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1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA JAKO

JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ
STRATEGII ROZWOJU

1.1. Nazwa i status prawny LGD
Lokalna grupa działania powołana do realizacji niniejszej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy
nosi nazwę: Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY: Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz. W obrocie
prawnym moŜe posługiwać się takŜe skrótem: LGD „UJŚCIE BARYCZY”. Siedzibą LGD „UJŚCIE
BARYCZY” (LGD) jest miasto Góra.
LGD „UJŚCIE BARYCZY” działa w formie stowarzyszenia. W Krajowym rejestrze Sądowym
zarejestrowana została pod numerem: 0000313176 w dniu 8 września 2008 roku.
LGD „UJŚCIE BARYCZY” jest nowopowstałą LGD i nie uczestniczyła we wcześniejszym okresie
programowania w realizacji programu Leader+.

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa
Początek budowania partnerstwa związany jest z inicjatywą władz gmin Góra, Niechlów, Wąsosz oraz
Powiatu Górowskiego, które postanowiły podjąć wspólne działania na rzecz realizacji programu Leader w
Powiecie Górowskim. Zaowocowało to podpisaniem w dniu 11.12.2007 roku „Deklaracji współpracy na
rzecz powstania Lokalnej Grupy Działania na obszarze powiatu górowskiego”. Na spotkaniu tym
uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju oraz „Zielonej Akcji”, którzy wybrani zostali
jako eksperci i konsultanci do prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju oraz powołaniem
Lokalnej Grupy Działania. W spotkaniu tym, w charakterze obserwatora, uczestniczył równieŜ
przedstawiciel gminy Jemielno, która wchodzi w skład powiatu górowskiego i jednocześnie jest członkiem
Lokalnej Grupy Działania w Dolinie Środkowej Odry.
Grupa zaangaŜowana w proces budowania partnerstwa składała się z osób, które zaangaŜowane były w
pracę nad Strategią. Byli to lokalni liderzy reprezentujący sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. W
ramach prac tej grupy wypracowane zostały zapisy statutu, zorganizowane spotkanie załoŜycielskie, na
którym wybrano organy stowarzyszenia oraz przeprowadzono proces rejestracji Lokalnej Grupy Działania.

1.3. Charakterystyka członków LGD
LGD „UJŚCIE BARYCZY” jest partnerstwem trójsektorowym, tzn. jego członkami są osoby reprezentujące
3 sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny.
LGD „UJŚCIE BARYCZY” liczy w momencie uchwalania niniejszej Strategii Rozwoju Lokalnego 77
członków. Wszyscy członkowie są członkami zwyczajnymi, co oznacza, Ŝe posiadają oni pełnię praw
członka LGD. Statut LGD „UJŚCIE BARYCZY” przewiduje równieŜ członków wspierających, ale aktualnie
stowarzyszenie nie zrzesza takich członków.
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Strukturę członków LGD „UJŚCIE BARYCZY” przedstawia poniŜsza tabela, a obrazują wykresy.
PŁEĆ*)
SEKTOR

GMINA
*)

męŜczyźni
kobiety
publiczny
gospodarczy
społeczny
Góra
Niechlów
Wąsosz

24
53
3
7
67
54
8
15

płeć członków LGD będących osobami prawnymi określono wg. ich reprezentantów

Struktura członków LGD wg. płci

męŜczyźni
31%

kobiety
69%

Struktura członków LGD wg. sektora

publiczny
4%

gospodarczy
9%

społeczny
87%
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Struktura członków LGD wg. gmin
Wąsosz
20%
Niechlów
10%
Góra
70%

Skład LGD moŜe być w kaŜdym czasie rozszerzony o nowych członków. Procedurę tę określa statut LGD
„UJŚCIE BARYCZY” w rozdziale 3. Określone jest tam, Ŝe członkowie LGD dzielą się na zwyczajnych i
wspierających, kto moŜe być członkiem zwyczajnym, a kto wspierającym. W dalszej części określone jest
jakie mają prawa i obowiązki członkowie LGD, a takŜe kiedy ustaje członkowstwo w stowarzyszeniu. Jako
organ właściwy do decydowania o nabyciu lub utracie członkowstwa wskazany jest Zarząd. Statut
przewiduje takŜe procedurę odwoławczą od decyzji Zarządu o skreśleniu członka LGD. W procedurze
odwoławczej ostateczną decyzję podejmuje Walne Zebranie Członków.

1.4. Struktura organu decyzyjnego
Organem decyzyjnym w LGD „UJŚCIE BARYCZY” jest Rada. Jej strukturę przedstawia poniŜsza tabela:
Lp.

Imię i nazwisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ludwik Skoczylas
Jan Sowa
ElŜbieta Maćkowska
BoŜena Gawlicz
Cecylia Kwaśnica
Krystyna Maksymiak
Halina Mielnik
Jan Nagłowski
Krystyna Owsiana
Ryszard Pietrowiak
Teresa Sibilak
Leszek Stecki
Zbigniew Stuczyk
Mirosław śłobiński

Funkcja
Przewodniczący
Z-ca Przewodniczącego
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Sektor
gospodarczy
publiczny
publiczny
społeczny
społeczny
społeczny
publiczny
gospodarczy
społeczny
gospodarczy
społeczny
społeczny
społeczny
społeczny

Gmina
Góra
Niechlów
Góra
Góra
Góra
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Góra
Niechlów
Góra
Góra
Wąsosz
Góra

W strukturze organu decyzyjnego na uwagę zasługuje fakt, Ŝe zasiadają w nim przedstawiciele wszystkich
sektorów i wszystkich gmin z obszaru objętego Lokalna Strategią Rozwoju.
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1.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD
Zasady i procedury funkcjonowania LGD „UJŚCIE BARYCZY” określają poniŜsze dokumenty wewnętrzne:
1) statut stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra-NiechlówWąsosz,
2) regulamin Walnego Zebrania Członków,
3) regulamin Zarządu,
4) regulamin Rady,
5) regulamin Komisji Rewizyjnej.
Regulaminy władz LGD stanowią załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do Strategii Rozwoju Lokalnego.
Działalność władz stowarzyszenia wspomagana będzie i obsługiwana przez biuro LGD. Pracownicy biura
nie mogą być członkami Rady.
Biuro Lokalnej Grupy Działania „UJŚCIE BARYCZY” mieści się w budynku administracyjnym Urzędu
Miasta i Gminy w Górze, przy ul. Mickiewicza 1. Biuro zlokalizowane jest w lokalu nr 200 i 201 na II piętrze
budynku.
Pomieszczenie 200 (właściwe biuro) ma powierzchnię 28,29 m2 . Istnieje w nim moŜliwość zorganizowania
2 stanowisk pracy z dogodną moŜliwością przyjmowania i obsługi interesantów. Powierzchnia biura daje
takŜe moŜliwość organizowania małych spotkań w grupie ok. 10 osób. MoŜliwość spotkań do 30 osób daje
natomiast sala narad Urzędu Miasta i Gminy w Górze, z której Lokalna Grupa Działania będzie mogła
korzystać na mocy porozumienia zawartego z Burmistrzem Góry.
Pomieszczenie 201 o powierzchni 18,30 m2 słuŜyć będzie jako archiwum Lokalnej Grupy Działania, a takŜe
zaplecze do przechowywania bieŜących dokumentów. Takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie większej
powierzchni na działalność właściwego biura LGD w lokalu nr 200.
Opis warunków technicznych i lokalowych biura stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Strategii.
Z uwagi, Ŝe LGD „UJŚCIE BARYCZY” nie jest duŜą grupą i nie będzie dysponować duŜym budŜetem na
funkcjonowanie LGD, dlatego zakłada się w pierwszym etapie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania
zatrudnienie 1 pracownika w biurze LGD, który będzie zarazem kierownikiem biura. Kierownik biura
wykonywać będzie wszystkie czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem Lokalnej Grupy
Działania. W późniejszym czasie, o ile zajdzie taka potrzeba, rozwaŜona zostanie moŜliwość zatrudnienia
drugiej osoby do biura, która prowadzić będzie sprawy kancelaryjne biura oraz obsługi organów LGD,
a kierownik pracę swoją skieruje na działania organizacyjne, promocyjne i związane z szeroko rozumianą
współpracą. Nie planuje się natomiast zatrudnienia księgowego do prowadzenia dokumentacji księgowej
Lokalnej Grupy Działania. Ten zakres spraw powierzony zostanie biuru rachunkowemu na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
Opis stanowisk pracy w biurze polegający na wyszczególnieniu stanowisk pracy wraz z określeniem
zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników biura, a takŜe wymagań koniecznych i poŜądanych
do pracy w biurze określa załącznik nr 6 do niniejszej Strategii.
W odrębnym załączniku do niniejszej Strategii (załącznik nr 7) określona została procedura naboru na
stanowiska pracy w biurze LGD.
LGD w swojej działalności kierować się teŜ będzie zasadami: otwartości, jawności i przejrzystości. Zasady
te realizowane będą poprzez ścisłe przestrzeganie przepisów prawnych oraz dokumentów wewnętrznych
regulujących działalność LGD oraz postanowień niniejszej Strategii, a takŜe za pośrednictwem strony
internetowej LGD oraz bieŜące informowanie o swojej działalności za pośrednictwem prasy lokalnej. Do
czasu utworzenia własnej strony internetowej, co ma nastąpić do końca 2009 roku, LGD korzystać będzie
ze stron internetowych gmin z obszaru działania LGD, na mocy zawartych porozumień z gminami.
Podobnie jak, na mocy zawartych porozumień z gminami, o swej działalności LGD informować będzie za
pośrednictwem utworzonego w kaŜdej gminie punktu informacyjno-konsultacyjnego.
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1.6.Kwalifikacje i doświadczenie członków organu decyzyjnego

Kwalifikacje i doświadczenie członków organu decyzyjnego (Rady) przedstawia poniŜsza tabela.
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1.7. Doświadczenie członków LGD.
Członkowie Lokalnej Grupy Działania „UJŚCIE BARYCZY”, poza gminami, nie mają większych
doświadczeń w zakresie pozyskiwania środków „unijnych”. Na 74 członków tylko 15 wykazało, Ŝe
realizowało projekty bądź o charakterze podobnym do operacji osi 3 i 4 PROW, bądź inne projekty na
obszarze wiejskim.
Brak większego doświadczenia u członków LGD bierze się stąd, Ŝe we wcześniejszym okresie
programowania na obszarze gmin Ujścia Baryczy nie funkcjonowała Lokalna Grupa Działania i nie były
realizowane projekty w ramach programu Leader.
Z programem Leader członkowie LGD „UJŚCIE BARYCZY” mieli moŜliwość zapoznać się podczas
konferencji informacyjno-szkoleniowej prowadzonej przez Pawła Antoniewicza z Dolnośląskiej Fundacji
Ekorozwoju, Irenę Krukowską-Szopa z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” oraz Andrzeja Ruszlewicza z
Partnerstwa Doliny Środkowej Odry. Konferencja ta odbyła się w Wąsoszu w dniu 30 stycznia 2008 roku i
cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem lokalnych działaczy z terenu Gmin Góra, Niechlów i Wąsosz,
którzy niedługo po tym podjęli działania w celu zawiązania Lokalnej Grup Działania.
Członkowie LGD nabywali wiedzę i doświadczenie w zakresie programu Leader dzięki warsztatom nad
Lokalna Strategią Rozwoju dla Ujścia Baryczy, prowadzonym przez wspomniane juŜ powyŜej osoby, tj.
Pawła Antoniewicza, Irenę Krukowską-Szopa i Andrzeja Ruszlewicza.

Zdjęcia z konferencji informacyjno- szkoleniowej w Wąsoszu (30.01.2008 r.)
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2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU
WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI.

2.1. Obszar objęty Lokalna Strategią Rozwoju
Obszar objęty Lokalna Strategią Rozwoju obejmuje 3 gminy województwa dolnośląskiego wchodzące
jednocześnie w skład powiatu górowskiego – Góra, Niechlów oraz Wąsosz. Teren ten połoŜony jest w
północnej części województwa dolnośląskiego. Graniczy od północy i północnego – wschodu z gminami z
powiatu leszczyńskiego i rawickiego, które naleŜą do województwa wielkopolskiego. Od południowego
wschodu graniczy z gminami powiatu trzebnickiego (śmigród i Prusice). Od południa z gminą Jemielno,
która równieŜ wchodzi w skład powiatu górowskiego. Od południowego zachodu z gminami z powiatu
lubińskiego (Rudna) a od zachodu z gminą Głogów i Pęcław z powiatów głogowskiego i gminą
Szlichtyngowa leŜącą w powiecie wschowskim województwie lubuskim. Wszystkie gminy naleŜą do zlewni
rzeki Baryczy prawostronnego dopływu rzeki Odry.
Najdalej wysunięta na północ jest gmina Góra, a na południe gmina Wąsosz. Najbardziej na zachód
połoŜona jest gmina Niechlów a na wschód gmina Wąsosz. Administracyjnie gminy z obszaru objętego
Lokalną Strategią Rozwoju naleŜą do powiatu górowskiego.
Powierzchnia obszaru objętego Lokalną Strategia Rozwoju wynosi 614,35 km2. Teren ten zamieszkuje (wg
danych z 31 grudnia 2006 r. osób zameldowanych na pobyt stały) 33 701 mieszkańców, z czego 15 392
(45% mieszkańców obszaru) to mieszkańcy miasta a 18 309 (55% mieszkańców obszaru) to mieszkańcy
wsi. Na 1 km2 przypada 54,8 mieszkańców.
Wykaz gmin wchodzących w skład LGD:

Typ gminy

Liczba ludności
(31 XII 2006)

Powierzchnia
[km2]

miejsko - wiejska

21 054

268,75

Niechlów

wiejska

5 163

152,00

Wąsosz

miejsko - wiejska

7 484

193,60

33 701

614,35

Nazwa
Góra

Suma
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PROCENTOWY UDZIAŁ LUDNOŚCI GMIN Z OBSZARU OBJĘTEGO LSR
Wąsosz
22%

Niechlów
15%

Góra
63%

PROCENTOWY UDZIAŁ POWIERZCHNI GMIN Z OBSZARU OBJĘTEGO LSR

Wąsosz
32%

Góra
43%

Niechlów
25%

UJŚCIE
BARYCZY

POŁOśENIE
UJŚCIA BARYCZY
NA MAPIE
DOLNEGO ŚLĄSKA
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MIEJSCOWOŚCI
WCHODZĄCE W SKŁAD OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU
GMINA GÓRA


















































Borszyn Mały, wieś
Borszyn Wielki, wieś
Bronów, wieś
BrzeŜany, wieś
Bylica, część wsi Chróścina
Chróścina, wieś
Czernina, wieś
Czernina Dolna, wieś
Czernina Górna, wieś
Dziczek, część wsi Ryczeń
Glinka, wieś
Gola Górowska, wieś
Góra, miasto,
Grabowno, wieś,
Jastrzębia, wieś,
Kajęcin, część miasta Góra,
Kietlów, przysiółek,
Kłoda Górowska, wieś,
Kruszyniec, wieś,
Kuklice, część wsi Szedziec,
Laskowa, przysiółek,
Ligota, wieś,
Łagiszyn, wieś,
Nowa Wioska, wieś,
Osetno, wieś,
Osetno Małe, wieś,
Polanowiec, przysiółek,
Polanowo, wieś,
Radosław, wieś,
Rogów Górowski, wieś,
RóŜany, część wsi Ryczeń,
Ryczeń, wieś,
Sławęcice, wieś,
Stara Góra, wieś,
Strumienna, wieś,
Strumyk, wieś,
Sułków, wieś,
Szedziec, wieś,
Ślubów, wieś,
Ułanka, przysiółek,
Wieruszowice, przysiółek,
Wierzowice Małe, wieś,
Wierzowice Wielkie, wieś,
Witoszyce, wieś,
Włodków Dolny, wieś,
Włodków Górny, przysiółek,
Zawieścice, wieś,
śarki, przysiółek.

GMINA NIECHLÓW
























Bartodzieje, wieś
Bełcz Wielki, wieś
Bogucin, wieś
Głobice, wieś
Karów, wieś
Klimontów, przysiółek
Lipowiec, wieś
Łękanów, wieś
Masełkowice, wieś
Miechów, wieś
Naratów, wieś
Niechlów, wieś
Siciny, wieś
Szaszorowice, wieś
Świerczów, wieś
Tarpno, wieś
Wągroda, wieś
Wioska, wieś
Wroniniec, wieś
Wronów, wieś
śabin, wieś
śuchlów, wieś

GMINA WĄSOSZ














































Baranowice, wieś
Bartków, wieś
Bełcz Górny, wieś
Bełcz Mały, wieś
Borowno, część wsi Świniary
Chocieborowice, wieś
Cieszkowice, wieś
Czaple, przysiółek
Czarnoborsko, wieś
Czeladź Wielka, wieś
Dochowa, wieś
Drozdowice Małe, wieś
Drozdowice Wielkie, wieś
Gola Wąsoska, wieś
Górka Wąsoska, wieś
Jawor, przysiółek
Kamień Górowski, wieś
Kąkolno, wieś
Kobylniki, przysiółek
Kowalowo, wieś
Lechitów, wieś
Lubiel, wieś
Ługi, wieś
Marysin, przysiółek
Młynary, przysiółek
Ostrawa, wieś
Podmieście, część wsi Gola Wąsoska
Płoski, wieś
Pobiel, wieś
Rudna Mała, wieś
Rudna Wielka, wieś
Sądowel, część wsi Lechitów
Sułów Wielki, wieś
Stefanów, przysiółek
Świniary, wieś
Unisławice, przysiółek
Wąsosz, miasto
Wiewierz, wieś
Wodniki, wieś
Wrząca Śląska, wieś
Wrząca Wielka, wieś
Zbaków Dolny, wieś
Zbaków Górny, wieś
Zubrza, wieś
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2.2. Uwarunkowania przyrodniczo środowiskowe

2.2.1. Ukształtowanie powierzchni

Teren obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (Ujścia Baryczy)leŜy w zasięgu trzech makroregionów.
Pierwszym jest Nizina Południowowielkopolska, której mezoregion Wysoczyzna Leszczyńska obejmuje
jego północno – wschodnią część. Drugim makroregionem jest ObniŜenie Milicko – Głogowskie,
reprezentowane prze dwa mezoregiony: Pradolina Głogowska, rozciągająca się od zachodu wzdłuŜ rzeki
Barycz oraz Kotlina śmigrodzka, której dwa mikroregiony obejmują południowo – wschodnie krańce terenu
Ujścia Baryczy: Kotlina Środkowej Baryczy w okolicy miejscowości Wąsosz oraz Równina Prusicka w
rejonie rzek Łacha i Młyniec. Trzecim makroregionem jest Wał Trzebnicki, który obejmuje południowe
krańce obszaru Ujścia Baryczy.
Krajobraz obszaru jest urozmaicony. Posiada on trzy charakterystyczne typy rzeźby.
Na północy i północnym wschodzie jest to fragment glacjalnej Wysoczyzny Leszczyńskiej. Najbardziej
charakterystyczną cechą tego obszaru są bardzo szerokie dna dolin, o wybitnie akumulacyjnym
charakterze. Prawie cały obszar odwadniany jest przez Śląski Rów z odpływami oraz Rów Polski, które
uchodzą do Baryczy. Jest to obszar ogólnie płaski, jedynie na północ od miasta Góra występuje równina
płasko – falista. Obszar w otoczeniu miasta Góra jest najbardziej zróŜnicowany pod względem
ukształtowania. Wysoczyzna Leszczyńska na południowy wschód od miasta Góra osiąga wysokość 158 m
n.p.m., co przy poziomie lustra wody Baryczy około 85 m n.p.m. daje ponad 70 m deniwelacji. Nieco
większe zróŜnicowanie występuje teŜ w rejonie miejscowości Niechlów, gdzie wysoczyzna morenowa jest
bardziej porozcinana przez rzeki uchodzące do Baryczy.
W części środkowej obszaru z północnego-zachodu na południowy-wschód rozciąga się dolina Baryczy,
podzielona na dwie części. Od północno-zachodnich granic aŜ po miejscowość Wąsosz jest to Pradolina
Głogowska, która dalej na południowy-wschód przechodzi dalej w Kotlinę śmigrodzką. Obszar Pradoliny
Głogowskiej i Kotliny śmigrodzkiej jest szeroką równiną, przez którą przepływają rzeki Odra i Barycz z
licznymi dopływami, leŜącą na wysokości od około 85 m n.p.m. na południowym wschodzie do około 80 m
n.p.m. na północnym zachodzie. Pradolinę ogranicza od Wysoczyzny Leszczyńskiej krawędź wyznaczona
przez drogę biegnącą od punktu leŜącego na wysokości 96m n.p.m., przez Osetno i dalej w kierunku
miejscowości Ryczeń. Generalnie jest to obszar płaski, z bardzo licznymi śladami starorzeczy, w części
północnej często wypełnionymi wodą.
W części południowej następuje duŜa zmiana charakteru rzeźby, poniewaŜ w zasięg omawianego
obszaru wkraczają Wzgórza Wińskie, będące ostatnim, zachodnim członem Wzgórz Trzebnickich i
elementem Wału Wzgórz Kocich. Wzgórza Wińskie zwęŜają Pradolinę Głogowską do około 500 m. Od
strony zachodniej Wzgórza opadają dość stromo do ObniŜenia Ścinawskiego. Szerokość obniŜenia jest
znaczna, miejscami ponad 5 km. Całe obniŜenie zostało wypełnione kilkudziesięciometrową warstwą
osadów rzecznych. Występują tu liczne starorzecza, martwe odcinki cieków, tereny podmokłe.

2.2.2. Klimat

Według regionalizacji klimatycznej Gumińskiego R. obszar Ujścia Baryczy połoŜony jest w dzielnicy łódzkiej
(obejmuje obszar od Ścinawy do ujścia Baryczy). Dzielnica ma podobne, bo na poziome około 600 mm
opady deszczu, 30-50 dni mroźnych i 100-118 z przymrozkami, zima z pokrywą śniegu trwa 50-60 dni.
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Okres wegetacji wynosi 210-220 dni. Zalesienie wpływa w róŜny sposób na warunki termiczne. Zalesione
doliny utrudniają odpływ chłodnego powietrza, co jest działaniem niekorzystnym, natomiast zalesione stoki
zmniejszają intensywność spływu chłodnego powietrza w doliny, co wpływa korzystnie na klimat w
obniŜeniach. Niestety większość stoków jest odlesiona. Na całym obszarze Ujścia Baryczy panują
właściwie jednolite warunki klimatyczne. Obszar cechuje umiarkowany klimat – suchy i ciepły. Wahania
temperatur są tutaj mniejsze od przeciętnych w Polsce, wiosny i lata są wczesne i ciepłe, a zimy łagodne.
Średnia temperatura roczna wynosi 8° C i zaliczana jest do wysokich. Średnia temperatura lipca wynosi
18° C, a stycznia –2° C. Średnia temperatura w okresie wegetacyjnym waha się w granicach 18° C.
Występuje duŜa liczba dni pochmurnych, ok. 120 – 145 w roku, a jednocześnie jedne z najniŜszych w
Polsce opadów. Średnia suma opadów za półrocze ciepłe (IV – IX) wynosi 300 mm, za półrocze chłodne (X
– III) 200 mm. Najwięcej opadów przypada na czerwiec i lipiec, najmniej na styczeń i luty (pierwsze
minimum) oraz na październik (drugie minimum). Około 60% opadów przypada na okres wegetacyjny.
Średnia maksymalna grubość pokrywy śnieŜnej wynosi 10 – 15 cm. Wiatry przewaŜają z kierunku
zachodniego, a ich średnia prędkość na wysokości 10 m nad powierzchnią terenu wynosi 3.0 – 3.5 m/s.
2.2.3. Gleby

Gleby są bardzo urozmaicone, wynika to z połoŜenia obszaru. Na dawnym tarasie zalewowym, w
południowej części Ujścia Baryczy, przewaŜają mady, gleby urodzajne, ale trudne w uprawie. PowyŜej
znajdziemy gleby bardzo zróŜnicowane w większości bielicowe od bardzo słabych, piaszczystych do
urodzajnych III i IV klasy. Skład mechaniczny podłoŜa miejscowych gleb to głównie piasek, glina oraz ił.
Gleby odznaczają się duŜą róŜnorodnością typologiczną i bonitacyjną, co związane jest z występowaniem
zróŜnicowanych warunków geomorfologicznych i wilgotnościowych.
Prawie cały północny obszar Ujścia Baryczy zajmują gleby bielicowe rozwinięte na podłoŜu piaszczystym
lub gliniastym, w odmianie luźnej, słabo gliniastej i gliniastej. W podmokłej dolinie Rowu Polskiego i na
południowy zachód od Leszna leŜą gleby bagienne, murszowe i torfowe. W dolinie Śląskiego Rowu oraz
dolinach innych większych cieków, np. Orli i jej dopływów występują mady rzeczne. Najbardziej zwarty
obszar glebowy stanowi dolina Odry i fragment doliny Baryczy, pokryte madami rzecznymi tworzącymi pas
szerokości 3 – 9 km, biegnący przez obszar Ujścia Baryczy z północnego zachodu na południowy wschód.
W pradolinnym obniŜeniu Baryczy obok mad występują wyspowo gleby pobagienne. WzdłuŜ doliny
Baryczy, po stronie północno – wschodniej, ciągnie się pas luźnych gleb piaszczystych. W rejonie wsi
Miechów leŜą płaty gleb brunatnych.
Gleby w regionie połoŜone są w oddali od większych ośrodków miejsko-przemysłowych i generalnie wolne
są od zanieczyszczeń chemicznych. Pod względem zawartości metali cięŜkich na ogół spełniają kryteria
wymagane nawet dla rolnictwa ekologicznego.
2.2.4. Bogactwa naturalne

Bogactwa naturalne są ściśle związane z geologią obszaru, z utworami występującymi na powierzchni
terenu lub na niewielkiej głębokości. Prawie cały obszar LGD pokrywają osady piaszczysto – Ŝwirowe,
stanowią one bazę pozyskiwania kruszyw naturalnych i surowców ilastych ceramiki budowlanej dla potrzeb
budownictwa, drogownictwa oraz na własne potrzeby mieszkańców. Głównym jednak bogactwem
naturalnym jest gaz ziemny.
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2.2.5. Lesistość

Procentowa lesistość gmin z obszaru LGD wygląda następująco: Góra 24,2%, Niechlów 24,3%, Wąsosz
25,7%. Widać więc, Ŝe lesistość ta jest bardzo podobna. Dominującą kategorią ochronności są tu lasy
wodochronne. PrzewaŜają tu siedliska borowe – 66,3%. W drzewostanie sosna zajmuje 76,8%, dąb 9,2%,
olcha 6,5%, brzoza 3,6%. Ze względów na walory przyrodnicze najcenniejsze zbiorowiska leśne występują
w dolinach Odry i Baryczy – lasy łęgowe z najcenniejszymi łęgami wierzbowymi i topolowymi. W lokalnych
podtopieniach i terenach podmokłych, poza zasięgiem regularnych wylewów rzecznych spotykamy olsy.
Lasy w większości administrowane są przez Nadleśnictwo Góra Śląska podlegające RDLP w Poznaniu.
Tylko niewielka część lasów w gminie Wąsosz naleŜy do Nadleśnictwa Wołów z RDLP Wrocław.
2.2.6. Zasoby wodne

Przez obszar Ujścia Baryczy przepływa druga co do wielkości rzeka w Polsce – Odra stanowiąca naturalną
zachodnią granicę obszaru. Ponadto znacznymi rzekami są Barycz i Orla. Łączna długość rzek wynosi
155,2 km. Niemal cały obszar LGD naleŜy do dorzecza Baryczy. Południowo zachodnie krańce są
odwadniane do Odry przez inne drobne dopływy. Na północny-zachód od Wąsosza uchodzi prawostronnie
największy z dopływów Baryczy – Orla. Od północy po okolice Bronowa obszar odwadniany jest przez
źródliskowe dopływy Śląskiego Rowu, uchodzącego do Baryczy na zachód od Niechlowa. Niedaleko
Wyszanowa uchodzi do Baryczy Rów Polski odwadniający północne i północno-zachodnie krańce obszaru.
Sieć hydrograficzna na północy w wielu miejscach jest dość skomplikowana, w skutek istnienia gęstego
systemu rowów melioracyjnych. Na obszarze Ujścia Baryczy brak jest większych zbiorników
powierzchniowych wód stojących. W 2000 roku na południe od Niechlowa oddano do uŜytku zbiornik
retencyjny. W gminie Góra na Baryczy wybudowano zbiornik Ryczeń.
Według danych PIOŚ wody Baryczy naleŜą do I klasy czystości pod względem wartości takich parametrów
jak BZT5, tlen rozpuszczony, zawartość zawiesiny ogólnie, azot ogólny, Orla naleŜy zaś do I klasy
(zawartość tlenu i zawiesiny) oraz II klasy czystości (BZT5 i azot ogólny). W przypadku stęŜenia fosforu
ogólnego i stanu sanitarnego (miano coli) wody Baryczy odpowiadają III klasie czystości. W kategoriach
tych wody Orli nie odpowiadają normom, co znacząco wpływa na pogorszenie jakości wody w Baryczy.
2.2.7. Zanieczyszczenia środowiska

