętności i 
aktywizacja 

Razem 
4.31 

2008-
2009 

całkowite 0 0 768 500,00 80 000,00 848 500,00 0 0 0 60000 25000 85000 933 500,00 

kwalifikowalne 0 0 768 500,00 80 000,00 848 500,00 0 0 0 60000 25000 85000 933 500,00 

do refundacji 0 0 576 350,22 55 323,55 631 673,77 0 0 0 60000 25000 85000 716 673,77 

2010 

całkowite 99 184,74 0 0 222 000,00 321 184,74 0 0 0 120000 50000 170000 491 184,74 

kwalifikowalne 80 638 0 0 222 000,00 302 638 0 0 0 120000 50000 170000 472 638 

do refundacji 40 319 0 0 154 780,78 195 099,78 0 0 0 120000 50000 170000 365 099,78 

2011 

całkowite 0 1 230 000,00 266 700,00 195 000,00 1 691 700,00 5000 30000 35000 125000 45000 170000 1 896 700,00 

kwalifikowalne 0 1 000 000,00 266 700,00 195 000,00 1 461 700,00 5000 30000 35000 125000 45000 170000 1 666 700,00 

do refundacji 0 500 000,00 200 000,00 135 865,18 835 865,18 5000 30000 35000 125000 45000 170000 1 040 865,18 

2012 

całkowite 237 070,20 0 885 000 271 000,00 1 393 070,20 0 36887 36887 130000 45000 175000 1 604 957,20 

kwalifikowalne 192 740 0 885 000 271 000,00 1 348 740 0 36887 36887 130000 45000 175000 1 560 627 

do refundacji 96 370 0 663 904 216 511,99 976 785,99 0 36887 36887 130000 45000 175000 1 188 672,99 
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2013 

całkowite 0 441 570 940 000 528 000  1 909 570 0 35000 35000 135000 30000 165000 2 109 570 

kwalifikowalne 0 359 000 940 000 528 000 1 827 000 0 35000 35000 135000 30000 165 000 2 027 000 

do refundacji 0 179 500 751 270,67 422 666,07 1 353 436,74 0 35000 35000 135000 30000 165 000 1 553 436,74 

2014 

całkowite 0 0 110 000 77 000 187 000 0 0 0 140000 30000 170 000 357 000 

kwalifikowalne 0 0 110 000 77 000 187 000 0 0 0 140000 30000 170 000 357 000 

do refundacji 0 0 78 475,11 61 627,43 140 102,54 0 0 0 140000 30000 170 000 310 102,54 

2015 

całkowite 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 18241 98 241 98 241,00 

kwalifikowalne 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 18241 98 241 98 241,00 

do refundacji 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 18241 98 241 98 241,00 

2008-
2015 

całkowite 336 254,94 1 671 570 2 970 200 1 373 000 6 351 024,94 5000 101887 106887 790000 243241 1 033241 7 491 152,94 

kwalifikowalne 273 378 1 359 000,00 2 970 200 1 373 000 5 975 578 5000 101887 106887 790000 243241 1 033241 7 115 706 

do refundacji 136 689 679 500 2 270 000,00 1 046 775 4 132 964,00 5000 101887 106887 790000 243241 1 033241  
5 273 092,00 
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Harmonogram realizacji przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 

 
Przedsięwzięcie 

 
Typ operacji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

1A. Podniesienie turystycznej 
atrakcyjności obszaru 

Różnicowanie  X X X    

Mikroprzedsiębiorczość  X X  X   

Odnowa i rozwój wsi X   X X X  

Małe projekty X X X X X X  

Projekty współpracy   X X X   

 

1B. Kultywowanie lokalnego 
dziedzictwa kulturowego 

Różnicowanie  X X     

Mikroprzedsiębiorczość  X X  X   

Odnowa i rozwój wsi X   X X X  

Małe projekty X X X X X X  
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2A. Zintegrowana i aktywna 
społeczność lokalna 

Odnowa i rozwój wsi  X  X X X X  

Małe projekty  X X X X X X  

 

3A. Przedsiębiorcza wieś 

Różnicowanie   X X X    

Mikroprzedsiębiorczość   X X  X   

Odnowa i rozwój wsi  X   X X X  

Małe projekty  X X X X X X  

 

4A. Zwiększenie zdolności po- 
zyskiwania środków pomocowych Małe projekty  X X X X X X  



94 

 

Określenie harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości 
informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w latach 2011-2014  
w ramach działania 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", w podziale na półrocza. 

Poniżej przedstawiono harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej 
wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w okresie po 1 stycznia 2011 roku 

  

Lp. Wyszczególnienie 
2011 2012 2013 2014 

I  
półrocze 

II 
półrocze 

I  
półrocze 

II 
półrocze 

I 
półrocze 

II 
półrocze 

I  
półrocze II półrocze 

1 

Operacje 
spełniające 
warunki 
przyznania 
pomocy 
dla 
działania: 

Różnicowanie w 
kierunku działalności 
nierolniczej 

X  X      

            

2 Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw X    X    

            
3 Odnowa i rozwój wsi  X X  X X X  

            
4 małe projekty X  X  X X X  
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Rozdział XI. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 

Ogłoszenie w 2007 roku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich było dla Fundacji „Unia 
Nadwarciańska” sygnałem do podjęcia działań związanych z udziałem we wdrażaniu Osi 4 
Leader. Fundacja była do tego przygotowana dzięki doświadczeniom zdobytym podczas 
przygotowywania wniosku do II schematu Pilotażowego Programu Leader+ oraz późniejszej 
działalności.  

