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Niniejsze opracowanie jest konsekwencją wdrażanej w latach 2007-2013 Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich stworzonej przez członków Stowarzyszenia Płaskowyż Dobrej Ziemi w 2006
i aktualizowanej w 2008 roku. Stowarzyszenie funkcjonowało od 2006 roku, jako Lokalna Grupa
Działania, budując partnerstwo na rzecz rozwoju gmin Baborów, Branice, Głubczyce i Kietrz.
W obecnym okresie programowania dołączyły do nich gminy: Głogówek, Lubrza oraz Prudnik
(z wyłączeniem miasta Prudnik, jako obszaru pow. 20 000 mieszkańców).
Członkom forum lokalnego, uczestnikom otwartych spotkań oraz respondentom wyrażającym
swoją opinię w ankietach – dziękujemy za współtworzenie tej strategii.
Zarząd LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
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ROZDZIAŁ I: CHARAKTERYSTYKA LGD
I.1 NAZWA LGD
Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” działa w formie stowarzyszenia na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach; ustawy o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz
Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000269783 13.12.2006 r.
I.2 OPIS OBSZARU
Obszar LGD leży w południowej części województwa opolskiego, administracyjnie obejmuje
cały powiat głubczycki oraz trzy gminy powiatu prudnickiego. Zajmuje obszar 1048 km2, co stanowi
11,13 % całkowitego obszaru województwa. Gęstość zaludnienia wynosi 89 osób/km2, wliczając miasto
Prudnik (ponad 20 000 mieszkańców). Obszar wiejski wchodzący w skład LGD zajmuje powierzchnię
1028 km2, który zamieszkuje 71776 osób. Gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich wynosi 70 osób
na km2. Siedem gmin leży w granicach administracyjnych dwóch powiatów: Baborów, Branice,
Kietrz i Głubczyce leżą w granicach administracyjnych powiatu głubczyckiego, a Głogówek, Lubrza
oraz Prudnik – powiatu prudnickiego. Z obszaru LGD, objętego interwencją w ramach PROW 20142020 zostało wyłączone miasto Prudnik, jako miejscowość pow. 20 000 mieszkańców. Gminy te nie są
członkami innych LGD, które ubiegają się o wybór do realizacji LSR w ramach PROW 2014-2020.

Grafika nr 1, Mapa nr 1, obszar objęty LSR – gminy, tworzące LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
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Dokumentami potwierdzającymi przystąpienie gmin do LGD są uchwały rad miast i gmin: Gmina
Baborów (Uchwała nr VI-63/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19.05.2015 r.); Gmina Branice
(Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Branice z dnia 18.05.2015 r.); Gmina Głogówek (Uchwała nr
VII/39/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.04.2015 r.); Gmina Głubczyce (Uchwała nr
VII/63/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27.05.2015 r.); Gmina Kietrz (Uchwała nr
VII/57/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28.05.2015 r.); Gmina Lubrza (Uchwała nr VII/44/2015
Rady Gminy Lubrza z dnia 8.06.2015 r.); Gmina Prudnik (Uchwała nr IX/120/2015 Rady Miejskiej
w Prudniku z dnia 28.05.2015 r.). Położenie w bezpośredniej bliskości Czech ma znaczenie dla rozwoju
całego obszaru. Nawiązywane różne formy współpracy – administracji samorządowej, organizacji
pozarządowych, czy LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” ze swoimi czeskimi odpowiednikami wpływa na
zwiększenie dostępności do nowych rozwiązń, realizację wspólnych projektów, wymianę doświadczeń
i dobrych praktyk.

Gmina

Liczba
Powierzchnia Powierzchnia
Gęstość zaludnienia
mieszkańców
w km2
w ha
na km2
ogółem

Baborów

117

11703

6192

53

Branice

122

12163

6825

56

Głubczyce

294

29434

23144

79

Kietrz
Głogówek
Lubrza
Prudnik (obszar wiejski)

140
170
83
102

16993
13903
8311
10176

11292
13682
4363
6178

81
81
52
61

Obszar razem

1028

102683

71676

69,7

Województwo opolskie

9412

941200

1 002 575

107

Tabela nr 1, Powierzchnia gmin w km2 oraz ha, liczba mieszkańców gmin i gęstość zaludnienia oraz
ww. dane dla całego obszaru objętego LSR; stan na 31.12.2013 r., źródło: Bank Danych Lokalnych
Głównego Urzędu Statystycznego; opracowanie własne
Obszar LGD objęty LSR jest spójny przestrzennie (co odzwierciedla mapa nr 1) i stanowi zwarty
geograficznie obszar. Granica obszaru LGD przebiega wzdłuż granic administracyjnych gmin
wchodzących w skład LGD i obejmuje sąsiadujące ze sobą 3 gminy wiejskie i 5 miejsko – wiejskich
o łącznej powierzchni 1028 km2. Razem z miastem Prudnik, który jest wyłączony z obszaru objętego
LSR powierzchnia wynosi 1048 km2. Są to gminy administracyjnie należące do jednego województwa
– opolskiego, leżące na Pogórzu Głubczyckim, bądź w jego bezpośredniej bliskości. W poprzednim
okresie programowania, gdy do LGD należały jedynie gminy powiatu głubczyckiego czynnik ten był
na tyle istotny, że zadecydował o wyborze nazwy LGD – „Płaskowyż Dobrej Ziemi”. Gminy wchodzące
obecnie w skład LGD położone są na styku dwóch wielkich krain geograficznych: Płaskowyżu
Głubczyckiego oraz Gór Opawskich, co również stanowi o spójności tego obszaru, podobnie, jak
położenie w pasie przygranicznym z Czechami (mapa nr 1). Obie krainy łączy Graniczna Góra –
niewielkie wyniesienie (541 m n.p.m) Gór Opawskich, wciśnięte między granicę polsko-czeską
a Płaskowyż Głubczycki. Obszar objęty LSR położony jest w południowej części województwa
opolskiego, w dorzeczu Odry i w zlewni jej dopływów: Nysy Kłodzkiej, Opawy, na zbiegu ważnych
dróg układu komunikacyjnego województwa opolskiego, śląskiego oraz Czech. Pogranicze to również
koncentracja atrakcji turystycznych i tras rowerowych (przede wszystkim czeskich).
I.3 OPIS PROCESU TWORZENIA PARTNERSTWA
Partnerstwo gmin: Baborów, Branice, Głubczyce i Kietrz skonstruowane na zasadach podejścia
Leader powstało w 2006 roku, w wyniku „Programu wdrażania podejścia Leader w województwie
opolskim” prowadzonego przez samorząd województwa. Program był skierowany do tych gmin, które
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z różnych przyczyn nie podjęły działań w ramach Pilotażowego Programu Leader +. Włodarze
wszystkich czterech gmin powiatu głubczyckiego wyrazili chęć utworzenia Lokalnej Grupy Działania.
Rozpropagowywali wśród mieszkańców gmin ideę podejścia Leader i włączyli w etap tworzenia
zarówno sektor społeczny, jak i sektor gospodarczy. 13 kwietnia 2006 r. w Głubczycach odbyło się
spotkanie inaugurujące cykl warsztatów nad budowaniem strategii rozwoju dla obszaru. Warsztaty,
w czasie których określono spójność obszaru, nazwę obszaru oraz sformułowano wizję i misję działania
odbywały się zgodnie z harmonogramem w I poł. roku 2006.
W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, społecznego
i prywatnego: przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
przedstawiciele podmiotów gospodarczych, liderzy lokalni. W czerwcu 2006 r. na zebraniu założycieli
stowarzyszenia uczestniczyło 21 osób, które złożyły deklaracje członkowskie w Stowarzyszeniu
Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”. W grudniu nastąpiła rejestracja podmiotu w KRS
i rozpoczęła się oficjalna działalność stowarzyszenia, w którym największą reprezentatywność miał
sektor społeczny, następnie publiczny, a najmniejszy: gospodarczy.
Rok