Na obszarze Ujścia Baryczy źródłami zanieczyszczeń do powietrza są:
- zakłady przemysłowe, lokalne kotłownie i paleniska domowe będące źródłami punktowymi,
- transport (drogi komunikacyjne) tworzące tzw. źródła liniowej emisji,
- tereny rolnicze, fermy i gospodarstwa rolne, składowiska odpadów naleŜące do źródeł
powierzchniowych (źródła emisji niezorganizowanej).
Dawniej jedynym zakładem uciąŜliwym dla środowiska ze względu na zanieczyszczenia powietrza była
Cukrownia „Góra Śląska” S.A. w Górze (wg WIOŚ – Raport o stanie woj. 2002). Obecnie na terenie Ujścia
Baryczy nie ma tego rodzaju przedsiębiorstw.
W powiecie przebiegają drogi wszystkich kategorii: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne
pozamiejskie. Spore obciąŜenie komunikacyjne, a ponadto wzrastająca systematycznie liczba pojazdów
oraz pogarszający się stan techniczny dróg pociąga za sobą wzrost emisji zanieczyszczeń
komunikacyjnych, w szczególności dwutlenku azotu. W związku z tym naleŜy zmniejszyć uciąŜliwość
wywołaną ruchem drogowym, poprzez budowę obejść miejscowości, segregację ruchu pieszego i
kołowego, izolację zabudowy oraz budowę obwodnic. Konieczna jest równieŜ poprawa standardu sieci
drogowych.
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W związku z dość duŜą liczbą kotłowni wykorzystujących jako paliwo węgiel kamienny, miał węglowy oraz
koks w przewaŜającej części obszaru występuje problem niskiej emisji. Ponadto w większości gospodarstw
domowych stosuje się róŜnego rodzaju „paliwa zastępcze” (butelki i opakowania z mas plastycznych,
guma, papier zafoliowany, itp.). Szczególnie dotyczy to jesieni kiedy uŜywa się mniej kalorycznego paliwa.
Stopniowa jednak obserwuje się zwiększenie wykorzystania paliwa mniej zanieczyszczającego powietrze –
głównie gaz zimny i płynny, energię elektryczną, olej opałowy, a takŜe paliwo ekologiczne: brykiety ze
słomy i odpadów stolarskich.
Produkcja zwierzęca oddziałuje na środowisko przyrodnicze w sposób bezpośredni, poprzez emisję z
budynków inwentarskich zanieczyszczeń powietrznych (pyły, gazy, drobnoustroje) i w sposób pośredni
poprzez ścieki odzwierzęce (gnojowica) i odpady. Szczególnie uciąŜliwe są dla ludzi odory, które
rozprzestrzeniają się szybko i mają słabą zdolność do mieszania się z powietrzem. Ze względu na
specyfikę obszaru problem uciąŜliwości związanej z produkcją zwierzęcą moŜe występować lokalnie w
miejscowościach gdzie są zlokalizowane fermy.
2.2.8. Zasoby przyrodnicze

Region obejmuje głównie ekosystemy związane z doliną rzek Odry i Baryczy, takŜe krainą geobotaniczną
Wału Trzebnickiego. Obszar waŜny ze względu międzynarodową ostoję ptaków (IBA), korytarz
ekologiczny, istniejące i planowane obszary chronione (Natura 2000, Park Krajobrazowy).
Charakterystyczne dla obszaru Ujścia Baryczy jest zróŜnicowanie stopnia naturalności terenu. Część
północna i północno – wschodnia o znacznie uproszczonym krajobrazie i mniejszej róŜnorodności
naturalnej związana jest z intensyfikacją rolnictwa. Natomiast część południowa i zachodnia związana z
doliną Baryczy i Odry, to obszar o przyrodzie wyjątkowo cennej w skali europejskiej a związanej z terenami
łęgowymi – zalewowymi. Potwierdzeniem tych walorów było włączenie wschodniej części obszaru w
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą” PLH 020041 i południowo zachodniej części obszaru w Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „ „Łęgi Odrzańskie” PLH
020018. Południowo-zachodnia część włączona została równieŜ w Obszar Specjalnej Ochrony ptaków
Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” PLB 020008. Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie państw
członkowskich Unii Europejskiej. Celem wyznaczenia tych obszarów jest ochrona cennych pod względem
przyrodniczym i zagroŜonych składników róŜnorodności biologicznej w państwach Unii Europejskiej.
Większość obszaru Ujścia Baryczy objęta jest formą ochrony prawnej w postaci Obszaru Chronionego
Krajobrazu powołanym Rozporządzeniem nr 82/92 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 1 sierpnia 1992r. Są
to tereny chronione ze względu na wyróŜniające się krajobrazowo obszary o zróŜnicowanych
ekosystemach i wartościach, głównie ze względu na moŜliwości turystyczno – rekreacyjne lub chronione
walory krajobrazowe, a takŜe jako istniejące lub odtwarzane korytarze ekologiczne. UŜytkowanie tego
rodzaju obszaru powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych.
Obszary te to:
- Obszar Chronionego Krajobrazu obszar IV „Dolina Baryczy” o powierzchni 44 125 ha chroni
fragmenty doliny Baryczy i Odry w gminach Góra, Niechlów i Wąsosz. Ochroną objęto cześć pradoliny
w obrębie, której płyną Odra, dolna Barycz i jej dopływy – Orla, Śląski Rów i Rów Polski. Jest to obszar
torfowo – bagienny, w znacznej części zalesiony. Rozlewiska rzek, liczne tereny podmokłe oraz rozległe
łąki i zadrzewienia stwarzają dogodne warunki dla bytowania i gniazdowania licznych gatunków ptaków,
w tym gatunków chronionych.
- Krzywińsko – Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego
Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna – Góra o powierzchni 71 425 ha obejmujący północno –
wschodnią część obszaru LGD.
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Na obszarze partnerstwa znajdują się równieŜ liczne uŜytki ekologiczne obejmujące ochroną unikatowe
typy środowiska np.: naturalne zbiorniki wodne, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, tereny podmokłe,
wydmy, starorzecza, stanowiska rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny, itp.
Według danych Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody we Wrocławiu na terenie LGD występuje 65
pomników przyrody. Na terenie Gminy Góra rosną 24 pomniki, Niechlów 2 pomniki, a na terenie Gminy
Wąsosz 39 pomników. W większości są to okazałe dęby szypułkowe (36 pomników), znacznie mniej jest
pozostałych gatunków, wśród których jest: 5 lip drobnolistnych, 7 buków pospolitych, 2 wiązy szypułkowe,
3 platany klonolistne, 5 jesionów wyniosłych oraz pojedyncze okazy innych gatunków. Większość drzew w
znajduje się w parkach podworskich, a tylko pojedyncze okazy przy cmentarzach, drogach, posesjach.

2.3. Uwarunkowania historyczno – kulturowe
2.3.1. Historia obszaru Ujścia Baryczy

Ziemie Ujścia Baryczy mają wspólną historię. Gdy w X wieku zakończył się proces scalania ziem w
ponadplemienne państwo piastowskie obszar Ujścia Baryczy znajduje się w jego obrębie i podlega takim
samym przemianom gospodarczym, kulturowym i administracyjnym jak reszta kraju. Po rozbiciu
dzielnicowym Polski w wyniku testamentu Bolesława Krzywoustego, Ujście Baryczy wraz z całym Śląskiem
przypada jego najstarszemu synowi – Władysławowi Wygnańcowi., a potem władają tą ziemią jego
potomkowie do śmierci Henryka II PoboŜnego pod Legnica w 1241 r. Po jego śmierci następuje podział
księstwa pomiędzy jego potomków. Część największą z Głogowem i nasza ziemią otrzymuje Henryk III.
Dalsza historia tych ziem, to kolejne podziały, które przynoszą zmienne losy tych ziem, aŜ do roku 1508, w
którym na krótko, bo 1526 r. Ziemie Ujścia Baryczy wcielone zostaja do państwa czeskiego, a potem na
długie lata przechodzi we władanie Habsburgów austriackich. W granicach cesarstwa austriackiego ziemie
te pozostają do roku 1741 , tj. do wkroczenia na te ziemie wojsk pruskich. Od tego momentu następuje
germanizacja tych ziem i wzrost osadnictwa niemieckiego. Ten stan rzeczy utrzymywał się do czasu
zakończenia II Wojny Światowej. Po zakończeniu jej ziemie Ujścia Baryczy, jako Ziemie Odzyskane,
włączone zostają do Polski.

I
966
Chrzest Polski

i
1508

i
1526

PRUSY
i
1741

i
1871

POLSKA

AUSTRIA
HABSBURGOWIE

NIEMCY

POLSKA-PIASTOWIE

CZECHY

WŁADZTWO NAD ZIEMIAMI UJŚCIA BARYCZY

i
1945

Z dniem 1 lutego 1946 r. wprowadzono podział administracyjny, w wyniku którego na terenie powiatu
górowskiego, obejmującego Ujście Baryczy, istniały: gmina miejska: Góra i gminy wiejskie: Czernina,
Luboszyce, Psary, Rudna Wielka, Siciny, Stara Góra i Wąsosz.
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W 1954 r. na terenie pow. górowskiego utworzono 17 gromad z siedzibami w Borszynie Małym,
BrzeŜanach, Czerninie, Jemielnie, Kamieniu Górowskim, Luboszycach, Pobielu, Psarach, Rudnie Wielkiej,
Sicinach, Starej Górze, Ślubowie, Wągrodzie, Wąsoszu, Witoszycach, Zaborowicach i śuchlowie. W tym
samym czasie nastąpiła zmiana granic powiatu i woj. wrocławskiego. Wyłączono z dotychczasowej gminy
wieś Załęcze, które na Ŝyczenie jej mieszkańców weszło w skład pow. rawickiego w woj. poznańskim.
W 1973 r. powrócono do gmin jako podstawowych jednostek podziału administracyjnego, na których czele
stanęli naczelnicy. Na terenie powiatu utworzono 5 gmin: Czernina, Góra, Jemielno, Niechlów i Wąsosz.
W 1975 r. zniesiono powiaty i 17 duŜych województw i stworzono 49 małych województw. Cały obszar
pow. górowski włączony zostaje do woj. leszczyńskiego.
Z początkiem 1976 r. zlikwidowano gminę Czernina. Jej terytorium weszło w skład gminy Góra poza
miejscowościami Sułów Wielki, Sułów Mały, Zaborowice, Czechnów i GiŜyn, które trafiły do gminy
Bojanowo. Mieszkańcy Sułowa Wielkiego wywalczyli od 1 lipca 1981 r. wejście w skład gminy Wąsosz. Po
wieloletnich staraniach od początku 1984 r. Wąsosz odzyskał prawa miejskie.
W wyniku reformy samorządowej z dniem 1 stycznia 1999 roku reaktywowano powiat górowski z gminami
Góra, Niechlów, Wąsosz i Jemielno i włączono ten obszar w granice województwa dolnośląskiego.
2.3.2. Dziedzictwo materialne

Na obszarze Ujścia Baryczy znajdują się 84 obiekty wpisane do rejestru zabytków (stan na dzień
20.11.2007) są to głównie kościoły parafialne oraz zespoły pałacowo – folwarczne ale równieŜ pałace,
zespoły zamkowe i pałacowo - parkowe, wiatraki, spichlerze czy historyczny układ architektoniczny
miejscowości (Czernina, Góra, Wąsosz). Na obszarze Ujścia Baryczy istnieje równieŜ sporo zabytkowej
małej architektury (krzyŜe pokutne, kapliczki, cmentarze etc.). WaŜniejsze z tych zabytków to:
 WieŜa Głogowska w Górze - stanowiła część umocnień miejskich; zbudowana w XV wieku pełniła
rolę wieŜy obronnej przy bramie głogowskiej (stąd jej nazwa); mieszkańcy często uŜywali innej nazwy wieŜa kawek - z uwagi na gnieŜdŜące się tam kawki.
 Mury obronne w Górze - są pozostałością średniowiecznych fortyfikacji miejskich; pierwotnie było to
obwarowanie drewniano - ziemne z palisadą; w wieku XV obwarowanie to zastąpiono murem ceglano
– kamiennym; mury wzmocnione były wieŜami straŜniczymi (12-13). Wejście do miasta stanowiły
cztery bramy: zachodnia zwana Głogowską, wschodnia nazywana Polską oraz dwie mniejsze:
południowa i północna; od 1770 r. sukcesywnie teŜ rozbierano mury miejskie; w 1962 r. podjęto próby
ratowania ocalałych fragmentów i zrekonstruowano brakujące odcinki; w latach 90 - tych nastąpiła
kolejna ich renowacja.
 WieŜa Ciśnień w Górze - to potęŜna, monumentalna budowla wolnostojąca u zbiegu ulicy Hirszfelda i
Armii Polskiej; mimo upływu lat wieŜa ciśnień doskonale spełnia swoje zadanie, stabilizując ciśnienie
wody w sieci miejskiej.
 Więzienie w Górze - dawna baszta obronna, jedna z wielu wchodzących w skład umocnień miejskich;
pierwotnie budynek ten pełnił funkcję wieŜy straŜniczej i spełniał funkcje usługowe w stosunku do
zamku, usytuowanego poza nim, w kierunku południowo-wschodnim; mieściła się tam zbrojownia,
pomieszczenia dla straŜników, a po przebudowaniu równieŜ więzienie - stąd obecna jego nazwa .
 Kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej - Górowski kościół jest obiektem gotyckim o
barokowym wnętrzu. Pierwotnie w tym miejscu stał kościółek, wzniesiony zaraz po lokacji miasta,
(spłonął w roku 1457). Obecny pochodzi z przełomu XV/XVI wieku. Z początku XV w. zachowały się
jedynie zachodnie przęsła budowli i dolne partie wieŜ. Wnętrze kościoła ma wyposaŜenie barokowo rokokowe. Uderza przepychem i bogactwem. Ołtarz główny z wieku XVIII, przedstawiający
"Gloryfikację Św. Katarzyny" wykonany jest z drewna (wys. ok. 9 m), polichromowany.
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 Kościół p.w. BoŜego Ciała - połoŜony w odległości ok. 2 km od centrum miasta; prowadzi do niego
piękna aleja lipowa; jest to budowla późnogotycka, (XV/XVI wiek) wzniesiona na miejscu
wcześniejszego obiektu sakralnego. We wnętrzu zachwyca ambona z 1571 r.; obok świątyni znajdują
się tzw. "święte schody", które od XVIII w. były celem pielgrzymek; przy kościele p.w. BoŜego Ciała na
przełomie XVII/XVIII w. powstała Kalwaria, składająca się z Drogi KrzyŜowej wiodącej z miasta na
wzgórze kalwaryjskie, otoczone stacjami męki pańskiej; jego barokowy wystrój i szereg starszych
elementów wyposaŜenia zachowały się do naszych czasów prawie w niezmienionej formie.
 Kościół filialny Niepokalanego Serca NMP w Wąsoszu - (do 1945 r. Kościół ewangelicki p.w. św.
Mateusza) - gotycki, na miejscu wcześniejszego wzmiankowanego w 1290 r.; w obecnej formie
wzniesiony został w 1581 r.; odbudowany po poŜarze miasta w 1710 r., uległ ponownym zniszczeniom
podczas działań wojennych 1759 r.; odbudowany w latach 1766-67, był kilkakrotnie restaurowany w
XIX wieku; ołtarz główny barokowy z rzeźbami św. Piotra i Pawła.
 Kościół paraf. Św. Józefa Oblubieńca w Wąsoszu - powstał w latach 1893-94, neogotycki, na
miejscu wcześniejszego z 1788 r.
 Zamek ksiąŜęcy w Wąsoszu - wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w XVI wieku; w XVIII w.
przekształcony w pałac barokowy. Ostatnia przebudowa miała miejsce w 1924 r. Zbudowany przez
ksiąŜąt oleśnicko-głogowskich, na miejscu istniejącego wcześniej grodu ksiąŜęcego, w 1520 r. naleŜał
do biskupa wrocławskiego Jana Turzo, później władali nim ksiąŜęta legniccy. W 1759 r. spustoszony
przez wojska austriackie, a skrzydło północne z kaplicą zostało rozebrane.
 Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim - dawny ewangelicki kościół z 1617 r.,
restaurowany w XIX wieku, orientowany, barokowy, na planie krzyŜa greckiego, konstrukcji
szkieletowej z cegłą i gliną tynkowaną; ambona barokowa z 1674 r.
 Kościół p.w. św. Stanisława biskupa w Czeladzi Wielkiej - wybudowany w XV wieku, gotycki,
przebudowany w XVII wieku, restaurowany w 1966 r., w latach 1520-1945 protestancki.
 Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Ługach - wybudowany w 1788 r., do 1945r. kościół
ewangelicki, halowy, murowany, załoŜony na planie krzyŜa łacińskiego; na placu przed kościołem
zlokalizowany pomnik poległych w I wojnie światowej, ok. 1920 r., obelisk kamienny ustawiony na 3
stopniowym cokole.
 Kościół p.w. Królowej Świata w Sądowelu - pierwotnie w Sądowelu istniał juŜ w roku 1260 kościół
p.w. Św. Agaty, zachowana budowla pochodzi z 2 poł. XIX wieku; do 1945 r. kościół ewangelicki.
 Kościół p.w. św. Marcina w Sicinach - barokowy kościół z 1736 r.; po raz pierwszy kościół
w Sicinach wzmiankowany był w 1289 r. Pierwsza świątynia w Sicinach była konstrukcją drewnianą; w
1424 r. papieŜ Marcin V zatwierdził przekazanie kościoła parafialnego w Sicinach opactwu cystersów
w LubiąŜu; w XV wieku drewniany budynek kościoła zastąpiono budowlą kamienną, której wizerunek
zachował się na sufitowym fresku hali wieŜowej współczesnego kościoła; kamień węgielny pod budowę
obecnego barokowego kościoła został połoŜony przez opata zakonu cystersów z LubiąŜa, 10 kwietnia
1736 r.; ostatecznie, budowę kościoła i wysokiej na 62 metry wieŜy ukończono w 1774 r.
 Kościół parafialny Św. Michała w śabinie - wzniesiony przed 1326 r., wczesnogotycki, restaurowany
w XIX w., remontowany w 1960 r; orientowany, murowany z cegły, jednonawowy, z kwadratowym
prezbiterium, z wieŜą od zachodu, w całości nakryty sklepieniem krzyŜowo-Ŝebrowym; zachował dwa
wczesnogotyckie portale kamienne i ciekawe fryzy rombowe pod okapem; we wnętrzu kamienna,
rzeźbiona renesansowa chrzcielnica z 2. poł. XVII w., manierystyczna ambona z l605 r.,
póŜnobarokowy ołtarz główny 2 2. poł. XVIII w., oraz szereg całopostaciowych płyt nagrobnych z lat
1598-1612.
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 KrzyŜ pokutny w Niechlowie – stoi kilkaset metrów od granic miejscowości, przy drodze do Głogowa,
jego wysokość przekracza 1,5 metra; datowanie tego zabytku nie jest pewne, ustawiono go pomiędzy
XIV a XVI wiekiem.
 Dwór barokowy w Naratowie - wzniesiony ok. 1735 r., przebudowany i powiększony o wieŜę ok. 1900
r., remontowany w 1965 r; Murowany, załoŜony na prostokącie, jednopiętrowy, dwutraktowy, nakryty
łamanym dachem; Elewację frontową akcentuje na osi ujęty pilastrami portal z datą 1735.
 Pałac we Wronińcu - wzniesiony w początkach XVIII w., przebudowany w XIX w, murowany, załoŜony
na czworoboku, dwukondygnacjowy, trzytraktowy, nakryty dachem łamanym, o elewacjach
podzielonych pilastrami; zachował we wnętrzu salę nakrytą stropem fasetowym ozdobionym dekoracją
stiukową.
Materialne dziedzictwo kulturowe obszaru długie lata powojenne stanowiło w świadomości mieszkańców
jedynie spuściznę po dawnych gospodarzach tych terenów. W związku z tym wiele z tych zabytkowych
obiektów podupadło i wymaga prac związanych z remontem i zabezpieczeniem. Mogą stanowić one
równieŜ zaplecze działalności edukacyjnej i jako atrakcje turystyczne stać się elementem oferty
turystycznej obszaru czy miejscem organizacji imprez promujących region.

2.3.3. Dziedzictwo duchowe

Duchowe dziedzictwo kulturowe na obszarze Ujścia Baryczy podobne jest do uwarunkowań
charakterystycznych dla całego Dolnego Śląska. W 1945 roku opuszczonego przez dotychczasowych
gospodarzy, w których miejsce pojawiła się, wraz z przesiedleńcami, róŜnorodność tradycji kulturowych,
zwyczajów i obrzędów. Elementem, który szczególnie spoił mieszkańców tego obszaru jest wiara katolicka
oraz wynikające z wielu zmian administracyjnych poczucie peryferyjności, a nawet pozostawienia samemu
sobie przez władze wojewódzkie. Nawrót zainteresowania ludowością i tradycją obserwuje się od lat 90tych XX wieku. Organizowane zaczęły być min. cykliczne konkursy piosenki Lwowskiej i Wileńskiej, czy
zainicjowany w ostatnich latach „Festiwal Kultury Ludowej”, który zaowocować moŜe większym
zainteresowaniem tradycją przez młodzieŜ szkolną. Świetną okazją do obejrzenia dorobku kulturalnego
oraz twórczości artystów ludowych są doroczne "DoŜynki Gminne" i lokalne "DoŜynki Parafialne". Artyści
ludowi z obszaru Ujścia Baryczy zajmują się głównie hafciarstwem i koronkarstwem, tkactwem, florystyką,
malarstwem, rzeźbiarstwem i kowalstwem artystycznym. W badaniach przeprowadzonych na potrzeby LSR
zidentyfikowano około 30 artystów ludowych i rękodzielników. Ponadto działają zespoły ludowe
„Niezapominajki”, „Górowskie Wilnianki”, „Starogórowianki”, „Wąsoszanki”, „Wronowianki” czy „Chór z
Luboszyc”. Ich działalność wymaga jednak organizacyjnego i finansowego wsparcia. Pomimo duŜego
potencjału, region przecieŜ jest znany z hodowli tradycyjnej rasy kury zielononóŜki kuropatwianej, trochę
gorzej wygląda sytuacja z lokalnymi produktami kulinarnymi. Oprócz duŜej grupy hodowców kur, których
główną działalnością jest sprzedaŜ jaj, zidentyfikowano około 10 wytwórców lokalnych specjałów
kulinarnych. Wytwarzają oni min. pasztet z kur zielononóŜek i inne produkty z mięsa i jaj tych kur,
róŜnorodne i oryginalne wypieki, pierogi ruskie strumienniańskie, róŜne gatunki miodu. Część z tych
produktów dostępna jest podczas lokalnych imprez oraz bierze udział w konkursach kulinarnych. Warto
wspomnieć, Ŝe jaja kur zielononóŜek uznane zostały EkoProduktem 2007 roku na Dolnym Śląsku.
Pomocne w rozwoju kulinarnego produktu lokalnego powinno być wsparcie dla ekologicznego i
tradycyjnego sposobu gospodarowania i przemysłu spoŜywczo – przetwórczego oraz stworzenie wspólnej
marki dla lokalnych usług i produktów.
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2.4. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru
2.4.1. Uwarunkowania społeczne

Według danych z 31 grudnia 2006 roku obszar Ujścia Baryczy zamieszkuje 33 701 mieszkańców, z czego:
 17 111 to kobiety a 16 590 to męŜczyźni.
 15 392 to mieszkańcy miast, a 18 309 to mieszkańcy wsi
 7 712 jest wieku przed produkcyjnym, 20 993 w wieku produkcyjnym i 4 646 w wieku poprodukcyjnym
UWAGA:
W statystyce ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym podaje się wg. faktycznego miejsca zamieszkiwania,
a nie zameldowania na pobyt stały.
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Widać więc, Ŝe ludność obszaru jest ludnością w przewaŜającej części w wieku produkcyjnym. Pozytywną
tendencją jest równieŜ fakt, Ŝe w strukturze ludności procentowo więcej jest osób w wieku
przedprodukcyjnym niŜ poprodukcyjnym.
PowaŜnym problemem społecznym obszaru jest bezrobocie. Jest ono przede wszystkim skutkiem likwidacji
w latach dziewięćdziesiątych Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz recesji w przemyśle. Gwałtowność
procesu restrukturyzacji rolnictwa i gospodarki obszaru oraz brak większych nowych inwestycji, które
mogłyby zrównowaŜyć braki na rynku pracy spowodowały, Ŝe duŜa liczba mieszkańców pozostaje bez
zatrudnienia. Na koniec maja 2008r. poziom bezrobocia dla całego powiatu wyniósł 18,2% z czego na
1904 bezrobotnych zarejestrowanych na obszarze powiatu 1722 osoby przypadają na gminy wchodzące w
skład LGD. Dominują pośród bezrobotnych osoby, które pozostają bez zatrudnienia od ponad roku.
Badania wskazują, Ŝe osoby pozostające bez pracy przez tak długi okres mają duŜo większe problemy z
ponowną adaptacją do warunków pracy niŜ pozostający bez pracy przez kilka miesięcy. Osoby te cechują
się dodatkowo niskim poziomem wykształcenia oraz zagroŜone są patologiami społecznymi (alkoholizm,
przemoc domowa etc.). Sytuacja ta ma powaŜny wpływ na negatywną sytuację ekonomiczną rodzin
obszaru oraz na fakt, Ŝe są oni w duŜej części beneficjentami pomocy społecznej.
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Ostatnie zbiorcze dane o poziomie wykształcenia dla obszaru pochodzą z Narodowego Spisu Ludności w
2002 roku, wg. tych danych poziom wykształcenia mieszkańców obszaru wygląda następująco:
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Widać więc, Ŝe mieszkańcy obszaru cechują się niskim poziomem wykształcenia aŜ 41% posiada jedynie
wykształcenie podstawowe. Niezbędne jest więc podjęcie działań z zakresu edukacji formalnej i
nieformalnej podnoszącej poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców.
2.4.2. Edukacja

Na obszarze Ujścia Baryczy występują następujące typy szkół:
 szkoły podstawowe – 13 szkół,
 gimnazja – 5 szkół,
 szkoły ponadgimnazjalne – 5 szkół,
Szkoły podstawowe oraz gimnazja pozostają w gestii samorządów gminnych (Góra, Niechlów, Wąsosz),
natomiast szkoły ponadgimnazjalne w gestii samorządu powiatowego. Tak więc szkoły podstawowe oraz
gimnazja znajdują się w kaŜdej gminie, natomiast szkoły ponadgimnazjalne w dwóch miastach obszaru Górze oraz Wąsoszu.
W kontekście edukacji zwrócić jednak trzeba uwagę na niewystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach. W
2006 roku miejsc w placówkach gminnych było 864. Brak jest, szczególnie na obszarach wiejskich,
prywatnych przedszkoli, które dzięki opiece nad dziećmi umoŜliwiłby kobietą podjęcie aktywności
zawodowej.
2.4.3. Opieka zdrowotna

Na obszarze Ujścia Baryczy funkcjonują 2 publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz 9 niepublicznych.
Ponadto funkcjonuje, tylko w miastach obszaru, 9 praktyk lekarskich oraz szpital powiatowy w Górze, który
boryka się z powszechnymi dla tego typu jednostek problemami.
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2.4.4. Kultura

Misję kulturalną na obszarze realizują głównie Dom Kultury w Górze (z salą widowiskowo – kinową),
Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu oraz Gminy Ośrodek Kultury w Niechlowie. W ramach tych jednostek
realizowane są róŜnorakie przedsięwzięcia kulturalne. Działają róŜnorodne sekcje zainteresowań, np.
szachowe, taneczne, brydŜowe, rzeźbiarskie, wokalne etc. Ponadto działają zespoły muzyczne i taneczne,
np. zespoły ludowe „Niezapominajki”, „Górowskie Wilnianki”, „Starogórowianki”, „Wąsoszanki”,
„Wronowianki” czy „Chór z Luboszyc”. W centrach kultury moŜna równieŜ oglądać wystawy fotograficzne,
malarskie, historyczne oraz dorobek lokalnych twórców ludowych. To właśnie ich prace prezentowane
podczas gminnych imprez kulturalnych cieszą się bardzo duŜym zainteresowaniem. Do kalendarza imprez
kulturalnych weszły na stałe "Dni Wąsosza" czy „Dni Góry” odbywające się na początku okresu
wakacyjnego i od lat cieszące się olbrzymią popularnością. To właśnie wtedy moŜna zobaczyć "na Ŝywo"
występy znanych artystów estradowych. Corocznie odbywa się teŜ "Powiatowa Rowerowa Majówka" w
której udział biorą nie tylko mieszkańcy gmin powiatu, ale równieŜ rowerzyści z innych części województwa
dla których przygotowanych jest zawsze szereg atrakcji. Inne imprezy cykliczne to Spotkania Teatralne,
Powiatowy Przegląd Jasełek, grudniowa Parada Mikołajów oraz finał WOŚP, Rocznica Powrotu Ziemi
Górowskiej do Macierzy, Regionalny Plener Rysowników i Malarzy na terenie miasta Góry, Regionalny Zlot
Motocykli, Koncert Poezji Śpiewanej, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, Dolnośląski Konkurs Recytatorski,
Ogólnopolski Konkurs Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej, „Świat w obiektywie” – Dni Kultury Narodów Świata,
Górowski Festiwal Kultury Ludowej, Ziemia Górowska – Moja mała ojczyzna, Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski „ADAMUS”.
Organizowane są równieŜ turnieje szachowe z cyklu "Cztery Pory Szachów" oraz wiele innych zawodów
sportowych, np. turnieje piłkarskie, Ogólnopolski Bieg Niepodległości, Ogólnopolski Mityng BrydŜowy, itp.
Na terenach wiejskich lokalnymi centrami kulturalnymi są świetlice wiejskie. Świetlice nie realizują jednak
zorganizowanego programu kulturalnego. SłuŜą raczej za miejsce okolicznościowych uroczystości
rodzinnych i spotkań mieszkańców wsi. Ich kulturotwórczy potencjał nie jest w pełni wykorzystany.
Na obszarze Ujścia Baryczy funkcjonują teŜ biblioteki gminne wraz z filiami, w sumie jest ich 8, takŜe na
obszarach wiejskich. Sieć biblioteczną uzupełniają biblioteki szkolne oraz Biblioteka Pedagogiczna w
Górze spełniająca funkcję Biblioteki powiatowej.
2.4.5. Aktywność społeczna

Według danych Starostwa Powiatowego w Górze (lipiec 2008 roku) na obszarze Ujścia Baryczy działają
następujące organizacje pozarządowe:
Lp.