Priorytetowym zadaniem związanym z przygotowaniem do nowego okresu programowania stało 
się – poza konieczną zmianą statusu prawnego partnerstwa, o czym szerzej napisano 

w rozdziale I - przygotowanie nowej strategii rozwoju dla obszaru działania partnerstwa. Pracę 
tę w pewnym stopniu ułatwił fakt posiadania przez Fundację „Unia Nadwarciańska” 
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowanej w latach 2005/2006  
na potrzeby Pilotażowego Programu Leader+, jednak z powodu innych wymagań co zakresu  
i struktury strategii oraz dezaktualizacji niektórych elementów ZSROW dokument ten tylko  
w niewielkim stopniu był pomocny w opracowaniu LSR.  

Działania związane z opracowaniem LSR były prowadzone w sposób zapewniający jak 
najszerszy wpływ mieszkańców na kształt i treść strategii. Do udziału w spotkaniach, 
warsztatach strategicznych i grupach roboczych zapraszano bardzo szeroki krąg osób znanych ze 
swego zaangażowania w sprawy rozwoju obszaru. Wszystkie prace prowadzono „przy otwartej 
kurtynie” i każdy chętny mógł wziąć w nich udział.  

W trakcie przygotowania LSR stosowane były następujące formy pracy i konsultacji 
społecznych: 

1. spotkania i warsztaty z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej – najważniejsze 
elementy strategii, w tym cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia planowane  
do realizacji w ramach strategii zostały określone w oparciu o materiały wypracowane przez 
uczestników warsztatów strategicznych. Serię tych warsztatów przeprowadzono w listopadzie i 
grudniu 2007 roku. Moderatorem warsztatów był pan Adam Futymski, ekspert w sprawie 
wdrażania podejścia Leader.  

2. sondaż społeczny  

3. funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego  
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Rozdział XII. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 

 

Proces wdrażania LSR 

Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez LGD „Unia Nadwarciańska” jest dokumentem 
adresowanym do wszystkich mieszkańców obszaru i zakłada szeroki ich udział w procesie jej 
wdrażania. Aby tak się stało, LGD „Unia Nadwarciańska” podejmie opisane niżej działania. 

1. Organizowanie spotkań informacyjno - szkoleniowych. Celem tych spotkań będzie 

z jednej strony poinformowanie mieszkańców o treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz 
możliwościach i warunkach uzyskania pomocy na realizację operacji, a z drugiej strony zebranie 
opinii pozwalających dostosować proces wdrażania LSR do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. 
Spotkania będą one organizowane przede wszystkim w okresie kilku miesięcy po wyborze LGD 
do realizacji LSR, a w późniejszym okresie wdrażania LSR – przed każdym ogłoszeniem naboru 
wniosków. Spotkania będą prowadzone w sposób zachęcający uczestników do udziału w 
procesie wdrażania LSR, w szczególności poprzez przygotowanie wniosków o pomoc na 
operacje, które mogą być dofinansowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Z myślą o 
licznej grupie osób i organizacji mających duże braki kompetencyjne  
w zakresie opracowania projektu i przygotowania wniosku o pomoc, LGD Unia Nadwarciańska 
będzie organizować szkolenia i warsztaty umożliwiające nabycie potrzebnych kwalifikacji.  

2. Publikacja najważniejszych informacji na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin. Ten 
sposób informowania mieszkańców będzie stosowany w szczególności przy każdym naborze 
wniosków. Ogłoszenia będą zawierać informacje o możliwościach i warunkach uzyskania 
pomocy oraz o pomocy udzielanej przez LGD „Unia Nadwarciańska” w zakresie przygotowania 
wniosku.  

3. Prowadzenie strony internetowej LGD. Obecnie istniejąca strona internetowa 
Stowarzyszenia zostanie znacznie rozbudowana. Będzie ona zawierać aktualności, dokumenty, 
sprawozdania i raporty z działania LGD „Unia Nadwarciańska”, a także forum dyskusyjne. Na 
stronie internetowej będą ukazywać się ogłoszenia o naborze wniosków, wzory wniosków wraz 
z instrukcjami ich sporządzenia, wykazy złożonych wniosków oraz wykazy wniosków 
wybranych przez LGD do dofinansowania. Poprzez Internet możliwe będzie zadawanie pytań i 
uzyskiwanie wyjaśnień dotyczących wdrażania LSR, możliwości  
i warunków uzyskania pomocy na realizację operacji itp. Odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania będą dostępne dla wszystkich użytkowników strony internetowej. 

4. Prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego przy biurze LGD. W godzinach 
funkcjonowania biura LGD będzie prowadzony punkt konsultacyjno-doradczy, 

w którym zainteresowani będą mogli otrzymać szczegółowe informacje i wyjaśnia dotyczące 
działalności LGD, wdrażania LSR oraz możliwości i warunków uzyskania pomocy  
na realizację operacji. Osoby i organizacje mające małe doświadczenie 
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w przygotowania wniosku będą mogły uzyskać bezpłatnie pomoc w zaprojektowaniu operacji 
lub sporządzeniu wniosku. 

5. Wydawanie biuletynu zawierającego informacje na temat działalności LGD i stanu 
realizacji LSR. Biuletyn będzie się ukazywał w regularnych odstępach czasu, co najmniej raz na 
pół roku i będzie zawierał szczegółowe informacje (w tym finansowe) o działalności LGD w 
minionym okresie, operacjach wybranych do dofinansowania i innych efektach realizacji 
strategii. 

Aby zapewnić jak największy udział społeczności lokalnej w procesie wdrażania LSR,  
w działaniach informacyjno - promocyjnych prowadzonych przez LGD „Unia Nadwarciańska” 
będą także wykorzystywane media lokalne, w których będą zamieszczane ogłoszenia, artykuły i 
wywiady.  

Szerokie upowszechnianie informacji o działaniach LGD i wdrażaniu strategii powinno zachęcić 
szerokie kręgi mieszkańców obszaru do bezpośredniego kontaktu z biurem LGD. 

W godzinach pracy biura zainteresowani będą mogli otrzymać informacje i wyjaśnienia 
dotyczące działalności LGD, a także uzyskać wgląd w materiały dokumentujące działalność 
LGD, w tym protokoły z posiedzeń zarządu i posiedzeń organu decyzyjnego. Biuro LGD będzie 
także przyjmować wnioski i postulaty składane przez mieszkańców dotyczące wdrażania LSR. 
Wnioski będzie można także przesłać do LGD listownie i pocztą elektroniczną.  

Proces aktualizacji LSR 

Począwszy od 2010 roku, co roku Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” będzie 
dokonywał analizy stanu wdrażania strategii pod kątem: 

• adekwatności przyjętej strategii do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, 

• osiągania zakładanych celów strategii, 

• osiągania zakładanych w LSR wskaźników realizacji przedsięwzięć, 

• realizacji zaplanowanego budżetu i harmonogramu realizacji przedsięwzięć. 

Podstawą analizy będą roczne raporty i sprawozdania z realizacji strategii, a także wszelkie 
uwagi, wnioski i opinie mieszkańców dotyczące analizowanych problemów, zgłoszone listownie 
lub pocztą elektroniczną do Biura LGD, wyrażone na forum internetowym,  
w trakcie spotkań, w artykułach prasowych i w innych formach.  

Jeżeli wstępna analiza wykaże trudności we wdrażaniu strategii lub krytyczną ocenę procesu 
wdrażania przez społeczność lokalną, Zarząd będzie zobligowany podjąć działania zmierzające 
do aktualizacji LSR. Szeroki udział partnerów LGD i mieszkańców w procesie aktualizacji LSR 
będzie zapewniony poprzez stosowanie podobnych form konsultacji społecznych, zbierania 
informacji i tworzenia nowych propozycji, jak miało to miejsce  
w procesie przygotowania strategii. Dotyczy to w szczególności: 
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• przeprowadzenia sondażu społecznego przy pomocy ankiet, pozwalającego zbadać opinie 
mieszkańców odnośnie zakresu i rodzaju zmian, jakie należy wprowadzić w Lokalnej Strategii 
Rozwoju, 

• uruchomienia forum internetowego, na którym będą zbierane uwagi i wnioski oraz 
konsultowane nowe propozycje dotyczące zmian LSR, 

• działania punktu konsultacyjnego w ramach Biura LGD, w którym można będzie 
otrzymać szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące procesu aktualizacji LSR oraz 
składać uwagi i propozycje w tym zakresie, 

• organizowania otwartych spotkań i debat publicznych, 

• przeprowadzenia warsztatów z udziałem przedstawicieli trzech sektorów, 

• tworzenie grup roboczych z udziałem zainteresowanych mieszkańców i ekspertów. 

Ostateczną decyzję w sprawie aktualizacji i zmian LSR będzie podejmować Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. 
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Rozdział XIII. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 

Ważnym zadaniem Zarządu Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” będzie systematyczna 
ewaluacja działalności Partnerstwa.  

Ewaluacja będzie dokonywana w okresach rocznych, po zakończeniu każdego roku 
kalendarzowego. Będzie ona wykonywana siłami własnymi Stowarzyszenia „Unia 
Nadwarciańska”, jednak w przypadku, gdy zajdzie potrzeba przeprowadzenia badań 
wymagających profesjonalnego przygotowania, część zadań związanych z ewaluacją Zarząd 
będzie mógł zlecić do wykonania ekspertom zewnętrznym. 