Liczba
członków
LGD

W tym sektor
społeczny

W tym osoby
fizyczne

W tym
przedsiębiorcy

W tym sektor
publiczny

2008 49
38
----6
5
2015 67
11
34
14
8
Tabela nr 2, Liczba członków LGD w roku 2008 (data aktualizacji pierwszej LSR) oraz na dzień
opracowania dokumentu; źródło: dane własne Biura LGD
Do roku 2015 Stowarzyszenie wdrażając obowiązujący LSR realizowało zadania wynikające
z działań informacyjnych, doradczych i promocyjnych, zwiększając obszar rozpoznawalności nie tylko
samej LGD, ale również poszczególnych partnerów. Stabilne i otwarte na rozszerzanie współpracy
partnerstwo rozwijało sieć kontaktów i włączało reprezentantów sektorów do swoich działań. Dzięki
temu, w czasie opracowywania nowej wersji LSR, bez problemu jej autorzy zidentyfikowali nie tylko
partnerów, ale i innych interesariuszy obszaru. Wielosektorowe partnerstwo pozwoliło na skuteczne
wdrażanie LSR w ramach PROW 2007-2013 oraz rzetelne opracowanie niniejszego dokumentu.
W chwili rejestracji w roku 2006 LGD liczyła 21 członków, w roku 2008 (roku opracowania pierwszej
wersji LSR) – 49 członków, a w 2015 r. – 67 (patrz: tabela nr 2). W roku 2015 deklarację wyrażającą
chęć przystąpienia do LGD wyraziły trzy gminy powiatu prudnickiego: Głogówek, Lubrza i Prudnik.
Członkowie LGD mają doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z różnych programów
m.in. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Sektorowy Program
Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004-2006”, Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA, PROW 2007-2013. Wszystkie realizowane
wspólnie z partnerami przedsięwzięcia nie tylko pozwoliły na zwiększenie umiejętności i kwalifikacji
samego LGD i partnerów, ale również zaangażowanie innych podmiotów życia społecznego.
I.4 OPIS STRUKTURY LGD
Na dzień 16 listopada 2015 LGD tworzy 67 członków zwyczajnych, w tym 43, będących
osobami prawnymi. Swoją reprezentację mają w tej strukturze wszystkie gminy, wchodzących w skład
obszaru i wszystkie sektory, w tym mieszkańcy terenu. Członkami LGD są przedstawiciele trzech
sektorów: publicznego, społecznego oraz gospodarczego, a także mieszkańcy obszaru (z tym, że
mieszkańcy obszaru mogą należeć do jednego z ww. sektorów). Członkostwo w LGD jest potwierdzone
złożonymi deklaracjami, a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prawnych
również właściwymi uchwałami. Zasady, organizację i tryb działania władz i organów LGD określa
przede wszystkim Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin Zarządu, Rady (organu decyzyjnego), Komisji
Rewizyjnej, Biura oraz Walnego Zgromadzenia Członków. W wyniku budowania partnerstwa
trójsektorowego członkami LGD zostały podmioty sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.
Żadna z grup interesu nie dysponuje więcej niż 49% prawa głosu; w organie decyzyjnym dla sektora
publicznego, to ograniczenie jest bardziej restrykcyjne i wynosi mniej niż 30%, Organ decyzyjny – Rada
- będzie odpowiadał za wybór operacji na poziomie lokalnym i wykaże, że wybrane operacje są zgodne
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ze strategią. Reprezentatywność LGD jest wyrażona zarówno w składzie Zarządu LGD, jak w składzie
organu decyzyjnego. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna,
która spełnia warunki określone w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach. Osoba ta musi złożyć
Zarządowi Stowarzyszenia deklarację członkowską wraz z rekomendacją zawierającą pozytywną opinię
w zakresie działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, udzieloną
przez partnera społecznego lub gospodarczego, lub jednostkę samorządu terytorialnego, lub Lokalną
Grupę Działania. Członek zwyczajny zobowiązany jest do opłacenia składki członkowskiej. Członkami
zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być również osoby prawne w tym jednostki samorządu
terytorialnego, które przedstawią uchwałę organu stanowiącego zawierająca: deklarację przystąpienia
do LGD, wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD i dokona opłaty składki.
Zarząd pełni funkcje zarządcze wynikające ze statutu organizacji, w tym: reprezentuje
stowarzyszenie na zewnątrz, kieruje bieżącą działalnością stowarzyszenia, zatwierdza lokalne kryteria
wyboru projektu, rozpatruje odwołania od beneficjentów wnioskujących o dofinansowanie w ramach
realizacji LSR, przesyła uchwały organu decyzyjnego do organu wdrażającego PROW 2014-2020 oraz
zatwierdza przedstawione przez Radę listy rankingowe w ramach wdrożonego programu grantowego.
Najważniejszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które pełni funkcje
organu zatwierdzającego ważniejsze decyzje stowarzyszenia, w tym: uchwalenie statutu i jego zmian,
wybór i odwołanie pozostałych władz LGD, zatwierdzanie procedur funkcjonowania LGD,
zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju i jej zmian. Komisja Rewizyjna pełni w organizacji funkcje
kontrolne i odpowiada za przeprowadzanie kontroli bieżącej pracy Stowarzyszenia, występowanie do
walnego zebrania o udzielenie absolutorium dla Zarządu z tytułu złożonego sprawozdania. Obsługa
prawna i finansowo-księgowa prowadzona będzie w oparciu o zlecenie usługi na zewnątrz firmie
o właściwym profilu działalności (Kancelaria prawna lub Biuro rachunkowe). Wszyscy pracownicy
Biura są zobowiązani odpowiednio zabezpieczać i przechowywać oryginały dokumentów związanych
z wdrażaniem LSR w zakresie zadań należących do ich zakresów obowiązków. Dokumentacja
(obejmująca także potwierdzone za zgodność z oryginałem wydruki elektronicznych wersji
dokumentów) dotycząca realizacji LSR będzie archiwizowana w oddzielnych opisanych
i oznakowanych teczkach. Elektroniczne wersje dokumentów występujące w procesie obsługi LSR są
przechowywane przez pracowników wyznaczonych przez Dyrektora Biura na zabezpieczonych dyskach
sieciowych Biura. W przypadku korespondencji elektronicznej wydruk podpisuje nadawca/odbiorca
i przechowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji. Dyrektor Biura odpowiada za właściwe
zarządzanie elektronicznym systemem oceny wniosków. Pracownikom powierzono obowiązki
z zakresu wdrażania zadań z zakresu animacji lokalnej oraz współpracy, które przedstawia tabela
nr 3. Ustalono również planowane metody ich pomiaru.
Animacja to metoda o charakterze edukacyjnym, która polega na takim organizowaniu procesu
społecznego, aby jego uczestnik/uczestniczka nabyła umiejętności i postawy społeczne oraz
obywatelskie, które spowodują pogłębienie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, co przełoży
się na ich aktywność na rzecz rozwoju lokalnego. LGD przyjęło na siebie rolę animatora jeszcze
w poprzednim okresie programowania, chociaż część działań z tego wynikających była prowadzona
intuicyjnie. Praca nad niniejszą strategią pozwoliła nam na oficjalne rozpoczęcie tego procesu
(ożywienie), natomiast wdrażanie LSR będzie związane z kontynuacją tego etapu oraz realizacją
kolejnych dwóch: uczestnictwa oraz samoorganizacji. Celem działań animacyjnych prowadzonych
przez LGD jest podwyższenie poziomu sprawności rozwiązywania problemów lokalnych oraz realizacji
celów LSR wspólnie ze wszystkimi podmiotami życia społecznego. Animacja, którą zaplanowaliśmy
jest odpowiedzią na małą aktywność w środowiskach biernych, zaniedbanych i wykluczonych.
Osiągnięcie celu będzie wymagało współpracy LGD z ośrodkami ekonomii społecznej, ośrodkami
pomocy społecznej, powiatowymi urzędami pracy, sołtysami, lokalnymi organizacjami
pozarządowymi. Do głównych zadań LGD jako animatora należeć będzie rozwój partnerskich relacji
w środowisku lokalnym i budowanie struktur komunikacyjnych pomiędzy potencjalnymi partnerami
społecznymi. Współpraca w stosunku do animacji ma zatem charakter podporządkowany.
W odniesieniu do grup defaworyzowanych animacja będzie wpływać na rozwój przedsiębiorczości, nie
tylko w klasycznym rozumieniu tej definicji, ale także w ujęciu szerszym. Aktywne uczestnictwo
w działaniach związanych z realizacją celów LSR, wdrażanych również przez animację, pozwala na
rozszerzenie grupy znajomych, zwiększenie dostępności do informacji o zasobach obszaru, działalności
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LGD, możliwości uzyskania wsparcia, nauki nowych umiejętności, a także wzrost doświadczenia
zawodowego.
Podstawą udanej animacji jest uczestnictwo: inicjatora, liderów, grup defaworyzowanych:
wspólne diagnozowanie i wspólne szukanie rozwiązań. W ramach niniejszej strategii zaplanowaliśmy
dwa główne zadania animacyjne: wspieranie włączenia grup defaworyzowanych (osób w wieku poniżej
26 r.ż. oraz w wieku 50 i więcej lat) oraz inicjowanie tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz
aktywniejszego uczestnictwa mieszkańców obszaru w życiu społecznym. Wybrane metody: spotkania,
praca grupowa, warsztaty. Animacja jest składową zarówno funkcjonowania Biura (ze względu na
przypisanie obowiązków z niej wynikających określonemu pracownikowi), jak i aktywizacji (ze
względu na przeprowadzenie działań nie wynikających bezpośrednio z obowiązków pracowniczych, np.
koszty związane z wynajmem sal, zatrudnieniem ekspertów).
Zarząd Stowarzyszenia LGD zatrudnia pracowników Biura LGD, którzy odpowiedzialni będą
za wdrażanie LSR, administracyjną obsługę Rady i Zarządu oraz współpracę z beneficjentami
ostatecznymi w zakresie szkoleń, doradztwa, monitoringu, ewaluacji, promocji oraz realizacji projektów
współpracy i wdrażania projektów grantowych. Dlatego niezmiernie ważną rzeczą było precyzyjne
określenie wymagań koniecznych i pożądanych w odniesieniu do kandydatów mających ewentualnie
takie zadania wykonywać. Równie ważne jest odpowiednie zaplecze lokalowe i techniczne, które nie
tylko będzie zapewniało prawidłową możliwość przyjmowania i obsługi interesantów, ale również
dawało możliwości właściwego archiwizowania dokumentów i organizacji spotkań, warsztatów,
konferencji itp. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” określiło
następujące wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do pracowników, których należy zatrudnić,
określone zostały również procedury ich naboru. W skład biura wchodzą cztery osoby: dyrektor Biura;
pracownik do spraw administracyjno – biurowych, specjalista do spraw koordynowania projektów;
specjalista do spraw promocji i monitoringu. LGD do potrzeb właściwej realizacji LSR w tym do
prowadzenia oceny naborów wniosków może zatrudniać ekspertów. Wszyscy pracownicy Biura LGD
zatrudniani będą zgodnie z przyjętą procedurą określoną w Regulaminie Pracy Biura, przyjętym przez
WZC.
I.5 OPIS SKŁADU ORGANU DECYZYJNEGO
Organem decyzyjnym Stowarzyszenia jest jego Rada Programowa LGD „Płaskowyż Dobrej
Ziemi”, która odpowiada za wybór operacji do dofinansowania zgodnie z zatwierdzonymi kryteriami
wyboru operacji. Decyzje tego organu są ostateczne i Zarząd LGD nie ma w tym zakresie żadnych
kompetencji, poza obowiązkiem przesłania uchwał organu decyzyjnego do organu wdrażającego
PROW 2014-2020 oraz zatwierdzenia przedstawionej przez Radę listy rankingowej w ramach
wdrożonego programu grantowego. Rada składa się z Przewodniczącego i 11 członków. Wyboru
Przewodniczącego Rady Programowej i pozostałych członków Rady dokonuje Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy członków.
Członkostwa w niej nie wolno łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. Kadencja
Rady trwa trzy lata. W razie zmniejszenia się składu Rady Programowej w toku kadencji, w skład organu
na okres do końca kadencji wchodzi osoba, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę
głosów z zastrzeżeniem zachowania odpowiednich parytetów. W przypadku wakatu na stanowisku
Przewodniczącego Rady, przeprowadza się ponowne wybory spośród członków Rady. Sytuacje
związane z wygaśnięciem mandatu członka Rady, w tym powody odwołania członka określa statut oraz
Regulamin Pracy Rady Programowej.
Walne Zebranie w dn. 23 listopada 2015 r. podjęło uchwałę, na podstawie której powołało
nowowybraną Radę, będącą organem decyzyjnym w okresie programowania 2014-2020.
Skład Rady kształtuje się następująco:
- 12 członków Rady wybranych przez Walne Zebranie Członków LGD, w tym przynajmniej jedno
miejsce przypada kobiecie i jedno miejsce przypada osobie poniżej 35 roku życia (warunki te mogą być
spełnione łącznie) oraz że:
- sektor publiczny – stanowi mniej niż 30% pełnego składu Rady, tj. nie więcej niż 3 osoby
- sektor społeczny, w tym mieszkańcy – stanowi co najmniej 4 przedstawicieli,
- sektor gospodarczy – co najmniej 4 przedstawicieli.
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Mieszkańcy obszaru, mający w okresie 2014-2020 swoją reprezentację w Radzie mogą należeć do
któregoś z trzech sektorów. Parytety, które dotyczą udziału nie więcej niż 49% grup interesu będą
utrzymane każdorazowo podczas głosowań nad wyborem wniosków. Wszystkie zasady, na podstawie
właściwych regulaminów, wskazują rekomendacje dot. ograniczeń, upoważnień, prowadzenia rejestru
interesów członków organu decyzyjnego oraz spis działań dyscyplinujących członków organu
decyzyjnego.
Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach
lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie. Żaden z członków organu decyzyjnego
nie może być zatrudniony w biurze LGD. Szczegółowe zasady i procedury (w tym również procedurę
wyłączenia członka od udziału w dokonywaniu operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą
wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności w szczególności w przypadku ubiegania się członka
organu decyzyjnego o wybór jego operacji w ramach działania, o którym mowa w ustawie z dnia 20
lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020; ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
oraz rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020) funkcjonowania Rady LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” oraz sposób jej
powoływania i zmian w składzie, określa Regulamin Rady.
I.6 CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W PROCESIE DECYZYJNYM
Członkowie Rady posiadają doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju
obszarów wiejskich, udziału w różnego typu projektach i programach, w tym także w projektach
finansowanych ze środków UE, w tym pracy lub współpracy z przedstawicielami społecznymi
i gospodarczymi tego sektora. Członkowie Rady reprezentujący sektor publiczny mają doświadczenie
w zarządzaniu środkami publicznymi lub brały udział w pracach różnego typu komitetach, komisjach
i ciałach decyzyjnych różnych organizacji i instytucji. Wszyscy członkowie Rady zgłosili się
dobrowolnie i zostali wybrani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż
Dobrej Ziemi”. Każdy z członków złożył podpisane oświadczenie, że dysponuje doświadczeniem
i wiedzą umożliwiającymi właściwą i zgodną z prawem ocenę wniosków. Dla pracowników Biura oraz
członków Rady i Zarządu został opracowany „Plan szkoleń”, w którym ujęto szkolenia z zakresu prawa
pracy, obsługi programów komputerowych, wykorzystania nowych mediów w informacji i promocji,
dokumentów programowych, archiwizacji, ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego i praw
pokrewnych. Pracownicy Biura świadczący doradztwo w zakresie wdrażania LSR oraz dokumentów
programowych i wytycznych krajowych oraz unijnych poddani są ewaluacji na podstawie
opracowanych formularzy oceny udzielonego doradztwa, stanowiących załącznik do Regulaminu Pracy
Biura. Członkowie Rady potwierdzają uzyskane kwalifikacje z zakresu oceny wniosków wg lokalnych
kryteriów wyboru na podstawie testu pisemnego, sporządzanego zg. z „Planem Szkoleń” w określonych
terminach.
Każdy z członków Rady zgłasza wyłączenie z obrad organu decyzyjnego w przypadku, gdy:
członek Rady lub osoba prawna, którą reprezentuje jest wnioskodawcą, bądź też zachodzi między nimi
stosunek bezpośredniej podległości służbowej lub członek Rady jest spokrewniony z wnioskodawcą,
lub też jest powiązany zawodowo lub rodzinnie z przedsiębiorstwem, będącym wnioskodawcą. Zgodnie
z rekomendacjami przyjęliśmy również nieupoważnianie osób trzecich do udziału w podejmowaniu
decyzji w Radzie, co oznacza, że funkcję członka organu decyzyjnego muszą być pełnione osobiście, tj.
w przypadku osób fizycznych wybranych do rady – przez te osoby, zaś w przypadku osób prawnych –
przez osoby, które na podstawie dokumentów statutowych lub uchwał właściwych organów są
uprawnione do reprezentowania tych osób prawnych. Skład Rady oraz monitorowanie jej działalności
(podejmowanych decyzji) pozwoli na wykluczenie wpływu określonych grup interesu. Dzięki
publikowaniu na stronie www.plaskowyz.pl protokołów z oceny wniosków oraz przedstawianie ich do
wglądu w wersji papierowej, wraz z informacją dotyczącą wyłączenia członków Rady w przypadku