Nazwa Organizacji

Cele działania

1.

Stowarzyszenie Niesienia
Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym

Ochrona i promocja zdrowia. Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych.

2.

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział MiejskoGminny
Katolickie Stowarzyszenie
Civitas Christiana Oddział
Miejski

Działania na rzecz i dla dobra dzieci.

3.

Działania w sferze kultury, edukacji, rodziny, pracy i
samorządności

Siedziba – adres
56-200 Góra
Jastrzębia 20
56-200 Góra
ul. Piłsudskiego 58
tel. 065/543 33 63
56 -200 Góra
ul. Piłsudskiego 58
tel. 691 633 761
56-200 Góra
ul. Piłsudskiego 58
tel. 065/543-29-38
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4.

Stowarzyszenie
Samarytanin

Pomoc charytatywna rodzinom i osobom Ŝyjącym w
niedostatku.
Pomoc dzieciom i młodzieŜy w kształceniu.
Organizacja i prowadzenie (finansowanie) punktów
bezpłatnej pomocy Ŝywnościowej.

56-200 Góra
Osiedle Kazimierza
Wielkiego 24
tel. 065/543 23 79

5.

Towarzystwo Przyjaciół
Grodna i Wilna

Udzielanie wszechstronnej pomocy Polakom na Białorusi,
Litwie i Łotwie, zwłaszcza w odrodzeniu znajomości
języka polskiego, rozwoju oświaty, kultury, w odbudowie
poczucia toŜsamości narodowej, a takŜe pomocy
rzeczowej i materialnej dla osiągnięcia przez nich
wyŜszego statusu społecznego w kraju ich zamieszkania.

56-200 Góra ul.
Dąbrowskiego 9/4
tel. 065/543 28 62

6.

Powiatowe Stowarzyszenie
Abstynentów „Rodzina i
Trzeźwość” w Górze

Abstynencja, uczenie kultury Ŝycia bez alkoholu.

7.

Stowarzyszenie Przyjaciół
Przedszkola Publicznego
nr 1 im. Marii Konopnickiej

Edukacja i wychowanie.

8.

Fundacja Pomocy Szkole
im. Edwarda Machniewicza
w Górze

Niesienie wszechstronnej pomocy materialnej Liceum
Ogólnokształcącemu w Górze i innym placówkom
oświatowym.

9.

Stowarzyszenie „Aktywni
Niepełnosprawni” we
Wronińcu

Aktywizacja osób niepełnosprawnych, ich integracja w
lokalnej społeczności

56-200 Góra
ul. Piastów 27/4
tel. 065/544 13 55,
tel. 609 498 751
56-200 Góra
Przedszkole Publiczne
nr 1 w Górze
ul. śeromskiego 15
tel. 065/543 23 34
56-200 Góra
ul. Szkolna 1
tel. 065/543 37 07,
tel. 604 881 760
56-215 Niechlów
Wroniniec 59
tel. 065 543 65 95

10.

Polski Związek
Niewidomych

Pomoc osobom niewidomym

11.

Towarzystwo Miłośników
Ziemi Górowskiej

12.

Stowarzyszenie na Rzecz
Ochrony Zabytków i
Dziedzictwa Kulturowego
w Górze

Opieka nad pamiątkami historycznymi, kulturalnymi,
przyrodniczymi, zabytkami ziemi górowskiej;
upowszechnianie wiedzy o regionie
Odbudowa i renowacja obiektów zabytkowych wpisanych
do rejestru zabytków.

13.

Górowskie Stowarzyszenie
BrydŜa Sportowego przy
Domu Kultury w Górze

Krzewienie kultury fizycznej i rozwijanie zdolności
psychofizycznych wśród młodzieŜy

56-200 Góra
ul. Armii Polskiej 13
tel. 065/543 23 20

14.

Górowskie Towarzystwo
Tenisowe

Propagowanie tenisa ziemnego, organizowanie imprez
tenisowych, szkolenie dzieci i młodzieŜy

15.

Stowarzyszenie MłodzieŜy
Wiejskiej „Wici”

Krzewienie kultury fizycznej, pracy społecznej, wspieranie
rozwoju społecznego

56-200 Góra
ul. Zacisze 9
tel. 606 436 638
56-200 Góra
ul. Kościuszki 27

16.

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi „Razem MoŜemy
Więcej” Ślubów

Wspieranie wszechstronnego, zrównowaŜonego rozwoju
społecznego, kulturalnego, gospodarczego wsi Ślubów.

56-200 Góra Ślubów 31/3
tel. 065/543 68 89

17.

Stowarzyszenie Młodzi
Górą

Zwalczanie uzaleŜnień wśród młodzieŜy (alkoholizm,
narkomania), reprezentowanie młodego pokolenia w Ŝyciu
publicznym.

56-200 Góra
Os. Kazimierza Wielkiego
22a/2
tel. 609 205 611

56-210 Wąsosz,
Rudna Wielka
tel. 065/543 60 83
56-200 Góra
ul. Świętosławy 1
tel. 065/544 12 77
56-200 Góra
ul. Korczaka 4/3
tel. 065/543 38 01
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18.

Stowarzyszenie Siedmiu w
Sicinach

19.

Stowarzyszenie
Pracodawców w Górze

20.

Stowarzyszenie
Producentów Ziemniaków
przy PPZ S.A.
w Niechlowie

21.

Bezpartyjny Blok
Wyborczy

22.

Stowarzyszenie Unia
Górowian

Promocja sołectw naleŜących do stowarzyszenia,
wspieranie inicjatyw gospodarczych w zakresie: małych
firm, ekologii i infrastruktury technicznej, wspieranie
dziedzictwa kulturowego.
Działania na rzecz pracodawców.

Reprezentowanie członków Stowarzyszenia i obrona ich
praw, tworzenie warunków sprzyjających produkcji i
wzrostowi wydajności produkcji ziemniaków oraz poprawa
jakości uzyskiwanego surowca, usprawnianie i ułatwianie
pracy producentom szczególnie poprzez propagowanie i
wprowadzanie postępu technicznego.
Inicjatywy społeczne na rzecz Miasta i Regionu
Górowskiego, udział w wyborach samorządowych,
działania na rzecz samorządu
Działania na rzecz rozwoju miasta i regionu górowskiego,
uczestnictwo w Ŝyciu publicznym, udział w wyborach
samorządowych

56-215 Niechlów
Siciny 82/6
tel. 065/543 55 10,
tel. 601 719 013
56-200 Góra
ul. Przylesie 2
tel. 065/543 39 56
56-215 Niechlów
ul. Przemysłowa 8
tel. 609 518 228

56-200 Góra
ul. Korczaka 9/2
tel. 603 917 085
56-200 Góra
ul. Świętosławy 1
tel. 507 160 770

Z ewidencji tej widać, Ŝe większość organizacji zarejestrowanych jest i działa na terenie gminy Góra,
wynikać to moŜe przede wszystkim z zdecydowanie większej ilości mieszkańców. Zarejestrowane
organizacje w większości zajmują się sprawami związanymi ze sferą społeczną – działania na rzecz
niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieŜy, przeciwdziałania uzaleŜnieniom, na rzecz
upowszechniania i rozwoju edukacji. W mniejszej ilości w sferze sportu czy na rzecz rozwoju
gospodarczego. Pojedyncze organizacje zajmują się zachowaniem tradycji historyczno – kulturalnych
regionu (Towarzystwo Miłośników Ziemi Górowskiej) czy działalnością na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich i swojej miejscowości (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Razem MoŜemy Więcej” Ślubów).
Działalność tego ostatniego jest odzwierciedleniem ducha Leadera – kreatywnego i wspólnego podejścia
do rozwiązywania problemów społeczności wiejskich. W tym kontekście warto wspomnieć o realizowanym
od paru lat przez gminę Wąsosz we współpracy z holenderską Fundacją na Rzecz współpracy Meerlo –
Wanssum - Wąsosz i Komitetem do Współpracy z Gminą Meerlo-Wanssum konkursie „Sami sobie”. Celem
konkursu jest podniesienie jakości Ŝycia poprzez stymulowanie aktywności mieszkańców gminy, grup
sąsiedzkich z konkretnych miejscowości, do wspólnego zidentyfikowania potrzeb i problemów a później
napisania projektu na sfinansowanie ich rozwiązania. W kaŜdej z realizowanych do tej pory III edycji
dofinansowanie dostawało do 20 projektów w wysokości wsparcia do 1000 euro. MoŜna zakładać, Ŝe
dzięki udziałowi w tym konkursie społeczności wiejskie będą lepiej przygotowane do skorzystania z
narzędzi przewidzianych w LSR dla wiejskich inicjatyw. Warto wspomnieć równieŜ o rosnącym
zainteresowaniu lokalnych organizacji i grup nieformalnych udziałem w konkursach w ramach Programu
„Działaj Lokalnie”. Przykładowo w tegorocznym konkursie dofinansowanie otrzymały 2 projekty z tereny
gminy Góra. Nie moŜna zapominać równieŜ o pręŜnie działających na obszarze Kołach Gospodyń
Wiejskich, z których przykładowo koło działające w gminie Niechlów otrzymało dofinansowanie w ramach
konkursu „Kultura Bliska 2008” Fundacji Wspomagania Wsi.
Aktywność społeczna na obszarze wymaga jednak dalszego i systematycznego wsparcia, szczególnie
obszarów wiejskich. Wsparcie to powinno dotyczyć głównie umiejętności zakładania organizacji
pozarządowych, animacji lokalnej i umiejętności tworzenia i pisania projektów gdyŜ te są jeszcze
niewielkie.
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2.4.6. Gospodarka obszaru

Teren Ujścia Baryczy to głównie obszary rolnicze, z przewagą gospodarstw indywidualnych, co
spowodowało Ŝe na tym terenie rozwinął się głównie przemysł przetwórstwa spoŜywczego. Do tych
zakładów moŜna zaliczyć między innymi Spółdzielnię Mleczarską "Demi", Cukrownię "Góra Śląska",
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego, Zakłady ZboŜowo Młynarskie "PZZ" oraz kilka mniejszych
przedsiębiorstw z tej branŜy, np., Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego "Rundoland", Zakład
Przetwórstwa SpoŜywczego "Harpol", czy "Społem" Powszechna Spółdzielnia SpoŜywców.
Poza branŜą spoŜywczą na terenie ziemi górowskiej występuje jeszcze przemysł maszynowy, odzieŜowy,
budowlany, transportowy, drzewny oraz wydobywczy. BranŜe te są słabiej reprezentowane niŜ branŜa
spoŜywcza.
W 2006 roku na obszarze Ujścia Baryczy zarejestrowanych było w sumie 2188 podmiotów gospodarczych,
z czego 2098 to podmioty prywatne a 90 to podmioty publiczne. Jednak w gminach miejsko – wiejskich
(Góra i Wąsosz) jedynie około 25% podmiotów działa na obszarach wiejskich. W ostatnich latach widać
tendencję rosnącą w ilości podmiotów gospodarczych na obszarze, wzrost ten nie ma proporcjonalnego
przełoŜenia na nowe miejsca pracy. Gminy próbują zachęcać przedsiębiorców do inwestowania na swoim
terenie głównie za pomocą systemu ulg podatkowych czy tworzeniem specjalnych stref inwestycyjnych
(miasto Góra).
Jak wspomniano wyŜej teren Ujścia Baryczy to głównie tereny rolnicze. Około 65% obszaru to uŜytki rolne.
Obszar ten naleŜy do obszaru ONW nizinnego strefy nizinnej I. W strukturze gospodarstw rolnych
zdecydowani przewaŜają gospodarstwa indywidualne. Według danych ze spisu rolnego z 2002 roku jest
ich 3278 z czego 1249 to gospodarstwa do 1 ha a 2029 powyŜej 1ha. Wiodącymi kierunkami produkcji
rolnej są: produkcja roślin oraz w mniejszym zakresie hodowla. W hodowli dominuje trzoda chlewna w
mniejszym zakresie hodowane jest bydło a tylko sporadycznie kozy i owce. Elementem wyróŜniającym jest
hodowla tradycyjnej rasy kur zielononóŜek kuropatwianych.
Niekorzystna struktura gospodarstw rolnych, a takŜe ich rozdrobnienie będzie wymagało powiększania
indywidualnych gospodarstw produkcyjnych i tworzeniu gospodarstw nowoczesnych o wyspecjalizowanym
kierunku produkcji. Współpracujący z sobą rolnicy powinni tworzyć grupy producenckie, stowarzyszenia
itp., w celu regulacji rynku rolnego i tworzenia wspólnych programów. Zachowanie wartości przyrodniczych
uzaleŜnione jest natomiast od tradycyjnych metod gospodarowania, opartego o gospodarstwa małe,
indywidualne lub współpracujące ze sobą. Dlatego jednocześnie rozwijane jest rolnictwo ekologiczne i
tradycyjne oraz agroturystyka.

2.5. Specyfika obszaru objętego LSR
Za elementy specyficzne obszaru Ujścia Baryczy naleŜy uznać jego wielowiekowe tradycje w wytwarzaniu
wysokiej jakości produktów spoŜywczych, połoŜenie w sąsiedztwie dwóch dolin rzecznych – doliny Baryczy
i doliny Odry, a co za tym idzie spełnianie roli korytarza ekologicznego pomiędzy niezwykle bogatymi
ekosystemami, które rozwinęły się wokół dolin tych dwóch rzek, a takŜe posiadanie bogatego,
niewykorzystanego potencjału turystycznego.
JuŜ na przełomie XVIII i XIX wieku główną rolę zaczęło odgrywać młynarstwo i handel artykułami
Ŝywnościowymi. To wtedy ziemia górowska zaczęła być określana jako „Kraina stu wiatraków”. Pomimo
upływu lat, a takŜe załamania rolnictwa w wyniku przekształceń lat 90tych XX wieku, ziemia górowska dalej
znana jest z wytwarzania wysokiej jakości produktów spoŜywczych. A co więcej, wysoka jakość tych
produktów nie powstaje kosztem przyrody regionu. W ostatnich latach, min. dzięki sukcesom hodowców
tradycyjnej rasy kur zielononóŜek kuropatwianych, wśród miejscowych rolników wzrasta zainteresowanie
przechodzeniem na ekologiczny sposób gospodarowania i otwierania certyfikowanych gospodarstw
ekologicznych wytwarzających Ŝywność ekologiczną i tradycyjną. MoŜna domniemać, Ŝe wpływ na to miało
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równieŜ wstąpienie do Unii Europejskiej – dopłaty do produkcji rolnej, programy rolnośrodowiskowe i dobra
opinia o polskiej Ŝywności na rynkach europejskich.
Dolina Baryczy oraz dolina Odry posiadają wyjątkowe walory przyrodnicze dolin duŜych
środkowoeuropejskich rzek, w tym specyficzne i cenne obszary wodno-błotne ujścia Baryczy do Odry.
Wyrazem tego jest zgłoszenie przez Polskę tych terenów do europejskiej sieci Natura 2000. Obszar Ujścia
Baryczy jedynie w niewielkim stopniu objęty jest tą formą ochrony. Planowane jest utworzenie Specjalnego
Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Dolnej Baryczy”. Przez obszar LGD przebiega jeden z
najwaŜniejszych międzynarodowych korytarzy ekologicznych wzdłuŜ Odry i drugi o znaczeniu krajowym w
dolinie Baryczy. Ten ostatni spełnia waŜną rolę korytarzy ekologicznego pomiędzy wschodem i zachodem
Polski, obszarami Natura 2000 w dolinach Odry i Baryczy. Dlatego niezwykle istotne jest zachowanie
i ochrona walorów Ujścia Baryczy. Dla utworzonego na tym terenie LGD nie bez znaczenia jest fakt, Ŝe w
w dolinie Odry jak i Baryczy działają juŜ Partnerstwa, korzystające teŜ ze środków Leadera, z którymi
naleŜy współpracować przy zachowaniu walorów przyrodniczych i jednocześnie moŜna czerpać z ich
doświadczeń na polu rozwoju oferty turystycznej (ekomuzea, turystyka przyrodnicza i aktywna), tworzenia
marki lokalnej („Dolina Baryczy poleca”) czy aktywizacji społeczności wiejskiej (odnowa wsi i „wioski z
pomysłem”).
Trzecim elementem specyficznym dla obszaru Ujścia Baryczy jest posiadanie bogatego,
niewykorzystanego potencjału turystycznego. W kontekście tym moŜna się zastanawiać dlaczego w
porównaniu do sąsiednich obszarów turystyka jest rozwinięta w tak nieznacznym stopniu. „Uwarunkowania
rozwoju turystyki na obszarze „Doliny Baryczy” umieszczają gminy z Ujścia w zachodniej części obszaru
„Dolina Baryczy” i w analizie porównawczej widać, Ŝe ilość i jakość infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
miejsc noclegowych i gastronomicznych, gospodarstw agroturystycznych, szlaków turystycznych, imprez
promocyjnych czy oferty turystycznej jest nieporównywalnie mniejsza. Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego w 2006 roku na obszarze Ujścia Baryczy, i to jedynie w gminie Góra, odnotowano 593
noclegi. Według tego źródła istnieje teŜ tylko jeden obiekt noclegowy w Górze z 18 miejscami. Jest to
niewiele w porównaniu choćby z wymienionymi w „Uwarunkowaniach...” 1200 miejscami noclegowymi w
gminie Milicz. Równie niekorzystnie wypada porównanie jeśli chodzi o miejsca gastronomiczne. Wydaje się
więc, Ŝe róŜnice w rozwoju oferty turystycznej wynikają w mniejszym stopniu z róŜnic potencjału
turystycznego, który szczególnie w dziedzictwie materialnym i turystyce aktywnej jest w niektórych
aspektach bogatszy, co bardziej z dotychczasowego wiodącego kierunku rozwoju jakim było rolnictwo i
przetwórstwo oraz problemów jakie dotykały te branŜe – likwidacja PGR-ów, zamykanie zakładów. Nie bez
znaczenia moŜe tu być równieŜ poczucie peryferyjności i podleganie ciągłym zmianą administracyjnym co
nie sprzyja myśleniu w kategoriach wielu lat do przodu, co wymagane jest min. w rozwoju oferty
turystycznej. Zmiany w podejściu do turystyki widać w ostatnich latach gdy samorząd, często przy udziale
organizacji pozarządowych, zaczął planować i rozwijać infrastrukturę turystyczną. Wspomnieć tu naleŜy o
rozwoju infrastruktury i szlaku kajakowego w gminie Wąsosz, planach budowy w gminie Góra 2 nowych
ścieŜek rowerowych, 7 punktów widokowych, 3 wieŜ widokowych, 3 nowych wiat turystycznych i 3
parkingów, przywrócenie funkcji turystycznej miejscowości Ryczeń czy przygotowywaniu w 3 gminach
gospodarstw do prowadzenia działalności agroturystycznej. Inwestycje i plany te pokazują, Ŝe jednym z
głównych kierunków rozwoju powinno być tworzenie oferty turystyki aktywnej i weekendowej dla
mieszkańców pobliskich aglomeracji (np. Wrocław, Głogów, Leszno czy Lubin). Podkreślić naleŜy, Ŝe
rozwój szlaków nie powinien ograniczać się do jednej gminy, czy nawet tylko do obszaru LGD. Niezbędna
jest współpraca z sąsiednimi Partnerstwami, co daje moŜliwość integracji działań w rozwoju np. oferty
kajakowej na Baryczy i Odrze, zwłaszcza Ŝe odrzańskie i baryczańskie LGD juŜ ją rozwijają. Wykorzystany
powinien być równieŜ potencjał zainicjowanego przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju „Szlaku
rowerowego Doliny Baryczy” przebiegającego wzdłuŜ rzeki Barycz od źródeł aŜ po ujście (takŜe przez
teren Góry, Niechlowa i Wąsosza).
Gdy mowa o niewykorzystanym potencjale turystycznym zwrócić trzeba uwagę na bogactwo zabytków na
obszarze. Bogactwo to, pewnie ze względu na trudną polsko – niemiecką historię, w niewielkim stopniu
wykorzystywane było do promocji regionu i budowania oferty turystycznej. Brak jest „historycznych” czy
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„zabytkowych” szlaków turystycznych, przewodników regionalnych czy imprez promocyjnych realizowanych
na terenie czy sąsiedztwie zabytków. A w porównaniu nawet z innymi terenami Dolnego Śląska, który
słynie z bogactwa tego typu obiektów, ziemia górowska wyróŜnia się szczególnie duŜą ilością zabytkowych
kościołów, zespołów pałacowo – folwarcznych i pałacowo – parkowych. Wymagają one jednak remontu,
zabezpieczenia i znalezienia oryginalnego pomysły na ich włączenie w ofertę turystyczną regionu.
W sferze społecznej zwrócić uwagę naleŜy na popegeerowską toŜsamość mieszkańców regionu. A
szczególnie na wynikające z tego problemy – niskie wykształcenie, brak kwalifikacji zawodowych,
bezrobocie o charakterze strukturalnym, patologie społeczne etc. Problemy te w mniejszym stopniu
dotyczą ludzi młodych, którzy są bardziej wykształceni czy posiadają większe kwalifikacje zawodowe,
jednak nie naleŜy lekcewaŜyć modelu „dziedziczenia biedy i patologii” charakterystycznego głównie dla
rodzin dotkniętych długotrwałym bezrobociem. Za niepokojący uznać naleŜy fakt nie odnotowanej w
oficjalnych statystykach emigracji zarobkowej. Dotyczy ona głównie ludzi młodych i wydaje się, Ŝe moŜna
mówić juŜ o niepokojącej skali tego zjawiska. Mieszkańcy obszaru charakteryzują się równieŜ niskim
poziomem aktywności społecznej, mierzonym ilością organizacji pozarządowych, szczególnie na
obszarach wiejskich LGD. UŜyteczne w poprawie tej sytuacji obok działań w ramach Leadera mogą być
narzędzia ekonomii społecznej.

2.6. Uzasadnienie spójności obszaru Ujścia Baryczy
Obszar Lokalnej Grupy Działania obejmuje trzy gminy administracyjnie wchodzące w skład Powiatu
Górowskiego, tj. Górę, Niechlów i Wąsosz. Obszar tych gmin znajduje się w jednym obrysie, a na ich
terenie nie znajduje się miasto powyŜej 20 tys. mieszkańców.
Elementami, które są wspólne dla obszaru LGD i uzasadniają jego spójność to scharakteryzowane wyŜej:
1. Walory przyrodnicze i turystyczne

-

zasoby przyrodnicze związane z dolinami duŜych środkowoeuropejskich rzek;
rola korytarza ekologicznego pomiędzy obszarami Natura 2000 w dolinach Baryczy i Odry,
duŜa ilość obiektów dziedzictwa materialnego – kościoły, zespoły pałacowo – folwarczne, zespoły
pałacowo – parkowe, wiatraki etc.,
niewykorzystany potencjał turystyczny (turystyka aktywna, oferta weekendowa dla mieszkańców
pobliskich aglomeracji),
rzeka Barycz jako oś rozwoju turystyki (turystyka kajakowa, ośrodki rekreacyjne jak np. Ryczeń),

2. Gospodarka i usługi lokalne

-

tradycja przetwórstwa rolno – spoŜywczego („Kraina stu wiatraków”, hodowcy kur zielononóŜek),
rozdrobniona struktura gospodarstw rolnych, gospodarstwa rodzinne,
rosnąca popularność ekologicznych i tradycyjnych metod gospodarowania,
mała ilość zakładów usługowych na obszarach wiejskich (w tym gospodarstw agroturystycznych),

3. Kapitał społeczny i aktywność mieszkańców

-

popegeerowska toŜsamość obszaru i związane z nią problemy społeczne,
ciągłe powojenne zmiany administracyjne i związane z tym poczucie peryferyjności i pozostawienia
samemu sobie,
niewykorzystany potencjał kulturotwórczy świetlic wiejskich,
podobna struktura ludności,
niski poziom aktywności i zorganizowania społecznego.
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3. ANALIZA SWOT DLA OBSZARU OBJĘTEGO LSR
W celu dokonania analizy obszaru objętego LSR zastosowano jedną z najpopularniejszych metod
analitycznych – analizę SWOT.
Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji o danej sprawie na cztery
grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):

S
W
O
T

(Strengths) – mocne strony:
wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,
(Weaknesses) – słabe strony:
wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,
(Opportunities) – szanse:
wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,
(Threats) – zagroŜenia:
wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany
niekorzystnej.

PowyŜsza analiza przeprowadzona podczas warsztatów nad strategią wykazała:






MOCNE STRONY









obszar o duŜych walorach przyrodniczych i dobrym
stanie środowiska,
obszar o duŜej atrakcyjności turystycznej,
połoŜenie geograficzne (ujście rzeki Barycz do Odry),
obszar o duŜej ilości materialnego dziedzictwa
historycznego,
dobrze rozwinięte rolnictwo o jakości zbliŜonej
do rolnictwa ekologicznego,
młode społeczeństwo,
mobilność mieszkańców,
aktywność i samoorganizacja mieszkańców,
mocne więzi rodzinne i sąsiedzkie,
poczucie bezpieczeństwa,
dobrze rozwinięta gospodarka łowiecka,
zaangaŜowanie szkół w działalność na rzecz
środowiska,
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SŁABE STRONY











niedostatecznie rozwinięta infrastruktura
techniczna (drogi, sieć energetyczna, kanalizacja,
dostęp do internetu etc.),
niedostatek miejsc pracy,
wysoki poziom bezrobocia o charakterze
strukturalnym,
słabo rozwinięta sieć usług rolniczych,
problemy społeczne (ubóstwo, problemy
alkoholowe i postawa roszczeniowa),
dewastacja zabytków,
niski poziom wykształcenia niedostosowany
do potrzeb rynku pracy,
zaniedbane świetlice wiejskie; brak miejsc spotkań
dla mieszkańców wsi,
niedostateczne bodźce aktywności społecznej
i zawodowej,
słaba oferta alternatywnych form spędzania
wolnego czasu dla młodzieŜy,
słabe wykorzystanie walorów turystycznych
obszaru (brak bazy turystycznej i agroturystycznej,
słaba promocja),
mała ilość imprez kulturalnych i promujących region,
słabe rozpoznanie walorów przyrodniczych,
słabo rozwinięty sektor organizacji pozarządowych,
mała ilość wyraźnych liderów lokalnych,
słaba promocja regionu,
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SZANSE












ZAGROśENIA








rozwój turystyki i agroturystyki (turystyka rowerowa,
konna, kajakowa etc.),
stworzenie oferty turystycznej dla mieszkańców
Wrocławia, Głogowa, Lubina i innych aglomeracji,
rozwój rolnictwa i produkcji Ŝywności ekologicznej
i tradycyjnej,
wykorzystanie tradycji przetwórstwa rolno- spoŜywczego,
rozwój mikroprzedsiębiorczości,
wyrównywanie szans edukacyjnych pomiędzy wsią a
miastem w edukacji dzieci oraz dorosłych,
wykorzystanie środków w ramach funduszy
europejskich,
współpraca z istniejącymi LGD w Dolinie Odry i Dolinie
Baryczy,
rozwój współpracy pomiędzy gminami,
otwarcie na kontakty z zagranicą,
powstanie przeprawy mostowej na Odrze,
rozwój osadnictwa mieszkaniowego,
wzrost poziomu Ŝycia mieszkańców wsi,

odpływ ludzi młodych i wykształconych,
politykierstwo i brak współpracy pomiędzy
samorządami,
niski poziom toŜsamości lokalnej,
rosnąca grupa osób marginalizowanych,
rosnący poziom patologii,
obniŜający się poziom aktywności społecznej
i zawodowej,
malejąca dostępność komunikacyjna miejscowości
w regionie, pogłębianie zjawiska peryferyjności,
brak systemu wsparcia aktywności mieszkańców
ze strony gmin i powiatu,
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Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy
We wnioskach dotyczących obecnego stanu obszaru Ujścia Baryczy, czyli analizie mocnych i słabych
stron, warty podkreślenia wydaje się szczególnie fakt identyfikacji duŜego potencjału turystycznego
regionu. Na potencjał ten składają się zarówno walory przyrodnicze i środowiskowe oraz duŜa ilość
materialnego dziedzictwa historycznego. Obecnie duŜym problemem jest jednak niedostateczne
wykorzystanie istniejących walorów do promocji obszaru Ujścia Baryczy w celu rozwoju usług
turystycznych, np. agroturystyki czy usług z zakresu turystyki aktywnej. Szczególnie w rozwoju tych gałęzi
turystyki dla mieszkańców pobliskich aglomeracji (Wrocław, Głogów, Lubin, Leszno) mieszkańcy obszaru
upatrują szans na jego zrównowaŜony rozwój w oparciu o wykorzystanie i zachowanie posiadanych
walorów.
W analizie sytuacji obecnej warto zwrócić równieŜ uwagę na dobrze rozwinięte rolnictwo obszaru. Tak jak
wskazała juŜ diagnoza obszar ten charakteryzuje się dobrze rozwiniętym rolnictwem o jakości zbliŜonej do
rolnictwa ekologicznego. Istnieją równieŜ produkty charakterystyczne czy kojarzone z Ziemią Górowską jak
choćby jaja od kur zielononóŜek kuropatwianych, wyroby mleczarskie z Góry. W szansach obszaru zwrócić
uwagę naleŜy na rozwój rolnictwa i produkcji Ŝywności ekologicznej i tradycyjnej oraz na wykorzystanie
tradycji przetwórstwa rolno-spoŜywczego.
W analizie SWOT duŜa uwaga poświęcona jest równieŜ zagadnieniom związanym z tematyką społeczną
bezpośrednio dotyczącą mieszkańców. Struktura społeczna pokazuje, Ŝe w Ujściu Baryczy Ŝyje młode
społeczeństwo charakteryzujące się mocnymi więziami rodzinnymi i sąsiedzkimi oraz wysoką aktywnością i
samoorganizacją. ZagroŜeniem jest jednak odpływ młodych wykształconych ludzi do pracy w sąsiednich
aglomeracjach. Szczególnym problemem jest nie odnotowywany w statystykach wyjazd młodych ludzi za
granicę. Jeśli mowa o zagroŜeniach i słabych stronach to nie sposób nie wspomnieć o charakterystycznych
dla większości popegeerowskich obszarów problemów związanych z wysokim poziomem bezrobocia
strukturalnego, niskim poziomem wykształcenia niedostosowanym do potrzeb rynku pracy czy wysokim
poziomem patologii społecznych. Problematyka to związana jest równieŜ z brakiem bodźców do
aktywności społecznej i zawodowej – zaniedbanymi świetlicami wiejskimi, brakiem wsparcia dla rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego i tworzenia organizacji pozarządowych, małą ilością imprez kulturalnych dla
mieszkańców czy brakiem alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieŜy. Szansą
na przezwycięŜenie tych problemów mogą być min. rozwój mikroprzedsiebiorczości i tworzenie nowych
miejsc pracy na obszarach wiejskich, wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców czy rozwój
aktywności społecznej przez wsparcie tworzenia nowych organizacji pozarządowych, miejsc spotkań dla
mieszkańców wsi czy tworzenie wsi tematycznych.
Te trzy główne grupy tematów, tj. walory obszaru i turystyka, tradycje i wysoka jakość rolnictwa, oraz
wzmacnianie kapitału społecznego i wskazane w nich problemy i szanse stanowiły podstawę do
opracowania celów dla Lokalnej Strategii Rozwoju.
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4. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR
ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Dla określenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju konieczne jest najpierw sformułowanie wizji Ujścia
Baryczy, tj. określenie jak chcemy, by obszar Ujścia Baryczy wyglądał w przyszłości, w wyniku realizacji
równieŜ i niniejszej Strategii. Wizja ta, przedstawiona poniŜej, wypracowana została przez uczestników
warsztatów nad Lokalna Strategią Rozwoju.