Ewaluacja przede wszystkim będzie dotyczyć efektywności działań Stowarzyszenia związanych 
z wdrażaniem LSR. W tym zakresie ocena będzie dotyczyć: 

• stopnia realizacji przedsięwzięć planowanych w ramach LSR (ilość i rodzaj 
zrealizowanych operacji w stosunku do planów oraz ilość wydatkowanych środków  
w stosunku do planu), 

• poziomu realizacji wskaźników zakładanych dla poszczególnych przedsięwzięć, 

• wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie przyjętych celów ogólnych  
i celów szczegółowych strategii, 

• adekwatność stosowanych kryteriów wyboru operacji w stosunku do zakładanych celów 
strategii. 

Podstawową metodą dokonania oceny wdrażania LSR będzie analiza materiałów własnych 
LGD, w szczególności protokołów z posiedzeń Rady i innych materiałów związanych z oceną i 
wyborem operacji   oraz raportów i analiz wykonywanych przez LGD, dotyczących  realizacji 
operacji wybranych do finansowania przez Stowarzyszenie. W procesie ewaluacji będą także 
wykorzystywane uwagi, wnioski i opinie mieszkańców dotyczące analizowanych aspektów 
wdrażania LSR. Będą one pozyskiwane  w ramach różnych form komunikowania się 
Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska ze społecznością lokalną, opisanych w poprzednim 
rozdziale. Ta grupa materiałów obejmuje także publikacje prasowe oraz audycje radiowe  
i telewizyjne poświęcone działalności Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. Trzecią metodą 
zbierania informacje służących dokonaniu ewaluacji będą badania ankietowe obejmujące 
wszystkich  beneficjentów operacji dofinansowanych w ramach wdrażania LSR.  

Ewaluacja będzie także obejmować zagadnienia związane z jakością partnerstwa oraz 
sprawnością funkcjonowania Stowarzyszenia, w szczególności: rozwój ilościowy partnerstwa, 
aktywność jego członków, funkcjonowanie organów, działalność biura  
i efektywność pracy poszczególnych pracowników, skuteczność stosowanych procedur, 
sprawność przepływu informacji i sprawności podejmowania decyzji. Ważnym elementem 
ewaluacji będzie badanie społecznego odbioru Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, poziomu 
akceptacji i społecznego zaufania oraz postrzegania przez mieszkańców roli  
i wpływu Stowarzyszenia na rozwój obszaru. Przeprowadzanie tych badań będzie zlecane 
wyspecjalizowanym agencjom badania opinii publicznej.  
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Przygotowane przez Zarząd roczne sprawozdanie z działalności stowarzyszenia,  zawierające 
wnioski i rekomendacje dotyczące poprawy działalności Stowarzyszenia będzie przedmiotem 
debaty podczas Walnego Zebrania Członków. Zgodnie z zasadą jawności działania 
sprawozdanie będzie  podane do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na stronie 
internetowej partnerstwa.  

Roczne sprawozdanie z działalności LGD będzie także przekazywane gminom wchodzącym w 
skład Stowarzyszenia oraz właściwemu organowi samorządu województwa wdrażającemu oś 4 
Leader.  

Wyniki ewaluacji będą wykorzystywane przez Walne Zebranie Członków i Zarząd  
do podejmowania decyzji w sprawie: 

• aktualizacji i zmian w LSR w sposób opisany w poprzednim rozdziale, 

• zmian funkcjonowania Stowarzyszenia (np. zmiany procedur, regulaminów, a nawet 
zmiany statutu), 

• reorganizacji biura Stowarzyszenia (np. zmiany liczby lub rodzaju stanowisk, zmiany 
zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach, zmiany warunków techniczno-
lokalowych), 

• prowadzenia polityki kadrowej (np. dokonanie zmian kadrowych, stosowanie środków 
motywacyjnych, przyznawanie nagród dla personelu biura), 

• zmian personalnych w składzie organów Stowarzyszenia (np. odwołania członków 
Zarządu lub Rady), 

• prowadzenia polityki promocyjnej, poszerzania składu Stowarzyszenia oraz 
podejmowania działań integrujących partnerstwo. 

Określenie ankiety na potrzeby monitorowania LSR udostępnianej beneficjentom 
działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 

Jak wcześniej wspomniano, jedną z metod uzyskiwania informacji niezbędnych w procesie 
ewaluacji działalności LGD będą ankiety udostępniane wszystkim beneficjentom działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Poniżej przedstawiono wzór tej ankiety. Przy jej 
pomocy będą pozyskiwane od beneficjentów informacje na temat zrealizowanych przez nich 
operacji. Osoby i podmioty, do których zostanie skierowana ankieta są zobowiązane  
do udzielenia odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania na podstawie zapisów zawartych  
w umowie o przyznaniu pomocy na realizację operacji, grożących rozwiązaniem umowy  
o przyznaniu pomocy w przypadku nie wywiązania się z obowiązku wypełnienia ankiety. 
Odpowiedzi uzyskane od respondentów pozwolą ocenić, w jakim stopniu realizacja danej 
operacji przyczyniła się do osiągnięcia zakładanych celów LSR.  
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Ankieta 

dotycząca operacji realizowanej w ramach wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

I  Dane beneficjenta 

Numer identyfikacyjny  …......................................................... 