zaistnienia konfliktu interesów, monitorowanie działalności organu decyzyjnego będzie miało charakter
publiczny. Jeśli w ciągu 7 dni od dnia publikacji na stronie internetowej plaskowyz.pl do Zarządu LGD
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wpłynie (liczy się data złożenia lub doręczenia, a nie data stempla pocztowego) udowodnione pisemne
powiadomienie, potwierdzające zaistnienie konfliktu interesu w przypadku opublikowanego naboru,
a Zarząd dowód ten przyjmie, nastąpi w ciągu kolejnych 7 dni ponowne przeliczenie punktów
wskazanego w powiadomieniu wniosku z wyłączeniem zakwestionowanego/-anych wnioskiem
członka/-ów Rady. Biuro LGD prowadzi rejestr konfliktu interesu, który jest aktualizowany po
zakończeniu każdego z naborów i publikowany na stronie internetowej LGD oraz udostępniany
w Biurze LGD w wersji papierowej.
Obsługa organu decyzyjnego Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” zapewniona jest
przez Biuro Stowarzyszenia. Funkcję arbitrażową podczas obrad Rady pełnić będzie Przewodniczący
Rady, którego opinia jest ostateczna w przypadku kwestii spornych związanych z zastosowaniem
kryteriów oceny operacji. Nadzór nad poprawnością dokumentacji związanej z każdym z naborów i jej
bieżącej weryfikacji, wgrywania elektronicznych wersji wniosków do elektronicznego systemu oceny
i moderowania pracy członków Rady w tym systemie, przygotowania protokołów, w tym listy członków
wyłączonych z głosowania wraz z podaniem przyczyny, upubliczniania tych informacji prowadzić
będzie pracownik Biura, który zapewniać będzie ponadto obsługę techniczną posiedzeń Rady.
Ocena wniosków będzie przebiegała z wykorzystaniem systemu elektronicznego (członkowie
Rady potwierdzą w deklaracji bezstronności, że nie będą udostępniać treści zamieszczonych w systemie
osobom trzecim). Ocena w systemie elektronicznej ułatwi i przyspieszy pracę członków Rady, którzy
podczas posiedzenia będą mogli bezpośrednio zweryfikować swoje oceny oraz dokonać ich
uzasadnionych zmian.
I.7 DOKUMENTY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE LGD
Funkcjonowanie LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” regulują następujące dokumenty: Procedura
wyboru i oceny wniosków w ramach LSR z załącznikami: Deklaracja bezstronności i pounfości, Kartą
wstępnej oceny, Kartą zgodności z PROW 2014-2020, Kartą zgodności z LSR,Kartą zgodności
z lokalnymi kryteriami (w odniesieniu do operacji oraz projektów grantowych). Statut, Regulamin
Walnego Zebrania Członków, Regulamin Rady Programowej, Regulamin Komisji rewizyjnej,
Regulamin Zarządu; Regulamin Biura LGD wraz z załącznikami Procedura zatrudnienia, Opis
stanowisk, Karta doradztwa, Zasady udostępniania informacji, Animacja, Metody badania efektywności
doradztwa.
ROZDZIAŁ II: PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR
W opracowywaniu LSR wykorzystaliśmy metody/techniki partycypacyjne dostosowane do
interesariuszy obszaru oraz adresatów konkretnych działań. Wykorzystane metody: praca forum
lokalnego (na każdym etapie prac nad LSR); umożliwienie wyrażania opinii wszystkim mieszkańcom
obszaru w ankietach papierowych i elektronicznych (na kluczowych etapach prac nad LSR: diagnoza,
analiza SWOT (dwukrotnie), cele, wskaźniki); publikacja wyników ankiet, kwestionariusz
pogłębiony adresowany do grupy lokalnych przedsiębiorców, konsultacje założeń, diagnozy, analizy
SWOT, opracowywania celów i wskaźników, kryteriów wyboru, ewaluacji i monitoringu, planu
komunikacji w wersji elektronicznej wśród członków LGD; głosowanie oraz dyskusja nad wyborem
określonych zapisów, włączeniowa metoda „stolikowa” wykorzystywana podczas warsztatów nad
celami i wskaźnikami, spotkania otwarte prowadzone zgodnie z upublicznionym harmonogramem
spotkań (diagnoza, analiza SWOT, cele, wskaźniki).
W określeniu narzędzi partycypacyjnych wykorzystaliśmy doświadczenie z poprzedniego
okresu programowania oraz dotychczasowy bezpośredni kontakt z mieszkańcami, partnerami LGD –
wszystkimi interesariuszami. W celu prowadzenia funkcji koordynujących, organizacyjnych,
doradczych oraz informacyjnych zostało powołane forum lokalne, do którego mogli zgłosić się
członkowie LGD lub osoby przez nie rekomendowane. Udział w pracach forum był społeczny
i dobrowolny. Forum miało za zadanie spotykać się w razie potrzeb, zawsze po przeprowadzeniu
działań, które wymagały zebrania materiałów, ich zredagowania, analizy i upublicznienia. Członkowie
forum – reprezentujące różne sektory – konsultowali materiały opracowywane na każdym z etapów
opracowania LSR oraz analizowali uwagi składane przez mieszkańców w ramach konsultacji. Forum
tworzyli: Danuta Szwiec - reprezentująca mieszkańców obszaru, Jarosław Horodecki - reprezentant
Gminy Głubczyce- sektor publiczny, Teresa Grabowska - reprezentująca mieszkańców obszaru, Róża
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Kaczmar - reprezentująca sektor społeczny, Adam Buchaniec – reprezentujący sektor gospodarczy,
Iwona Kopaniecka – reprezentująca sektor społeczny, Elżbieta Kielska – gmina Baborów reprezentująca sektor publiczny oraz, jako wsparcie techniczne: Adriana Dziaczyszyn –
Dyrektor/Dyrektor Biura LGD, Marzena Rak – pracownik Biura LGD. Członkowie forum określili
najważniejsze aspekty, które powinny znaleźć się w planowanych ankietach oraz wskazał zakres prac,
jakie należało powierzyć firmie zewnętrznej, która wsparła proces pracy Zespołu nad strategią
w zakresie: koordynowania harmonogramu prac, przeprowadzenia warsztatów i przygotowania treści
ankiet oraz kwestionariusza. Aktywny udział reprezentantów społeczności, a zarazem przedstawicieli
wszystkich sektorów życia publicznego w pracach nad LSR pozwolił na stworzenie dokumentu, który
będzie skutecznie im służył.
Na podstawie posiadanych przez LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” danych oraz doświadczeń
określiliśmy grupy docelowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi z zakresu
opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Na podstawie tych informacji sporządziliśmy listę
potencjalnych kategorii adresatów działań (interesariuszy) związanych przygotowaniem LSR.
Wyodrębniliśmy następujące kategorie adresatów działań: (1) przedstawiciele sektora publicznego:
pracownicy urzędów gmin, radni, pracownicy instytucji publicznych: instytucji kultury, ośrodków
pomocy społecznej, nadleśnictw, powiatowych urzędów pracy; (2) przedstawiciele sektora społecznego:
reprezentanci organizacji pozarządowych rejestrowanych w KRS (w tym jednostki OSP); kluby
sportowe rejestrowane w starostwach powiatowych, rejestrowane w Opolskim Związku Rolników
i Organizacji Społecznych w Opolu koła gospodyń wiejskich; spółdzielnie socjalne, przedstawiciele
wspólnot religijnych; (3) przedstawiciele sektora gospodarczego: lokalni przedsiębiorcy – potencjalni
beneficjenci działań ujętych w LSR (mikro i mali przedsiębiorcy); reprezentanci organizacji
branżowych; instytucje otoczenia biznesu, rolnicy; (4) mieszkańcy obszaru – osoby fizyczne, nie
deklarujące formalnej przynależności do ww. grup. W stosunku do każdej z kategorii adresatów –
w związku z różnym statusem zawodowym, doświadczeniem w ocenie potrzeby uczestniczenia
w przygotowaniu dokumentów strategicznych, potrzebą współuczestniczenia w działaniach na rzecz
rozwoju obszaru i kompetencjami z zakresu szans, jakie dają fundusze unijne, czy dostępie do
nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych – należy na etapie informowania o możliwości włączania
zastosować różne techniki komunikacyjne.
Zdecydowaliśmy o wykorzystaniu w konsultacjach następujących narzędzi: otwartych spotkań
poświęconych analizie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, ankiet w wersji
elektronicznej i papierowej, kwestionariusza pogłębionego (adresowanego do przedsiębiorców),
indywidualnych wywiadów terenowych oraz konsultacji projektu LSR (z wykorzystaniem sieci
internetowej oraz podczas spotkania otwartego i w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków LGD).
By działania te były skuteczne określiliśmy nie tylko harmonogram spotkań, ale także cele planu
włączenia społecznego. Zaplanowaliśmy połączenie technik, tak, aby dotarcie do każdej z kategorii
adresatów było jak najbardziej efektywne. Na potrzeby włączenia społecznego zostały przygotowane
przez zespół ekspertów (w ramach zapytania ofertowego wybraliśmy firmę, której powierzyliśmy
wsparcie wybranych zadań przy opracowywaniu LSR) ankiety: pierwsza – dotycząca oceny potencjału
obszaru, druga o charakterze kwestionariusza pogłębionego – dotycząca analizy potencjału
gospodarczego i potrzeb rynkowych lokalnych przedsiębiorców była prowadzona w terenie w formie
wywiadu zogniskowanego. Wykonaliśmy plakaty informacyjne, które zostały rozmieszczone
w urzędach gmin obszaru; powiatowych urzędach pracy (głubczycki i prudnicki), ośrodkach pomocy
społecznej, domach kultury, świetlicach, sklepach. Plakaty zostały także przekazane sołtysom
poszczególnych miejscowości do umieszczenia na tablicach wiejskich. Informację o otwartych
spotkaniach były również emitowane w Radio Opole.
Spotkania adresowane do mieszkańców oraz podmiotów życia społecznego i gospodarczego
odbyły się dwukrotnie: pierwsze miały charakter ogólny, otwarty, z wykorzystaniem metod
partycypacyjnych: wykład, dyskusja, analiza danych. Odbyły się w każdej z gmin wchodzących w skład
obszaru. Podczas tych spotkań zostały przedstawione analizy SWOT, planowane do osiągnięcia cele
oraz zasady opracowania wskaźników. Prowadzili je eksperci zewnętrzni. Uczestnicy otrzymali
informacje o działaniach zaplanowanych w ramach wsparcia, harmonogramy, dane do strony,
fanpage’a, biura LGD, godzin otwarcia oraz zaproszenia na spotkania drugie - podczas których
nastąpiła ostateczna weryfikacja zapisów analizy SWOT, celów i wskaźników (na podstawie
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przedstawionego do konsultacji projektu LSR). W spotkaniach drugich brali udział przede wszystkim
główni interesariusze, mający wpływ i chęć wpływania na to, co dzieje się na obszarze pod względem
gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Podstawowym narzędziem z zakresu wysokich technologii
(dla osób, które posługują się komputerem i mają dostęp do internetu) była strona internetowa
www.plaskowyz.pl oraz profil na portalu społecznościowym Facebook. Na stronie internetowej były
opublikowane informacje dotyczące działań zaplanowanych podczas wsparcia przygotowawczego,
w tym harmonogram spotkań, ze wskazaniem daty, miejsca i zakresu tematycznego spotkań i akcji oraz
elektroniczne formularze ankiety o charakterze ogólnym (ankieta – kwestionariusz pogłębiony –
adresowany do przedsiębiorców był wypełniany bezpośrednio przez ankietera terenowego) oraz
formularze umożliwiające zgłaszanie propozycji do analizy SWOT. W dziale „Aktualności” na bieżąco,
w miarę potrzeb, publikowane były informacje dotyczące realizowanych działań. Podobne informacje
– tylko w skróconej formie – były zamieszczone na profilu portalu społecznościowego fb, który jest
fanpage’em LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”. Osoby, które nie miały dostępu do komputerów i sieci
internetowej były informowane o wydarzeniach, działaniach, spotkaniach dzięki plakatom
rozmieszczonym w miejscach powszechnie dostępnych i często odwiedzanych. Informacje o realizacji
LSR były również publikowane w lokalnych gazetach: „Tygodnik Prudnicki”, „Życie Głogówka”,
„Echo Baborowa”, „Informator Branicki”. Każdy z nośników informacji: gazety, plakaty, strona
internetowa, fanpage, ulotki zawierały dane kontaktowe do biura LGD. Dla osób wykluczonych
cyfrowo przygotowaliśmy również papierowe wersje ankiet, które zostały umieszczone w urzędach
gmin obszaru; powiatowych urzędach pracy (głubczycki i prudnicki), ośrodkach pomocy społecznej,
domach kultury, świetlicach, sklepach. Promowaliśmy wszelkie wydarzenia publikując na stronie
internetowej zdjęcia ze spotkań
Zarówno wyniki konsultacji - które stały się podstawą opracowania części strategicznej LSR przeprowadzonych z wykorzystaniem ankiet, jak i propozycje zapisów analizy SWOT zostały podane
do powszechnej wiadomości na stronie internetowej www.plaskowyz.pl. Na tej stronie, a także na
stronach gmin tworzących partnerstwo została także opublikowana wersja elektroniczna projektu LSR
wraz z możliwością wprowadzania uwag (formularz ankiety), a pracownicy Biura wraz z pracownikami
urzędów odpowiadali za przekazanie informacji o konsultowanym dokumencie mieszkańców oraz
podmiotom społecznym i gospodarczym obszaru. Projekt LSR był prezentowany i poddany dyskusji
i głosowaniu podczas spotkania forum lokalnego. Wszystkie pozyskane podczas konsultacji na etapie
opracowywania diagnozy oraz na etapie oceny projektu LSR wnioski z konsultacji zostały
przeanalizowane przez Zespół i uwzględnione w powstałym dokumencie.
Partycypacyjny charakter LSR nie ogranicza się jedynie do włączenia społecznego na etapie
opracowania dokumentu. Identyfikacja poszczególnych kategorii adresatów LSR umożliwiła określenie
narzędzi, które zostaną wykorzystane zarówno w trakcie wdrażania LSR, jak i oceny osiągnięcia
założonych wskaźników. Najważniejszym narzędziem będzie realizacja „Planu komunikacji” opisanego
w rozdziale IX oraz stanowiącego załącznik do niniejszej strategii. Wszystkie narzędzia partycypacyjne
są dostosowane do potrzeb i możliwości grup odbiorców, w tym do przedstawicieli grup określonych
w LSR jako grupy defaworyzowane, tj. osoby do 26 roku życia oraz osoby po 50 roku życia.
Analiza kanałów dystrybucji informacji do tych dwóch rodzajów grup pozwoliła na
rozróżnienie w zakresie podstawowym narzędzi: do osób w wieku poniżej 26 lat najszybszym
narzędziem dostępu do informacji jest sieć internetowa, natomiast do osób w wieku pow. 50 lat –
informacja przekazana w sposób tradycyjny, z wykorzystaniem sieci sąsiedzkiej, czy znajomych,
bezpośrednie spotkanie w środowisku bezpiecznym i znajomym, zainicjowane lub polecone przez
osobę rozpoznawalną. Stąd też wybranie tych dwóch typów kanałów informacyjnych, wykorzystanych
już podczas prac nad opracowaniem LSR (należy odnotować, że w spotkaniach chętniej uczestniczyli
ludzie starsi, oni też reagowali na zaproszenia do wypełnienia ankiety podczas imprez plenerowych).
Te dwa główne kanały zostaną wykorzystane do planowanych działań partycypacyjnych związanych
z wdrażaniem i ewaluacją LSR. W partycypacyjnym procesie aktualizacji wykorzystamy sieciowanie
informacji poprzez sołectwa, urzędy miast i gmin, instytucje wspierające biznes, ośrodki pomocy
społecznej, ośrodki zdrowia i kultury, media, stowarzyszenia i fundacje, urzędy pracy itp. działające na
rzecz obszaru LGD, instytucje edukacyjne i prywatne przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje LGD,
bazując na administrowanych przez nich tablicach informacyjnych, bezpośrednim dostępie do grupy
docelowej komunikatu, stronach i portalach www. Informacje zwrotne przekazywane przez
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beneficjentów LSR, w tym przedstawicieli grup defaworyzowanych, staną się podstawą do
przeprowadzenia ewaluacji własnej LGD w latach 2018 oraz 2020, a wyniki tej ewaluacji – do podjęcia
decyzji o aktualizacji LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru. Proces aktualizacji będzie prowadzony
z wykorzystaniem pozyskanych wcześniej danych (informacji zwrotnych) i będzie składał się
z: informacyjnych spotkań otwartych (wykorzystujących dostępne techniki animacyjne i aktywizujące)
oraz wyrażania opinii z wykorzystaniem ankiet. Formalna aktualizacja LSR zostanie przeprowadzona
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz statutem LGD.
Efektywność LSR zależy od osiągnięcia wskaźników przypisanych do celów strategicznych
i przedsięwzięć. Najważniejszą dla osiągnięcia tych założeń jest aktywność wnioskodawców
uczestniczących w prowadzonych przez LGD naborach, czyli potencjalnych beneficjentach. Są to: (1)
– mikro i mali przedsiębiorcy; (2) – zarejestrowane i nieformalne organizacje społeczne, w tym parafie;
(3) – jednostki samorządu terytorialnego; (4) – osoby fizyczne – mieszkańcy obszaru, nie należący do
żadnej z wymienionych wcześniej grup. Do ww. grup należą osoby wskazane w trakcie prac nad LSR
jako defaworyzowane, tj. osoby poniżej 26 r.ż. oraz osoby pow. 50 r.ż.
Takie założenie było dla autorów LSR punktem wyjścia, jednak samo wskazanie grup
szczególnie istotnych nie miałoby znaczenia dla realizacji strategii, gdyby realizowane przez te osoby
operacje nie wynikały z faktycznych potrzeb i problemów związanych z obszarem. Podczas wszystkich
etapów prac nad niniejszym dokumentem braliśmy więc pod uwagę nie tylko kto jest dla nas
najważniejszy, ale także zadawaliśmy pytanie: dlaczego?
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Etap prac nad LSR