WIZJA UJŚCIA BARYCZY

Obszar Ujścia Baryczy to region ekologicznie czysty znany z
produkcji wysokiej jakości Ŝywności. Dobrze zachowane
walory przyrodnicze i dziedzictwo historyczne stanowią
potencjał do rozwoju usług turystycznych, działalności
pozarolniczej i promocji regionu. Aktywni wykształceni
mieszkańcy zgodnie i twórczo ze sobą współpracują
działając na rzecz własnego rozwoju i całego regionu.
Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna spełnia
standardy unijne. Mieszkańcy korzystają w pełni z dóbr
cywilizacji, są dumni ze swego regionu i mocno z nim
związani.
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Dopiero sformułowanie wizji pozwala na uszczegółowienie jak do niej będziemy zmierzać, jakie cele
musimy osiągnąć, by jak najbardziej zbliŜyć się do wizji Ujścia Baryczy. Cele te opisano na trzech
płaszczyznach:
1) turystyka i promocja regionu,
2) gospodarka i usługi lokalne,
3) kapitał społeczny i aktywizacja mieszkańców,
a są to:

TURYSTYKA I PROMOCJA REGIONU
Cel ogólny: Rozwój turystyki oraz promocja regionu w oparciu o zachowanie
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ujścia Baryczy
Cele szczegółowe:
1. Wsparcie rozwoju usług turystycznych w tym agroturystyki, stworzenie oferty dla sąsiadujących
aglomeracji miejskich.
2. Rewitalizacja i przywrócenie do Ŝycia obiektów zabytkowych.
3. Ochrona zasobów przyrodniczych obszaru Ujścia Baryczy.
4. Promocja obszaru Ujścia Baryczy.

GOSPODARKA I USŁUGI LOKALNE
Cel ogólny: RóŜnicowanie gospodarki obszaru i rozwój działalności usługowej
na obszarach wiejskich
Cele szczegółowe:
1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich.
2. Wspieranie samoorganizacji grup producenckich, przetwórczych i podmiotów gospodarczych.
3. Dodatkowe źródła dochodów dla gospodarstw rolnych.
4. Wsparcie dla wysokiej jakości produktów z Ziemi Górowskiej w tym Ŝywności tradycyjnej
i ekologicznej.

KAPITAŁ SPOŁECZNY I AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW
Cel ogólny: Wzmocnienie kapitału społecznego przez aktywizacje i integracje
mieszkańców oraz podnoszenie ich kwalifikacji
Cele szczegółowe:
1. Wsparcie róŜnych form aktywności społecznej na obszarach wiejskich.
2. Tworzenie alternatywnych form spędzania czasu dla mieszkańców.
3. Stworzenie systemu podnoszenia kwalifikacji dla potrzeb Ujścia Baryczy.
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UZASADNIENIE REALIZACJI CELÓW

TURYSTYKA I PROMOCJA REGIONU
Cel ogólny:

Rozwój turystyki oraz promocja regionu w oparciu o zachowanie dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego Ujścia Baryczy.

Uzasadnienie celu głównego

Obszar Ujścia Baryczy, jak przedstawiono to w diagnozie, charakteryzuje się bogatymi walorami
przyrodniczymi oraz dziedzictwem materialnym, które stanowić mogą podstawę rozwoju usług
turystycznych. W zapisach analizy SWOT mieszkańcy tego obszaru wskazują równieŜ na potencjał i
moŜliwości rozwoju turystyki w oparciu o walory przyrodniczo-kulturowe.
Jeśli chodzi o walory przyrodnicze to szczególnie związane one są z dolinami rzek Odry i Baryczy oraz
obszarami Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” i „Ostoja nad Baryczą”. Co prawda walory tego obszaru są nieco
mniejsze niŜ sąsiadującej z nim LGD Doliny Środkowej Odry oraz „ptasim” obszarem Natura 2000 w
Dolinie Baryczy, ale warto zwrócić uwagę na fakt, Ŝe obszar Ujścia Baryczy tworzy korytarz ekologiczny
pomiędzy wspomnianymi wyŜej terenami i posiada „Amazonkę Odrzańską” czyli specyficzny obszar
wodno-błotny ujścia Baryczy do Odry. W związku z tym jego ochrona i zachowanie nabierają dodatkowego
znaczenia.
Ujście Baryczy to teŜ obszar o duŜych walorach materialnego dziedzictwa historycznego. Gotyckie
kościoły, zespoły pałacowo – parkowe, zabudowania folwarczne czy fakt, Ŝe spora część miejscowości
posiada rodowód średniowieczny powodują, Ŝe obszar ten kryje w sobie uroki przeszłych czasów. Stąd
potrzeba inwentaryzacji istniejących małych obiektów zabytkowych i pomników przyrody w celu ich
oznakowania, remontu, wykorzystania jako bazy do tworzenia tematycznych szlaków turystycznych i
ścieŜek przyrodniczych czy organizacji w pobliŜu nich imprez promujących region Ujścia Baryczy i jego
walory.
Dotychczas jednak potencjał ten wykorzystywany był w sposób niezadowalający. Brak było współpracy
lokalnych samorządów nad całościowym programem rozwoju turystyki w oparciu o posiadane walory.
Efektem tego jest relatywnie mniejszy rozwój turystyki niŜ na obszarach sąsiednich. Stąd oprócz rozwoju
usług i infrastruktury turystycznej (agro i ekoturystyka, baza noclegowa i gastronomiczna, przewodnicy
regionalni, szlaki konne, rowerowe i kajakowe, oznakowanie atrakcji turystycznych) istnieje konieczność
promocji samego obszaru Ujścia Baryczy i jego walorów. Za szczególnie istotne uznać naleŜy prace na
rozwojem oferty związanej ze szlakami pieszymi, konnymi, rowerowymi i kajakowym, takimi jak szlak
kajakowy na terenie gminy Wąsosz. Stanowić one powinny oś wokół których intensywnie rozwijać powinny
się gospodarstwa agro i ekoturystyczne, baza noclegowa i gastronomiczna, mała infrastruktura turystyczna
oraz pozostałe usługi turystyczne. Oferta ta szczególnie poza łączeniem atrakcji przyrodniczych i
kulturowych regionu powinna być skierowana do mieszkańców pobliskich aglomeracji miejskich
poszukujących ofert aktywnego wypoczynku weekendowego.
Współpraca z istniejącymi juŜ Lokalnymi Grupami Działania w Dolinie Środkowej Odry oraz Dolinie Baryczy
powinna skupiać się wokół „sieciowania” istniejących i planowanych szlaków turystycznych i wymiany
doświadczeń związanych z rozwojem usług i produktów turystycznych (np. odrzańskie ekomuzea) oraz
strefowaniem ruchu turystycznego w celu zachowania walorów przyrodniczych i historycznych.
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Obok rozwoju oferty turystycznej istotne jest równieŜ przeciwdziałanie barierom związanym z małą
promocją i marketingiem obszaru Ujścia Baryczy. Brak jest systemu obsługi ruchu turystycznego
począwszy od promocji i informacji poprzez system sprzedaŜy usług i monitorowania potrzeb
turystycznych. Niezbędne będzie równieŜ przygotowanie spójnego systemu promocji obszaru w postaci
serwisu internetowego, wydawnictw, uczestnictwa w targach turystycznych, imprez promujących walory
obszaru etc. Promocja powinna być realizowana przy zastosowaniu spójnego systemu identyfikacji
wizualnej dla wszystkich wymienionych wyŜej kanałów promocji.
Realizacja tego celu przewidziana jest na okres realizacji działań w ramach osi 4 PROW czyli do 2015 roku
i pozwoli na urzeczywistnienie zapisów wizji dotyczących dobrego zachowania walorów przyrodniczych i
dziedzictwa historycznego oraz wykorzystania ich potencjału do rozwoju usług turystycznych i promocji
regionu.

Opis celów szczegółowych
1. Wsparcie rozwoju usług turystycznych w tym agroturystyki, stworzenie oferty dla
sąsiadujących aglomeracji miejskich.

Wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe są niewystarczająco wykorzystane w rozwoju oferty
turystycznej i regionu. Brak jest spójnych działań poszczególnych gmin na rzecz wsparcia rozwoju usług
turystycznych w Ujściu Baryczy, szczególnie jeśli chodzi o rozwój szlaków, agro i ekoturystyki czy
tworzeniu oferty dla mieszkańców sąsiednich aglomeracji.
Niezbędne jest wsparcie dla rolników planujących zdobycie dodatkowych źródeł dochodu na bazie
gospodarstwa rolnego przez rozpoczęcie działalności agro i ekoturystycznej. Oprócz rolników wsparcie
powinni uzyskać mikroprzedsiębiorcy prowadzący lub planujący rozpocząć działalność z zakresu usług
turystycznych – miejsca noclegowe, gastronomia, wypoŜyczalnie i warsztaty rowerowe, transport sprzętu
turystycznego, usługi przewodnickie i instruktorskie etc. Rozwój tej działalności powinien być wspierany
głównie przy istniejących czy rozwijanych w przyszłości szlakach turystycznych. Szlaki te stanowić powinny
system turystyki aktywnej w powiązaniu z walorami terenu. Wsparcie ich rozwoju następować powinno
poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej ich wyznaczenie, oznakowanie i promocję czy wsparcie
dla tworzenia punktów węzłowych, w których szlaki te spotykałyby się. Punktami tymi mogłyby być wsie o
cechujące się wyjątkowymi walorami turystycznymi, których rozwój wsparty byłby w ramach odnowy wsi,
min. przez otwieranie w nich lokalnych punktów informacji turystycznej.
WaŜnym aspektem realizacji tego celu jest równieŜ zaplanowanie działań szkoleniowych dla
usługodawców turystycznych. Szkolenia dotyczyłyby min., zasad prowadzenia gospodarstwa agro i
ekoturystycznego, szkoleń językowych, obsługi ruchu turystycznego, przewodników regionalnych i
turystycznych etc.
2. Rewitalizacja i przywrócenie do Ŝycia obiektów zabytkowych.

Obszar Ujścia Baryczy charakteryzuje się duŜą ilością zabytkowych obiektów od gotyckich kościołów przez
zespoły pałacowo – parkowe, zabudowania folwarczne aŜ po kapliczki, krzyŜe pokutne, stare cmentarze.
Obiekty te podczas i tuŜ po wojnie pozbawione zostały dotychczasowych właścicieli. Przesiedleńcy, którzy
osiedli na tych terenach nie czuli się w pełni odpowiedzialni za zachowanie tego dziedzictwa. Dopiero
ostatnie lata i nowe pokolenia rodzin osiadłych na tych terenach spowodowały nawrót zainteresowania
historią i próbami jej włączeniem w ramy oferty turystycznej.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA UJŚCIA BARYCZY 2009 – 2015
37

Istniejące dziedzictwo naleŜy zinwentaryzować w celu stworzenia na jego bazie „tematycznych” szlaków
turystycznych. Wymagać to będzie równieŜ oznakowania obiektów zabytkowych, ich wykupu na cele
publiczne, drobnych remontów i zabezpieczenia w celu udostępnienia turystom. Inwestycje te zrealizowane
mogą być np. w ramach odnowy wsi. Przygotowana powinna zostać kadra przewodników po dziedzictwie
historycznym regionu. Miejsca te oŜywić moŜna równieŜ przez organizowanie w ich pobliŜu imprez,
pikników czy festynów historycznych dla mieszkańców i turystów nawiązujących do historii, legend i tradycji
Ziemi Górowskiej. W ich realizacji szczególną rolę powinny odgrywać miejscowe organizacje pozarządowe,
mieszkańcy sołectw i wsi na terenie których się znajdują oraz lokalni liderzy.
3. Ochrona zasobów przyrodniczych obszaru Ujścia Baryczy.

Obszar Ujścia Baryczy w porównaniu z sąsiednimi terenami doliny Odry oraz Doliny Baryczy dysponuje
mniejszymi walorami przyrodniczymi. Jednak ze względu na funkcję korytarza ekologicznego pomiędzy
tymi obszarami oraz posiadanie specyficznego i o bardzo wysokich walorach przyrodniczych obszaru
wodno-błotnego ujścia Baryczy do Odry, za niezwykle istotne uznać naleŜy ochronę i zachowanie walorów
przyrodniczych LGD Ujścia Baryczy. Walory te stanowią teŜ jeden z głównych elementów tworzenia oferty
turystycznej i kulinarnej w oparciu o lokalne zasoby.
Realizacji tego celu słuŜyć będą działania związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem cennego
dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego czy działania edukacyjne min. dla rolników pokazujące
korzyści z gospodarowania na obszarach Natura 2000 czy aktywnej ochrony przyrody.
4. Promocja obszaru Ujścia Baryczy.

Realizacja tego ma spowodować większą promocję obszaru Ujścia Baryczy i jego walorów w późniejszych
latach realizacji strategii promować ofertę turystyczną i kulinarną głównie pośród mieszkańców pobliskich
aglomeracji.
Aby działania te przyniosły efekt dla całego regionu niezbędne jest opracowanie spójnego sytemu promocji
w tym identyfikacji wizualnej oraz budowanie pozytywnego wizerunku u grup docelowych. NajwaŜniejszym
elementem systemu promocji będzie stworzenie całościowego, wizualnie spójnego, pakietu narzędzi
promocyjnych, tj. serwisu internetowego, wydawnictw, ogłoszeń i artykułów prasowych, dostępności oferty
w punktach informacyjnych oraz uczestnictwa w turystycznych targach krajowych i zagranicznych.
Działaniom promocyjnym w skali krajowej i regionalnej powinny towarzyszyć działania na poziomie
lokalnym w postaci lokalnych imprez promujących walory regionu, min. kontynuacja cyklicznych imprez w
ramach Dni Góry, Dni Wąsosza, Dnia Osadnika, Majówki z rowerem czy zawodów konnych w Sułowie
Wielkim. Niezbędne jest jednak równieŜ organizowanie imprez wyróŜniających region jako całość,
podkreślających jego specyfikę i budujących toŜsamość.
Działania te realizowane będą poprzez LGD, jednostki samorządu terytorialnego, lokalne organizacje
pozarządowe oraz lokalną sieć punktów informacyjnych.
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TURYSTYKA I PROMOCJA REGIONU
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Wsparcie rozwoju usług turystycznych w tym agroturystyki,
stworzenie oferty dla sąsiadujących aglomeracji miejskich.

CEL
OGÓLNY 1:
Rozwój turystyki oraz
promocja regionu w
oparciu o zachowanie
dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego Ujścia
Baryczy.

2. Rewitalizacja i przywrócenie do Ŝycia zabytkowych obiektów.

3. Ochrona zasobów przyrodniczych obszaru Ujścia Baryczy.

4. Promocja obszaru Ujścia Baryczy.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

I

II

III

Turystyka w Ujściu Baryczy :

Obiekty zabytkowe i przyrodnicze
wizytówką Ujścia Baryczy:

Aktywna promocja Ujścia
Baryczy:


















rozwijanie, tworzenie i sieciowanie
szlaków pieszych, konnych,
rowerowych, kajakowych,
przyrodniczych, zabytkowych itp.
budowa i odnowienie infrastruktury
turystycznej, sportowej i
rekreacyjnej,
rozwinięcie bazy noclegowo –
gastronomicznej,
zaktywizowanie gospodarstw w
kierunku rozwoju agroturystyki i
turystyki wiejskiej,
szkolenia z zakresu organizacji i
obsługi ruchu turystycznego,
organizacja cyklicznych imprez
turystycznych promujących obszar
Ujścia Baryczy,
współpraca z sąsiednimi LGD,
stworzenie bazy danych
o podmiotach świadczących usługi
w zakresie turystyki,
popularyzacja aktywnego
wypoczynku,
rozwój usług turystycznych,
badania i analizy dotyczące ruchu
turystycznego,









inwentaryzacja obiektów
zabytkowych,
remonty, zabezpieczenie
i oznakowanie obiektów
zabytkowych i małej architektury
(kapliczki, krzyŜe pokutne, obeliski,
pomniki, stare cmentarze, mury,
grobowce),
przygotowanie lokalnych
przewodników, w tym
przygotowanie nauczycieli
do edukacji lokalnej w szkołach),
popularyzacja wiedzy o obiektach
zabytkowych, przyrodniczych i
ciekawych miejscach na obszarze
Ujścia Baryczy,
działania edukacyjne słuŜące
podniesieniu świadomości
ekologicznej i wiedzy o walorach
przyrodniczych Ujścia Baryczy,









prowadzenie internetowego serwisu
promocyjnego,
stworzenie szerokiej oferty
wydawniczej popularyzującej
obszar Ujścia Baryczy,
promocja Ujścia Baryczy
w mediach,
utworzenie punktów informacji
turystycznej w kaŜdej gminie
z obszaru Ujścia Baryczy,
zapewnienie informacji o ofercie
turystycznej w lokalnych,
regionalnych i krajowych punktach
informacji turystycznej,
udział w targach,
organizacja imprez wyróŜniających
i promujących obszar Ujścia
Baryczy,
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OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcie I – „Turystyka w Ujściu Baryczy”

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
⇒ celu ogólnego 1
„Rozwój turystyki oraz promocja regionu w oparciu o zachowanie dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego Ujścia Baryczy”,
⇒ celu szczegółowego 1.1
„Wsparcie rozwoju usług turystycznych w tym agroturystyki, stworzenie oferty dla sąsiadujących
aglomeracji miejskich”,
⇒ celu szczegółowego 1.2
„Rewitalizacja i przywrócenie do Ŝycia obiektów zabytkowych”,
⇒ celu szczegółowego 1.3
„Ochrona zasobów przyrodniczych obszaru Ujścia Baryczy”
⇒ celu szczegółowego 1.4
„Promocja obszaru Ujścia Baryczy”.

Uzasadnienie

Ujście Baryczy jest obszarem o duŜych walorach przyrodniczo – kulturowych. W oparciu o te walory
poŜądany jest rozwój turystyki aktywnej dla mieszkańców pobliskich aglomeracji (Wrocław, Głogów, Lubin,
Leszno). PoniewaŜ obszar ten nie ma bogatych doświadczeń w rozwoju oferty i produktów turystycznych
niezbędne będzie powstanie i rozwijanie szlaków pieszych, rowerowych, konnych, kajakowych i ścieŜek
przyrodniczych. Szlaki te stanowić będą oś łączącą atrakcje turystyczne z obszaru 3 gmin, wokół nich
ogniskować będą się działania wspierające rozwój usług noclegowych i gastronomicznych, remontu i
budowy małej infrastruktury turystycznej, tworzenie specjalistycznej oferty, wsparcia szkoleniowego dla
usługodawców turystycznych. Wspierana będzie równieŜ organizacja imprez promujących walory i ofertę
turystyczną regionu.
Planowane działania mają na celu bezpośrednio podniesienie dochodów podmiotów świadczących usługi
turystyczne oraz pośrednio podniesienie jakości Ŝycia pozostałych mieszkańców obszaru. Ze względu na
dotychczasowy słaby rozwój oferty turystycznej regionu i brak wspólnej oferty tworzonej przez 3 gminy
obszaru działania będą miały charakter innowacyjny.

Grupy docelowe beneficjentów

Rolnicy, przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w turystykę, samorządy i jednostki im podległe,
organizacje pozarządowe (statutowo zajmujące się promocją obszaru i ochroną jego walorów oraz
rozwojem turystyki), mieszkańcy sołectw połoŜonych w pobliŜu szlaków i atrakcji turystycznych.
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LISTA REKOMENDOWANYCH OPERACJI
dla przedsięwzięcia: „Turystyka w Ujściu Baryczy”

MINIMALNA
ILOŚĆ
OPERACJI

OPERACJE

PREFEROWANY ZAKRES OPERACJI

RóŜnicowanie
w kierunku działalności
nierolniczej

2

•
•

rozwinięcie bazy noclegowo – gastronomicznej,
rozwój usług turystycznych.

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

2

•
•

rozwinięcie bazy noclegowo – gastronomicznej,
rozwój usług turystycznych.

•

budowa szlaków pieszych, konnych, rowerowych, kajakowych,
przyrodniczych, zabytkowych itp.
budowa i odnowienie infrastruktury turystycznej, sportowej
i rekreacyjnej,
rozwinięcie bazy noclegowo – gastronomicznej.

Odnowa i rozwój wsi

3

•
•
•

Małe projekty

12

•
•
•
•
•
•

Funkcjonowanie LGD

7

•
•
•

budowa i odnowienie infrastruktury turystycznej, sportowej
i rekreacyjnej,
szkolenia z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego,
organizacja cyklicznych imprez turystycznych promujących obszar
Ujścia Baryczy,
popularyzacja aktywnego wypoczynku,
rozwój usług turystycznych.

szkolenia z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego,
organizacja cyklicznych imprez turystycznych promujących obszar
Ujścia Baryczy,
współpraca z sąsiednimi LGD,
stworzenie bazy danych o podmiotach świadczących usługi
w zakresie turystyki,
badania i analizy dotyczące ruchu turystycznego.
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Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia:
wskaźnik
Ilość operacji –
róŜnicowanie
Ilość operacji –
mikroprzedsiębiorczość
Ilość operacji – odnowa
wsi

Wskaźniki
produktu

Ilość operacji – małe
projekty

Ilość operacji –
funkcjonowanie LGD

wskaźnik
Długość nowych szlaków
turystycznych
Osoby korzystające z
nowej infrastruktury
turystycznej

Wskaźniki
rezultatu

Ilość nowych miejsc
noclegowych
Ilość turystów
korzystających z nowych
miejsc noclegowych

Ilość nowych
pozarolniczych miejsc
pracy
Ilość osób
uczestniczących w
imprezach promocyjnych

wskaźnik

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Wartość
docelowa
(2015r.)

Dokumentacja LGD (m.in.
dokumentacja odbioru technicznego,
wpisy do rejestru gmin)
Dokumentacja LGD (m.in.
dokumentacja odbioru technicznego,
wpisy do rejestru gmin)
Dokumentacja LGD (m.in.
dokumentacja odbioru technicznego)

0

2

0

2

0

2

Dokumentacja LGD (m.in.
dokumentacja odbioru technicznego,
sprawozdania z realizacji projektów,
listy obecności, dokumentacja
fotograficzna, archiwum wydawnictw)
Dokumentacja LGD (m.in.
dokumentacja odbioru technicznego,
sprawozdania z realizacji projektów,
listy obecności, dokumentacja
fotograficzna, archiwum wydawnictw)

0

12

0

7

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Wartość
docelowa
(2015r.)

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, weryfikacja w terenie

0

40 km

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, badania ankietowe,
badania ruchu turystycznego

0

2000 osób/rok

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, badania ankietowe,
weryfikacja w terenie
Badanie ruchu turystycznego Dane LGD, oświadczenia
pod kątem korzystania z
beneficjentów, badania ankietowe,
bazy noclegowej w regionie badania ruchu turystycznego
– m.in. skąd przyjechali, cel
przyjazdu, czas pobytu
Zbadanie ile nowych miejsc Dane LGD, oświadczenia
pracy powstało dzięki
beneficjentów, badania ankietowe,
bezpośredniej realizacji
weryfikacja w terenie
przedsięwzięcia
Badanie efektywności i
Dane LGD, oświadczenia
zasięgu promocji oferty
beneficjentów, badania ankietowe,
turystycznej regionu
uczestnictwo w imprezach

0

80 miejsc

0

400
noclegów/rok

0

4 miejsca
pracy

0

3000 osób/rok

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Wartość
docelowa
(2015r.)

Dane LGD, badania ankietowe,
badania ruchu turystycznego, dane
Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej,

0

10% turystów
uznaje ofertę
za atrakcyjną

Dane LGD, dane od gmin

0

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, badania ankietowe,
rejestry gminne, dane Powiatowego
Urzędu Pracy

0

0,1%
wzrost dochodów gmin z
turystyki
30%
beneficjentów
deklaruje
wzrost
dochodów

opis

Źródło weryfikacji

Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji
Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji
Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji
Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji

Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji

opis

Źródło weryfikacji

Weryfikacja faktycznej ilości
kilometrów nowo powstałych
szlaków
Badanie wzrostu ilości
turystów odwiedzających
region – m.in. skąd
przyjechali, cel przyjazdu,
czas pobytu
Badanie zwiększenia bazy
noclegowej regionu

opis

Źródło weryfikacji

Postrzeganie walorów
turystycznych i oferty
regionu

Wskaźniki
oddziaływania

Badanie zmiany
postrzegania i rozpoznania
przez turystów atrakcyjności
walorów i oferty turystycznej
Ujścia Baryczy na tle innych
ofert turystyki aktywnej
Dochody gmin z
Badanie wpływu rozwoju
działalności turystycznej
turystyki (miejsca noclegowe,
infrastruktura) na poziom
dochodów gmin w roku
Poziom przedsiębiorczości Badanie wpływu rozwoju
mieszkańców
oferty turystycznej regionu
(min. przez „dobre
przykłady”) na dochody i
poziom przedsiębiorczości
mieszkańców
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Przedsięwzięcie II – „Obiekty zabytkowe i przyrodnicze wizytówką Ujścia Baryczy”

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
⇒ celu ogólnego 1
„Rozwój turystyki oraz promocja regionu w oparciu o zachowanie dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego Ujścia Baryczy”,
⇒ celu szczegółowego 1.1
„Wsparcie rozwoju usług turystycznych w tym agroturystyki, stworzenie oferty dla sąsiadujących
aglomeracji miejskich”,
⇒ celu szczegółowego 1.2
„Rewitalizacja i przywrócenie do Ŝycia obiektów zabytkowych”,
⇒ celu szczegółowego 1.3
„Ochrona zasobów przyrodniczych obszaru Ujścia Baryczy”
⇒ celu szczegółowego 1.4
„Promocja obszaru Ujścia Baryczy”.

Uzasadnienie

Ujście Baryczy jest obszarem o duŜych walorach przyrodniczo-kulturowych, które powinny być zachowane
oraz wykorzystane do promocji regionu. Walory przyrodnicze to głównie obszary Natura 2000, uŜytki
ekologiczne i inne formy ochrony, a takŜe pomniki przyrody oraz obszar wodno-błotny ujścia Baryczy do
Odry. Walory kulturowe to głównie zabytki (kościoły, zespoły pałacowo-parkowe, zabudowania folwarczne)
oraz małe obiekty zabytkowe (kapliczki, krzyŜe pokutne, stare cmentarze). Infrastruktura ta często wymaga
drobnych remontów oraz zabezpieczenia i oznakowania. Ze względu na fakt, Ŝe znajdują się one równieŜ
w rękach prywatnych waŜne będzie wsparcie osób indywidualnych chcących zachować ich tradycyjną
architekturę. Istniejące dziedzictwo stanowić powinno równieŜ podstawę tworzenia tematycznych szlaków
turystycznych oraz organizowania imprez, pikników czy festynów historycznych dla mieszkańców i turystów
nawiązujących do historii, legend i tradycji Ziemi Górowskiej.
Ze względu na spełniania roli korytarza ekologicznego pomiędzy terenami Doliny Odry oraz Doliny
Baryczy, wyróŜniający się regionalnie specyficzny obszar wodno-błotny ujścia Baryczy do Odry, istotne jest
realizowanie działań przyczyniających się do zachowania i zabezpieczenia walorów przyrodniczokrajobrazowych Ujścia Baryczy.