Imię i nazwisko lub nazwa  …...................................................... 

Adres zamieszkania lub siedziba  …........................................................ 

II  Dane osoby uprawnionej przez beneficjenta do kontaktu  

Imię i nazwisko  …......................................... 

Adres do korespondencji  ….............................................. 

Numer telefonu  …........................................    numer faksu  ….......................................... 

Adres poczty elektronicznej   …..................................................................... 

III  Identyfikacja operacji 

Rodzaj operacji (zaznaczyć właściwy) 

  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
  Odnowa i rozwój wsi 
  Mały projekt 

 

Tytuł operacji  …........................................................................................ 

Termin wybrania operacji do finansowania (podać miesiąc i rok)   ...…................................. 

Numer umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji  …............................................ 

Data zawarcia umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji  ….............................. 

 

IV Informacje na temat korzystania przez beneficjenta z pomocy Stowarzyszenia „Unia 
Nadwarciańska” w zakresie planowania, realizacji lub rozliczenia operacji  

Czy beneficjent korzystał z pomocy Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w zakresie: 

a) planowania operacji lub przygotowania wniosku                     tak            nie 

b) sporządzenia poprawek i uzupełnień do wniosku                     tak            nie 
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c) realizacji operacji                                                                      tak            nie 

d) rozliczenia operacji, przygotowania wniosku o płatność         tak            nie 

 

V  Realizacja operacji 

Data rozpoczęcia realizacji operacji  …................... 

Data zakończenia realizacji operacji  ….................... 

Opis zadań wykonanych w ramach realizacji operacji: 

 

VI  Koszty operacji 

Całkowite koszty operacji  …........................................... 

w tym całkowita wartość nakładów inwestycyjnych …................................ 

Koszty kwalifikowalne operacji …................................ 

Kwota wypłaconej pomocy ….......................................... 

VII Efekty operacji (wypełnić pozycje odnoszące się do zrealizowanej operacji,  
w pozycjach które nie dotyczą operacji postawić znak X w kolumnie „nie dotyczy”) 

 
Kod Efekty Tak Nie 

dotyczy 
P 1.A Zrealizowano inwestycję przyczyniającą się do wzrostu turystycznej 

atrakcyjności obszaru 
  

P 1.A Podjęto lub rozszerzono działalność gospodarczą w zakresie usług 
turystycznych lub usług związanych z rekreacją i wypoczynkiem 

  

P 1.A Zrealizowano działania promujące walory turystyczne obszaru objętego 
Lokalną Strategią Rozwoju 

  

P 1.B Zrealizowano operację polegającą na promocji lokalnej twórczości 
kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego 

  

P 1.B Zrealizowano operację polegającą na kultywowaniu miejscowych 
tradycji, tradycyjnych zawodów i rzemiosła 

  

P 2.A Wybudowano, wyremontowano lub doposażono obiekty społeczno-
kulturalne lub rekreacyjno-sportowe 

Rodzaj obiektów  ….................... 
Liczba obiektów  ….................... 

  

P 2.A Zorganizowano imprezy społeczno-kulturalne lub rekreacyjno-sportowe 
Rodzaj imprez  ….................. 
Liczba imprez  ….............. 
Liczba uczestników …............................. 
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P 3.A 
 
 

R 3.2 

Zrealizowano działania polegające na ułatwianiu dostępu do wiedzy nt 
przedsiębiorczości i informacji gospodarczej 

Rodzaj działań ….................................. 
Liczba uczestników działań …......................... 

  

P 3.A W gospodarstwie rolnym dokonano inwestycji dotyczących prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej 

Ogólna wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych …....... 

  

P 3.A W mikroprzedsiębiorstwie dokonano inwestycji poprawiających  
prowadzoną działalność gospodarczą 

Ogólna wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych …..... 

  

P 3.A Zarejestrowano i podjęto działalność gospodarczą jako 
mikroprzedsiębiorstwo 

Ogólna wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych …...... 

  

P 4.A Przeprowadzono szkolenia nt pozyskiwania i rozliczania środków 
pomocowych 

Liczba szkoleń …........................ 
Liczba uczestników szkoleń …......... 

  

P 4.A Przygotowano i wydano publikacje na temat pozyskiwania i zarządzania 
projektami 

Liczba publikacji ….................... 
Tytuły publikacji …..................... 
Łączny nakład wydanych publikacji …................... 

  

R 1.1 Wyremontowano obiekty zabytkowe 
Liczba wyremontowanych obiektów …...................... 

  

R 1.2 Zbudowano lub odbudowano obiekty małej infrastruktury turystycznej 
Liczba obiektów ….................... 
Rodzaje obiektów …............................. 

  

R 1.2 Utworzono miejsca noclegowe  
Liczba miejsc noclegowych …........................... 

  

R 1.2 Utworzono lub zmodernizowano obiekty gastronomiczne 
Liczba utworzonych/zmodernizowanych obiektów …............ 

  

R 1.3 Utworzono ścieżki edukacyjne lub szlaki turystyczne promujące walory 
przyrodniczo-krajobrazowe obszaru objętego LSR 

Liczba ścieżek edukacyjnych/szlaków turystycznych …...... 