Działanie

Powołanie forum lokalnego, w skład
którego weszli przedstawiciele
różnych sektorów na zasadzie
dobrowolności. Forum działało
regularnie podczas prac nad LSR i
miał charakter koordynujący,
organizacyjny, doradczy oraz
informacyjny.
Forum przeprowadziło także analizę
wpływu założonych celów do
standardów ochrony środowiska
Diagnoza obszaru oraz etap Definiowanie potrzeb i problemów;
identyfikacji grup docelowych LSR ustalanie kierunków rozwoju
Określanie celów i wskaźników
Opracowanie planu
komunikacyjnego
Kryteria wyboru operacji
Diagnoza obszaru oraz etap
identyfikacji grup docelowych LSR
Określanie celów i wskaźników
Opracowanie zasad wyboru
operacji i ustalanie kryteriów
wyboru
Opracowanie zasad monitoringu
i ewaluacji
Opracowanie planu
komunikacyjnego

Daty
01.07.2015
–
23.11.2015

05.08.2015
–
13.08.2015
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Metoda/technika
partycypacyjna
Dyskusja, głosowanie

Wyniki wykorzystane w procesie
opracowywania LSR
Ustalenie narzędzi
komunikacyjnych i technik
partycypacyjnych
wykorzystywanych w kolejnych
etapach pracy nad LSR; dyskusja
nad zaproponowaną przez firmę
zewnętrzną treści ankiety ogólnej
oraz kwestionariusza pogłębionego
oraz głosowanie nad zmianami
zapisu niektórych punktów

Ankieta w wersji
papierowej
Ankieta w wersji
elektronicznej
Wywiad grupowy
Wywiad indywidualny

Otwarte konsultacje ankietowe –
ankieta w wersji papierowej
(dostępna w Biurze LGD oraz w
urzędach miast i gmin, instytucjach
współpracujących) skierowana do
mieszkańców wszystkich gmin
obszaru, służąca wyrażeniu opinii
oraz przekazaniu sugestii
dotyczących obszaru. Wersja
elektroniczna ankiety umieszczona
na stronie plaskowyz.pl w dniu
05.08.2015 r. Wyniki ankiety były
podstawą spotkań otwartych,
połączonych z warsztatami oraz
głosowaniem nad proponowanymi
rozwiązaniami.
Ankiety pozwoliły określić grupę
defaworyzowaną, tj. osoby poniżej
26 r.ż. oraz osoby w wieku 50 i
więcej lat
Wyniki badań – wraz z zapisami
poprzedniej LSR - były podstawą

Diagnoza obszaru
Opracowanie planu
komunikacyjnego

Definiowanie potrzeb i problemów
przedsiębiorców

05.08.2015
–
12.08.2015

Kwestionariusz
pogłębiony
zogniskowany;
wywiad indywidualny

Diagnoza obszaru
Określanie celów i wskaźników
Opracowanie zasad wyboru
operacji i ustalanie kryteriów
wyboru

Wstępna ocena i potencjał obszaru
oraz lista zadań priorytetowych
zgodnych z Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020
Oraz przeprowadzenie dyskusji nad
słabymi i mocnymi stronami obszaru
oraz szansami i zagrożeniami z nim
związanymi.

Baborów
17.08.2015
Kietrz
17.08.2015
Branice
18.08.2015
Głubczyce
18.08.2015
Prudnik
20.08.2015
Lubrza
20.08.2015
Głogówek
21.08.2015

Otwarte spotkania
informacyjne z częścią
poświęconą wyrażeniu
opinii, z
wykorzystaniem
technik: warsztat,
dyskusja, głosowanie
Metoda 5WHY

Odniesienie zapisów analizy SWOT
do identyfikacji problemów, dyskusji
nad celami i wskaźnikami, a
kreowanie sytuacji wyboru
właściwych operacji zgodnie z
propozycjami kryteriów wyboru.
Ocena sytuacji społecznej.
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do dyskusji nad zapisami analizy
SWOT, celami LSR oraz kryteriami
wyboru operacji, a także dla
potrzeb tworzenia planu
komunikacji. Wyniki badań
opublikowane zostały 2.10.2015 r.
na stronie plaskowyz.pl
Zapisy posłużyły do opracowania
część LSR poświęconej specyfice
obszaru oraz do zapisów analizy
SWOT. Nastąpił bezpośredni
kontakt z wyznaczonymi przez
forum interesariuszami –
reprezentantami sektora
gospodarczego. Pozyskane dane
zostały wykorzystane do rozdziału
diagnostycznego, w części
poświęconej lokalnej gospodarce
oraz w SWOT
Prezentacja zebranych danych z
ankiet. Zapisy dot. proponowanych
kierunków rozwojowych oraz
obserwowanych potrzeb zostały
wprowadzone do LSR i stały się
podstawą identyfikacji problemów
oraz celów.
Podczas spotkań odbyła się także
dyskusja nad opracowaniem zasad
wyboru operacji i kryteriami
wyboru operacji
Członkowie forum przeprowadzili
analizę sytuacji społecznej z
wykorzystaniem narzędzia 5WHY

Diagnoza obszaru

Określanie celów i wskaźników

Publikacja na stronie plaskowyz.pl
ostatecznej wersji zapisów analizy
SWOT (po usunięciu zapisów
określonych przez uczestników
procesu partycypacyjnego jako
marginalnych dla specyfiki obszaru)
Hierarchizacja celów; odrzucenie
zapisów marginalnych

22.10.2015
-

Umożliwienie
mieszkańcom obszaru
zapoznanie się i
odniesienie do
zaproponowanych
zapisów SWOT
Dyskusja i głosowanie
w ramach forum
lokalnego

Podstawa opracowania ostatecznej
wersji analizy SWOT

Analiza zapisów celów, ich
odniesienie
do
zakresów
wynikających z rozporządzenia;
ustalenie
celów
zgodnych
z proponowanymi
programami
grantowymi oraz przedsięwzięć
realizowanych
w
ramach
programów współpracy
Określanie celów i wskaźników
Zgłaszanie projektów zgodnych 29.10.2015 Formularz
Każdy
z
podmiotów
życia
z projektowanymi celami
–
elektroniczny
społecznego mógł zgłosić swoje
13.11.2015 umożliwiający
propozycje,
które
pozwoliły
zgłaszanie operacji
Zespołowi na oszacowanie proporcji
budżetu,
analizy
zgodności
planowanych operacji z zakresami
wskazanymi w rozporządzeniu
Opracowanie zasad wyboru
Dyskusja nad ostatecznym zapisem 02.10.2015 Dyskusja i głosowanie Konsultacje
przyjętych
wersji
operacji i ustalanie kryteriów
kryteriów wyboru operacji
–
w ramach forum
zapisów na stronie plaskowyz.pl
wyboru
12.11.2015 lokalnego
oraz poddanie ich dyskusji podczas
prac forum lokalnego
Opracowanie zasad monitoringu
Odniesienie zapisów monitoringu i 20.10.2015 Dyskusja i głosowanie Konsultacje
przyjętych
wersji
i ewaluacji
ewaluacji do zapisów LSR
–
w
ramach
forum zapisów na stronie plaskowyz.pl
12.11.2015 lokalnego
oraz poddanie ich dyskusji podczas
prac forum lokalnego
Wywiad grupowy z udziałem osób,
które będą odpowiadać za zbieranie
i analizowanie danych
Tabela nr 3, Zestawienie technik partycypacyjnych wykorzystanych w procesie opracowania LSR
23.10.2015
13.11.2015
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ROZDZIAŁ III: DIAGNOZA – OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI
III.1 Określenie grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR
Analiza trendów demograficznych wskazuje na tendencję typową dla województwa opolskiego,
a także dla całego kraju: drastycznie zmniejsza się liczba mieszkańców, następują też niekorzystne
zmiany w strukturze demograficznej obszaru. Odnosząc się do danych zawartych w pierwszej wersji
LSR (obowiązujących na dzień 31.12.2006 r.) dla pierwszych czterech gmin – założycieli LGD oraz dla
nowych gmin (również w odniesieniu do daty 31.12.2006) ustaliliśmy, że obecny obszar był wtedy
zamieszkany przez 98 781 osób, wliczając miasto Prudnik (bez Prudnika: - 75 703 osoby). W stosunku
do 31.12.2013 r. liczba mieszkańców obecnego obszaru LGD zmniejszyła się w ciągu siedmiu lat o 4027
osób – by wyobrazić sobie skalę tego trendu należy sobie wyobrazić, że jest to liczba odpowiadająca
mniej więcej liczby wszystkich mieszkańców gminy Lubrza.
Obszar
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Głogówek
13682
6708
6974
Lubrza
4363
2112
2251
Prudnik
6178
3075
3103
Baborów
6192
3077
3115
Branice
6825
3348
3477
Głubczyce
23144
11206
11938
Kietrz
11292
5499
5793
OBSZAR LGD RAZEM
71676
35025
36651
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
1004416
485944
518472
UDZIAŁ % OBSZARU
7,1%
7,2%
7,1%
W DANYCH WOJEWÓDZKICH
Tabela nr 4, Liczba mieszkańców w podziale na płcie, źródło: BDL, GUS, dane na 31.12.2013 r.
Zmniejszenie liczby ludności skutkuje w przypadku społeczności obszaru także zmianami
w jego strukturze demograficznej, gdzie liczba osób w wieku 65 i więcej lat, a także tych w wieku pow.
85 lat wykazuje i będzie nadal wykazywać tendencję wzrostową, a przyrost naturalny i liczba osób
w wieku do 18 r.ż. będzie się zmniejszać. Sytuację tę kreują przede wszystkim niesprzyjające
pozostawianiu na obszarach wiejskich, prowadzeniu tutaj działalności gospodarczej przepisy krajowe,
a zwłaszcza te związane z rosnącymi kosztami pracy i zatrudnienia oraz małe wsparcie socjalne.
Sytuacji nie poprawia niedostateczna do potrzeb liczba miejsc pracy. Takie powody wskazywali przede
wszystkim uczestnicy otwartych spotkań poświęconych analizie SWOT. Tabela niżej wskazuje na trend
(rosnący/malejący dotyczące demografii obszaru oraz danych dla województwa). W celu wskazania
trendu ujęliśmy dane liczbowe w latach 2006, 2010, 2013 (2006 – rok pobierania danych dla
poprzedniego okresu programowania, 2010 – przyjęty środek analizowanego cyklu, 2013 – zgodnie ze
wskazaniami dotyczącymi opracowania niniejszej strategii).
Liczba mieszkańców ogółem
2006
2010
2013
Trend
Baborów
6555
6337
6192
Branice
7660
7155
6825
Głubczyce
24102
23506
23144
Kietrz
11829
11523
11292
Głogówek
14280
13871
13682
Lubrza
4476
4431
4363
Prudnik
6373
6238
6194
OBSZAR LGD RAZEM
75275
73061
71692
WOJ. OPOLSKIE
1041941
1017241
1004416
Tabela nr 5, Liczba mieszkańców gmin obszaru, całego obszaru oraz województwa opolskiego dla lat:
2006, 2010, 2013. Źródło: BDL, GUS, dane na 31.12.2006, 31.12.2010, 31.12.2013 r.
OBSZAR
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Ogólnie saldo migracji odnotowane na 31.12.2013 r. jest ujemne i wynosi: – 387 osoby. Wysoka
migracja (patrz: tabela nr 7) oraz niski przyrost naturalny (patrz: tabela nr 8) powodują, że liczba
ludności obszaru stale maleje. Wyniki te potwierdziły opinie wyrażane podczas wywiadów
prowadzonych z przedstawicielami społeczności lokalnej podczas otwartych spotkań w trakcie pracy
nad LSR. Wśród głównych powodów wymienianych przez uczestników spotkań były: (1) wyjazdy za
granicę młodych ludzi, również młodych małżeństw, które licząc na lepsze wsparcie socjalne szukają
pracy (nawet poniżej swoich kwalifikacji w innych krajach UE); (2) wyjazdy absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych na studia do Opola, Wrocławia i Katowic oraz rzadko odnotowywane powroty
w rodzinne strony, spowodowane (3) brakiem perspektyw zawodowych na obszarze.
OBSZAR
SALDO MIGRACJI
Głogówek
-26
Lubrza
6
Prudnik
-33
Baborów
-42
Branice
-30
Głubczyce
-102
Kietrz
-62
RAZEM
-289
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
-3331
UDZIAŁ % OBSZARU W DANYCH
WOJEWÓDZKICH
8,68%
Tabela nr 6, Saldo migracji, źródło: BDL, GUS, dane na 31.12.2013 r.
PRZYROST NATURALNY NA 1000
LUDNOŚCI
TREND
2006
2010
2013
W LATACH
Baborów
-3,0
-2,8
-4,2
Branice
-6,3
-4,7
-9,0
Głubczyce
-2,9
-2,6
-4,2
Kietrz
-2,1
-2,6
-1,8
Głogówek
-4,0
-1,4
-3,5
Lubrza
2,2
2,7
-3,9
Prudnik
-2,0
0,6
-3,7
ŚREDNIA DLA OBSZARU LGD
-2,6
-1,5
-4,3
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
-0,9
-0,7
-2,0
Tabela nr 7, Przyrost naturalny, źródło: BDL, GUS, dane na 31.12.2006, 31.12.2010, 31.12.2013 r.
OBSZAR