Grupy docelowe beneficjentów

Rolnicy oraz przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem usług turystycznych i budowlano-remontowych,
mieszkańcy obszaru (właściciele prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa
i krajobrazu danego regionu), samorządy i jednostki im podległe, kościoły i związki wyznaniowe,
organizacje pozarządowe (statutowo zajmujące się ochroną i zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego), mieszkańcy sołectw połoŜonych w pobliŜu zabytków i dziedzictwa przyrodniczego.
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LISTA REKOMENDOWANYCH OPERACJI:
dla przedsięwzięcia: „Obiekty zabytkowe i przyrodnicze wizytówką Ujścia Baryczy”

OPERACJE

MINIMALNA
ILOŚĆ
OPERACJI

PREFEROWANY ZAKRES OPERACJI

RóŜnicowanie
w kierunku działalności
nierolniczej

0

-

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

0

-

Odnowa i rozwój wsi

0

•

Małe projekty

12

•
•

Funkcjonowanie LGD

7

•
•

remonty, zabezpieczenie i oznakowanie obiektów zabytkowych
i małej architektury (kapliczki, krzyŜe pokutne, obeliski, pomniki,
stare cmentarze, mury, grobowce),
przygotowanie lokalnych przewodników, w tym przygotowanie
nauczycieli do edukacji lokalnej w szkołach),
popularyzacja wiedzy o obiektach zabytkowych, przyrodniczych i
ciekawych miejscach na obszarze Ujścia Baryczy.

inwentaryzacja obiektów zabytkowych,
działania edukacyjne słuŜące podniesieniu świadomości ekologicznej
i wiedzy o walorach przyrodniczych Ujścia Baryczy.
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Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia:

wskaźnik

Wskaźniki
produktu

Wskaźniki
oddziaływania

Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji

Ilość operacji –
funkcjonowanie LGD

Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji

opis

Wartość
docelowa
(2015r.)

0

12

0

7

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Wartość
docelowa
(2015r.)

Dane LGD, dane gmin, oświadczenia
beneficjentów, weryfikacja w terenie

0

11 projektów

Dane LGD, dane gmin, oświadczenia
beneficjentów, weryfikacja w terenie

0

6 projektów

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, badania ankietowe, listy
obecności

0

35 osób

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Wartość
docelowa
(2015r.)

Dane LGD, badania ankietowe,
badania ruchu turystycznego, dane
Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej,

0

15 % turystów
postrzega
walory jako
atrakcyjne

Dane LGD, badania ankietowe,
badania ruchu turystycznego, dane
Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej,

0

7% turystów
postrzega
walory jako
atrakcyjne

Dokumentacja LGD (m.in.
dokumentacja odbioru technicznego,
sprawozdania z realizacji projektów,
listy obecności, dokumentacja
fotograficzna, archiwum wydawnictw)
Dokumentacja LGD (m.in.
dokumentacja odbioru technicznego,
sprawozdania z realizacji projektów,
listy obecności, dokumentacja
fotograficzna, archiwum wydawnictw)

Źródło weryfikacji

Ilość działań związanych z Weryfikacja faktycznej ilości
obiektami zabytkowymi
obiektów zabytkowych
wspartych w ramach
realizacji przedsięwzięcia –
miejsca noclegowe, remonty,
oznakowanie etc.
Ilość działań na rzecz
Weryfikacja faktycznej ilości
dziedzictwa
działań na rzecz dziedzictwa
przyrodniczego i
przyrodniczego i
krajobrazowego w ramach
krajobrazowego
realizacji przedsięwzięcia –
czynna ochrona,
zabezpieczenie,
oznakowanie etc.
Ilość osób, które
Zbadanie ilości osób, które
ukończyły szkolenia
podniosły swoje kwalifikacje
związane z usługami
turystycznymi oraz
tradycyjnymi zawodami

wskaźnik

opis

Postrzeganie walorów
historyczno – kulturowych
regionu

Badanie zmiany
postrzegania i rozpoznania
przez turystów atrakcyjności
walorów historyczno –
kulturowych na tle oferty
Dolnego Śląska
Badanie zmiany
postrzegania i rozpoznania
przez turystów atrakcyjności
walorów przyrodniczych
regionu na tle innych
regionów Dolnego Śląska

Postrzeganie walorów
przyrodniczych regionu

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Źródło weryfikacji

Ilość operacji – małe
projekty

wskaźnik

Wskaźniki
rezultatu

opis

Źródło weryfikacji
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Przedsięwzięcie III – „Aktywna promocja Ujścia Baryczy”

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
⇒ celu ogólnego 1 „Rozwój turystyki oraz promocja regionu w oparciu o zachowanie dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego Ujścia Baryczy”,
⇒ celu szczegółowego 1.1 „Wsparcie rozwoju usług turystycznych w tym agroturystyki, stworzenie
oferty dla sąsiadujących aglomeracji miejskich”,
⇒ celu szczegółowego 1.2 „Rewitalizacja i przywrócenie do Ŝycia obiektów zabytkowych”,
⇒ celu szczegółowego 1.3 „Ochrona zasobów przyrodniczych obszaru Ujścia Baryczy”
⇒ celu szczegółowego 1.4 „Promocja obszaru Ujścia Baryczy”.

Uzasadnienie

Ujście Baryczy jest obszarem o duŜych walorach przyrodniczo-kulturowych. Jednak potencjał ten nie jest
szeroko znany. W związku z tym obok realizacji działań związanych z budową regionalnej oferty
turystycznej niezbędne jest podjęcie działań związanych z promocją regionu i jego walorów, a takŜe
badaniem ruchu turystycznego. Spowodować ma to większą rozpoznawalność regionu pośród
potencjalnych turystów. PoniewaŜ przedsięwzięcie to dotyczyć będzie głównie działań skierowanych na
„zewnątrz” partnerstwa i wymagać będzie koordynacji, jego realizacja w duŜej mierze powierzona będzie
zarządowi LGD.

Grupy docelowe beneficjentów

Potencjalni turyści, tour operatorzy, biura turystyczne, turyści odwiedzający region.
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LISTA REKOMENDOWANYCH OPERACJI:
dla przedsięwzięcia: „Aktywna promocja Ujścia Baryczy”

MINIMALNA
ILOŚĆ
OPERACJI

PREFEROWANY ZAKRES OPERACJI

RóŜnicowanie
w kierunku działalności
nierolniczej

0

-

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

0

-

Odnowa i rozwój wsi

0

-

OPERACJE

•
Małe projekty

10

•
•
•

•
•
Funkcjonowanie LGD

7

•
•
•
•

stworzenie szerokiej oferty wydawniczej popularyzującej obszar
Ujścia Baryczy,
utworzenie punktów informacji turystycznej w kaŜdej gminie
z obszaru Ujścia Baryczy,
udział w targach,
organizacja imprez wyróŜniających i promujących obszar Ujścia
Baryczy.

prowadzenie internetowego serwisu promocyjnego,
stworzenie szerokiej oferty wydawniczej popularyzującej obszar
Ujścia Baryczy,
promocja Ujścia Baryczy w mediach,
zapewnienie informacji o ofercie turystycznej w lokalnych,
regionalnych i krajowych punktach informacji turystycznej,
udział w targach,
organizacja imprez wyróŜniających i promujących obszar Ujścia
Baryczy.
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Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia:

wskaźnik

opis

Źródło weryfikacji

Wartość
docelowa
(2015r.)

Ilość operacji – małe
projekty

Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji

Dokumentacja LGD (m.in.
dokumentacja odbioru technicznego,
sprawozdania z realizacji projektów,
listy obecności, dokumentacja
fotograficzna, archiwum wydawnictw)

0

5

Ilość operacji –
funkcjonowanie LGD

Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji

Dokumentacja LGD (m.in.
dokumentacja odbioru technicznego,
sprawozdania z realizacji projektów,
listy obecności, dokumentacja
fotograficzna, archiwum wydawnictw)

0

7

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Wartość
docelowa
(2015r.)

Dane LGD, dane gmin, oświadczenia
beneficjentów, archiwum publikacji

0

6 publikacji o
zasięgu
przynajmniej
regionalnym

Ilość wydarzeń krajowych i Badanie zakresu promocji
zagranicznych
regionu podczas wydarzeń
promujących Ujście
krajowych i zagranicznych
Baryczy

Dane LGD, dane gmin, oświadczenia
beneficjentów, sprawozdania,
dokumentacja fotograficzna

0

4 wydarzenia

Ilość odwiedzin serwisu
internetowego
promującego region

Dane LGD, administrator strony

0

Wskaźniki
produktu

wskaźnik
Ilość publikacji
promujących region

Wskaźniki
rezultatu

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

wskaźnik
Rozpoznawanie i

Wskaźniki
postrzeganie regionu
oddziaływania

opis

Źródło weryfikacji

Weryfikacja faktycznej ilości
publikacji promujących
region, jego walory i ofertę
„na zewnątrz”

Monitorowanie ilości wejść
na serwis internetowy
promujący Ujście Baryczy

opis

Źródło weryfikacji

Badanie rozpoznawalności
regionu na rynku
turystycznym i pośród
mieszkańców Dolnego
Śląska

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Wartość
docelowa
(2015r.)

0

10%
badanych
deklaruje
znajomość
regionu i jego
oferty

Dane LGD, badania ankietowe,
badania ruchu turystycznego, dane
Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej, Tour operatorzy
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GOSPODARKA I USŁUGI LOKALNE

Cel ogólny:

RóŜnicowanie gospodarki obszaru i rozwój działalności usługowej
na obszarach wiejskich.

Uzasadnienie celu

Obszar Ujścia Baryczy, bogaty przyrodniczo i kulturowo, czysty ekologicznie oraz ciekawy krajobrazowo
potrzebuje wzmoŜonego udziału społeczności lokalnej w Ŝyciu gospodarczym regionu opartym głównie na
lokalnych zasobach przyrodniczo-kulturowych i społecznych.
Ziemia Górowska to głównie obszary rolnicze, z przewagą gospodarstw indywidualnych, co spowodowało,
Ŝe na tym terenie rozwinął się przemysł przetwórstwa rolno-spoŜywczego. Oprócz duŜych zakładów
przetwórczych jak Spółdzielnia Mleczarska "Demi", Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego, Zakłady
Młynarskie MIXT, Zakład Wędliniarski WĘDMAS; istnieje kilka mniejszych przedsiębiorstw z tej branŜy, np.
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Rundoland" czy PHU „Rydełkiewicz”. Warto równieŜ zwrócić
uwagę na fakt, Ŝe wielu rolników wraca do tradycyjnych metod gospodarowania, powstaje teŜ coraz więcej
gospodarstw ekologicznych. Za sztandarowy produkt Ziemi Górowskiej moŜna obecnie uznać jaja kur
zielononóŜek kuropatwianych. Chów tych kurek zainicjowany został w 2001 roku dzięki staraniom
Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju. Obecnie same jajka znane są juŜ na rynkach całej Polski a takŜe były
wielokrotnie nagradzane, m.in. uznane zostały EkoProduktem 2007 roku na Dolnym Śląsku.
Na róŜnicowanie działalności obszaru i rozwój usług na obszarach wiejskich pozytywny wpływ będzie miał
rosnący ruch turystyczny. W ramach niego ciekawą ofertą mogą być produkty lokalne. Produkt lokalny to
wyrób lub usługa, z którą utoŜsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i
przyjazny dla środowiska z surowców lokalnie dostępnych. Celem wytwarzania produktów lokalnych jest by
społeczność lokalna mogła czerpać dochody z działalności okołorolniczej (zwłaszcza obsługi turystycznej
tj. gastronomia, usługi przewodnickie, informacja turystyczna, agro i ekoturystyka oraz rekreacja, pamiątki
regionalne). Niezbędne dla róŜnicowania z produktami innych regionów, zachowaniem lokalnej toŜsamości
i wysokiej jakości jest posiadanie niepowtarzalnej marki oraz system certyfikacji określający kryteria
„wejścia” w system marki. Obecnie na obszarze zidentyfikowanych jest około 40 lokalnych wytwórców,
producentów i rzemieślników, którzy potencjalnie mogliby wejść w system marki. Warto zwrócić uwagę na
fakt, Ŝe oprócz indrodukcji rodzimej rasy kury zielononóŜki kuropatwianej na obszarze Ujścia Baryczy w
ostatnim czasie podjęto równieŜ próby przywrócenia do hodowli owiec rasy olkuskiej.
Działalność ta jest przykładem zachowania bioróŜnorodności i tradycyjnego sposobu gospodarowania.
Potencjalnie jest to równieŜ moŜliwość stworzenia produktów lokalnych, z wełny czy unikalnych serków z
mleka owczego.
RóŜnicowanie gospodarki obszaru to nie tylko produkty i usługi lokalne, ale takŜe rozwój podstawowych
usług dla ludności na obszarach wiejskich.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA UJŚCIA BARYCZY 2009 – 2015
49

Opis celów szczegółowych

1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich.

Obszary wiejskie po długich latach rozwoju w oparciu jedynie o rolnictwo potrzebują nowego impulsu i
moŜliwości rozwoju. A poniewaŜ, coraz mniej jest na wsi rolników, wspierać naleŜy osoby, które związały
swoją przyszłość ze wsią, a nie pracują w rolnictwie. Mikroprzedsiębiorcy prowadzący juŜ działalność
gospodarczą oraz osoby chcące taką działalność rozpocząć powinny być wspierane nie tylko finansowo
ale równieŜ doradczo i szkoleniowo. Pomoc powinna być skierowana głównie do podmiotów prowadzących
lub chcących rozpocząć działalność z zakresu usług: turystycznych, noclegowych i gastronomicznych;
drobni wytwórcy, rękodzielnicy, podmioty świadczące usługi na obszarach wiejskich oraz
mikroprzedsiębiorcy z zakresu przetwórstwa rolno-spoŜywczego.

2. Wspieranie samoorganizacji grup producenckich, przetwórczych i podmiotów
gospodarczych.

Podstawą gospodarki Ziemi Górowskiej jest przetwórstwo rolno-spoŜywcze. A poniewaŜ Lokalna Grupa
Działania swoją aktywnością obejmie 3 gminy niezbędne wydaje się wypracowanie mechanizmów
współpracy i wspierania samoorganizacji podmiotów gospodarczych i przetwórczych z obszaru tych gmin.
Przykładem takiej współpracy jest grupa rolników hodujących kury zielononóŜki. Współpraca to powinna
obejmować równieŜ podmioty, które świadczą lub będą świadczyć usługi noclegowe i gastronomiczne,
gospodarstwa agro i ekoturystyczne oraz innych usługodawców turystycznych. W dziedzinach tych
niezbędne wydaje się wspólne promowanie, wymiana informacji, tworzenie wspólnych ofert usług i
produktów etc.

3. Dodatkowe źródła dochodów dla gospodarstw rolnych.

Jak wspomniano wyŜej coraz mniej jest rolników na obszarach wiejskich, a tym, którzy jeszcze
gospodarują cięŜko wyŜyć jedynie z rolnictwa. Dlatego naleŜy tworzyć warunki do tworzenia dodatkowych
źródeł dochodu dla istniejących gospodarstw rolnych. Jednym z najpopularniejszych w skali kraju i regionu
kierunków rozwoju jest otwieranie gospodarstw agro i ekoturystycznych. PoniewaŜ prowadzenie takiej
działalności nie jest łatwe i wymaga nakładów dla zainteresowanych rolników, organizowane będą
szkolenia dotyczące działalności turystycznej oraz oferowana będzie pomoc doradcza i finansowa.
Preferowane będą gospodarstwa powstające w pobliŜu szlaków turystycznych i atrakcji turystycznych. W
miarę rozwoju ilościowego i jakościowego agro i ekoturystyki w Ujściu Baryczy będzie ona stanowić waŜny
element oferty turystycznej obszaru.
Pomoc skierowana będzie takŜe do rolników prowadzących lub chcących rozpocząć działalność z zakresu,
usług: turystycznych, noclegowych i gastronomicznych; drobnej wytwórczości, rękodzielnictwa, usług dla
ludności oraz przetwórstwa rolno – spoŜywczego.
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4. Wsparcie dla wysokiej jakości produktów z Ziemi Górowskiej, w tym Ŝywności tradycyjnej
i ekologicznej.

Aby rozwój produktów i usług w oparciu o lokalne zasoby przyniósł wymierne korzyści coraz częściej
tworzy się dla nich markę lokalną specyficzną dla danego obszaru. Stworzenie marki i systemu certyfikacji
pozwala określić kryteria lokalności adekwatne do warunków danego obszaru. Stworzenie marki produktów
Ziemi Górowskiej korzystać będzie z doświadczeń sąsiedniej Lokalnej Grupy Działania w tworzeniu marki
„Produktów i usług z Doliny Baryczy”.
System ten stanowić będzie równieŜ element wzbogacający i wzmacniający ofertę turystyczną regionu
m.in. oferta „kuchnia Ziemi Górowskiej”. Dodatkowo wzmacniać będzie lokalną wytwórczość i
przedsiębiorczość, pokazując jednocześnie korzyści z wytwarzania i świadczenia usług w oparciu o
zachowanie walorów przyrodniczych.
Podejmowane będą takŜe zabiegi dotyczące dalszego rozpowszechniania i zachowania rodzimej rasy
kurek zielononóŜek. Prowadzone będą równieŜ wysiłki na rzecz identyfikacji i umieszczenia produktów z
Ziemi Górowskiej na liście produktów tradycyjnych.
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GOSPODARKA I USŁUGI LOKALNE
CELE SZCZEGÓŁOWE:

CEL
OGÓLNY 2:

1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach
wiejskich.

RóŜnicowanie
gospodarki obszaru
i rozwój działalności
usługowej na obszarach
wiejskich.

2. Wspieranie samoorganizacji grup producenckich,
przetwórczych i podmiotów gospodarczych.
3. Tworzenie dodatkowych źródeł dochodów dla gospodarstw
rolnych.
4. Wsparcie dla wysokiej jakości produktów Ziemi Górowskiej,
w tym Ŝywności tradycyjnej i ekologicznej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

IV

V

Mikroprzedsiębiorczość wiejska:











Marka produktów i usług Ziemi
Górowskiej:



tworzenie nowych podmiotów
gospodarczych na wsiach
wynikających z lokalnych potrzeb,
wsparcie podmiotów
świadczących usługi na rzecz
rolnictwa,
wsparcie rozwoju gospodarstw
agroturystycznych i usług
specjalistycznych,
szkolenia dla rolników
zainteresowanych prowadzeniem
gospodarstw ekologicznych i
tradycyjnych,
szkolenia z zakresu
mikroprzedsiębiorczości wiejskiej,
wsparcie współpracy pomiędzy
podmiotami gospodarczymi
dąŜącymi do wspólnej promocji
swoich towarów i usług,
wsparcie dla działań słuŜących
zachowaniu rodzimej rasy kur
zielononóŜek.








rozpowszechnienie rodzimej rasy
kur zielononóŜek,
opracowanie marki produktów
i usług Ziemi Górowskiej,
kuchnia Ziemi Górowskiej
tworzenie oferty turystycznej
i rynkowej,
pomoc w składaniu wniosków
o wpis na listę produktów
tradycyjnych,
promocja produktów Ziemi
Górowskiej,
szkolenia z zakresu certyfikacji
produktów i usług,
konkursy promujące produkty
i usługi Ziemi Górowskiej.
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OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcie IV – „Mikroprzedsiębiorczość wiejska”

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
⇒ celu ogólnego 2 „RóŜnicowanie gospodarki obszaru i rozwój działalności usługowej na obszarach
wiejskich”,
⇒ celu szczegółowego 2.1 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich”,
⇒ celu szczegółowego 2.2 „Wspieranie samoorganizacji grup producenckich przetwórczych i
podmiotów gospodarczych”,
⇒ celu szczegółowego 2.3 „Dodatkowe źródła dochodów dla gospodarstw rolnych”
⇒ celu szczegółowego 2.4 „Wsparcie dla wysokiej jakości produktów z Ziemi Górowskiej w tym
Ŝywności tradycyjnej i ekologicznej”.

Uzasadnienie

W dotychczasowej strukturze gospodarki obszaru dominowało rolnictwo. Jednak ze względu na zmniejszanie
się dochodów z rolnictwa oraz konieczność poszukiwania dodatkowego źródła dochodu dla gospodarstw
rolnych niezbędne są działania związane z rozwojem nowych usług i nowych funkcji gospodarstw rolnych.
Rozwój ten powiązany powinien być z realizacją pozostałych przedsięwzięć LSR i bazować na lokalnych
walorach i zasobach, np. w postaci wsparcia gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych oraz agro i
ekoturystycznych.
Jednocześnie wsparcie powinny uzyskać istniejące juŜ oraz planujące rozpocząć działalność
mikroprzedsiębiorstwa szczególnie te powstające na wsi poza głównymi ośrodkami gospodarczymi obszaru.
Ich rozwój bazować powinien równieŜ na lokalnych zasobach i w powiązaniu z realizacją pozostałych
przedsięwzięć LSRu.
Rolą LGD będzie promocja tworzenia nowych miejsc pracy i usług w mikroprzedsiębiorczości wiejskiej i
gospodarstwach rolnych, promocja współpracy producentów oraz realizacja pomocy szkoleniowej i doradczej
dla osób/podmiotów chcących taką działalność rozpocząć lub kontynuować.
Grupy docelowe beneficjentów

Rolnicy, przedsiębiorcy juŜ działający lub pragnący rozpocząć działalność na obszarach wiejskich, samorządy
i jednostki im podległe, organizacje pozarządowe (statutowo zajmujące się rozwojem regionu, rolnictwem,
rozwojem gospodarczym, promocją przedsiębiorczości).
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LISTA REKOMENDOWANYCH OPERACJI:
dla przedsięwzięcia: „Mikroprzedsiębiorczość wiejska”

OPERACJE

RóŜnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej

MINIMALNA
ILOŚĆ
OPERACJI

PREFEROWANY ZAKRES OPERACJI

•
4

•
•

•
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

4

Odnowa i rozwój wsi

0

•
•

5

•
•
•

•
Funkcjonowanie LGD

7

tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na wsiach
wynikających z lokalnych potrzeb,
wsparcie podmiotów świadczących usługi na rzecz rolnictwa,
wsparcie rozwoju gospodarstw agroturystycznych i usług
specjalistycznych.

•

Małe projekty

tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na wsiach
wynikających z lokalnych potrzeb,
wsparcie podmiotów świadczących usługi na rzecz rolnictwa,
wsparcie rozwoju gospodarstw agroturystycznych i usług
specjalistycznych.

•
•
•

szkolenia dla rolników zainteresowanych prowadzeniem
gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych,
szkolenia z zakresu mikroprzedsiębiorczości wiejskiej,
wsparcie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi
dąŜącymi do wspólnej promocji swoich towarów i usług,
wsparcie dla działań słuŜących zachowaniu rodzimej rasy kur
zielononóŜek.

szkolenia dla rolników zainteresowanych prowadzeniem
gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych,
szkolenia z zakresu mikroprzedsiębiorczości wiejskiej,
wsparcie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi
dąŜącymi do wspólnej promocji swoich towarów i usług,
wsparcie dla działań słuŜących zachowaniu rodzimej rasy kur
zielononóŜek.
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Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia:

wskaźnik

Wskaźniki
produktu

Źródło weryfikacji

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Wartość
docelowa
(2015r.)

Ilość operacji –
róŜnicowanie

Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji

Dokumentacja LGD (m.in.
dokumentacja odbioru technicznego,
wpisy do rejestru gmin)

0

2

Ilość operacji –
mikroprzedsiębiorczość

Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji

Dokumentacja LGD (m.in.
dokumentacja odbioru technicznego,
wpisy do rejestru gmin)

0

2

Ilość operacji – małe
projekty

Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji

Dokumentacja LGD (m.in.
sprawozdania z realizacji projektów,
listy obecności, dokumentacja
fotograficzna, archiwum wydawnictw)

0

5

Ilość operacji –
funkcjonowanie LGD

Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji

Dokumentacja LGD (m.in.
sprawozdania z realizacji projektów,
listy obecności, dokumentacja
fotograficzna, archiwum wydawnictw)

0

7

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Wartość
docelowa
(2015r.)

wskaźnik

Wskaźniki
rezultatu

opis

opis

Źródło weryfikacji

Ilość nowych
pozarolniczych miejsc
pracy

Zbadanie ile nowych miejsc
pracy powstało dzięki
bezpośredniej realizacji
przedsięwzięcia

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, badania ankietowe,
weryfikacja w terenie

0

4 miejsca
pracy

Ilość przedsięwzięć z
zakresu współpracy

Zbadanie ile zrealizowano
projektów współpracy

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, badania ankietowe,
weryfikacja w terenie

0

5

Ilość osób, które
ukończyły szkolenia

Zbadanie ilości osób, które
podniosły swoje kwalifikacje

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, badania ankietowe, listy
obecności

0

50 osób

opis

Źródło weryfikacji

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Wartość
docelowa
(2015r.)

Dane LGD, dane od gmin i jednostek
gminnych,

0

0,5%
deklarowany
wzrost
dochodów
gmin

Poziom przedsiębiorczości Badanie wpływu
realizowanych szkoleń oraz
tworzenia miejsc pracy na
wzrost dochodów i poziomu
przedsiębiorczości
mieszkańców

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, badania ankietowe,
rejestry gminne, dane Powiatowego
Urzędu Pracy

0

20%
beneficjentów
deklaruje
wzrost
dochodów

Postrzeganie regionu jako
atrakcyjnego do Ŝycia

Dane LGD, badania ankietowe, dane
Powiatowego Urzędu Pracy, dane od
gmin i jednostek gminnych

0

20%
badanych
postrzega
region jako
atrakcyjny do
Ŝycia

wskaźnik
Dochody gmin

Badanie wpływu tworzenia
nowych miejsc pracy na
wzrost dochodów gmin

Wskaźniki
mieszkańców
oddziaływania

Badanie zmiany
postrzegania przez
mieszkańców regionu jako
miejsca atrakcyjnego pod
względem jakości i poziomu
Ŝycia
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Przedsięwzięcie V – „Marka produktów i usług Ziemi Górowskiej”

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
⇒ celu ogólnego 2 „RóŜnicowanie gospodarki obszaru i rozwój działalności usługowej na obszarach
wiejskich”,
⇒ celu szczegółowego 2.1 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich”,
⇒ celu szczegółowego 2.2 „Wspieranie samoorganizacji grup producenckich przetwórczych
i podmiotów gospodarczych”,
⇒
⇒ celu szczegółowego 2.3 „Dodatkowe źródła dochodów dla gospodarstw rolnych”
⇒ celu szczegółowego 2.4 „Wsparcie dla wysokiej jakości produktów z Ziemi Górowskiej, w tym
Ŝywności tradycyjnej i ekologicznej”.

Uzasadnienie

Produktu przetwórstwa rolno-spoŜywczego z Ziemi Górowskiej słyną z dobrej jakości. Dotyczy to min. jaj kur
zielononóŜek kuropatwianych, wyrobów mleczarskich i masarskich. Obecnie jednak dobry produkt to nie
wszystko, powinien on być powiązany z ofertą turystyczną regionu oraz wzmacniać promocję jego walorów.
Aby działania te zrealizowane w sposób efektywny niezbędna jest współpraca producentów z usługodawcami
oraz wypracowanie systemu certyfikacji produktów i usług w postaci marki regionalnej. W wypracowaniu
„Marki produktów i usług Ziemi Górowskiej” korzystać będziemy z doświadczeń Dolnośląskiej Fundacji
Ekorozwoju i Fundacji Doliny Baryczy. Inicjacja tego procesu oparta powinna zostać o producentów
i hodowców kur zielononóŜek kuropatwianych.
Dzięki opracowaniu systemu marki zidentyfikujemy wysokiej jakości produkty kulinarne, które będą podstawą
stworzenia oferty „Kuchni Górowskiej” oraz które wsparte zostaną w procesie składania wniosków o wpis na
listę produktów tradycyjnych.

Grupy docelowe beneficjentów

Rolnicy, przedsiębiorcy juŜ działający lub pragnący rozpocząć działalność na obszarach wiejskich, samorządy
i jednostki im podległe, organizacje pozarządowe (statutowo zajmujące się rozwojem regionu, rozwojem
gospodarczym, promocją przedsiębiorczości).
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LISTA REKOMENDOWANYCH OPERACJI:
dla przedsięwzięcia: „Marka produktów i usług Ziemi Górowskiej”

OPERACJE

MINIMALNA
ILOŚĆ
OPERACJI

PREFEROWANY ZAKRES OPERACJI

RóŜnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej

2

•

rozpowszechnienie rodzimej rasy kur zielononóŜek,

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

2

•

rozpowszechnienie rodzimej rasy kur zielononóŜek,

Odnowa i rozwój wsi

0

Małe projekty

Funkcjonowanie LGD

-

5

•
•
•
•

rozpowszechnianie rodzimej rasy kur zielononóŜek,
kuchnia Ziemi Górowskiej tworzenie oferty turystycznej i rynkowej,
promocja produktów Ziemi Górowskiej,
konkursy promujące produkty i usługi Ziemi Górowskiej.

7

•
•
•
•
•

rozpowszechnienie rodzimej rasy kur zielononóŜek,
opracowanie marki produktów i usług Ziemi Górowskiej,
pomoc w składaniu wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych,
promocja produktów Ziemi Górowskiej,
szkolenia z zakresu certyfikacji produktów i usług.
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Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia:
wskaźnik

Wskaźniki
produktu

Źródło weryfikacji

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Wartość
docelowa
(2015r.)