  

R 1.3 Zabezpieczono lub oznakowano miejsca lub obiekty o wysokich 
walorach przyrodniczo-krajobrazowych 

Liczba zabezpieczonych lub oznakowanych miejsc/obiektów …. 

  

R 3.1 Utworzono miejsca pracy 
Liczba utworzonych miejsc pracy …............... 

  

R 3.1 Uzyskano wzrost wartości sprzedaży produktów i usług w roku 
następującym po roku w którym zrealizowano operację w odniesieniu do 
roku poprzedzającego rok realizacji operacji 

Wzrost wartości sprzedaży w % ….................. 

  

P 3.A 
R 3.3 

Wykreowano, udoskonalono lub wprowadzono na rynek produkt lokalny 
Rodzaj(e)  produktu lokalnego ….................... 

  

 

Data: ….............................                                   Podpis:                                 
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Rozdział XIV. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami 
planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR 

Zapewnienie spójności i komplementarności działań prowadzonych przez Stowarzyszenie „Unia 
Nadwarciańska” z działaniami, które na tym samym obszarze będą podejmować inne podmioty, 
jest warunkiem uzyskania efektu synergii. Spójność działań można zbadać porównując LSR  
z innymi dokumentami planistycznymi obowiązującymi dla tego obszaru: 

• dokumentami opracowanymi na szczeblu krajowym Programem Operacyjnym Kapitał 
Ludzki, Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, Programem Operacyjnym 
Innowacyjna Gospodarka, 

• dokumentami opracowanymi na szczeblu regionu – Strategią rozwoju województwa 
wielkopolskiego oraz Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym; 

• dokumentami opracowanymi na szczeblu powiatu - Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Słupeckiego 

• dokumentami opracowanymi na szczeblu lokalnym – strategiami rozwoju gmin. 

LSR wykazuje duży poziom zgodności z wszystkimi wymienionymi wyżej dokumentami.  

Zbieżność LSR z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko trudno udowodnić 
zestawiając konkretne zapisy obu programów, gdyż ten Program Operacyjny dotyczy projektów 
o znacznie większej skali, niż lokalna strategia rozwoju. Łatwo jednak zauważyć, że 
fundamentem obu programów jest ta sama troska o zachowanie wysokiej jakości środowiska 
naturalnego. Na poziomie konkretnych działań największą zbieżność można dostrzec w zapisach 
dotyczących kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska oraz 
zapisach dotyczących ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. 

Zbieżność LSR z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dotyczy przede wszystkim 
elementów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Ten kierunek działania został 
w strategii uwzględniony w ramach przedsięwzięcia 3.A „Przedsiębiorcza wieś”, zaś  
w Programie Operacyjnym problem rozwoju wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły 
roboczej został zapisany w tamach Priorytetu VII „Regionalne kadry gospodarki”. Kolejnym 
elementem zbieżnym są obecne w obu programach działania na rzecz tworzenia nowych miejsc 
pracy i likwidacji bezrobocia (w Programie Operacyjnym zapisy na ten temat znajdują się w 
ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”). Należy także zwrócić uwagę na 
zbieżność LSR z Priorytetem IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji  
w regionach”, szczególnie z celem szczegółowym 1 tego Priorytetu „Zmniejszenie nierówności 
w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi  
i miejskimi.  

Zbieżność LSR z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka można dostrzec 
między innymi w promocji rozwiązań mających innowacyjny charakter. W Programie 
Operacyjnym temu celowi została poświęcona oś priorytetowa 3 „Kapitał dla innowacji”, 
zakładająca zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań 
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oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. 
Elementem zbieżnym są także przewidziane w LSR działania związane  
z ułatwianiem dostępu przedsiębiorców do informacji oraz wsparciem udzielanym  
na przedsięwzięcia oparte na wiedzy, których odpowiednikiem w Programie Operacyjnym jest 
Oś priorytetowa 7 „Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego”. Zapowiada ona działania 
tworzące warunki do zwiększenia wydajności i konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia w 
gospodarce opartej na wiedzy, poprzez szeroko zakrojone działania wspierające budowę i rozwój 
społeczeństwa informacyjnego. W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka pojawia 
się także postulat budowania wizerunku Polski jako miejsca rozwoju usług turystycznych (oś 
priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”), który jest w pełni zbieżny z 
przedsięwzięciem 1A „Podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru” i przedsięwzięciem 1.B 
„Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego”. 

Zbieżność LSR z Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym jest zauważalna 
przede wszystkim w zapisach dotyczących poprawy konkurencyjności regionalnych 
przedsiębiorstw. Przewiduje je Priorytet I WRPO „Konkurencyjność przedsiębiorstw”,  
a w LSR przedsięwzięcie 3.A „Przedsiębiorcza wieś”. Kolejne elementy zbieżne to działania na 
rzecz poprawy stanu środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi 
regionu (Priorytet III WRPO „Środowisko przyrodnicze”), wykorzystanie środowiska 
przyrodniczego i kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności regionu (Priorytet VI „Turystyka i 
środowisko kulturowe”) oraz rozwój kapitału ludzkiego i wzmocnienie spójności społecznej 
regionu na rzecz wzrostu zatrudnienia (Priorytet V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”). 
Analogiczne działania przewiduje LSR w ramach przedsięwzięcia 1.A „Podniesienie 
turystycznej atrakcyjności obszaru” oraz przedsięwzięcia 2.A „Zintegrowana i aktywna 
społeczność lokalna”. 