Przy analizie przyrostu naturalnego – jako jednego z czynników decydujących o demografii
obszaru – przyjęliśmy dane statystyczne dla trzech lat (wszystkie liczby odnoszą się do 31 grudnia
wskazanego roku, podobnie jak w przypadku tabeli nr 5). Tabela nr 8 odzwierciedla przyrost naturalny
na 1000 mieszkańców – niekorzystny zarówno w ujęciu danych dla całego obszaru, jak i województwa
opolskiego ogółem. Jedynie gmina Kietrz odnotowuje na przestrzeni lat trend pozytywny (zaznaczony
kolorem niebieskim, nie ma to jednak wpływu na ocenę całego obszaru LGD).
Zmiany w liczbie ludności w przypadku obszaru mają także bezpośredni wpływ na jego
strukturę demograficzną, a w konsekwencji na wyrażanie aktywności, czy to społecznej, czy też
gospodarczej, udział w konsumpcji, czy styl życia. Analizując zwłaszcza udział w strukturze wieku
obszaru widać tendencje, które muszą zostać uwzględnione w określeniu kierunków rozwoju ternu
wchodzącego w skład LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”. Z jednej strony musimy wziąć pod uwagę fakt
zmniejszania się liczby osób młodych w strukturze demograficznej obszaru, a z drugiej coraz większy
w niej udział osób w wieku 65 i więcej lat (tabela nr 11), czyli przewartościowanie systemu włączenia
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społecznego, którego adresatami wcześniej była przede wszystkim młodzież, a także rozwoju usług tzw.
silver economy1 i większego niż dotychczas wpływu społecznego osób starszych na procesy społeczne.
By równowaga działań została zachowana, należy z jednej strony ocenić wiarygodnie
teraźniejszość oraz przyszłość oraz tak wpływać na rozwój gospodarczy regionu, aby planowane
działania były skuteczne. Przede wszystkim oceniliśmy podczas opracowywania diagnozy, a także
w trakcie spotkań forum lokalnego i spotkań otwartych z mieszkańcami, udział poszczególnych grup
w wieku przedprodukcyjnym (17 i mniej lat), produkcyjnym oraz poprodukcyjnym, co prezentuje tabela
niżej.
W wieku
W wieku
W wieku
GMINA
przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym
Głogówek
2343
3999
1003
Lubrza
771
2832
760
Prudnik
1176
17533
5746
Baborów
994
4114
1084
Branice
1038
4336
1451
Głubczyce
3987
14470
4687
Kietrz
1934
7252
2106
RAZEM
15744
59339
18371
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
164129
650157
190130
UDZIAŁ % OBSZARU
W DANYCH
7,5%
8,4%
8,9%
WOJEWÓDZKICH
Tabela nr 8, Liczba mieszkańców w podziale na grupy w wieku: przedprodukcyjnym, produkcyjnym
i poprodukcyjnym wg miejsca zamieszkania; źródło: BDL, GUS, dane na 31.12.2013 r.
Sam udział tych grup dla poprawności analizy powinien być wsparty danymi obciążenia
demograficznego, który dla obszaru (w podziale na gminy oraz w odniesieniu do całego województwa)
kształtuje się następująco:
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
Gmina Głogówek
55,4
Gmina Lubrza
54,1
Gmina Prudnik
54,5
Gmina Baborów
50,5
Gmina Branice
57,4
Gmina Głubczyce
59,9
Gmina Kietrz
55,7
ŚREDNIA DLA OBSZARU
55,4
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
54,5
Tabela nr 9, Wskaźnik obciążenia demograficznego źródło: BDL, GUS, dane na 31.12.2013 r
OBSZAR

Przyjęliśmy za szczególnie istotną – ze względu na opinie wyrażane przez członków forum
lokalnego oraz uczestników – strukturę wieku 65-69 lat oraz 85 i więcej lat. Pierwsza kategoria to osoby,
które kończą aktywność zawodową i mimo tego, że wciąż mogą spełniać się w działaniach społecznych,
dzieląc się swoim doświadczeniem, wolnym czasem, wiedzą i kompetencjami, pozostają nagle
pozostawione same sobie. Tak ważny kapitał społeczny nie staje się czynnym elementem rozwojowym
obszaru. Z kolei osoby w wieku 85 i więcej lat (przede wszystkim kobiety), to zazwyczaj osoby samotne,
wymagające szczególnej opieki.
Gospodarka senioralna – system usług i wytwarzania dóbr ukierunkowany na wykorzystanie
potencjału nabywczego osób starszych i zaspokajający ich potrzeby konsumpcyjne, bytowe oraz
zdrowotne (źródło: wikipedia.org)
1
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OBSZAR
OBSZAR LGD

65-69 LAT OGÓŁEM
2006
3377

2010
2562

TREND 85 I WI ĘCEJ LAT

2013
3180

2006
686

2010
995

TREND

2013
1196

WOJEWÓDZTWO 48015 36485 44169
9014 12071 15105
OPOLSKIE
Tabela nr 10,Udział osób w wieku 65-69 lat ogółem oraz 85i więcej lat w odniesieniu do obszaru LGD
oraz do całego województwa w latach 2006, 2010, 2013; źródło: BDL, GUS, dane na 31.12.2006,
31.12.2010, 31.12.2013 r.
By realnie ocenić trend wzięliśmy również pod uwagę prognozy Eurostatu, według których
udział osób powyżej 65 roku życia w samej tylko populacji Unii Europejskiej, wzrośnie do roku 2050
z 17% do 30%, natomiast osób poniżej 24 roku życia spadnie z 30% do 23%. Pozyskane bezpośrednio
podczas prac forum lokalnego oraz otwartych spotkań, a także dzięki ankietom dane, skonfrontowane
z oficjalnymi danymi statystycznymi potwierdzają konieczność podjęcia działań, które zwiększyłyby
nie tylko liczbę mieszkańców, ale także poprawiły jego strukturę demograficzną, czyli zwiększyły
liczebność osób w wieku produkcyjnym i wpłynęły na wskaźnik obciążenia demograficznego.
Przyjęliśmy więc, że najwyższą wartością obszaru są mieszkańcy obszaru LGD, którzy wyrażają swoją
aktywność w dający się zidentyfikować sposób: są przedsiębiorcami, rolnikami, członkami organizacji
społecznych (rejestrowanych i nieformalnych), sportowcami, przedstawicielami administracji
publicznej, ludźmi kultury, liderami lokalnych społeczności. Dzięki swoim działaniom mogą wpłynąć
na jego wzmocnienie gospodarcze, poprawę jakości życia i tym samym zachęcenie do osiedlania się
właśnie tutaj. Takie założenie pozwoliło nam z jednej strony na włączenie się z planowanymi
działaniami w osiągnięcie celu PROW 2014-2020, a z drugiej umożliwiło skonkretyzowanie
podejmowanych przez LGD - w ramach LSR – aktywności. Jak już wspominaliśmy w rozdziale II,
partycypacyjny charakter LSR nie odnosił się jedynie do włączania osób chętnych udziałem do
opracowania LSR, ale będzie także stosowany podczas wdrażania LSR.

Grafika nr 2, Ocena przez respondentów potencjału obszaru LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, źródło:
Prezentacja graficzna wyników badania opinii mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania
„Płaskowyż Dobrej Ziemi”, 2015
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Kapitał społeczny wyrażony został wysoką oceną poszczególnych podmiotów:
„Przedsiębiorczy i aktywni mieszkańcy” – 32,98%, „Partnerstwo trójsektorowe” – 29,79%; „Aktywni
i skuteczni samorządowcy” – 23,40% (wyrażający opinię mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź).
Jako najważniejsze skutki wyboru takiego właśnie zasobu uczestnicy podkreślali: wielokulturowość tej
społeczności (współistnienie: Polaków, kresowiaków, mniejszości niemieckiej i śląskiej) i tym samy
kreowanie przez mieszkańców interesującej oferty obyczajów i tradycji, która mogłaby wesprzeć
rozwój sektora gospodarczego; doświadczenie stowarzyszeń, fundacji, jednostek OSP, czy klubów
sportowych w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i realizacji autorskich projektów; solidne ramy
współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi; rozwijanie przez koła
gospodyń wiejskich produktów lokalnych. W trakcie dyskusji nad tymi zapisami pojawiły się także
opinie dotyczące niemożności wykorzystania tych zasobów: Słaba współpraca z innymi regionami
w Polsce i brak dostępu do doświadczeń innych i dobrych praktyk, a w związku z tym pozostawanie na
tym samym etapie, podczas, gdy regiony bardziej zaangażowane wciąż się rozwijają. Uczestnicy
spotkań dowodzili również, że w tych aktywnych grupach mało jest kobiet, które ze względu na
obarczanie obowiązkami (zwłaszcza w tzw. eurorodzinach, w których mąż pracuje za granica, a żona
zajmuje się pozostawioną w Polsce rodziną) nie mają możliwości włączenia się w działalność społeczną,
czy też podjęcia działalności gospodarczej. Zebrane podczas tych spotkań dane zostały zapisane
w analizie SWOT (Rozdział IV). W ramach ankiety zapytaliśmy także o wskazanie, która z grup jest na
obszarze LGD najbardziej defaworyzowana (zgodnie z przyjętą definicją, grupy defaworyzowane to
grupy wykluczone, będące w trudnej sytuacji/położeniu na rynku pracy, czy też „grupy problemowe na
rynku pracy". Są to grupy osób związanych z tzw. „wtórnym” (drugorzędnym, pobocznym) rynkiem
pracy, gdzie fluktuacja zatrudnienia jest bardzo wysoka, warunki pracy (wynagrodzenie, podnoszenie
kwalifikacji itd.) zdecydowanie gorsze, a okresy bezrobocia częstsze (wielokrotne bezrobocie) i/lub
dłużej trwające (długotrwałe bezrobocie), są to osoby, które w ujęciu hasłowym, mają trudność
w dostępie i/lub utrzymaniu się na rynku pracy).

Grafika nr 3, Wskazanie przez respondentów grup defaworyzowanych na obszarze LGD „Płaskowyż
Dobrej Ziemi”, źródło: Prezentacja graficzna wyników badania opinii mieszkańców obszaru Lokalnej
Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, 2015
Bardzo wysoki wskaźnik uzyskały osoby pow. 50 roku życia (58,43%). Według opinii osób
biorących udział w spotkaniach otwartych, jest to wynik po pierwsze: utraty pracy przez osoby w wieku
średnim podczas kryzysu gospodarczego (traciły wtedy pracę jako pierwsze osoby z doświadczeniem,
a więc i droższe niż te, które dopiero wchodziły na rynek) oraz – ponownie – kobiety, które spełniając
tradycyjnie postrzeganą rolę kobiety w rodzinie, nie podejmowały żadnej innej aktywności, co zostało
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już zapisane wyżej. Przy danych demograficznych, które potwierdzają przewagę liczebną kobiet na
obszarze, a tym samym wysoki wskaźnik feminizacji (rosnący wraz z wiekiem) jako najważniejszą
grupę – szczególnie istotną z punktu widzenia realizacji LSR – uznaliśmy kobiety w wieku 50
i więcej lat. Drugą kategorią wskazaną, jako defaworyzowana są osoby w wieku mniej niż 26 lat
(39,33%) – jest to odzwierciedlenie tendencji występujących w regionie, w kraju oraz w całej Unii
Europejskiej. Co więcej, w liczbie tej mieszczą się w części absolwenci szkół ponadgimnazjalnych
i absolwenci studiów (również osiągający wysoki odsetek wskazań w tym badaniu). Zatem osoby
młode (poniżej 26 r.ż.), które mogą być aktywne w sektorze gospodarczym i społecznym, to kolejna
grupa istotna dla przyjętych w niniejszym dokumencie celów. Ważna była także opinia uczestników
spotkań, że zaniedbanie tej właśnie grupy spowoduje jeszcze większy odpływ mieszkańców z obszaru
LGD, a brak zintegrowanych działań związanych z tworzeniem warunków do rozwoju osobistego,
w tym zawodowego i finansowego spowoduje tzw. „zwijanie się” społeczne, gospodarcze oraz
ekonomiczne obszaru LGD.
Na trzecim miejscu ważności grup szczególnie istotnych dla realizacji LSR są już wspomniane
wcześniej grupy społeczne, liderzy lokalni oraz przedsiębiorcy – najważniejsi uczestnicy całego
procesu rozwojowego. Zaznaczamy, że pojęcie „najważniejsza grupa – szczególnie istotna z punktu
widzenia realizacji LSR” jest pojęciem szerszym od „grupy defaworyzowane” (grupy te wchodzą
w skład „najważniejszej grupy”).
III.2 Charakterystyka gospodarki/przedsiębiorczości obszaru
Punktem wyjścia do opracowania niniejszego rozdziału była poprzednia wersja LSR, uwagi
członków forum lokalnego oraz opinie uczestników otwartych spotykań. Rozwój przedsiębiorczości
lokalnej został także wskazany w trakcie procesu konsultacyjnego LSR za jednej z ważniejszych
kierunków rozwojowych obszaru. Mieszkańcy obszaru, wyrażający swoją opinię w ankietach oraz
bezpośrednio podczas otwartych spotkań określili przyznali tej szansie rozwojowe w sumie średnią 3,92
pkt. na 5. Była to druga pod względem oceny najwyżej oceniona szansa (możliwość) rozwojowa obszaru
LGD.

Grafika nr 4, Wskazanie przez respondentów rozwoju przedsiębiorczości, jako ważnego kierunku
rozwojowego obszaru LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, źródło: Prezentacja graficzna wyników
badania opinii mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, 2015
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Obszar LGD to subregion z przeważającą gospodarką rolniczą. Ze względu na rozwój usług
opiekuńczych w gminie Głubczyce oraz w gminie Branice można scharakteryzować ten obszar również
jako „wojewódzkie zagłębie domów pomocy społecznej”. Ponad jedna czwarta pensjonariuszy domów
pomocy społecznej całego regionu znalazło miejsce opieki właśnie na obszarze LGD, przy niespełna
14% pełnego stanu tych obiektów.