Ilość operacji –
róŜnicowanie

Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji

Dokumentacja LGD (m.in.
dokumentacja odbioru technicznego,
wpisy do rejestru gmin)

0

2

Ilość operacji –
mikroprzedsiębiorczość

Weryfikacji załoŜeń LSR
co do minimalnej ilości
planowanych operacji

Dokumentacja LGD (m.in.
dokumentacja odbioru technicznego,
wpisy do rejestru gmin)

0

2

Ilość operacji – małe
projekty

Weryfikacji załoŜeń LSR
co do minimalnej ilości
planowanych operacji

Dokumentacja LGD (m.in.
dokumentacja odbioru technicznego,
sprawozdania z realizacji projektów,
listy obecności, dokumentacja
fotograficzna, archiwum wydawnictw)

0

5

Ilość operacji –
funkcjonowanie LGD

Weryfikacji załoŜeń LSR
co do minimalnej ilości
planowanych operacji

Dokumentacja LGD (m.in.
dokumentacja odbioru technicznego,
sprawozdania z realizacji projektów,
listy obecności, dokumentacja
fotograficzna, archiwum wydawnictw)

0

7

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Wartość
docelowa
(2015r.)

wskaźnik

Wskaźniki
rezultatu

opis

opis

Źródło weryfikacji

Liczba hodowli kur
zielononóŜek

Ustalenie liczby nowych
hodowli kur zielononóŜek

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, weryfikacja w terenie

0

4

Ilość produktów i usług z
certyfikatem marki Ziemi
Górowskiej

Weryfikacja ilości produktów
i usług, które weszły w
system marki Ziemi
Górowskiej
Zbadanie procentowego
wzrostu dochodów
usługodawców i
producentów po uzyskaniu
certyfikatu
Weryfikacja ilości
przedsięwzięć

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, weryfikacja w terenie

0

15 produktów
i usług

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów

0

50% deklaruje
wzrost
dochodów

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów

0

5

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów

0

3

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Wartość
docelowa
(2015r.)

Wzrost dochodów
producentów i
usługodawców objętych
systemem certyfikacji
Ilość przedsięwzięć
słuŜących promocji
produktów Ziemi
Górowskiej
Ilość konkursów
promujących produkty
i usługi Ziemi Górowskiej

Weryfikacja ilości konkursów

wskaźnik

opis

Źródło weryfikacji

Zainteresowanie hodowlą
kur zielononóŜek

Zbadanie ilości producentów
zainteresowanych hodowlą
kur zielononóŜek

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, weryfikacja w terenie

0

20% deklaruje
zainteresowan
ie

Poziom zainteresowania
Wskaźniki
rolników/producentów
oddziaływania wytwarzaniem produktów

Zbadanie ilości producentów
zainteresowanych wejściem
w system marki lokalnej

Dane LGD, badania ankietowe,

0

10% deklaruje
zainteresowan
ie

Zbadanie ilości
usługodawców
zainteresowanych wejściem
w system marki lokalnej

Dane LGD, badania ankietowe,

0

10% deklaruje
zainteresowan
ie

spełniających kryteria
marki lokalnej
Poziom zainteresowania
usługodawców wejściem
w system marki
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KAPITAŁ SPOŁECZNY I AKTYWNI MIESZKAŃCY

Cel ogólny:

Wzmocnienie kapitału społecznego przez aktywizację i integrację mieszkańców
oraz podnoszenie ich kwalifikacji.

Uzasadnienie celu

Mieszkańcy Ujścia Baryczy tworzą zbiorowość społeczną o podobnej strukturze będącej efektem zmian
społecznych, jakie dokonywały się na tym obszarze przez wiele dziesięcioleci. Podobna struktura
wykształcenia i podziału wg ekonomicznych grup wieku pozwala na mieszkańców 3 gmin obszaru patrzeć w
perspektywie regionalnej. Dodatkowym rysem charakterystycznym łączącym mieszkańców tego obszaru jest
trudność w zdefiniowaniu własnej toŜsamości. Trudność ta wynika z faktu, Ŝe jest to ludność, która osiedliła
się na tym terenie po zakończeniu II wojny światowej oraz z ciągłych zmian administracyjnych, peryferyjności
(granica Wielkopolski i Śląska) i poczucia braku związania z władzami wojewódzkim i pozostawienia samemu
sobie. Obszar był włączany do Wielkopolski, chociaŜ historycznie związany jest ze Śląskiem. Na te
uwarunkowania nakłada się równieŜ popegeerowska toŜsamość mieszkańców Ziemi Górowskiej –
strukturalne bezrobocie, wykluczenie społeczne, patologie, niewystarczające kwalifikacje zawodowe etc. Na
powyŜsze zjawiska nałoŜył się takŜe mechanizm ogólnosystemowy polegający na wycofaniu się państwa z
dotychczasowego modelu polityki społecznej. Prowadzi to w efekcie do izolacji i zachwiania poprawnego
działania struktur społecznych, w tym społeczności lokalnych.
Istotnym problemem społecznym jest niedostateczny poziom osiągnięcia przez nią takiego poziomu integracji i
aktywności, aby była ona zdolna do samodzielnego rozwiązywania wielu istotnych problemów społecznych. W
regionie działają organizacje społeczne, ale nie zawsze reprezentują one poŜądany poziom uczestnictwa w
lokalnym Ŝyciu publicznym, wyraŜający się chociaŜby niskim wskaźnikiem udziału w wyborach i działaniach
lokalnych. Choć na przestrzeni ostatnich lat, na przykładzie Programu „Działaj Lokalnie” widać wzrost
zainteresowania organizacji społecznych zdobywaniem dotacji na realizację celów społecznych, fakt Ŝe jednak
głównie z miasta Góry. Jednocześnie mamy dość liczną grupę aktywnych liderów lokalnych, którzy wymagają
wsparcia swojej działalności.
Brak jest równieŜ wystarczającej ilości wiejskich świetlic, miejsc w których społeczność lokalna mogłaby się
spotykać, planować i realizować wspólne działania z zakresu kultury, edukacji i sportu. Szczególnie istotne
wydaje się znalezienie nowego pomysłu na wieś, jej rozwój i moŜliwości zarabiania we współczesnej
gospodarce. Dobrym przykładem łączącym aktywizację mieszkańców ich współpracę ze zdobywaniem
nowych kwalifikacji i dodatkowego źródła dochodu jest tzw. „wioska tematyczna”. Wioska tematyczna to wieś,
która znalazła swoją specjalizację aby na niej zarabiać i dzięki niej wyróŜniać się i rozwijać. W wykorzystaniu
tego pomysłu moŜemy czerpać z doświadczeń Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju i realizowanym przez nią
działaniom w Dolinie Baryczy, m.in. w projekcie „Wioski z pomysłem”.
W związku z tymi trudnościami i problemami podjęte zostaną działania, które mają słuŜyć wzrostowi poziomu
integracji społecznej, podnoszeniu poziomu aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju regionu, wzrostowi
liczby i profesjonalizacji organizacji społecznych, podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych, tworzenia i
sieciowania lokalnych centrów oraz wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej.
Realizacja tego celu w okresie wdraŜania Lokalnej Strategii Rozwoju pozwoli nam urzeczywistnić wizję
aktywnych, wykształconych mieszkańców zgodnie i twórczo ze sobą współpracujących na rzecz rozwoju
własnego i całego regionu.
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Opis celów szczegółowych
1. Wsparcie róŜnych form aktywności społecznej na obszarach wiejskich.

Realizacja tego celu opiera się na zorganizowanym wsparciu lokalnej aktywności organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych i liderów lokalnych. Pomoc ta skierowana będzie głównie do podmiotów z obszarów
wiejskich LGD. Działania będą odpowiedzią na problemy związane ze słabo rozwiniętym sektorem organizacji
pozarządowych i braku systemowego wsparcia ze strony gmin i powiatu aktywności mieszkańców. Bez
rozwoju kapitału społecznego niemoŜliwe będzie zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego zdolnego do
aktywnego i twórczego włączenia się w rozwój regionu. Lokalna Grupa Działania odpowiedzialna będzie za
utworzenie inkubatora aktywności społecznej, który wspierać będzie tworzenie nowych i istniejące organizacje
pozarządowe oraz aktywne grupy nieformalne. Wsparcie to polegać będzie na głównie realizacji szkoleń dla
lokalnych liderów, animatorów i organizacji pozarządowych oraz pomocy doradczej przy zakładaniu nowych
organizacji i doradztwa w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie. Wynikiem tych działań ma być
efektywniejsze wykorzystanie środków przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne na pozostałe
przedsięwzięcia przewidziane w LSR.
2. Tworzenie alternatywnych form spędzania czasu dla mieszkańców.

Obszar Ujścia Baryczy boryka się z typowymi problemami dla terenów popegeerowskich. Jednym z nich jest
brak alternatywnych form spędzania wolnego czasu a co za tym idzie rozwój patologii takŜe wśród młodzieŜy
powielającej wzorce rodzinne. Dodatkowym problemem jest brak miejsc do aktywnej integracji, edukacji i
zajęć sportowych na obszarach wiejskich. Przeciwdziałać tym problemom moŜna poprzez pokazywanie innych
moŜliwości i korzyści z aktywnego spędzania czasu (rozwój osobisty, poznanie terenu i jego walorów,
integracja społeczna etc.) oraz tworzenie i wspieranie istniejących juŜ lokalnych centrów kulturowych
edukacyjnych i sportowych. Wsparcie to nie powinno się ograniczać jedynie do infrastruktury, niezbędne jest
stworzenie programów funkcjonowania tych centrów, ich współpracy oraz udostępniania ich bazy do
organizowania przez lokalnych liderów, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe imprez i projektów
nakierowanych na tworzenie i propagowanie wśród mieszkańców alternatywnych form spędzania czasu
wolnego. Szczególnie wspierane powinny być działania skierowane do dzieci i młodzieŜy. Pomocna w
realizacji tych działań moŜe być idea wioski tematycznej.
3. Stworzenie systemu podnoszenia kwalifikacji dla potrzeb Ujścia Baryczy.

Obecnie na rynku zatrudnienia wyróŜnić moŜna trzy główne problemy: strukturalne bezrobocie pośród byłych
pracowników PGR-ów, niskie kwalifikacje zawodowe, wyjazd młodych do pracy za granicą. Problemy te z
jednej strony są typowe dla obszarów popegeerowskich a z drugiej wynikają z globalnych trendów gospodarki
opartej na wiedzy i swobodnym przepływie siły roboczej. Przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom tych
zjawisk moŜna i naleŜy zacząć na poziomie lokalnym. Niezbędna jest współpraca LGD z Powiatowym
Urzędem Pracy. Współpraca ta z jednej strony powinna polegać na przepływie informacji o ilości bezrobotnych
i ich obecnych kwalifikacjach z drugiej strony LGD powinno podjąć działania promujące i aktywizujące w
oparciu o lokalne walory przyrodniczo-kulturowe i plany rozwoju w zakresie turystyki i obsługi ruchy
turystycznego, produktów lokalnych i marki „Ziemi Górowskiej”, aktywizacji społecznej z wykorzystaniem
instrumentów ekonomii społecznej, tj. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, czy przedsiębiorstw
społecznych. Partnerstwo powinno równieŜ wspierać mieszkańców chcących związać swoją aktywność
zawodową z obszarem Ujścia Baryczy i jego walorami poprzez organizację szkoleń z zakresu języków obcych
i obsługi komputera, kursy zawodowe, funkcjonowanie inicjatyw skierowanych do grupy 50+, podnoszenie
poziomu i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, opieki nad osobami zaleŜnymi.
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KAPITAŁ SPOŁECZNY I AKTYWNI MIESZKAŃCY
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Wsparcie róŜnych form aktywności społecznej na obszarach
wiejskich.

CEL
OGÓLNY 3:
Wzmocnienie kapitału
społecznego przez
aktywizacje i integracje
mieszkańców oraz
podnoszenie ich
kwalifikacji

2. Tworzenie alternatywnych form spędzania czasu
dla mieszkańców.

3. Stworzenie systemu podnoszenia kwalifikacji dla potrzeb
Ujścia Baryczy.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

VI

VII

Tworzenie centrów aktywności
społecznej na wsiach:






Edukacja ludności wiejskiej:



tworzenie, doposaŜenie i remonty
obiektów uŜyteczności publicznej
na wsi – świetlice wiejskie, place
zabaw, boiska, infrastruktura
sportowa,
przekształcanie świetlic w lokalne
centra aktywności,
wsparcie aktywności świetlic
wiejskich.






warsztaty kulinarne,
z rękodzielnictwa, rzemiosła
ludowego itp.,
upowszechnianie wiedzy, kultury
i tradycji o obszarze Ujścia
Baryczy,
edukacja informatyczna,
konkursy słuŜące
upowszechnianiu wiedzy o Ziemi
Górowskiej,
wspieranie działań na rzecz
edukacji ludności wiejskiej.
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OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcie VI – „Tworzenie centrów aktywności społecznej na wsiach”

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
⇒ celu ogólnego 3 „Wzmocnienie kapitału społecznego przez aktywizacje i integracje mieszkańców
oraz podnoszenie ich kwalifikacji”,
⇒ celu szczegółowego 3.1 „Wsparcie róŜnych form aktywności społecznej na obszarach wiejskich”,
⇒ celu szczegółowego 3.2 „Tworzenie alternatywnych form spędzania czasu dla mieszkańców”,
⇒ celu szczegółowego 3.3 „Stworzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pod potrzeby regionu”.

Uzasadnienie

Szczególnego wsparcia wymagają zaniedbane przez lata świetlice wiejskie oraz wiejska infrastruktura
sportowa. Nie moŜna zapominać o szczególnej roli w Ŝyciu wsi miejsca do spotkań, kultywowania
miejscowych tradycji czy skierowanych bardziej dla młodzieŜy miejsc sportowo – rekreacyjnych. To ich jakość
często decyduje o poczuciu dumy i przywiązania do swojej miejscowości. Jednak jak pokazują przykłady nie
wystarczy mieć odpowiednią infrastrukturę trzeba mieć jeszcze pomysł jak ją wykorzystać. Innowacyjnym
podejście do tego tematu jest idea wioski tematycznej – czyli budowanie specjalizacji wsi na lokalnych
zasobach i zaangaŜowaniu mieszkańców. Dzięki specjalizacji wieś zaczyna rozwijać swoją aktywność,
angaŜować mieszkańców w działania z zakresu kultury i samoedukacji, budzić w nich radość i nowe
spojrzenie na świat. Jak pokazują doświadczenia wiosek tematycznych z Pomorza i Doliny Baryczy wieś moŜe
stać się centrum lokalnej aktywności i innowacji – działać jak firma. Włączone w ten nurt powinny być równieŜ
nasze działania związane z tworzeniem, doposaŜeniem i remontem obiektów na wsi.
Grupy docelowe beneficjentów

Samorządy i jednostki im podległe, mieszkańcy sołectw (tam gdzie wsparte będą świetlice oraz infrastruktura
rekreacyjno-sportowa), grupy nieformalne i organizacje pozarządowe (z sołectw objętych wsparciem).
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LISTA REKOMENDOWANYCH OPERACJI:
dla przedsięwzięcia: „Tworzenie centrów aktywności społecznej na wsiach”

OPERACJE

MINIMALNA
ILOŚĆ
OPERACJI

PREFEROWANY ZAKRES OPERACJI

RóŜnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej

0

-

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

0

-

•
Odnowa i rozwój wsi

5

•
•
•

tworzenie, doposaŜenie i remonty obiektów uŜyteczności publicznej na
wsi – świetlice wiejskie, place zabaw, boiska, infrastruktura sportowa,
wsparcie aktywności świetlic wiejskich,
przekształcanie świetlic w lokalne centra aktywności.

Małe projekty

16

•
•

tworzenie, doposaŜenie i remonty obiektów uŜyteczności publicznej na
wsi – świetlice wiejskie, place zabaw, boiska, infrastruktura sportowa,
wsparcie aktywności świetlic wiejskich,
przekształcanie świetlic w lokalne centra aktywności.

Funkcjonowanie LGD

7

•

wsparcie aktywności świetlic wiejskich.
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Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia:

wskaźnik

Wskaźniki
produktu

Źródło weryfikacji

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Wartość
docelowa
(2015r.)

Ilość operacji – odnowa
wsi

Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji

Dokumentacja LGD (m.in.
dokumentacja odbioru technicznego)

0

5

Ilość operacji – małe
projekty

Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji

Dokumentacja LGD (m.in.
dokumentacja odbioru technicznego,
sprawozdania z realizacji projektów,
listy obecności, dokumentacja
fotograficzna, archiwum wydawnictw)

0

16

Ilość operacji –
funkcjonowanie LGD

Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji

Dokumentacja LGD (m.in.
dokumentacja odbioru technicznego,
sprawozdania z realizacji projektów,
listy obecności, dokumentacja
fotograficzna, archiwum wydawnictw)

0

7

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Wartość
docelowa
(2015r.)

wskaźnik

Wskaźniki
rezultatu

opis

opis

Źródło weryfikacji

Ilość centrów aktywności
społecznej na wsiach

Ilość wsi, które utworzyły na
swoim terenie centra
aktywności społecznej

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, dane gmin weryfikacja
w terenie

Ilość wsi wspartych w
ramach przedsięwzięcia

Ilość wsi, które otrzymały
środki finansowe z
wyszczególnieniem
zrealizowanych inwestycji

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, dane gmin weryfikacja
w terenie

0

10 wsi

Ilość osób
uczestniczących w
działaniach
aktywizacyjnych

Zbadanie ilości osób, które
wzięły udział w warsztatach,
szkoleniach i innych
działaniach aktywizacyjnych

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, badania ankietowe, listy
obecności

0

120 osób

opis

Źródło weryfikacji

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Wartość
docelowa
(2015r.)

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, badania ankietowe,

0

średnio 3
inicjatywy
rocznie na
wieś

Ilość osób biorących udział w Dane LGD, oświadczenia
inicjatywach centrów spoza
beneficjentów, badania ankietowe,
terenu wsi, w której działa
centrum

0

20% ogółu
uczestników
danej
inicjatywy

Badanie ilości mieszkańców,
którzy zaangaŜowali się w
działalność na rzecz wsi
dzięki inicjatywom centrów

0

25% ogółu
mieszkańców
wsi

wskaźnik
Poziom aktywności
społecznej mieszkańców
w centrach aktywności
społecznej

Wskaźniki
Zainteresowanie
oddziaływania inicjatywami centrów

Włączenie się ludności
wiejskiej w działalność
centrów

Badanie zmian ilości
wspólnych inicjatyw
realizowanych przez
mieszkańców na rzecz wsi

4 wsie

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, badania ankietowe,
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Przedsięwzięcie VII – „Edukacja ludności wiejskiej”

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
⇒ celu ogólnego 3 „Wzmocnienie kapitału społecznego przez aktywizacje i integracje mieszkańców
oraz podnoszenie ich kwalifikacji”,
⇒ celu szczegółowego 3.1 „Wsparcie róŜnych form aktywności społecznej na obszarach wiejskich”,
⇒ celu szczegółowego 3.2 „Tworzenie alternatywnych form spędzania czasu dla mieszkańców”,
⇒ celu szczegółowego 3.3 „Stworzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pod potrzeby regionu”.

Uzasadnienie

Obok wsparcia aktywności społecznej lokalnych podmiotów i rozwoju funkcji wsi niezbędne wydaję się równieŜ
wsparcie działań z zakresu podnoszenia poziomu edukacji zawodowej i nieformalnej mieszkańców obszaru.
Zaowocuje to zwiększeniem ich szans na rynku pracy oraz wzmocnieniem integracji społecznej grup
dotychczas wykluczonych z rynku pracy – bezrobotnych, osoby o niskich kwalifikacjach, matek
wychowujących dzieci, osób z grupy wiekowej 50+.

Grupy docelowe beneficjentów

Samorządy i jednostki im podległe, mieszkańcy obszaru, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe
(statutowo zajmujące się edukacja nieformalną i integracją społeczną), uniwersytet III wieku.
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LISTA REKOMENDOWANYCH OPERACJI:
dla przedsięwzięcia: „Edukacja ludności wiejskiej”

MINIMALNA
ILOŚĆ
OPERACJI

PREFEROWANY ZAKRES OPERACJI

RóŜnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej

0

-

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

0

-

Odnowa i rozwój wsi

0

-

OPERACJE

Małe projekty

5

•
•
•
•

Funkcjonowanie LGD

7

•

warsztaty kulinarne, z rękodzielnictwa, rzemiosła ludowego itp.,
upowszechnianie wiedzy, kultury i tradycji na obszarze Ujścia Baryczy,
edukacja informatyczna,
konkursy słuŜące upowszechnianiu wiedzy o Ziemi Górowskiej.

wspieranie działań na rzecz edukacji ludności wiejskiej.
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Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia:
wskaźnik
Wskaźniki
produktu

Źródło weryfikacji

Wartość
docelowa
(2015r.)

Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji

Dokumentacja LGD (m.in.
sprawozdania z realizacji projektów,
listy obecności, dokumentacja
fotograficzna)

0

5

Ilość operacji –
funkcjonowanie LGD

Weryfikacji załoŜeń LSR co
do minimalnej ilości
planowanych operacji

Dokumentacja LGD

0

7

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Wartość
docelowa
(2015r.)

opis

Źródło weryfikacji

Ilość osób
uczestniczących w
warsztatach

Ilość osób, które ukończyły
szkolenia podnoszące
umiejętności

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, listy obecności,

0

60 osób

Ilość osób
uczestniczących w
przedsięwzięciach
edukacyjnych

Ilość osób, które ukończyły
szkolenia podnoszące
kwalifikacje zawodowe

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów, listy obecności,

0

60 osób

Dane LGD, oświadczenia
beneficjentów

0

3

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Wartość
docelowa
(2015r.)

Dane LGD, badania ankietowe

0

30%
badanych

Dane LGD, badania ankietowe

0

60%
deklaruje
chęć dalszej
edukacji

Ilość konkursów z zakresu Weryfikacja ilości konkursów
wiedzy o Ziemi Górowskiej

wskaźnik

Wskaźniki
oddziaływania

Wartość
wyjściowa
(2008r.)

Ilość operacji – małe
projekty

wskaźnik

Wskaźniki
rezultatu

opis

opis

Źródło weryfikacji

Poziom wiedzy o obszarze Badanie ile osób deklaruje
Ujścia Baryczy
wzrostu wiedzy o obszarze
Ujścia Baryczy dzięki
podjętym działaniom
edukacyjnym
Zainteresowanie dalszą
Badanie oddziaływania
działalnością edukacyjną
przedsięwzięć edukacyjnych
na zainteresowanie dalszym
kształceniem przez osoby
uczestniczące w
przedsięwzięciach
edukacyjnych.
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ZESTAWIENIE PLANOWANYCH OPERACJI
W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

RóŜnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Odnowa i rozwój wsi

Małe projekty

RAZEM

Planowana minimalna liczba operacji

I.

Turystyka w Ujściu Baryczy

4

4

3

12

29

II.

Obiekty zabytkowe i przyrodnicze wizytówką Ujścia Baryczy

0

0

0

12

17

III.

Aktywna promocja Ujścia Baryczy

0

0

0

5

11

IV.

Mikroprzedsiębiorczość wiejska

4

4

0

5

23

V.

Marka produktów i usług Ziemi Górowskiej

2

2

0

5

19

VI.

Tworzenie centrów aktywności społecznej na wsiach

0

0

5

16

26

VII.

Edukacja ludności wiejskiej

0

0

0

5

15

10

10

8

60

140

Przedsięwzięcia

RAZEM
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5. MISJA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
MISJA
LGD „UJŚCIE BARYCZY”

Jesteśmy liderem reprezentującym
mieszkańców Ujścia Baryczy,
których chcemy wspierać w dążeniu
do zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich w oparciu
o poszanowanie
poszanowanie naszej lokalnej
przedsiębiorczości, tradycji, kultury
i trwałe zachowanie wysokich
wartości przyrodniczoprzyrodniczokrajobrazowych regionu.
Realizację wspólnych celów
opieramy o wzajemne zaufanie
i partnerską współprace pomiędzy
samorządami,
samorządami, organizacjami
społecznymi, przedsiębiorcami
i aktywnymi grupami mieszkańców.
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6. WYKAZANIE SPÓJNOŚCI SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR
Wykazana w podsumowaniu diagnozy specyfika obszaru LGD dotyczyła elementów z 3 kategorii:
1. walorów przyrodniczych i turystycznych,
2. gospodarki i usług lokalnych,
3. kapitału społecznego i aktywności mieszkańców.
Określona tak specyfika obszaru, związane z nią problemy zidentyfikowane w analizie SWOT oraz opisane w
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich cele dla Programu Leader stanowiły punkt wyjścia do pracy nad
celami dla LSR.

W oparciu o pierwszą kategorię realizowane będą: cel ogólny 1 „Rozwój turystyki oraz promocja regionu w
oparciu o zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ujścia Baryczy” a takŜe cel szczegółowy 1.1
„Wsparcie rozwoju usług turystycznych w tym agroturystyki, stworzenie oferty dla sąsiadujących aglomeracji
miejskich”, cel szczegółowy 1.2 „Rewitalizacja zabytkowych obiektów”, cel szczegółowy 1.3 „Ochrona
zasobów przyrodniczych obszaru Ujścia Baryczy” oraz cel szczegółowy 1.4 „Promocja regionu Ujście
Baryczy”.
Realizacja tych celów przyczyni się do:
• zachowania walorów przyrodniczych obszaru,
• rozwoju usług i produktów turystycznych,
• zachowania i odtworzenia dziedzictwa kulturowego regionu,
• promocji obszaru Ujścia Baryczy.