Analizując cele i przedsięwzięcia LSR oraz cele Strategii rozwoju województwa 
wielkopolskiego do 2020 roku, na podkreślenie zasługuje zbieżność LSR z celem generalnym 
Strategii formułowanym jako „Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, 
rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia 
mieszkańców”, jak też celami operacyjnymi: 1.1. „Poprawa stanu środowiska  
i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi”, 1.3. „Wzrost znaczenia i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego”, 2.2. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, 2.4. „Zwiększenie 
udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce regionu”, 3.3. „Rozwój przedsiębiorczości 
i promocja samozatrudnienia”, 4.6. „Budowa kapitału społecznego  
na rzecz społeczeństwa obywatelskiego” oraz 4.7. „Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu 
mieszkańców regionu”. 

Opis PRL 

Trzeba zaznaczyć, że LSR nie dubluje działań żadnego wymienionego wyżej dokumentu 
planistycznego. Wynika to głównie z tego, iż są to dokumenty dotyczące innego poziomu 
planowania i przewidują użycie innych instrumentów do osiągnięcia założonych celów. 
Koncentrują się one na budowie i rozwoju tzw. dużej infrastruktury: dróg, systemów wodno-
kanalizacyjnych, uzbrajaniu terenów inwestycyjnych, dużych inwestycji turystycznych  
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i sportowo-rekreacyjnych, dużych przedsięwzięć pozainwestycyjnych itd.. Lokalna Strategia 
Rozwoju, realizując mniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne i tzw. „miękkie” projekty (tj. 
inwestycje w kapitał ludzki), wpisuje się jedynie w te rządowe i samorządowe strategie  
i plany, uzupełnia je i wzmacnia ich efekty, dając synergiczne korzyści. 
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Rozdział XV. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji 
realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych  
na obszarze objętym LSR 

W okresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie finansowana ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” zamierza 
ubiegać się także o środki z innych programów na realizację projektów, przedsięwzięć  
i operacji komplementarnych do tych, które są przewidziane w ramach LSR. Zakres tematyczny 
tych projektów/przedsięwzięć/operacji oraz przewidywane źródła ich finansowania przedstawia 
poniższe zestawienie. 

Zakres tematyczny 
projektów/przedsięwzięć/operacji Planowane źródło finansowania 

Tworzenie nowych, innowacyjnych typów 
produktów i usług turystycznych oraz 
tworzenie systemu informacji turystycznej 

PO Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 6 
– Polska gospodarka na rynku 
międzynarodowym 

Wspieranie w zakresie dostępu obywateli do 
szerokopasmowego Internetu 

PO Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 7. 
–Budowa i rozwój społeczeństwa 
informacyjnego 

Działania na rzecz aktywizacji i integracji 
społeczności lokalnych, przyczyniające się 
do realizacji strategii rozwoju kapitału 
ludzkiego na terenach wiejskich 

PO Kapitał Ludzki, Priorytet VII, cel 
szczegółowy 1: Poprawa dostępu do rynku pracy 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Działania na rzecz przeciwdziałania 
marginalizacji mieszkańców obszarów 
wiejskich w obszarze edukacji 

PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX, cel szczegółowy 
1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu 
edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami 
wiejskimi i miejskimi 

Rozwój usług doradczych dla MSP 
funkcjonujących na terenach wiejskich  

WRPO, Priorytet I Konkurencyjność 
przedsiębiorstw 

Ochrona cennego dziedzictwa 
przyrodniczego WRPO, Priorytet II Środowisko przyrodnicze 

Tworzenie nowych produktów turystycznych 
i ich promocja 

WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko 
kulturowe 

Aktywizacja działalności społeczno-
kulturalnej na obszarach wiejskich 

WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko 
kulturowe 

Realizacja programów edukacyjnych 
związanych z podnoszeniem świadomości 
mieszkańców o walorach przyrodniczych 
obszaru i sposobach jego ochrony 

Norweski Mechanizm Finansowy/Mechanizm 
Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 

Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 
osób niepełnosprawnych 

Norweski Mechanizm Finansowy/Mechanizm 
Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i 
społeczno-kulturalna aktywizacja 
mieszkańców 

Norweski Mechanizm Finansowy/Mechanizm 
Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 
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Aby nie dopuścić do nakładania się pomocy uzyskanej przez Stowarzyszenie „Unia 
Nadwarciańska” w ramach PROW z pomocą uzyskaną z innych programów stosowane będą 
następujące mechanizmy zabezpieczające: 

• każda umowa o pracę zawierana przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” będzie 
sporządzona w sposób respektujący następujące zasady: 