Obszar

Domy pomocy
społecznej (bez filii)

Miejsca
(łącznie
z filiami)

Mieszkańcy
(łącznie
z filiami)

Baborów
0
27
27
Branice
0
430
429
Głubczyce
1
282
265
Kietrz
1
49
49
Głogówek
1
63
63
Lubrza
0
0
0
Prudnik
1
102
102
RAZEM DLA OBSZARU LGD
4
953
935
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
29
3805
3696
UDZIAŁ % OBSZARU W DANYCH
WOJEWÓDZKICH
13,8
25,05
25,30
Tabela nr 11, Liczba domów pomocy społecznej: obiekty, miejsca oraz liczba mieszkańców,
w odniesieniu do poszczególnych gmin obszaru, średniej dla obszaru oraz danych dla województwa
opolskiego; źródło: BDL, GUS, dane na 31.12.2013 r.; opracowanie własne
Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych na terenie objętym działaniem LGD
według stanu na koniec 2013 roku wynosiła 7743; w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo przypadało
statycznie 12 mieszkańców. Zarejestrowane jedynie na obszarze wiejskim (z wyłączeniem miasta
Prudnik) podmioty gospodarki narodowej to liczba 5686. Tabela nr 13 wskazuje na dane odnoszące się
do poszczególnych gmin oraz do obszaru ogółem zarówno w liczbach bezwzględnych dot. podmiotów
zarejestrowanych w systemie REGON, jak i danych przypisanych dla każdego z głównych sektorów
gospodarki.

Obszar

Rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo i
rybactwo

Ogółem

Przemysł
i
budownictwo

Pozostała
działalność

Gmina Baborów
457
47
82
328
Gmina Branice
356
27
77
252
Gmina Głubczyce
2291
89
446
1756
Gmina Kietrz
908
54
198
656
Gmina Głogówek
1080
82
238
760
Gmina Lubrza
257
28
74
155
Gmina Prudnik
337
27
87
223
OBSZAR LGD RAZEM
5686
354
1202
4130
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
100038
3668
22697
73673
UDZIAŁ % OBSZARU
W DANYCH
5,7%
9,7%
5,3%
5,6%
WOJEWÓDZKICH
Tabela nr 12, Liczba zarejestrowanych w systemie REGON podmiotów gospodarczych, ogółem oraz
w podziale na podstawowe sektory gospodarki w odniesieniu do poszczególnych gmin obszaru, średniej
dla obszaru oraz danych dla województwa opolskiego; źródło: BDL, GUS, dane na 31.12.2013 r.;
opracowanie własne
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Podmioty zarejestrowane w systemie REGON, działające na obszarze stanowią 7,74%
wszystkich podmiotów zarejestrowanych na obszarze województwa opolskiego, przy populacji
stanowiącej 9,44% mieszkańców regionu. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych jest w sektorze
„Przemysł i budownictwo” (6,65% danych dla województwa; większy odsetek, bo 10,44% odnotowany
został dla branży związanej z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem), co odpowiada opinii
uczestników otwartych spotkań. W ramach prowadzonych dyskusji wskazywali również na potencjał,
jaki gwarantują mieszkańcy obszaru, prowadzący własną działalność gospodarczą. Analiza danych
statystycznych potwierdza te opinie. 69% zarejestrowanych na obszarze podmiotów gospodarczych to
przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne. Najwyższy wskaźnik odnotowuje gmina Prudnik,
dla której dane statystyczne przyjmuje się zgodnie z zaleceniami w odniesieniu do całej gminy, w tym
miasta. Odnosząc się jedynie do definiowanych w PROW 2014-2020 obszarów wiejskich (wyłączając
miasto Prudnik) liczba osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą wynosi: 4031
podmiotów. Zdaniem uczestników procesu konsultacyjnego LSR najwięcej przedsiębiorstw to firmy
zarejestrowane przez osoby fizyczne, zatrudniające najwyżej po kilka osób. Największymi
pracodawcami – prócz sektora administracji publicznej (urzędy, szkoły i inne jednostki organizacyjne
gmin i powiatów) są: Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bp.
J. Nathana w Branicach, spółka Galmet w Głubczycach, Kombinat Rolny Kietrz, Top Farms
w Głubczycach.
Obszar

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Gmina Baborów
331
Gmina Branice
257
Gmina Głubczyce
1505
Gmina Kietrz
666
Gmina Głogówek
797
Gmina Lubrza
201
Gmina Prudnik
274
RAZEM
5340
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
72458
UDZIAŁ % OBSZARU
W DANYCH WOJEWÓDZKICH
5,6
Tabela nr 13, Liczba zarejestrowanych w systemie REGON podmiotów gospodarczych prowadzonych
przez osoby fizyczne, w odniesieniu do poszczególnych gmin obszaru, średniej dla obszaru oraz danych
dla województwa opolskiego; źródło: BDL, GUS, dane na 31.12.2013 r.; opracowanie własne
Wspólnie z osobami biorącymi udział w procesie opracowania LSR uznaliśmy, że skoro tak
duży odsetek wszystkich działalności gospodarczych jest kreowanych przez osoby fizyczne, to
i wskaźnik zatrudnienia w tych firmach powinien być największy w grupie mikro i małych
przedsiębiorstwach2. Uzyskane dane statystyczne potwierdziły tę tezę (patrz: tabela nr 14), 95,5 %
zarejestrowanych na obszarze wszystkich podmiotów gospodarczych to przedsiębiorstwa zatrudniające
do 9 osób.

Mikroprzedsiębiorca: w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał
średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów,
wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów
euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 2 milionów euro. Mały przedsiębiorca: w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny
obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
2
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Obszar
0-9
10 - 49 50 - 249 250 - 999
Gmina Baborów
437
18
2
0
Gmina Branice
336
16
3
1
Gmina Głubczyce
2183
77
26
5
Gmina Kietrz
874
25
8
1
Gmina Głogówek
1031
40
9
0
Gmina Lubrza
243
12
2
0
Gmina Prudnik
326
11
0
0
RAZEM
5430
199
50
7
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
95868
3400
683
77
UDZIAŁ % OBSZARU W DANYCH
5,7%
5,9%
7,3%
9,1%
WOJEWÓDZKICH
Tabela nr 14, Liczba zarejestrowanych w systemie REGON podmiotów gospodarczych w odniesieniu
do liczby osób zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach poszczególnych gmin obszaru, średniej dla
obszaru oraz danych dla województwa opolskiego; źródło: BDL, GUS, dane na 31.12.2013 r.;
opracowanie własne
Uczestnicy konsultacji zwrócili uwagę również na potencjał, jaki obszarowi daje położenie
geograficzne oraz warunki przyrodniczo-krajobrazowe. Rozwój usług turystycznych oraz
okołoturystycznych był wskazywany, jako bardzo ważny aspekt rozwoju lokalnej gospodarki, co
znalazło także odzwierciedlenie w analizie SWOT. To nowe spojrzenie na lokalną przedsiębiorczość:
najdynamiczniej rozwijającą się branżą byłą dotychczas branża usługowo-handlowa, a zwłaszcza handel
hurtowy i detaliczny oraz (jak zostało wskazane wyżej) usługi budowlane. Branża turystycznorekreacyjna praktycznie nie istnieje na tym terenie. Podmioty oferujące usługi pokrewne, czyli
gastronomiczno-noclegowe koncentrują się w większych miejscowościach, ale – podobnie, jak te
z mniejszych - są trwale zorientowane przede wszystkim na organizację imprez okolicznościowych.
Wyjątkiem jest Głogówek oraz Prudnik (który jako podmiot interwencji w ramach LSR nie uczestniczy,
ale jako obszar bezpośredniego oddziaływania – tak). Analiza sektorów wiodących na obszarze
wskazała, że działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi stanowi najmniej
liczną branżę obszaru, mimo znaczącego potencjału tego sektora. Co więcej, rozkład tych działalności
jest nierównomierny, co odzwierciedla tabela niżej.
Obszar

Sekcja A

Sekcja F

Sekcja G

Sekcja H

Sekcja I Sekcja Q

Gmina Baborów
41
43
100
38
15
8
Gmina Branice
23
51
72
15
5
24
Gmina Głubczyce
72
274
503
62
32
94
Gmina Kietrz
44
119
243
55
19
10
Gmina Głogówek
69
128
239
54
30
27
Gmina Lubrza
22
46
60
9
7
1
Gmina Prudnik
27
58
76
19
11
9
RAZEM
298
719
1293
252
119
173
Tabela nr 15, Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcjach PKD: A, F, G, H, I,
Q, gdzie: A oznacza: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; F: Budownictwo; G: Handel hurtowy
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; H: Transport i gospodarka
magazynowa; I: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; Q: Opieka
zdrowotna i pomoc społeczna; dane w odniesieniu do poszczególnych gmin obszaru, średniej dla
obszaru oraz danych dla województwa opolskiego; źródło: BDL, GUS, dane na 31.12.2013 r.;
opracowanie własne
Na terenie obszaru znajdują się dwa gospodarstwa wielkotowarowe powyżej 10 tys. ha oraz
kilkanaście gospodarstw przekraczających wielkością 100 ha. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego
wynosi ok. 10 ha. W gminie Kietrz na ponad 5,5 tys. ha gospodaruje Kombinat Rolny Kietrz, który

25

oprócz produkcji roślinnej i zwierzęcej świadczy usługi transportowe oraz remontowo-budowlane.
Dominujące uprawy w obszarze to pszenica, jęczmień, kukurydza oraz buraki cukrowe. Na użytkach
rolnych z przewagą 2 i 3 klasy uprawiane są głównie: buraki, rzepak i pszenica, prowadzone są także
hodowle krów mlecznych i trzody chlewnej. Wspólną cechą gmin wchodzących w skład obszaru jest
przemysł związany w dużej części z przetwórstwem rolno-spożywczym i słodowniczo-browarnianym.
Coraz więcej podmiotów, w tym rodzin (zwłaszcza rolników) angażuje się w przetwarzanie lokalnych
produktów. Przetwórstwo rolno-spożywcze w tym obszarze działań dominuje: przetwórstwo mleka,
napojów chłodzących. Słabością tego sektora jest niedostateczna kooperacja różnych podmiotów, niski
stopień przetworzenia produktów.
W ramach prac nad strategią przeprowadziliśmy badania (pogłębiony kwestionariusz) wśród
lokalnych przedsiębiorców. Na pytania zdecydowali się odpowiedzieć właściciele 13 firm.
Przedsiębiorcy w niewielkim stopniu korzystają z pomocy instytucji wsparcia biznesu. Tylko
3 ankietowanych przedsiębiorców korzystało w latach 2007-2013 z usług instytucji innych niż urząd
gminy, banki komercyjne oraz usługi księgowe. Z usług instytucji, które wspierają przedsiębiorców
największą popularnością cieszy się oferta: banków, firm księgowo – rozliczeniowych, urzędów gmin.
W dalszej kolejności wśród najbardziej popularnych odnotowaliśmy działalność: powiatowych urzędów
pracy oraz Opolskiej Izby Gospodarczej, lokalnej grupy działania, punktów konsultacyjno-doradczych
oraz organizacji pozarządowych, funduszy pożyczkowych i – najmniej - Opolskiego Centrum Rozwoju
Gospodarki. Sami zainteresowani częstokroć wskazują na potrzebę zwiększenia swojej wiedzy
o źródłach wsparcia przedsiębiorczości oraz o dostępnej dla nich ofercie. W przedsiębiorstwach
działających na terenie gminy właściciele firm oraz ich pracownicy w podobnym stopniu wykazali trend
zwiększających ich kompetencje zawodowe, ponad połowa właścicieli udzielających informacji
zdeklarowała, iż w ciągu ostatnich dwóch lat podjęli możliwość doszkalania i niemal tyle samo dało
swoim pracowników możliwości doszkalania. I w odniesieniu do poprzedniego okresu programowania,
i do obecnego przedsiębiorcy wyrazili chęć podnoszenia kwalifikacji w takich obszarach jak
pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, zwłaszcza ze środków unijnych oraz wykorzystania
narzędzia i umiejętności efektywnego marketingu dostępnymi kanałami (on-line, poprzez informację,
reklamę). Właściciele przedsiębiorstw wyrażali zainteresowani pozyskiwaniem środków na rozwój,
jednak tylko 2 rozmówców skorzystało ze wsparcia w ramach unijnych programów w latach oraz 20072013 i był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozyskane środki w głównej mierze przeznaczane
były na rozwój związany z rozwinięciem istniejącej oferty lub wprowadzeniem na rynek nowych
produktów. Należy odnotować, że mimo anonimowości kwestionariusza przedsiębiorcy wytypowani do
badania nie chcieli udzielać informacji ani z wykorzystaniem przesłanego kwestionariusza w formie
elektronicznej, ani przez telefon. Na bezpośrednią rozmowę z ankieterem wyraziła zgodę niewielka
grupa. Propozycja udziału w tworzeniu zapisów LSR była komentowana najczęściej sformułowaniami,
które podważały szanse przedsiębiorców na uzyskanie wsparcia. Żadne z ankietowanych
przedsiębiorstw nie ma strategii rozwoju firmy.
Mimo zmiany struktury demograficznej obszaru i istnienia – zwłaszcza na terenie gminy
Branice – ośrodków pomocy społecznej, nie istnieją na obszarze objętym LSR firmy oferujące usługi
dla osób w wieku poprodukcyjnym, czyli działających w branży tzw. „silver economy”. „Srebrna
gospodarka”, tj. rozwój gospodarczy wykorzystujący potrzeby konsumpcyjne, bytowe oraz zdrowotne
osób starszych.
III.3 Opis rynku pracy
Struktura i wielkość bezrobocia jest związana przede wszystkim z położeniem obszaru
w powiatach, w których odnotowuje się największą stopę bezrobocia w całym województwie opolskim.
Dane dla obszaru nie są jednoznaczne, stąd też zapewne bezrobotni nie zostali ani podczas spotkań, ani
w ankietach wskazani, jako główna grupa defaworyzowana. Gminy: Baborów i Branice odnotowują
trend niekorzystny; w pozostałych gminach bezrobocie rejestrowane zmniejsza się (patrz: tabela nr 17).
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Obszar