W oparciu o drugą kategorię realizowane będą: cel ogólny 2 „RóŜnicowanie gospodarki obszaru i rozwój
działalności usługowej na obszarach wiejskich”, a takŜe cel szczegółowy 2.1 „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich”, cel szczegółowy 2.2 „Wspieranie samoorganizacji grup
producenckich przetwórczych i podmiotów gospodarczych”, cel szczegółowy 2.3 „Dodatkowe źródła
dochodów dla gospodarstw rolnych” oraz cel szczegółowy 2.4 „Wsparcie dla wysokiej jakości produktów z
Ziemi Górowskiej w tym Ŝywności tradycyjnej i ekologicznej”.
Realizacja tych celów przyczyni się do:
•
•
•
•

tworzenia nowych mikroprzedsiębiorstw i miejsc pracy na obszarach wiejskich,
wzrostu dochodów gospodarstw rolnych,
stworzenia marki produktów i usług Ziemi Górowskiej, w tym promocji ekologicznego i
tradycyjnego gospodarowania,
lepszej współpracy producentów obszaru.
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W oparciu o trzecią kategorię realizowane będą: cel ogólny 3 „Wzmocnienie kapitału społecznego przez
aktywizacje i integracje mieszkańców oraz podnoszenie ich kwalifikacji”, a takŜe cel szczegółowy 3.1
„Wsparcie róŜnych form aktywności społecznej na obszarach wiejskich”, cel szczegółowy 3.2 „Tworzenie
alternatywnych form spędzania czasu dla mieszkańców”, cel szczegółowy 3.3 „Stworzenie systemu
podnoszenia kwalifikacji pod potrzeby regionu”.
Realizacja tych celów przyczyni się do:
• zwiększenia ilości organizacji pozarządowych,
• podniesienie poziomu aktywności i samodzielności społecznej,
• podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych mieszkańców,
• podniesienie poziomu jakości oferty kulturalnej i sportowej świetlic wiejskich,
• stworzenie alternatywnej oferty spędzania czasu wolnego.
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7. UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA PLANOWANYCH
W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

Podejście zintegrowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju rozpatrywać moŜna na trzech poziomach:
- zintegrowania celów, przedsięwzięć i operacji tak aby wzajemnie się uzupełniały i na siebie
oddziaływały dając efekt synergii,
- związków między róŜnymi podmiotami i aktorami lokalnymi w realizacji przedsięwzięć tak aby
przedstawiciele z wszystkich sektorów byli zaangaŜowani w realizację operacji w ramach
przedsięwzięć,
- oparcie realizacji przedsięwzięć o lokalne zasoby, toŜsamość, wartości i specyfikę obszaru,
Mówiąc o zintegrowanym podejściu w ramach celów przedsięwzięć i operacji zwrócić uwagę naleŜy na proces
planowania strategicznego przeprowadzony podczas przygotowania LSR dla obszaru Ujścia Baryczy.
Planowanie to opierało się na specyfice obszaru wykazanej w diagnozie oraz pracy warsztatowej z
przedstawicielami społeczności lokalnej reprezentującej sektor publiczny, gospodarczy i społeczny. Takie
przeprowadzenie procesu planowania zapewnia, Ŝe w jego ramach uwzględnione zostały najwaŜniejsze do
realizacji dla społeczności lokalnej cele. Podkreślić naleŜy, Ŝe cele te zgodnie z załoŜeniami Programu Leader
dotyczą obszarów wiejskich i rozwiązywania ich problemów. Zaplanowane w ramach LSR przedsięwzięcia
mają charakter zintegrowany jeśli chodzi o rozwiązywanie głównych zdefiniowanych dla obszaru problemów w
sferze turystyki, gospodarki i usług lokalnych oraz kapitału społecznego. W załoŜeniach planowania
strategicznego powinny wzajemnie się uzupełniać w trakcie realizacji, np. rozwój turystyki w regionie ma
generować powstawanie nowych miejsc pracy, stworzenie marki produktów i usług Ziemi Górowskiej
zwiększyć dochody rolników ale równieŜ stanowić element oferty promocyjnej i turystycznej, podnoszenie
poziomu edukacji i aktywności mieszkańców obszaru przyczyni się równieŜ do tworzenia nowych miejsc pracy.
Przy planowaniu operacji w ramach przedsięwzięć równieŜ kierowano się ich zintegrowaniem i wzajemnym
oddziaływaniem.
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach LSR dla Ujścia Baryczy przewidują zaangaŜowanie w
realizację zaplanowanych w ramach nich zadań podmiotów reprezentujących sektor publiczny, gospodarczy i
społeczny. Przykładowo przedsięwzięcia związane z rozwojem turystycznym regionu angaŜują jednocześnie
gminy (budowa małej infrastruktury turystycznej), rolników (gospodarstwa agroturystyczne),
mikroprzedsiebiorców i osoby myślące o załoŜeniu działalności gospodarczej (usługi turystyczne, baza
noclegowa i gastronomiczna) oraz organizacje pozarządowe (organizacja imprez promujących ofertę i walory
regionu). Podobna zasada wzajemnego uzupełniania się przedstawicieli trzech sektorów w realizacji zadań
przewidziana została w pozostałych przedsięwzięciach.
Realizacja przewidzianych w strategii przedsięwzięć oparta będzie o lokalne, zasoby, toŜsamość, wartości i
specyfikę obszaru. Dotyczy to zarówno zadań w ramach rozwoju turystyki, które oparte będą na lokalnych
walorach przyrodniczych, historycznych i tradycji kulturowej oraz zadań związanych z tworzeniem marki
lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulinarne czy tradycyjne rzemiosło. Z kolei działania związane z kapitałem
społecznym rozwiązywać będą lokalne problemy związane z popegieerowską toŜsamością mieszkańców
obszaru oraz niską aktywnością społeczną.
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8. UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA PLANOWANYCH
W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

Charakteryzując LSR pod kątem innowacyjności warto podkreślić, Ŝe sam partnerski proces powołania
Lokalnej Grupy Działania oraz prac nad Lokalną Strategią Rozwoju miał kontekst innowacyjny.
Uzasadnienie podejścia innowacyjnego rozpatrzymy w kontekście 3 grup celów i przedsięwzięć
zaplanowanych w strategii, tj.: turystyki i promocji, produktów i usług, kapitału społecznego.
W kontekście turystyki i promocji za innowacyjne uznać naleŜy:
• tworzenie produktu turystycznego na bazie walorów 3 gmin pod marką „Ujścia Baryczy”,
• stworzenie zintegrowanej oferty szlaków turystycznych (piesze, konne, rowerowe, kajakowe),
• partnerską współpracę 3 sektorów na rzecz rozwoju oferty turystycznej,
• wspólną promocję trzech gmin pod marką „Ujście Baryczy”,
• wykorzystanie nowych narzędzi w promocji (np. portal internetowy),
• tworzenie oferty na bazie istniejących zabytków,
• włączenie do oferty lokalnych podmiotów,
W kontekście produktów i usług za innowacyjne uznać naleŜy:
• tworzenie marki produktów i usług Ziemi Górowskiej bazującej na lokalnych zasobach,
• kompleksowe wsparcie dla podmiotów prowadzących i chcących rozpocząć działalność na
obszarach wiejskich (doradztwo, szkolenia etc.),
• plany tworzenia branŜowych grup producenckich i klastrów gospodarczych,
W kontekście kapitału społecznego za innowacyjne uznać naleŜy:
• realizacja szkoleń dla liderów i animatorów lokalnych,
• podjęcie działań na rzecz grupy 50+,
• organizacja kursów zawodowych dla mieszkańców obszarów wiejskich Partnerstwa,
• podejście do odnowy wsi zgodnie z ideą „wsi tematycznej”.
Za szczególnie waŜne uznać naleŜy działania w zakresie kapitału społecznego. Jak juŜ wielokrotnie
podkreślano ziemia górowska charakteryzuje się popegeerowską toŜsamością mieszkańców. Efektem tego
jest niska jakość kapitału społecznego na obszarach wiejskich Partnerstwa. Bez jego podniesienia realizacja
załoŜeń pozostałych przedsięwzięć moŜe przynieść mniejsze od spodziewanych efekty. Warta więc jest
podkreślenia innowacyjność planowanych działań na tym polu oraz partnerskie zaangaŜowanie trzech
sektorów w ich realizację.
W sferze turystyki ciekawa i stanowiąca „dobrą praktykę” moŜe być oferta szlaków turystycznych i działań
promocyjnych skupiająca się wokół obiektów zabytkowych, które są charakterystyczne dla obszaru.
Za szczególnie innowacyjne w sferze produktów i usług moŜna uznać chęć tworzeni marki i systemu
certyfikacji produktów i usług z „Ziemi Górowskiej” na Dolnym Śląsku podobne działania podjęła jedynie
sąsiednia LGD z Doliny Baryczy. Na doświadczeniach tej LGD opierać będzie się równieŜ innowacyjne
podejście do procesu odnowy wsi wykorzystujące ideą „wioski tematycznej”.
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9. PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I WYBORU
OPERACJI ORAZ ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ RADY

9.1. Opis procedur
Procedura oceny zgodności operacji z LSR polega na dokonaniu oceny zgodności celów i zakresu operacji
z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) przez
członków Rady. Procedurze oceny zgodności operacji z LSR poddawane są tylko wnioski spełniające
wymagania formalne, kompletne i złoŜone w terminie.

Procedurę tę poprzedzają następujące czynności:
1. Ogłoszenie naboru wniosków na realizację operacji zgodnie z LSR.
2. Wsparcie potencjalnych beneficjentów w przygotowaniu wniosków.
3. Przyjmowanie przez Biuro LGD wniosków.
4. Wstępna ocena wniosków.
5. Sporządzenie zestawienia złoŜonych wniosków.
6. Zwołanie posiedzenia Rady.
7. Wyznaczenie osoby/osób referujących wnioski.
Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny wg. lokalnych kryteriów
wyboru. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie. Od decyzji Rady o
uznaniu, Ŝe operacja jest niezgodna z LSR nie przysługuje wnioskodawcy odwołanie.
Operacja uznana zostanie za zgodną z LSR, jeŜeli jednocześnie będzie zgodna z:
1) co najmniej jednym celem ogólnym,
2) co najmniej jednym celem szczegółowym,
3) co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.
Procedura wyboru operacji polega na dokonaniu oceny operacji zakwalifikowanych jako zgodne z LSR.
Ocena ta dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady na imiennych kartach oceny operacji wg.
lokalny kryteriów wyboru. W wyniku tej oceny powstaje lista rankingowa. Miejsce operacji na liście rankingowej
określa średnia arytmetyczna wszystkich indywidualnych ocen członków Rady. Kolejność na liście decyduje,
które operacje zostaną dofinansowane z budŜetu na realizację LSR. Od decyzji Rady o niezakwalifikowaniu
operacji do dofinansowania przysługuje wnioskodawcy odwołanie.

W celu uniknięcia sytuacji, w której zakwalifikowana do objęcia dofinansowaniem operacja spełnia warunek
zgodności z LSR i pozostałe lokalne kryteria wyboru, a zdaniem członków Rady jej zrealizowanie jest
nierealne, przewidziano, Ŝe członek Rady, w tej sytuacji, na karcie oceny, wpisuje przy pierwszym kryterium w
miejsce oceny wyraz: „niewykonalna” i uzasadnienia niewykonalności operacji. JeŜeli więcej niŜ połowa
członków Rady uczestniczących w procedurze wyboru operacji wpisze na karcie oceny „niewykonalna”,
operacja jest odrzucana i nie wykazywana na liście rankingowej.
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9.2. Procedura oceny zgodności operacji z LSR
Właściwa procedura oceny zgodności operacji z LSR ma miejsce podczas posiedzenia Rady, na którym
rozpatrywane są wnioski złoŜone w związku z ogłoszonym naborem.
Rada rozpatruje tylko te wnioski, które spełniają wymagania formalne, są kompletne i zostały złoŜone w
terminie. Wstępna ocena wniosków dokonywana jest przez Biuro LGD.
Na procedurę oceny zgodności operacji z LSR składają się następujące działania:
1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Wybór sekretarzy posiedzenia, którym powierza się czynności związane z przygotowaniem głosowania i
obliczaniem wyników głosowania.
3. Przedstawienie przez osobę/osoby referujące rozpatrywanych wniosków.
4. Dyskusja nad wnioskami.
5. Głosowanie poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR.
6. Ustalenie wyników głosowania.
7. Podanie do wiadomości, przez Przewodniczącego obrad, wyników głosowania.
8. Poinformowanie wnioskodawców, których wnioski uznane zostały za niezgodne z LSR o decyzji Rady.
Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR, stosowanej w głosowaniu, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej
Strategii.

9.3. Procedura wyboru operacji
Wnioski (operacje), które uznane zostały za zgodne z Lokalna Strategią Rozwoju poddawane są następnej
procedurze, którą jest wybór operacji. Podobnie jak we wcześniejszej procedurze tak i w tej decyzje podejmuje
Rada na swym posiedzeniu w drodze głosowania na karcie oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru.
Wzory kart oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru, stosowanych w głosowaniu, stanowią załączniki do
niniejszej Strategii. I tak:
- wzór karty oceny dla operacji: RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej stanowi załącznik nr 9,
- wzór karty oceny dla operacji: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorczości stanowi załącznik nr 10,
- wzór karty oceny dla operacji: Odnowa i rozwój wsi stanowi załącznik nr 11,
- wzór karty oceny dla operacji: Małe projekty stanowi załącznik nr 12.
Na procedurę wyboru operacji składają się następujące działania:
1. Przedstawienie wniosków zgodnych z LSR.
2. Dyskusja nad wnioskami.
3. Głosowanie poprzez wypełnienie kart oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru.
4. Ustalenie wyników głosowania.
5. Podanie do wiadomości, przez Przewodniczącego obrad, wyników głosowania.
6. Sporządzenie listy rankingowej operacji.
7. Poinformowanie wnioskodawców o niezakwalifikowaniu operacji do dofinansowania.
8. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady o niezakwalifikowaniu operacji do dofinansowania.
9. Sporządzenie ostatecznej listy rankingowej operacji.
10. Przesłanie listy rankingowej operacji do Instytucji WdraŜającej.
11. Poinformowanie wnioskodawców o umieszczeniu na liście rankingowej operacji do dofinansowania oraz
miejscu na liście
12. Poinformowanie wnioskodawców, których wnioski nie zostały zakwalifikowane po procedurze odwoławczej
oraz tych wnioskodawców, którzy w procedurze odwoławczej nie uzyskali korzystnej dla siebie decyzji
Rady.
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W celu dokonania wyboru operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE
BARYCZY” przyjęła dla kaŜdego z rodzajów operacji inne kryteria, które przedstawiają się w sposób
następujący:

Lokalne Kryteria Wyboru dla operacji:
RÓśNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
Lp

Kryteria

Przykładowe odniesienie
do analizy SWOT

Opis

1.

Zasięg
oddziaływania
operacji

Preferuje operacje o oddziaływaniu
szerszym

2.

Realizacja
celów LSR

Preferuje operacje realizujące kilka
celów szczegółowych LSR- u

3.

Członkostwo
w LGD

Preferowane są operacje składane
przez członków LGD

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

Czas realizacji
operacji

Preferuje operacje realizowane
do 1 roku

5.

RóŜnicowanie
wielkość
gospodarstwa
wnioskodawcy

Preferuje wnioskodawców
posiadających gospodarstwa
do 15 ha

•
•
•
•
•
•

niedostatek miejsc pracy (W)
wysoki poziom bezrobocia (W)
słabo rozwinięta sieć usług rolniczych (W)
obszar o duŜych walorach przyrodniczych (S)
obszar duŜej atrakcyjności turystycznej (S)
brak bazy agroturystycznej (W)
słabo rozwinięty sektor organizacji
pozarządowych (W)
obniŜający się poziom aktywności społ. (T)
brak systemu wsparcia aktywności
mieszkańców (T)
niedostatek miejsc pracy (W)
niedostatecznie rozwinięta infrastruktura (W)
słabe wykorzystanie walorów turystycznych (W)
niedostatek miejsc pracy (W)
mocne więzi rodzinne i sąsiedzkie (S)
odpływ ludzi młodych i wykształconych (T)

Punkty
3 – obszar LGD
2 – 1 gmina
1 – 1 miejscowość
3 – 3 cele szczegółowe
2 – 2 cele szczegółowe
1 – 1 cel szczegółowy
1 – posiada członkowstwo
0 – nie posiada członkostwa

3 – 1 rok
2 – 2 lata
1 – ponad 2 lata
2 – 1-15 ha
1 – powyŜej 15-50 ha
0 – powyŜej 50 ha

Lokalne Kryteria Wyboru dla operacji:
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Lp

Kryteria

Przykładowe odniesienie
do analizy SWOT

Opis

1.

Zasięg
oddziaływania
operacji

Preferuje operacje o oddziaływaniu
szerszym

2.

Realizacja
celów LSR

Preferuje operacje realizujące kilka
celów szczegółowych LSR- u

3.

Członkostwo
w LGD

Preferowane są operacje składane
przez członków LGD

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

Czas realizacji
operacji

Preferuje operacje realizowane
do 1 roku

5.

Długość
prowadzonej
działalności
gospodarczej

Preferuje wnioskodawców
rozpoczynających działalność
gospodarcza

•
•
•
•
•
•

niedostatek miejsc pracy (W)
wysoki poziom bezrobocia (W)
słabo rozwinięta sieć usług rolniczych (W)
obszar o duŜych walorach przyrodniczych (S)
obszar duŜej atrakcyjności turystycznej (S)
brak bazy agroturystycznej (W)
słabo rozwinięty sektor organizacji
pozarządowych (W)
obniŜający się poziom aktywności społ. (T)
brak systemu wsparcia aktywności
mieszkańców (T)
niedostatek miejsc pracy (W)
niedostatecznie rozwinięta infrastruktura (W)
słabe wykorzystanie walorów turystycznych (W)
niedostatek miejsc pracy (W)
wysoki poziom bezrobocia (W))
odpływ ludzi młodych i wykształconych (T)
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Punkty
3 – obszar LGD
2 – 1 gmina
1 – 1 miejscowość
3 – 3 cele szczegółowe
2 – 2 cele szczegółowe
1 – 1 cel szczegółowy
1 – posiada
członkowstwo
0 – nie posiada
członkostwa
3 – 1 rok
2 – 2 lata
1 – ponad 2 lata
3 – zaczyna działalność
2 – działa do 1 roku
1 – działa powyŜej 1 roku

Lokalne Kryteria Wyboru dla operacji:
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
Lp
1.

Kryteria
Doświadczenie
wnioskodawcy

Przykładowe odniesienie
do analizy SWOT

Opis
Preferuje się wnioskodawców,
którzy realizowali projekty ze
środków UE lub krajowych
w latach 2005-2008

• obszar o duŜej atrakcyjności turystycznej (S)
• obszar o duŜej ilości materialnego dziedzictwa
historycznego (S)

• wykorzystanie środków w ramach funduszy
europejskich

Punkty
2 – wnioskodawca realizował
więcej niŜ 1 projekt
1 – wnioskodawca realizował
min. 1 projekt
0 – nie realizował

2.

Zasięg oddziaływania
operacji

Preferuje się operacje o
oddziaływaniu szerszym niŜ
1 miejscowość

3 – 3 i więcej miejscowości
• niedostatecznie rozwinięta infrastruktura (W)
2 – 2 miejscowości
• słabe wykorzystanie walorów turystycznych (W) 1 – 1 miejscowość
• brak współpracy pomiędzy samorządami (T)

3.

Trwałość operacji

Preferuje się operacje
zapewniające trwałe
wykorzystanie po zakończeniu
inwestycji

1 – operacja trwała
• niski poziom toŜsamości lokalnej (T)
0 – operacja nie zapewnia
• słabe wykorzystanie walorów turystycznych (W)
trwałości
• brak miejsc spotkań dla mieszkańców (W)

4.

Wysokość
wnioskowanej
pomocy

Preferuje operacje zapewniające
większy niŜ minimalny poziom
wkładu własnego wnioskodawcy

• obszar o duŜej atrakcyjności turystycznej (S)
• obszar o duŜej ilości materialnego dziedzictwa
historycznego (S)

1 – większy niŜ 25 % wkład
własny
0 – 25 % wkład własny

• stworzenie oferty turystycznej dla pobliskich
aglomeracji (O)
5.

Spójność operacji z
rozwojem
architektonicznokrajobrazowym
miejscowości

Preferuje operacje zgodne ze
studiami architektonicznokrajobrazowymi miejscowości

• zaniedbane świetlice (W)
• obszar o duŜej atrakcyjności turystycznej (S)
• obszar o duŜych walorach przyrodniczych (S)

1 – operacja zgodna
ze studium
0 – operacja niezgodna ze
studium lub miejscowość
nie posiada studium

Lokalne Kryteria Wyboru dla operacji:
MAŁE PROJEKTY
Przykładowe odniesienie
do analizy SWOT

Lp

Kryteria

Opis

1.

ZaangaŜowanie
społeczności
lokalnej w realizację
operacji.

Preferuje operacje, które angaŜują
mieszkańców i podmioty
(organizacje, instytucje i biznes) z
obszaru realizacji operacji

• aktywność i samoorganizacja mieszkańców (S)
• zaangaŜowanie szkół w działalność na rzecz

2.

Udział partnerów w
realizacji operacji

Preferuje projekty realizowane z
udziałem wielu partnerów

3.

Trwałość operacji
po zakończeniu

4.

Członkostwo w LGD

Preferuje się operacje w których
działania będą kontynuowane po
zakończeniu finansowania z
Leader PROW
Preferowane są operacje, w
których wnioskodawca jest
członkiem LGD

•
•
•
•
•
•
•

środowiska (S)

• słabo rozwinięty sektor organizacji
pozarządowych (W)

5.

Wysokość
wnioskowanej
kwoty pomocy

Preferowane są operacje, których
wnioskowana kwota nie przekracza
średniej kwoty pomocy

•
•
•
•

Punkty
2 – angaŜuje min. 2 podmioty
i grupę mieszkańców
1 – angaŜuje 1 podmiot
i grupę mieszkańców
0 – nie angaŜuje

obniŜający się poziom aktywności społecznej (T) 2 – więcej niŜ 2 partnerów
1 – 1 lub 2 partnerów
rozwój współpracy pomiędzy gminami (O)
0 – brak partnerów lub
mała ilość wyraźnych liderów lokalnych (W)
1 partner
1 – operacje zapewnia
niski poziom toŜsamości lokalnej (T)
kontynuację
słabe wykorzystanie walorów turystycznych (W)
0 – operacja nie zapewnia
odpływ ludzi młodych i wykształconych (W)
kontynuacji
1
–
wnioskodawca jest
słabo rozwinięty sektor organizacji
członkiem LGD
pozarządowych (W)
0 – wnioskodawca nie jest
obniŜający się poziom aktywności społ. (T)
członkiem LGD
brak systemu wsparcia aktywności
mieszkańców (T)
1 – przekracza
słabo rozwinięty sektor organizacji
0 – nie przekracza
pozarządowych (W)
niedostateczne bodźce aktywności społecznej
(W)
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9.4. Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru

1. Uprawnienia do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru ma Rada, Zarząd lub występujących
łącznie 15 członków LGD.
2. Propozycja zmiany kryteriów zgłaszana jest pisemnie i wymaga szczegółowego uzasadnienia.
3. Propozycja zmiany kryteriów jest rozpatrywana na najbliŜszym Walnym Zebraniu Członków, które
podejmuje uchwałę o przyjęciu bądź odrzuceniu proponowanych zmian.
4. W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla konkursów ogłoszonych po
dniu zatwierdzenia zmian.
5. W przypadku zmiany lokalnych kryteriów Biuro LGD przygotowuje nowe karty oceny w oparciu o
wprowadzone zmiany.

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru
w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:

Przygotowanie propozycji zmian
lokalnych kryteriów wyboru

ZłoŜeniewniosku
wnioskudo
doZarządu
Zarządu
ZłoŜenie
celem
ujęcia
propozycji
zmian
kryteriów
celem ujęcia propozycji zmian kryteriów
w
porządku
obrad
Walnego
Zebrania
Członków
w porządku obrad Walnego Zebrania Członków

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

Przygotowanie przez Biuro LGD nowych kart oceny
w oparciu o wprowadzone zmiany
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9.5. Procedura odwoławcza od decyzji Rady

Procedura odwoławcza od decyzji Rady uregulowana została w Rozdziale X Regulaminu Rady stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszej Strategii.
Przedstawia się ona następująco:
1. KaŜdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady, podjętej na etapie oceny zgodności
wniosku z lokalnymi kryteriami wyboru.
2. Odwołanie składa się w formie wniosku o ponowne rozpatrzenie.
3. Organem uprawnionym do rozpatrywania odwołań jest Rada.
4. Wnioskodawca po otrzymaniu pisma informującego o nie zakwalifikowaniu operacji do dofinansowania ma
prawo w terminie 5 dni złoŜyć pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie
operacji wraz z uzasadnieniem. W tym samym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do
protokołu oceny w siedzibie Biura LGD.
5. Odwołanie podlega ponownemu rozpatrzeniu przez Radę na specjalnie zwołanym posiedzeniu Rady.
6. Odwołanie pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku gdy:
1) został wniesiony po upływie terminu określonego w pkt. 4,
2) został wniesiony przez nieuprawniony podmiot ,
3) nie zawierał pisemnego uzasadnienia.
7. W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o dofinansowanie operacji członkowie Rady rozpatrują
wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących w danym konkursie i tylko w tych jego elementach,
których dotyczy uzasadnienie podane przez wnioskodawcę.
8. Decyzja Rady podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna i nie podlega dalszej procedurze
odwoławczej.
9. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany w terminie
7 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym wniosek był rozpatrywany.
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9.5. Procedura oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji
oraz odwoławcza od decyzji Rady w układzie graficznym
Wstępna ocena wniosków
Negatywna

PROCEDURA WSTĘPNA

Pozytywna

Zwrot wniosku wnioskodawcy

Przekazanie wniosków Radzie

Zwołanie posiedzenia Rady

PROCEDURA
ZGODNOŚCI Z LSR

Wyznaczenie osoby/osób referujących wnioski

Przedstawienie wniosków i dyskusja nad wnioskami

Głosowanie w sprawie zgodności operacji (wniosków) z LSR
Wniosek zgodny z LSR

Wniosek niezgodny z LSR

Zwrot wniosku wnioskodawcy

POSIEDZENIE RADY

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

PROCEDURA WYBORU

Dyskusja nad wnioskami

Głosowanie w sprawie wyboru operacji (wniosków)

Stworzenie listy rankingowej
Wnioski do dofinansowania

Wnioski niezakwalifikowane

Poinformowanie
o niezakwalifikowaniu wniosku

Odwołanie od decyzji Rady

Ponowne rozpatrzenie wniosku

Sporządzenie ostatecznej listy rankingowej
Wnioski do dofinansowania

Poinformowanie wnioskodawców

Wnioski niezakwalifikowane

Przesłanie listy rankingowej do IW

Poinformowanie wnioskodawców
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9.6. Procedura oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji
oraz odwoławcza od decyzji Rady w układzie tabelarycznym

Lp.

Czynność do wykonania

Odpowiedzialny

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ogłoszenie naboru wniosków na realizację operacji zgodnie z LSR
Wsparcie potencjalnych beneficjentów w przygotowaniu wniosków
Przyjmowanie wniosków
Wstępna ocena wniosków
Sporządzenie zestawienia złoŜonych wniosków
Zwołanie posiedzenia Rady
Wyznaczenie osoby/osób referujących wnioski
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
Wybór sekretarzy posiedzenia
Przedstawienie rozpatrywanych wniosków
Dyskusja nad wnioskami
Głosowanie poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR
Ustalenie wyników głosowania
Podanie do wiadomości wyników głosowania
Poinformowanie wnioskodawców, których wnioski uznane zostały za
niezgodne z LSR o decyzji Rady
Przedstawienie wniosków zgodnych z LSR
Dyskusja nad wnioskami
Głosowanie poprzez wypełnienie kart oceny operacji wg. lokalnych
kryteriów wyboru
Ustalenie wyników głosowania
Podanie do wiadomości wyników głosowania
Sporządzenie listy rankingowej operacji
Poinformowanie wnioskodawców o niezakwalifikowaniu operacji do
dofinansowania
Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady o niezakwalifikowaniu operacji do
dofinansowania
Sporządzenie ostatecznej listy rankingowej operacji
Przesłanie listy rankingowej operacji do Instytucji WdraŜającej
Poinformowanie wnioskodawców o umieszczeniu na liście rankingowej
operacji do dofinansowania oraz miejscu na liście
Poinformowanie wnioskodawców, których wnioski nie zostały
zakwalifikowane po procedurze odwoławczej oraz tych wnioskodawców,
którzy w procedurze odwoławczej nie uzyskali korzystnej dla siebie decyzji
Rady

Zarząd
Biuro LGD
Biuro LGD
Biuro LGD
Biuro LGD
Przewodniczący Rady
Przewodniczący Rady
Przewodniczący obrad
Przewodniczący obrad
Osoba referująca
Członkowie Rady
Członkowie Rady
Sekretarze posiedzenia
Przewodniczący obrad

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

Biuro LGD
Przewodniczący obrad
Członkowie Rady
Członkowie Rady
Sekretarze posiedzenia
Przewodniczący obrad
Członkowie Rady
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Biuro LGD
Członkowie Rady
Członkowie Rady
Biuro LGD
Biuro LGD

Biuro LGD

10. BUDśET LSR
Podstawą określenia budŜetu, który słuŜyć będzie realizacji LSR jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy
działania do realizacjiclokalnej strategii rozwoju w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz.U. Nr 103, poz. 659).
Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem wysokość środków przewidzianych dla LGD „UJŚCIE BARYCZY”
wyniesie:
Kwota przewidziana w
rozporządzeniu MRiRW
(Dz.U. Nr 103, poz. 659)

Działanie

[zł]

413. wdraŜanie lokalnych strategii rozwoju
421. wdraŜanie projektów współpracy
431. funkcjonowanie LGD

Liczba mieszkańców
LGD „UJŚCIE BARYCZY”
zameldowanych na pobyt
stały wg. stanu na dzień
31.12.2006 r. (wg. GUS)

BudŜet
LGD „UJŚCIE BARYCZY”
{zł]

116,00

33 701

3 909 316,00

3,00

33 701

101 103,00

29,00

33 701

977 329,00

RAZEM

4 987 748,00

BUDśET LGD "UJŚCIE BARYCZY"
funkcjonowanie
LGD
projekty
współpracy

wdraŜanie LSR
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Kwoty progowe dla poszczególnych działań wynoszą:

390 931,60 zł

minimalna kwota na kaŜdy rodzaj operacji obejmujących działania:
róŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw - odnowa i rozwój wsi

748 162,20 zł

maksymalne koszty bieŜące (administracyjne) LGD

Podział środków na działanie 413 – WdraŜanie Lokalnych Strategii Rozwoju
przedstawia się następująco:

Działania

Kwota w zł

RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
RAZEM

400 000,00
400 000,00
2 209 316,00
900 000,00
3 909 316,00

Średnia wartość
dotacji w zł
40 000,00
40 000,00
275 000,00
15 000,00

Liczba
operacji

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA WDRAśANIE LSR

10%

23%

10%

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

57%
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10
10
8
60

Obiekty zabytkowe i przyrodnicze wizytówką
Ujścia Baryczy

III.

Aktywna promocja Ujścia Baryczy

IV.

Mikroprzedsiębiorczość wiejska

V.

Marka produktów i usług Ziemi Górowskiej

VI.

Tworzenie centrów aktywności społecznej na
wsiach

VII.

Edukacja ludności wiejskiej

RAZEM

RAZEM

II.

Liczba operacji
Wielkość środków
Liczba operacji
Wielkość środków
Liczba operacji
Wielkość środków
Liczba operacji
Wielkość środków
Liczba operacji
Wielkość środków
Liczba operacji
Wielkość środków
Liczba operacji
Wielkość środków
Liczba operacji
Wielkość środków

Małe projekty

Turystyka w Ujściu Baryczy

Odnowa i rozwój wsi

I.