• wykaz obowiązków i zadań musi być sporządzony w rozbiciu i ze wskazaniem 
poszczególnych projektów/operacji/przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie „Unia 
Nadwarciańska” z pomocą środków pochodzących z budżetu UE, na rzecz których  
te obowiązki i zadania są wykonywane;  

• umowa musi odrębnie określać czas pracy przeznaczony na wykonanie obowiązków  
i zadań odnoszących się do poszczególnych projektów/operacji/przedsięwzięć realizowanych 
przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” z pomocą środków pochodzących z budżetu UE. 
Łączny wymiar czasu pracy nie może przekroczyć wielkości maksymalnych dopuszczonych w 
Kodeksie Pracy; 

• wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę musi być określona w rozbiciu na 
składowe i ze wskazaniem poszczególnych projektów/operacji/przedsięwzięć realizowanych 
przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” z pomocą środków pochodzących z budżetu UE, z 
budżetu których dana składowa wynagrodzenia jest finansowana. 

• Na każdym dokumencie księgowym stanowiącym dowód poniesienia kosztów muszą być 
w sposób trwały umieszczone informacje o tym, ze środków jakiego programu te koszty zostały 
pokryte. W przypadku kosztu współfinansowanego z dwóch lub więcej programów musi być 
podana informacja o tym, jaką część tego kosztu (w wartości względnej  
i bezwzględnej) finansują poszczególne programy. Poza tym sposób podziału kosztu między 
poszczególne programy powinien być merytorycznie uzasadniony. 

• Stowarzyszenie utworzy odrębne rachunki bankowe do obsługi każdego 
projektu/operacji/przedsięwzięcia realizowanego z pomocą środków pochodzących z budżetu 
UE; 

• Każdy projekt/operacja/przedsięwzięcie realizowane przez Stowarzyszenie Unia 
Nadwarciańska z pomocą środków pochodzących z budżetu UE będzie miał wyznaczoną osobę 
bezpośrednio odpowiedzialną za jego wykonanie i prawidłowe wydatkowanie środków.  

• Zarząd Stowarzyszenia zapewni dobry przepływ informacji między zespołami 
realizującymi różne projekty/operacje/przedsięwzięcia, na przykład organizując co najmniej raz 
w miesięcy narady robocze z udziałem wszystkich osób odpowiedzialnych za ich wykonanie, 

• Każdy wniosek o pomoc, przygotowywany przez Stowarzyszenie, będzie zawierał 
analizę ryzyka w zakresie możliwości nakładania się tej pomocy z pomocą, którą LGD uzyskało 
wcześniej z PROW lub innych programów finansowanych ze środków UE oraz propozycje 
mechanizmów, które należy zastosować w celu uniemożliwienia nakładania się pomocy. 
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Rozdział XVI. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu  
i obszarów wiejskich 

W rozdziale XIV zostały przedstawione związki pomiędzy Lokalną Strategią Rozwoju 
opracowaną przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” i Strategią Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 roku. Ze względu na nie realizacja LSR przyczyni się do rozwoju 
regionu w obszarach, do których odnoszą się cele strategii rozwoju województwa: 

• poprawy stanu środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi – 
ten cel realizuje przedsięwzięcie 1.A „Podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru” który 
przewiduje działania nastawione na zachowanie unikalnych walorów przyrodniczo-
krajobrazowych; 

• wzrostu znaczenia i zachowania dziedzictwa kulturowego – ten cel realizuje 
przedsięwzięcie 1.A „Podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru” oraz przedsięwzięcie 1.B 
„Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego”, w ramach których będą realizowane 
działania na rzecz zachowania i odtwarzania dziedzictwa historyczno-kulturowego; 

• wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw - ten cel realizuje przedsięwzięcie 3.A 
„Przedsiębiorcza wieś”, które przewidują pomoc dla mikroprzedsiębiorstw; 

• zwiększenia udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce regionu - ten cel 
realizują przedsięwzięcia: 1.A „Podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru” oraz 1.B 
„Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego”, które przewidują działania zwiększające 
turystyczną atrakcyjność obszaru i rozwój branży turystycznej; 

• rozwoju przedsiębiorczości i promocji samozatrudnienia - ten cel realizuje 
przedsięwzięcie 3.A „Przedsiębiorcza wieś”, które zakłada działania wspierające rozwój 
przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy; 

• budowy kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego - ten cel realizuje 
przedsięwzięcie 2.A „Zintegrowana i aktywna społeczność lokalna”, w ramach którego będą 
prowadzone działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną; 

• wzrostu udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańców regionu - ten cel realizuje 
przedsięwzięcie 2.A „Zintegrowana i aktywna społeczność lokalna”, w ramach którego będą 
budowane i modernizowane obiekty sportowo - rekreacyjnych oraz organizowane imprezy 
sportowo - rekreacyjne. 

Z dokonanego porównania wynika, że realizacja LSR jest zgodna z oficjalnie przyjętą  
i realizowaną strategią rozwoju regionu i przyczynia się do osiągnięcia założonych w niej celów. 

 

 

 