2006
356
411
1722
816
828
322
494

Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
2010
2013
2006 2010 2013 2006 2010 2013
410
438
134
187
171
222
223
267
400
465
162
186
209
249
214
256
1534
1547
671
780
756 1051
754
791
681
766
308
310
317
508
371
449
590
660
342
261
301
486
329
359
266
304
161
141
159
161
125
145
410
484
244
203
231
250
207
253

Baborów
Branice
Głubczyce
Kietrz
Głogówek
Lubrza
Prudnik
RAZEM OBSZAR
LGD
4949
4291
4664 2022 2068 2144 2927 2223 2520
WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
60058 48775 51636 24613 22974 24596 35445 25801 27040
Tabela nr 16, Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z podziałem na płcie w latach 2006, 2010, 2013,
w odniesieniu do poszczególnych gmin obszaru, średniej dla obszaru oraz danych dla województwa
opolskiego; źródło: BDL, GUS, dane na 31.12.2006, 31.12.2010, 31.12.2013 r.; opracowanie własne
Niepokojąca jest natomiast struktura bezrobocia, które dotyka przede wszystkim kobiet. Jest to
również potwierdzenie faktu uzyskanego podczas wywiadów prowadzonych w ramach otwartych
spotkań z mieszkańcami, czy posiedzeń forum lokalnego (dane te należy też odnieść do podrozdziału
III.1). W grupie osób bez pracy znaczący odsetek to kobiety, duża grupa bezrobotnych to osoby przed
25 rokiem życia. W grupie długotrwale bezrobotnych udział kobiet jest znacząco wyższy niż udział
mężczyzn. Mimo tego, że kobiety (w statystycznym ujęciu populacyjnym) są lepiej wykształcone od
mężczyzn pracodawcy są mniej chętni zatrudniać właśnie je. Analiza wywiadów przeprowadzonych
w trakcie prac nad LSR oraz wyrażenia opinii podczas spotkań dot. analizy SWOT i celów LSR pozwala
określić główną przyczynę tej sytuacji: jest to skutek przede wszystkim z tradycyjnego postrzegania roli
kobiety w życiu społecznym – przede wszystkim jako matki i żony, przypisując jej funkcje opiekuńcze.
Trend ten narasta w miarę podziału członków rodziny na ojca/męża pracującego za granicą
i przyjeżdżającego do domu raz na dwa/cztery tygodnie oraz matki pozostającej w domu i pełniącej
opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny. Bezrobocie jest wskazywane w sprawozdawczości
ośrodków pomocy społecznej, jako najczęściej występujący powód objęcia mieszkańca obszaru opieką
socjalną.
Liczba osób
% w stosunku do liczby
korzystających z pomocy
mieszkańców
społecznej
Gmina Baborów
413
6,7
7,9
Gmina Branice
540
6,6
Gmina Głubczyce
1531
3,7
Gmina Kietrz
422
3,8
Gmina Głogówek
521
8,6
Gmina Lubrza
376
9,8
Gmina Prudnik
607
6,2
RAZEM
4410
Tabela nr 17, Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w odniesieniu do poszczególnych gmin
obszaru ze wskazaniem odsetka mieszkańców objętych tą pomocą; źródło: Dane gminnych ośrodków
pomocy społecznej, na 31.12.2013 r.; opracowanie własne
Obszar

Powiatowe urzędy pracy – w Prudniku oraz w Głubczycach - w swoich analizach dotyczących
monitorowania zawodów deficytowych i nadwyżkowych szczególną uwagę zwracają na kwestię
planowania systemu edukacyjnego pod kątem dostosowania struktury kształcenia, szkolenia
i przekwalifikowywania dla określenia zapotrzebowania gospodarki na zasoby pracy według
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kwalifikacji zawodowych. Należy jednak odnotować, że podstawą tych analiz są dane współczesne, a
nie analiza potencjalnego rozwoju gospodarczego wspartego o nowe technologie, czy trendy
gospodarcze. Wysoki odsetek osób w wieku do 25 roku życia oraz pow. 50 roku życia – według
sprawozdań powiatowych urzędach pracy – pokrywa się z oceną respondentów i wskazaniem przez nich
grup defaworyzowanych na rynku pracy. Ze względu na fakt, że sprawozdawczość PUP w Prudniku
oraz w Głubczycach różni się (PUP Głubczyce określa statystykę dla osób pow. 55 r.ż.) niżej
prezentujemy dwie odrębne tabele.

Powiat prudnicki

Ogółem

Bezrobotni gmin powiatu prudnickiego
do 25 roku życia
pow. 50 roku życia
ogółem
%
kobiety ogółem
%
kobiety

Gmina Prudnik
484
130
26,9%
67
101
20,9%
38
Gmina Głogówek
660
158
23,9%
84
147
22,3%
53
Gmina Lubrza
304
75
24,7%
29
65
21,4%
21
Tabela nr 18, Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w gminach powiatu prudnickiego,
wchodzących w skład LGD, z podziałem na osoby do 25 r.ż. i powyżej 50 r.ż. źródło: Powiatowy Urząd
Pracy w Prudniku, na 31.12.2013 r.; opracowanie własne

Powiat głubczycki

Ogółem

Bezrobotni gmin powiatu głubczyckiego
do 25 roku życia
pow. 55 roku życia
ogółem
%
kobiety ogółem
%
kobiety

Gmina Baborów

438
100
22,8%
55
44
10,0%
13
Gmina Branice
465
94
20,2%
58
63
13,5%
21
Gmina Głubczyce
1547
286
18,5%
147
255
16,5%
76
Gmina Kietrz
766
136
17,8%
95
111
14,5%
38
Tabela nr 19, Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w gminach powiatu głubczyckiego,
wchodzących w skład LGD, z podziałem na osoby do 25 r.ż. i powyżej 55 r.ż. źródło: Powiatowy Urząd
Pracy w Głubczycach, na 31.12.2013 r.; opracowanie własne
Lokalny rynek charakteryzuje przede wszystkim dominujące rolnictwo, przy jednoczesnym
braku rozwoju przetwórstwa, sprzedaży produktów, rozwoju gospodarstw ekologicznych
i edukacyjnych. W lokalnej strukturze przedsiębiorstw nie ma firm zajmujących się innowacyjnymi
branżami, np. związanymi z wdrażaniem wysokiej jakości technologii. Wydaje się, że przeszkodą
w rozwoju przetwórstwa rolnego jest najprawdopodobniej brak odpowiedniej informacji oraz
infrastruktury wzmacniającej działania związane np. z rolnictwem ekologicznym (uprawy i hodowla),
przetwórstwem warzyw i owoców, uprawą produktów dla przemysłu farmaceutycznego, czy
kosmetycznego. Nie są odnotowywane są na obszarze działania związane z zawodową animacją osób
starszych.
III.4 Sektor społeczny
Część mieszkańców obszaru – zazwyczaj ta, która zaczęła się samoorganizować w ramach
programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim – włącza się chętnie w działania społeczne, czy to
uczestnicząc w pracy organizacji pozarządowych, czy też grup nieformalnych. Do tej pierwszej
kategorii zaliczymy również stowarzyszenia, fundacje, jednostki ochotniczych straży pożarnych, kluby
i zrzeszenia sportowe; do drugiej: koła gospodyń wiejskich, grupy odnowy wsi, zespoły muzyczne,
teatralne, rady rodziców i rady szkół. Wszystkie organizacje na miarę własnych możliwości realizują
samodzielnie, bądź w partnerstwie projekty, które wpływają na rozwój obszaru. Ważnym animatorem
działań społecznych, zwłaszcza na obszarach wiejskich są szkoły i to nie tylko te prowadzone przez
stowarzyszenia. Działalność grup społecznych wyraża się przede wszystkim organizacją imprez
o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Dzięki organizacji takich wydarzeń, członkowie organizacji
uczą się przepisów związanych z bezpiecznym przeprowadzeniem imprezy, współpracy i zarządzania
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grupą. Cechą charakterystyczną jest kumulowanie się imprez kulturalno-rozrywkowych w okresie
letnim (festyny, koncerty) oraz zimowym (Boże Narodzenie). Brakuje natomiast sieci współpracy
między tymi organizatorami i korelacji poszczególnych wydarzeń i wspólnego kalendarza imprez dla
całego obszaru. Należy jednak odnotować, że członkami tych organizacji wiejskich są zazwyczaj te
same osoby, które angażują się zarówno w prace grup odnowy wsi, jak i stowarzyszeń, jednostek OSP,
czy klubów sportowych. Okazuje się zatem, że problemem rzeczywistym jest brak włączania się innych
mieszkańców w te działania. Stąd charakterystyczna sytuacja obszaru, gdzie liderzy lokalni mają duży
potencjał, doświadczenie i wiedzę, ale nie mają narzędzi, by włączyć do realizacji swoich pomysłów
innych. Takie małe zaangażowanie w procesy społeczne ma swoje odzwierciedlenie w rozwoju
poszczególnych miejscowości, a co za tym idzie – i całego obszaru. Mieszkańcy mają mało możliwości,
aby zobaczyć i doświadczyć, jak może zmieniać się region, gdy społeczność wie, czego chce i potrafi
skanalizować wszystkie zasoby, aby osiągnąć cel. Jedynym dostępem do innowacji są doświadczenia
migrantów zarobkowych, jednak oni najrzadziej – ze względu na zobowiązania zawodowe i krótki czas,
jaki w Polsce mogą poświęcić rodzinie - angażują się w procesy zmian społecznych.
Położenie geograficzne, zasoby przyrodniczo-krajobrazowe oraz aktywność poszczególnych grup
społecznych pozwoliła na stworzenie przez lata określonych wydarzeń – otwartych, najczęściej
masowych o szczególnym charakterze mającym wpływ na promocję specyfiki obszaru. Do grupy tej
należą: "Dni Miasta i Gminy Kietrz wraz z imprezami towarzyszącymi" oraz "Dni Głubczyc"– imprezy
promujące produkt lokalny, zwłaszcza kulinarny; "Międzynarodowy Dzień Dziecka" w gminie Branice
– impreza o charakterze rekreacyjnym, nawiązująca do potencjału wynikającego z położenia
geograficznego obszaru; "Bieg Baborowa" – promujący na obszarze i poza nim aktywną rekreację
i związany z tym potencjał obszaru; wydarzenie związane ze specyfiką obszaru związaną z historią tych
terenów i dziedzictwem kulturowym - "Uczta Głogówecka"; wydarzenie o charakterze regionalnym "Stoły wielkanocne"(gmina Lubrza) – impreza promująca wielokulturową kuchnię obszaru; "Święto
Flagi" Moszczanka (gm. Prudnik) – nawiązujące do wielokulturowości mieszkańców obszaru, "Rajd
Maluchów" Chocim (gm. Prudnik) – impreza o charakterze sportowym, promująca walory rekreacyjne
oraz turystyczne terenu.
III.5 Problemy społeczne obszaru
Procesy, jakie są obserwowane w granicach obszaru LGD „Płaskowyż Dobre Ziemi”, związane
są przede wszystkim ze zmniejszeniem liczby ludności. Otwarcie granic w obszarze Unii Europejskiej
rodzi skutki społeczne, a te z kolei konsekwencje gospodarcze, zarówno pozytywne, jak i negatywne
(eurorodziny, niszczejąca zabudowa wsi, rozwijanie się tylko stolic gmin). Z jednej strony nastąpił
wzrost wymiany myśli, towarów i usług, rozwój nowych technologii, z drugiej zmienia się charakter
pracy (etatyzm zastępowany jest nową organizacją zatrudnienia na umowach cywilno-prawnych), coraz
większe jest zapotrzebowanie na wysokie kwalifikacje, a maleją oferty związane z pracą wymagającą
niskich kwalifikacji, kwalifikacje zresztą coraz szybciej tracą na wartości, w związku z czym rozwija
się potrzeba ustawicznego kształcenia, pracownicy obecni i potencjalni są dużo bardziej mobilni
(kompetencyjnie oraz geograficznie), zmienia się charakter rodziny, najważniejszym elementem
w strukturze społecznej – odbiorcami usług i produktów – stają się osoby w wieku 60 plus. Inne skutki
– jeszcze nie akceptowane powszechnie – to elastyczny wiek emerytalny, promowanie dłuższej
aktywności zawodowej oraz podejmowanie działań na rzecz aktywności kobiet, osób wyłączonych z
rynku pracy. Istotnym problemem związanym z rynkiem pracy obszaru jest sytuacja materialna tych
grup, które odczuwają realne zagrożenie egzystencji: stracili bądź są przekonani, że stracą pracę, a ich
wiek, mobilność, czy kwalifikacje nie odpowiadają potrzebom rynku. Nie powstają zakłady pracy
(mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), dostosowane do potencjału obszaru,
czerpiące z jego zasobów i innowacyjne. Mieszkańcy obszaru mają słabą motywację do zakładania
własnej działalności gospodarczej, nie widzą bowiem sensu w działaniach na obszarze, gdzie nie ma
popytu na określone usługi, obawiają się skutków nieprecyzyjnych zapisów, nie wspierających
gospodarki decyzji administracyjnych, w związku z peryferyjnym położeniem nie mają szans na dostęp
do informacji oraz doradztwa. Dużym problemem jest również mała aktywność społeczna, wyrażona
nie tyle ilością organizacji pozarządowych, co niechęcią do włączania się, czy inicjowania działań na
rzecz rozwoju swoich miejscowości, a co za tym idzie: całego obszaru. Osoby, które uczestniczyły
w wyrażaniu opinii tak określiły bariery rozwojowe obszaru:
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Grafika nr 5, Wskazanie przez respondentów najważniejszych barier rozwojowych obszaru, źródło:
Prezentacja graficzna wyników badania opinii mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania
„Płaskowyż Dobrej Ziemi”, 2015
Mapę aktywności społecznej charakteryzują dwie główne grupy: ci, którzy działają
i samodzielnie pozyskują fundusze na swoją działalność oraz ci, którzy chcieliby działać. Tych bardziej
zmotywowanych wspierają samorządy wdrażając programy współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Członkowie forum lokalnego wykorzystali podczas spotkań partycypacyjnych metodę
„stolikową” angażującą w rozpoznawanie problemów wiele osób, wymuszającą w pewien sposób
integrację oraz skupienie się na argumentach prezentowanych przez innych uczestników dyskusji oraz
technikę „5WHY” do zidentyfikowania najważniejszych wskazanych podczas otwartych spotkań
problemów (potwierdzonych przez zebrane dane statystyczne, zapisy analizy SWOT, wyniki badań
ankietowych). Celem tej metody jest poznanie podstawowej przyczyny wystąpienia problemu, przy
zadawaniu pytania „dlaczego?” i tym samym dojścia do bezpośredniej jego przyczyny. Celem członków
forum lokalnego było wskazanie źródła problemu, a nie tylko jego symptomów. Analiza wyników badań
ankietowych, zapisów analizy SWOT, dyskusji podczas otwartych spotkań pozwoliła członkom forum
przeprowadzić głosowanie nad wyborem sytuacji uznanych za najważniejsze dla rozwoju społecznego
obszaru przez wdrażanie LSR i odrzucić kwestie uznane za marginalne.
Pytanie
Dlaczego zmniejsza się
liczba mieszkańców?
Dlaczego nie mogą
pracować w granicach
obszaru?
Dlaczego nie ma takich
miejsc?