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Przedsięwzięcia

RóŜnicowanie
w kierunku działalności
nierolniczej

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

4
160 000,00
0
0,00
0
0,00
4
160 000,00
2
80 000,00
0
0,00
0
0,00
10
400 000,00

4
160 000,00
0
0,00
0
0,00
4
160 000,00
2
80 000,00
0
0,00
0
0,00
10
400 000,00

3
825 000,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
5
1 384 316,00
0
0,00
8
2 209 316,00

12
180 000,00
12
180 000,00
5
75 000,00
5
75 000,00
5
75 000,00
16
240 000,00
5
75 000,00
60
900 000,00

23
1 325 000,00
12
180 000,00
12
75 000,00
13
395 000,00
9
235 000,00
21
2 624 316,00
5
75 000,00
88
3 909 316,00

PODZIAŁ ŚRODKÓW
NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedsięwzięcie nr I

2%

27%

Przedsięwzięcie nr II
Przedsięwzięcie nr III
Przedsięwzięcie nr IV
4%

52%
5%

2%

Przedsięwzięcie nr V
Przedsięwzięcie nr VI
Przedsięwzięcie nr VII

8%
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Podział środków na funkcjonowanie LGD przedstawia się następująco:
Funkcjonowanie LGD
Koszty bieŜące (administracyjne)
Nabywanie umiejętności aktywizacja
RAZEM

Kwota w zł
650 000,00
327 329,00
977 329,00

PODZIAŁ ŚRODKÓW
NA FUNKCJONOWANIE LGD

33%

Koszty bieŜące

67%

Nabywanie umiejętności
aktywizacja

ZałoŜenia do budŜetu LGD:



maksymalne dofinansowanie do operacji w ramach działania: róŜnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej – 50%



maksymalne dofinansowanie do operacji w ramach działania: tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 50%



maksymalne dofinansowanie do operacji w ramach działania: odnowa
i rozwój wsi – 75%
maksymalne dofinansowanie do operacji w ramach działania: małe projekty
– 70%
LGD uzyska maksymalną wysokość środków przewidzianą dla LGD
„UJŚCIE BARYCZY”
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11. OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA LSR
Początek prac nad Lokalną Strategią rozwoju związany jest z inicjatywą władz gmin Góra, Niechlów, Wąsosz
oraz Powiatu Górowskiego, które postanowiły podjąć wspólne działania na rzecz realizacji programu Leader w
Powiecie Górowskim. Zaowocowało to podpisaniem w dniu 11.12.2007 roku „Deklaracji współpracy na rzecz
powstania Lokalnej Grupy Działania na obszarze powiatu górowskiego”. Na spotkaniu tym uczestniczyli
przedstawiciele Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju oraz „Zielonej Akcji”, którzy wybrani zostali jako eksperci
do prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. W spotkaniu tym uczestniczył równieŜ przedstawiciel
gminy Jemielno, która wchodzi w skład powiatu górowskiego i jednocześnie jest członkiem Lokalnej Grupy
Działania w Dolinie Środkowej Odry.
Grupa zaangaŜowana w proces tworzenia strategii została wyłoniona na podstawie pełnej analizy lokalnych i
regionalnych aktorów i podmiotów istotnych z punktu widzenia zasad Leadera, interesów społeczności
lokalnych oraz prac nad strategią.
Lokalna Strategia Rozwoju dla Ujścia Baryczy powstała
zgodnie ze standardami planowania strategicznego, tzn. od
etapu diagnozy poprzez analizę SWOT, uzgodnienie celów,
przedsięwzięć i oczekiwanych rezultatów.
Prace nad dokumentem prowadzone były, zgodnie z
wytycznymi Programu Leader, metodą uspołecznioną
przy udziale przedstawicieli samorządów gminnych i
powiatowych, organizacji pozarządowych, biznesu,
nadleśnictw, kościoła, rolników oraz mediów.
Prace nad strategią prowadzone były metodą warsztatową
– w sumie przeprowadzono 4 spotkania. Były to spotkania
wszystkich partnerów zaangaŜowanych w prace, a takŜe
spotkania robocze grup tematycznych (turystyka i promocja
regionu, gospodarka i usługi lokalne, kapitał społeczny i
aktywni mieszkańcy). W ramach tych prac wypracowane
zostały: analiza SWOT, wizja i misja, cele oraz
przedsięwzięcia do realizacji w ramach LSR. Na podstawie
prac warsztatowych i w uzgodnieniach z zarządem LGD
przygotowane zostały lokalne kryteria wyboru operacji oraz
budŜet LSR.
Warsztaty prowadzone były metodami interaktywnymi, które
wymagały aktywnego uczestnictwa i sprzyjały wymianie
poglądów i wiedzy pomiędzy uczestnikami procesu. W
pracach uczestniczyło łącznie 86 osób. Dzięki
wypracowanym
podczas
warsztatów
zapiskom,
uzgodnieniom uczestników i konsultacjom ze społecznością
lokalną powstała ostateczna wersja strategii dla Lokalnej
Grupy Działania „Ujście Baryczy”.
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LISTA UCZESTNIKÓW
WARSZTATÓW NAD LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU DLA UJŚCIA BARYCZY
WARSZTATY
LP.

IMIE I NAZWISKO

GMINA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wioletta Witko
Gasik Urszula
Andrzej Cempura
Józef Bańkowski
Maria Muszyńska
Cecylia Kwaśnica
Janina Teresiak
Jan Teresiak
Danuta Steuer
Agata Jankowska - Michalska

Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Tadeusz Otto
Andrzej Ciastoń
Alojzy Kurzawa
Krystyna Owsiana
Maria Olejarnik
ks. Jaroslaw Graborek
Teresa Sibilak
Roman Kowalski
Ludwik Skoczylas
Zbysław Ryszewski
Regina Kumala
Barbara Wiśniewska
Dorota Adamska
BoŜena Domańska
Janusz Ruszkiewicz
BoŜena Gawlicz
Mirosław śłobiński
Mariola śywicka
Lilianna Biedulska
Anna Demkowicz
Wanda Szuszkiewicz
Halina Brzostek
Stanisław Borysowski
Michał Kałasz
Marek Zagrobelny
Regina Szuszkiewicz
Piotr Szumiec
Edyta Lisiecka
ElŜbieta Pojasek
Barbara Chrystman- Kurzawa
Krystyna Głuszko
Leszek Stecki
Andrzej Wojciechowicz
Beata Kumanowska
Grzegorz Kordiak
ks. Jerzy śytowiecki
Agnieszka Ochman- Iskra
Urszula Szeweryn

Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra

27.02.2008
Wąsosz

26.03.2008
Góra

24.04.2008
Niechlów
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04.06.2008
Góra

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Leokadia Józwa
ks. Grzegorz Trawka
Jan Piwko
Teresa Frączkiewicz
Urszula Gasik
Wiesław Pluta
Agnieszka Jędryczka
Teresa Prokocka
Danuta Dąbek
Ewa Kondracka
Danuta Sitarek
Kazimierz Marcinkowski
Marian Kroll
Zygmunt Grajkowski
Stanisław Lewicki
Małgorzata Demys
Halina Mielnik
Gabriela Guściora
Kornelia Baran
Izabela Szwechłowicz
Wioletta Baran
Izabela Borecka
Joanna Morawska
Danuta First
Jadwiga Łuczyńska
Krystyna Maksymiak
Maria Michta
Paweł Niedźwiedź
Danuta Rzepiela
Stanisław Borysowski
Bogusław Sikorski
Magdalena Wosik
Jan Sowa
Ryszard Pietrowiak
Wojciech Twardowski
Remigiusz Drzewiecki
Witold Skrzypczak
Zbigniew Stuczyk

Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Góra
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Wąsosz
Niechlów
Niechlów
Niechlów
Niechlów
Niechlów
Niechlów
Niechlów
Niechlów
Wąsosz

UCZESTNICTWO W WARSZTATACH

Wąsosz
(23 osoby)

Niechlów
(8 osób)

Góra
(55 osób)
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Na potrzeby prac nad LSR pośród mieszkańców obszaru przeprowadzone zostały badania ankietowe.
Dotyczyły one zapotrzebowania związanego z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami oraz moŜliwymi do
sfinansowania w ramach nich operacjami (odnowa wsi, „małe projekty”, róŜnicowanie działalności oraz
mikroprzedsiębiorczość). Wyniki tych badań wykorzystano do planowania podziału środków w ramach budŜetu
na wdraŜanie LSR.
Za pośrednictwem stron internetowych samorządy informowały o spotkaniach warsztatowych, stanie prac
nad dokumentem oraz udostępniały fragmenty dokumentu do konsultacji społecznych.

Przy urzędach gmin Góra, Niechlów i Wąsosz, na mocy porozumień podpisanych pomiędzy gminami a
Lokalna Grupą Działania „Ujście Baryczy” rozpoczęły funkcjonowanie punkt informacyjno – konsultacyjny.
Prace nad LSR zostały zakończone wraz z przyjęciem strategii do realizacji uchwałą walnego zgromadzenia
członków Stowarzyszenie w dniu 9 stycznia 2009 roku.
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Schemat prac nad Lokalną Strategią Rozwoju

Przygotowanie procesu

•
•

Konferencja inaugurująca
Informowanie społeczności
lokalnej

Opracowanie dokumentu
strategii

•

Warsztaty w grupach
roboczych (4 spotkania)
o Opracowanie dokumentów
diagnostycznych
o Analiza uczestników,
o Analiza SWOT
o Wizja, cele, misja LGD
o Cele główne i szczegółowe
o Przedsięwzięcia do
realizacji wraz z budŜetem
o Kryteria wyboru projektów
Badania ankietowe
Konsultacje ze społecznością
lokalną (punkt konsultacyjny
oraz strony internetowe
gmin)

•
•

Zakończenie procesu

•

Przyjęcie LSR

styczeń 2008

luty 2008
– grudzień 2008

9 styczeń 2008

Walne Zebranie Członków LGD „Ujście Baryczy” – 9 stycznia 2009 roku
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12. OPIS PROCESU WDRAśANIA I AKTUALIZACJI LSR
Lokalna Grupa Działania odpowiedzialna będzie za proces wdraŜania i aktualizacji LSR. Z jednej strony Rada
odpowiedzialna będzie za wybór operacji do realizacji a z drugiej zarząd realizować będzie działania związane
z wdraŜaniem LSR – promocją i informacją, aktywizacją i motywowaniem społeczności lokalnej do
zaangaŜowania się w realizację Leadera, odpowiedzialny będzie równieŜ za aktualizację Strategii.
Rada realizując swoje podstawowe zadanie jakim jest wybór projektów powinna kierować się zasadami
bezstronności, jawności i przejrzystości w podejmowaniu decyzji. Zasady i procedury dotyczące wyboru
projektów dokładniej opisane zostały w rozdziale 9 Strategii.
Szersza i nie mniej odpowiedzialna będzie rola Zarządu LGD. Jego zadania w procesie wdraŜania LSR
podzielić moŜna na działania związane z promocją i informacją, aktywizacją i motywowaniem oraz
monitorowaniem realizacji Strategii.
W ramach promocji i informacji LGD w pierwszym okresie wdraŜania powinno skupić się na działaniach
zapewniających szeroką informację i promocję załoŜeń Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przybliŜającą zasady i
harmonogram ogłaszania konkursów na finansowanie konkretnych operacji. W tym celu wykorzystane mogą
zostać tradycyjne oraz bardziej nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej. PoniewaŜ Program Leader
proponuje wsparcie głównie dla mieszkańców obszarów wiejskich nie naleŜy pomijać narzędzi, które są dla
nich bezpośrednio dostępne, tj. tablice ogłoszeniowe w wioskach, informacje na tablicach przy urzędach gmin
i parafiach, druki informacyjne wykładane w sklepach i innych często odwiedzanych przez mieszkańców
miejscach. Warto równieŜ współpracować z lokalnymi mediami w realizacji działań promocyjnych. Na
obszarze Ujścia Baryczy dostępna jest prasa lokalna, która jest popularnym źródłem informacji dla
mieszkańców. Do realizacji tych działań zaangaŜować moŜna równieŜ lokalne radio i telewizję. Obecnie
standardowym narzędziem komunikacji staje się Internet. Niezbędne jest aby LGD posiadała swoją stronę
internetową, na której dostępna będzie Lokalna Strategia Rozwoju, harmonogram konkursów, informacja o
aktualnych wydarzeniach, wzory wniosków, protokoły z posiedzeń rady, etc. Dodatkowo w kolejnych latach
wdraŜania LSR pomyśleć moŜna o lokalnej bazie „dobrych praktyk” projektów sfinansowanych juŜ w ramach
środków Leadera. Dobrym narzędziem komunikacji pomiędzy LGD a mieszkańcami obszaru moŜe być
funkcjonujące przy stronie internetowej forum dyskusyjne.
Za bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną odpowiedzialne będzie działające przy zarządzie LGD biuro.
W jego godzinach pracy przynajmniej jeden pracownik powinien być obecny i dysponować aktualną informacją
o działaniach LGD, konkursach oraz udostępniać wzory wniosków i instrukcję ich wypełniania. Biuro
odpowiedzialne będzie za zorganizowanie bezpłatnej pomocy doradczej dla podmiotów z obszaru
zainteresowanych złoŜeniem wniosków w ramach ogłaszanych konkursów oraz przyjmować składane wnioski.
Widać więc, Ŝe w działaniach informacyjnych i promocyjnych najistotniejsza będzie rola biura, które
koordynować będzie realizację tych działań i dbać o ich aktualność i systematyczność.
WaŜną rolą LGD we wdraŜaniu LSR powinno być aktywizowanie i motywowanie mieszkańców do
zaangaŜowania się we wdraŜanie Strategii. Na tym polu LGD moŜe pochwalić się juŜ osiągnięciami
związanymi z duŜym zaangaŜowaniem lokalnych liderów reprezentujących sektory publiczny, społeczny i
gospodarczy w prace warsztatowe i przygotowanie dokumentu LSR. ZaangaŜowanie to zaowocowało równieŜ
wejściem tych osób w skład Rady i Zarządu LGD. MoŜna więc domniemać, Ŝe kompetencje przedstawicieli
tych organów są wystarczające do podjęcia działań aktywizacyjnych i motywacyjnych skierowanych do
pozostałych mieszkańców obszaru. W tym zakresie szczególna rola organów LGD związana będzie z pomocą
dla beneficjentów w przygotowaniu wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR. Obecnie na obszarze
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niewiele podmiotów ma doświadczenie w tworzeniu aplikacji konkursowych i pozyskiwanie w ten sposób
środków na swoją działalność. Zadaniem LGD będzie zorganizowanie szkoleń i warsztatów, skierowanych do
organizacji pozarządowych i osób fizycznych, pozwalających potencjalnym beneficjentom na nabycie
niezbędnych umiejętności i kwalifikacji. Drugim waŜnym zadaniem będzie aktywizacja mieszkańców do
wspólnych działań społecznych i realizowanie ich po przez zakładanie organizacji pozarządowych, grup
nieformalnych, spółdzielni socjalnych etc.
W następnym rozdziale opisany zostanie system monitorowania będący elementem ewaluacji własnej LGD.
System aktualizacji Strategii bezpośrednio związany będzie z wnioskami płynącymi z monitorowania
wdraŜania LSR oraz dokonanej ewaluacji własnej LGD. Monitorowanie oraz ewaluacja własna w sposób
systematyczny będzie przeprowadzana na zakończenie kaŜdego roku wdraŜania LSR. Druga naczelna
zasada prac nad aktualizacją LSR dotyczy, podobnie jak na etapie tworzenia dokumentu, zaangaŜowania w
ten proces szerokiej reprezentacji społeczności lokalnej. Na podstawie realizowanego na bieŜąco procesu
monitorowania realizacji LSR, LGD raz na dwa lata (przełom 2010/2011 oraz 2012/2013) dokona całościowej
analizy zaawansowania we wdraŜaniu LSR a w szczególności osiągania zamierzonych celów i realizacji
przedsięwzięć. Wnioski z tej analizy posłuŜą do eliminacji ewentualnych błędów i barier we wdraŜaniu LSR. A
w przypadku szczególnie negatywnej oceny wypływającej z wyciągniętych wniosków zakończą się
rekomendacją uruchomienia procesu aktualizacji LSR. Proces aktualizacji wykorzystywać będzie narzędzia
planowania strategicznego zastosowane juŜ podczas prac nad LSR, tj. warsztaty z liderami lokalnymi, badania
ankietowe, konsultacje za pośrednictwem Internetu etc.
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13. ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNEJ
Ewaluacja własna dokonywana będzie na dwóch płaszczyznach:
1) funkcjonowania LGD,
2) wdraŜania LSR.
W zakresie funkcjonowania LGD ocenie podlegać będzie:
funkcjonowanie organów LGD,
wykonywanie budŜetu na funkcjonowanie LGD,
współpraca między organami LGD,
współpraca z innymi podmiotami,
wykonywanie budŜetu na projekty współpracy,
funkcjonowanie biura i jego pracowników,
sprawność działania LGD (sprawność podejmowania decyzji,
jakość i efektywności stosowanych procedur,
przepływ informacji,
wizerunek LGD.
W zakresie wdraŜania LSR ocenie podlegać będzie:
stopień realizacji LSR,
wykonywanie budŜetu na realizację LSR,
realizacja harmonogramu ogłaszania konkursów,
wybór projektów przez Radę,
osiąganie celów strategii i wskaźników realizacji przedsięwzięć
Organem odpowiedzialnym za prowadzenie ewaluacji własnej jest Komisja Rewizyjna.
Komisja dokonywać będzie oceny w formie rocznego raportu.
Raport zawierać będzie ocenę funkcjonowania LGD oraz realizacji LSR.
Wyniki ewaluacji będą przedstawiane publicznie podczas posiedzenia Walnego Zebrania członków, na którym
udzielane będzie absolutorium Zarządowi za miniony rok i do wiadomości publicznej na stronie internetowej
LGD.
Wyniki raportu słuŜyć będą lepszemu funkcjonowaniu LGD i właściwej realizacji LSR, ale teŜ stanowić będą
rekomendację co do zmian zasad i procedur funkcjonowania LGD oraz zostaną uwzględnione w procedurze
aktualizacji LSR.
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14. POWIĄZANIA LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI
ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR

Lokalna Strategia Rozwoju jako nowy dokument planistyczny obejmujący obszar Gmin: Góra, Niechlów i
Wąsosz połoŜonych w Powiecie Górowskim i Województwie Dolnośląskim jest ściśle powiązany z innymi
dokumentami planistycznymi o charakterze strategicznym juŜ uchwalonymi i obowiązującymi na obszarze
Ujścia Baryczy.
Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju skorelowane są z następującymi dokumentami
strategicznymi odnoszącymi się do obszaru Ujścia Baryczy, a opracowanymi na szczeblu województwa,
powiatu i gmin:
Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r.,
Strategią ZrównowaŜonego Rozwoju Powiatu Górowskiego,
Strategią ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta i Gminy Góra,
Strategią Rozwoju Gminy Niechlów,
Planem Rozwoju Lokalnego gminy Wąsosz na lata 2004 – 2013.

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r.
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. została uchwalona w 2005 r. i jest
zaktualizowana i gruntownie przebudowaną wersją strategii z 2000 r. juŜ pod potrzeby NPR i
polityki rozwoju regionalnego kraju.
Wizja regionu określona w strategii brzmi:
"Dolny Śląsk europejskim regionem węzłowym".

Natomiast cel nadrzędny sformułowany został w sposób następujący:
Podniesienie poziomu Ŝycia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu
przy respektowaniu zasad zrównowaŜonego rozwoju.
Cel nadrzędny strategii ma zostać osiągnięty poprzez realizację priorytetów i działań w sferze
gospodarczej, przestrzennej i społecznej.
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Z Lokalną Strategią Rozwoju dla Ujścia Baryczy skorelowane są niŜej wymienione cele, priorytety
i działania.
 Cel gospodarczy
Priorytet 3. Wspieranie aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku.
Działanie 9. Wspieranie integracji i rozbudowy gospodarczej dolnośląskiego
potencjału turystycznego oraz uzdrowiskowego i ich promocja.
 Cel przestrzenny
Priorytet 2. ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich.
Działanie 1. Podniesienie poziomu Ŝycia ludności wiejskiej.
Działanie 3. Wykształcenie nowej koncepcji wsi – rozwój pozarolniczej aktywności
mieszkańców terenów wiejskich i wykształcenie nowych funkcji
dla tych terenów.
Priorytet 3. Poprawa ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzennych
Działanie 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego.
 Cel społeczny
Priorytet 1. Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Działanie 3. Aktywizacja społeczna i opieka nad osobami starszymi.
Priorytet 2. Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury.
Działanie 5. Aktywizacja społeczności lokalnych, w szczególności z terenów
wiejskich i małych ośrodków miejskich.
Priorytet 4. Stałe podnoszenie stanu bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców
województwa.
Działanie 5. Zwiększenie aktywności samorządów, organizacji i stowarzyszeń
w rozwoju i promowaniu sportu, rekreacji i aktywnego trybu Ŝycia.

Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Powiatu Górowskiego
Strategia opracowana została w 2000 roku. Zgodnie z jej treścią:
Misją powiatu jest optymalne zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego
mieszkańców przez wykonywanie zadań publicznych nie zastrzeŜonych
ustawowo dla samorządu wojewódzkiego oraz samorządów gminnych a takŜe
dla administracji rządowej i innych organów Państwa, z poszanowaniem
środowiska i racjonalnym wykorzystaniem jego zasobów.

W Strategii sformułowano teŜ cel nadrzędny w sposób następujący:
Celem nadrzędnym rozwoju powiatu Góra jest wysoka jakość Ŝycia jego mieszkańców.

Cel nadrzędny osiągnięty ma być dzięki realizacji celów głównych, których wyróŜniono 5,
oraz celów szczegółowych.
Przedstawiają się one następująco:
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CEL GŁÓWNY

CELE SZCZEGÓŁÓWE

I. Ochrona i kształtowanie
środowiska przyrodniczego
i kulturowego

1. Kompleksowa ochrona i odnowa środowiska
przyrodniczego.
2. Odnowa środowiska kulturowego i
zagospodarowane obiekty zabytkowe.

II. ZrównowaŜony rozwój społeczny

1. Rozwój kultury i integracji społeczności
lokalnej.
2. Wyrównany poziom startu Ŝyciowego dla
młodzieŜy z miast i wsi.
3. Wysoka świadomość ekologiczna i
przestrzeganie prawa.
4. Partnerstwo w uzyskaniu poprawy zdrowia
5. Niska stopa bezrobocia.

III. ZrównowaŜony rozwój
gospodarczy

1. Wysokie preferencje dla rozwoju małych i
średnich przedsiębiorstw.
2. Poprawa struktury agrarnej i wysoka
produkcyjność rolnictwa.
3. Atrakcyjne zagospodarowanie turystyczne
powiatu.

IV. ZrównowaŜony rozwój
przestrzenny

1. Aktualne plany zagospodarowania
przestrzennego.
2. Dobre skomunikowanie powiatu z Dolnym
Śląskiem oraz Wielkopolską.
3. Pełne uzbrojenie terenów.
4. Bezpieczny system zasilania w energię
elektryczną.
5. Skanalizowanie terenów wiejskich oraz
nowoczesna gospodarka odpadami.

V. Ład w zarządzaniu

1. Wysoka aktywność organizacji
pozarządowych.
2. Skuteczna wewnętrzna informacja.
3. Pełna integracja powiatu z województwem
dolnośląskim.

Kolorem Ŝółtym oznaczono te cele szczegółowe, które maja powiązanie z Lokalną Strategią
Rozwoju dla Ujścia Baryczy.
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Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta i Gminy Góra
Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta i Gminy Góra opracowana została w 2002 roku
z perspektywą na 12 lat.
Hasłowa wizja zrównowaŜonego rozwoju Gminy Góra brzmi:
Gmina Góra bezpieczna, zasobna i przyjazna.

Cele ogólne i szczegółowe Strategii przedstawiają się następująco:
Cel ogólny ład środowiskowy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ochrona walorów przyrodniczych gminy
Większa świadomość ekologiczna mieszkańców
Racjonalna gospodarka odpadami
Rozwinięty system małej retencji
Czystsze wody powierzchniowe i gleby
Zmniejszone zanieczyszczenie powietrza.

Cel ogólny ład społeczny:

1.
2.
3.
4.
5.

Opieka ambulatoryjna dostosowana do potrzeb mieszkańców
Utrzymana i wzbogacona baza sportowa
Baza oświatowa pozwalająca na dobrą realizację zadań oświaty
Pomoc społeczna ukierunkowana na usamodzielnienie
Wskaźnik bezrobocia na poziomie średniej krajowej.

Cel ogólny ład gospodarczy:

1.
2.
3.
4.
5.

Optymalna ilość sprawnych podmiotów gospodarczych
Dochodowe gospodarstwa rolne i zakłady produkcyjne
Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna
Wysoka aktywność gospodarcza
Rozwinięta baza turystyczna

Cel ogólny ład zarządzania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprawne zarządzanie gminą
Identyfikacja radnych z problemami gminy
Dobra współpraca między samorządami
Wspieranie działalności organizacji pozarządowych i grup mieszkańców
Wzmocniona rola gminy w powiecie
Dostosowanie do potrzeb komunikacji pasaŜerskiej

Kolorem zielonym oznaczono te cele szczegółowe, które mają powiązanie ze Strategią Rozwoju
Lokalnego dla Ujścia Baryczy.
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wąsosz
W Gminie Wąsosz obowiązującym dokumentem planistycznym wyznaczającym rozwój gminy
jest Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013.
Program ten wyznacza siedem obszarów, w których rozwijała się będzie gmina. Są to:
1. Oświata.
2. Ochrona środowiska.
3. Turystyka, sport i dziedzictwo kulturowe.
4. Przedsiębiorczość.
5. Budownictwo.
6. Infrastruktura.
7. Informatyka.
Spośród wymienionych obszarów rozwojowych ze Strategią Rozwoju Lokalnego dla Ujścia
Baryczy powiązanie mają dziedzina 3 i 4.
W oczekiwanych wskaźnikach osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego dla obszaru 3. Turystyka,
sport i dziedzictwo kulturowe stwierdzono:
Głównym wskaźnikiem będzie poprawa walorów turystycznych gminy Wąsosz, zwiększenie
atrakcyjności turystycznej terenu oraz zwiększenie zainteresowania mieszkańców uprawianiem
sportu.
Natomiast w obszarze 4. Przedsiębiorczość - Planu Rozwoju Lokalnego mówi się o rozwoju
agroturystyki.
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15. WSKAZANIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, PRZEDSIĘWZIĘĆ

LUB OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH
PROGRAMÓW WDRAśANYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR.

LGD „UJŚCIA BARYCZY” w celu aktywizacji społeczności wiejskiej i jej edukacji zamierza wykorzystywać nie
tylko środki finansowe dostępne w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
ale takŜe ubiegać się będzie o wsparcie projektów w ramach innych programów i konkursów przeznaczonych
dla organizacji pozarządowych. Środki te słuŜyć będą wsparciu przedsięwzięć określonych w Lokalnej
Strategii Rozwoju.
Nie przewidujemy natomiast pozyskiwania środków na przedsięwzięcia, które nie będą słuŜyły realizacji celów
LGD lub nie będą słuŜyły realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Jako źródła pozyskania dodatkowych środków widzimy:
Program Operacyjny Kapitał ludzki (PO KL),
Regionalny Program Operacyjny dla województwa dolnośląskiego (RPO),
krajowe fundusze publiczne,
inne dostępne źródła finansowania.

W celu wyeliminowania potencjalnego zagroŜenia, jakim jest nakładanie się pomocy finansowej uzyskanej
w ramach PROW i innych programów LGD „UJŚCIE BARYCZY” wprowadzi następujące rozwiązania:
tworzenie wydzielonych kont bankowych lub subkont do obsługi innych programów niŜ PROW,
umieszczanie na rachunkach, fakturach i innych dowodach księgowych potwierdzających
poniesione koszty informacji o źródle finansowania
w przypadku współfinansowania danego kosztu z róŜnych źródeł podawana będzie odrębnie kwota
finansowania z kaŜdego programu,
kaŜdy z programów finansowanych z innego źródła niŜ PROW będzie miał wyznaczonego
kierownika projektu, odpowiedzialnego za prawidłowe wydatkowanie środków z tego programu.
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16. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONU
I OBSZARÓW WIEJSKICH.

Zgodnie z załoŜeniami Programu Leader realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju ma przyczynić się do
zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich regionu. Oznacza to podniesienie jakości kapitału społecznego
oraz rozwój gospodarczy przy jednoczesnej ochronie i zachowaniu zasobów naturalnych. Przewidziane w
ramach LSR dla obszaru Ujścia Baryczy cele oraz przedsięwzięcia w sposób bezpośredni przyczyniają się do
osiągnięcia wyŜej wymienionych efektów.
Tworzenie nowych miejsc pracy i mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich oraz wsparcie dla rolników w
rozwoju działalności pozarolniczej przyczyni się do wzrostu dochodów mieszkańców i rozwoju gospodarczego
regionu.
Z punktu widzenia obecnych uwarunkowań niezwykle istotne, szczególnie na popegeerowskich obszarach,
jest wsparcie podnoszenia jakości kapitału społecznego. Przyczynią się do tego zaplanowane w LSR działania
aktywizacyjne, pobudzające mieszkańców do zaangaŜowania społecznego i członkostwa w organizacjach
pozarządowych i grupach nieformalnych, budujące jednocześnie toŜsamość regionalną i wzmacniające więzi
społeczne i poczucie odpowiedzialności za zrównowaŜony rozwój najbliŜszej okolicy i regionu. Zaplanowane w
LSR działania edukacyjne powinny podnieść jakość kapitału społecznego poprzez wzrost kwalifikacji
zawodowych i społecznych mieszkańców obszarów wiejskich.
Oparcie rozwoju oferty turystycznej o walory przyrodniczo – kulturowe spowoduje większą dbałość o ich stan
i zachowanie tych walorów dla przyszłych pokoleń. Tworzenie i promocja tej oferty wpłynie na zwiększenie
ilości turystów odwiedzających region, a takŜe pośrednio na wzrost dochodów mieszkańców i gmin regionu.
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17. Informacja o dołączonych do LSR załącznikach.
Integralną częścią niniejszej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Ujścia Baryczy są niŜej wymienione załączniki:
1. Regulamin Walnego Zebrania Członków.
2. Regulamin Zarządu.
3. Regulamin Rady.
4. Regulamin Komisji Rewizyjnej.
5. Opis warunków technicznych i lokalowych biura LGD.
6. Opis stanowisk w biurze LGD.
7. Procedura naboru pracowników do biura LGD.
8. Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR.
9. Wzór karty oceny dla operacji: RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
10. Wzór karty oceny dla operacji: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorczości.
11. Wzór karty oceny dla operacji: Odnowa i rozwój wsi.
12. Wzór karty oceny dla operacji: Małe projekty.
13. Wniosek o ponowne rozparzenie wniosku o dofinansowanie operacji.
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