Odpowiedź – wskazanie problemu
społecznego
PYTANIE 1
Ponieważ mieszkańcy wyjeżdżają do
pracy za granicę
Ponieważ nie ma miejsc pracy z
wynagrodzeniem gwarantującym
dobre życie
Ponieważ przedsiębiorstwa lokalne
słabo się rozwijają, są mało
innowacyjne, jeśli już, to zatrudniają
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Proponowane rozwiązania, na
które LGD mamy wpływ
Wspieranie podejmowania
działalności gospodarczej
zwłaszcza przez osoby fizyczne,
Rozwijanie działalności
gospodarczej przez osoby
fizyczne, mikro i małych
przedsiębiorców

Dlaczego tak się dzieje?

Dlaczego lokalne
przedsiębiorstwa nie
mają dostępu do
doradztwa, informacji o
możliwości
wykorzystania zasobów,
dlaczego nie są
innowacyjne?
Dlaczego zasoby
obszaru są tak słabo
wykorzystane?
Dlaczego pozostają
nierozpoznane?

Dlaczego problemem
jest poprawa
infrastruktury
zabytkowej, dziedzictwa
kulturowego i jej
wykorzystanie w
rozwoju obszaru?
Dlaczego nawet to, co
nie wymaga zmiany nie
jest wykorzystywane w
rozwoju obszaru, jak
zasoby przyrodnicze i
krajobrazowe?
Dlaczego o tym nie
wiedzą? Dlaczego tego
nie potrafią?

osoby o niskich kwalifikacjach,
którym mogą zapłacić mniej
Ponieważ nie wiedzą, w jaki sposób
się rozwijać, nie widzą potencjału w
zasobach lokalnych, nie są
innowacyjne i nie potrafią
współpracować
Na obszarze nie działają firmy
doradcze, nie istnieje wsparcie sieci
współpracy, brakuje działań
edukacyjnych wspierających
przedsiębiorczość, brakuje pieniędzy
na rozwój lokalnych firm oraz na
wsparcie podejmowania działalności
gospodarczej
PYTANIE 2
Ponieważ większość mieszkańców nie
wie nawet, jakie to są zasoby i jak je
można wykorzystać
Zależy od zasobu: te materialne,
związane z dziedzictwem
historycznym lub kulturowym są
najczęściej w złym stanie i zanim
zaczną być walorem, wymagają
poprawy, zagospodarowania otoczenie,
ponieważ sam obiekt jeszcze sam w
sobie może nie być walorem. Zasoby
przyrodnicze (gatunki ptaków i
ssaków, układ wiatrów sprzyjający
paralotniarstwu) natomiast najczęściej
są postrzegane jako mało znaczące, a
mieszkańcy nie potrafią się do nich
zdystansować i tylko osoby z zewnątrz
widzą w położeniu geograficznym
obszaru potencjał. O tych zasobach nie
wiedzą zarówno mieszkańcy, jak i
turyści.
Ponieważ brakuje pieniędzy na
przywrócenie tej infrastrukturze
jakości.

Ponieważ mieszkańcy nie wiedzą, jak
to zagospodarować, nie mają
umiejętności, bo to wykorzystać.

Brakuje mieszkańcom włączenia się w
sieci współpracy, wzmocnienia
działań, poczucia ich celowości. Nie
wiedzą, jak zrobić pierwszy krok
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Kształcenie wynikające z potrzeb
rynkowych, związane
z wykorzystaniem i zarządzaniem
zasobami obszaru
Wspieranie nawiązania
współpracy między
przedsiębiorcami i organizacjami
pozarządowymi
Wspieranie tworzenia sieci
współpracy gospodarczej

Prace budowlane w zabytkach i ich
otoczeniu,
w
tym
zagospodarowanie ich otoczenia.
Tworzenie zaplecza rekreacyjnego
i turystycznego.
Wykonanie
oznakowania
obiektów, miejsc, tras.
Wykonywanie materiałów
promocyjnych, organizacja
imprez.

PYTANIE 3
Ponieważ nie widzą sensu takich
działań, uważają, że nie przyniosą
żadnych skutków; nie czują, że mogą
coś zmienić, nie wierzą, że ktoś doceni
to, co robią
Dlaczego mają takie Ponieważ rzadko ze sobą rozmawiają,
poczucie?
nie spotykają się, nie dyskutują
o przyszłości swoich miejscowości;
nie dzielą się własnymi
umiejętnościami, wiedzą
Dlaczego tak się dzieje? Najczęściej nie mają miejsca, które
uznawaliby za swoje, w których
mogłyby się spotykać, integrować,
a także miejsc i wydarzeń, podczas
których mogliby się zaprezentować
i zostać docenieni
Dlaczego nie ma takich
Nawet, jeśli gdzieś w miejscowości
miejsc i takich
istnieją budynki komunalne, które
wydarzeń?
można byłoby wykorzystać na takie
miejsca, to ich standard jest bardzo
niski, są nieogrzewane, nie mają
odpowiedniego wyposażenia. Nie mają
więc możliwości do integracji i
współdecydowania o tym, co będzie
się działo w ich miejscowości
Dlaczego nie tworzą
Ponieważ brakuje pieniędzy na
takich miejsc i nie
modernizację tych obiektów, nie
kreują własnych
wiadomo też, w jaki sposób potem
przedsięwzięć?
należałoby je wykorzystać,
a mieszkańcy nie dzielą się swoimi
pomysłami, ponieważ obawiają się
krytyki – nie są i nie były tworzone
warunki dla prezentacji własnych
umiejętności, talentów, coraz słabsze
są więzi międzyludzkie
PYTANIE 4
Dlaczego mieszkańcy
Ponieważ uważają, że zazwyczaj nie czują się
może poza letnimi festynami - nie ma
zidentyfikowani
tam, co robić. Jest nudno. Jest, jak
z swoimi
wszędzie.
miejscowościami?
Dlaczego jest „jak
Ponieważ mieszkańcy obszaru nie
wszędzie”?
mają pomysłów na swoje wsie, a
nawet jak mają, to nie mają
odpowiednich narzędzi. Uważają, że
każda wieś była, jest i będzie taka
sama. Mają mały dostęp do nowinek,
nie widzą, jak zmienia się świat
Dlaczego utrwalony jest Ponieważ od wielu lat wsie obszaru się
taki wizerunek wsi?
nie zmieniają, nikt nie szuka w nich
czegoś wyjątkowego.
Dlaczego mieszkańcy
nie angażują się w
działania społeczne?
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Modernizacja obiektów
o charakterze społecznym,
wyposażenie ich, zakup
materiałów umożliwiających
prowadzenie tam działań.
Organizacja wydarzeń
promujących to, co ważne dla
mieszkańców.
Przeprowadzenie działań
edukacyjnych nadających
mieszkańcom nowe kompetencje,
nową wiedzę i wspierających
przyszłe działania
Zachęcenie mieszkańców do
aktywności przez organizowanie
konkursów.

Organizacja działań o charakterze
edukacyjnym
Aranżacja przestrzeni publicznych
miejscowości i promocja tych wsi
Włączenie społeczne – budowanie
współodpowiedzialności
Wyjazdy studyjne

Dlaczego nikt nie szuka Ponieważ mieszkańcom obszaru
w tych miejscowościach brakuje umiejętności w tworzeniu
czegoś wyjątkowego?
koncepcji rozwojowych swoich wsi
Dlaczego to jest takie
Ponieważ to mieszkańcy powinni
ważne, żeby te zmiany
zmieniać wsie dla siebie i przyszłych
inicjowali i realizowali
pokoleń, a nie instytucje zewnętrzne,
mieszkańcy?
czy urzędy gmin lub miast
Tabela nr 20, Wyniki analizy prowadzonej przez forum lokalne (ekstrakt) prac metodą „5WHY”
Istotne kwestie współczesnej sytuacji społecznej obszaru:
1. Depopulacja i zmiany w strukturze demograficznej: zmniejszająca się liczba mieszkańców,
zmiany w strukturze wieku, wyłączenie społeczne kobiet i osób w wieku
pozaprodukcyjnym; wyłączenie gospodarcze i ekonomiczne osób młodych (poniżej 26 r.ż.)
oraz osób w wieku 50 i więcej lat. Brak pracy wśród osób do 25 roku życia oznacza, że
rzadziej podejmują decyzje o założeniu rodziny, nie uczestniczą w konsumpcji, tym samym
osłabiając potencjalny wzrost PKB, w końcu – podejmują decyzję o wyjeździe, wpływając
na najpoważniejszy problem gminy: depopulację. Niepracujące kobiety, „wypłukiwane
z rynku pracy”, coraz mniej mobilne zawodowo, nie odpowiadają na potrzeby rynku pracy.
Nierównomierne traktowanie płci na rynku pracy jest jedną z barier rozwoju gospodarczego
wskazywaną w opracowaniach Komisji Europejskiej. W granicach obszaru nie występują
także działania zawodowej animacji osób starszych.
2. Mała aktywność gospodarcza, wykorzystująca zasoby obszaru; niedostateczne wsparcie
lokalnych przedsiębiorców przez instytucje publiczne, ograniczenie w dostępie do
infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej oraz społecznej, nieskuteczna promocja obszaru.
3. Słaba integracja społeczna: niechęć mieszkańców do tworzenia nowych struktur, do
współpracy i integracji; brak sieci współpracy, w tym tych związanych z gospodarki, mały
związek ze swoimi „małymi ojczyznami”. Poczucie braku wpływu na rozwój obszaru,
niedocenianie, a czasami nawet brak znajomości potencjału lokalnego.
4. Wstrzymany rozwój wsi obszaru – nieład przestrzenny, zaniedbania infrastrukturalne;
estetyka miejscowości nie budująca poczucia dumy z własną wsią, gminą, czy obszarem.
III.6 Spójność obszaru LGD (inna niż przestrzenna)
III.6.1 Uwarunkowania przyrodnicze
W obszarze dominuje rzeźba falisto-pagórkowata, w szczególności w jej południowozachodniej części, stanowiącej fragment Gór Opawskich i przynależnej do makroregionu Sudetów
Wschodnich. Występuje tam zróżnicowana rzeźba wzgórzowa o deniwelacjach rzędu 50-100 m. Obszar
północny znacznie wyższy (kilka wzgórz przekracza 450 m) na sporej powierzchni pokryty jest lasami.
Pozostała część obszaru należy do makroregionu Niziny Śląskiej - mezoregionu Płaskowyżu
Głubczyckiego. Cechą charakterystyczną tego obszaru są stosunkowo słabe rozczłonkowania przez
szereg dolin, wciętych głęboko w podłoże utworów lessowych oraz rozległe i płaskie wniesienia typowe dla Płaskowyżu obszaru- wznoszące się ponad dolinami i charakteryzujące się łatwymi do
uprawy areałami. Wszystkie gminy z racji spójności terytorialnej i usytuowania w pobliżu
międzynarodowych tras mają bardzo dobry układ komunikacyjny, zarówno dla przyjezdnych z zachodu
jak i ze wschodu.
Obszar położony jest w obrębie Niziny Śląskiej na Płaskowyżu Głubczyckim oraz u podnóża
Gór Opawskich na Nizinie Śląskiej. Są to najciekawsze pod względem geograficznym i krajobrazowym
regiony województwa opolskiego. Płaskowyż Głubczycki – równina lessowa o krajobrazie zbliżonym
do wyżynnego, wznosi się do wysokości 260 -280 metrów n.p.m. Maksymalna wysokość terenu wynosi
280 m n.p.m., a minimalna 217 m p.p.m. Wzniesienia są rozległe i płaskie, lub charakteryzujące się
zaokrąglonymi wierzchowinami, użytkowanymi jako grunty rolne. Charakterystyczne pofałdowanie
terenu urozmaicają dorzecza rzek - region położony w dorzeczach rzek: Opawa, Psina, Troja, Osobłoga,
Stradunia wyróżnia się lekko pofałdowanym terenem z łagodnymi wzniesieniami, rzadko pokrytymi
lasami lub łąkami. Powierzchnia obszaru w południowo-zachodniej części porozcinana jest siecią
zróżnicowanych pod względem wysokości dolin. Doliny rzeczne stanowią głębokie, wcinające się
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w powierzchnię obniżenia, w największym stopniu kształtujące charakter krajobrazu. Wzniesienia
ponad dolinami posiadają typowe dla płaskowyżu rozległe, płaskie lub zaokrąglone wierzchowiny,
użytkowane, jako grunty rolne. Budowa geologiczna terenu jest zróżnicowana. Cechą wyróżniającą ten
mikroregion jest także niski poziom zalesienia oraz znaczny potencjał rozwoju turystyki,
z wykorzystaniem współpracy przygranicznej. Spójną cechą gmin w obszarze, która rzutuje na
występujące w obszarze walory przyrodniczej jest jej położenie w rozległym obniżeniu między
Sudetami i Karpatami, zwanym Bramą Morawską. Rozdzielające dwa główne pasma górskie Polski,
obniżenie bramy jest jednym z ważniejszych w kraju szlaków migracyjnych południowych elementów
europejskiej flory i fauny, które zasilają nasze ekosystemy. Od strony południowej i zachodniej, obszar
sąsiaduje z Republiką Czeską.
Obszar objęty niniejszą strategią to przede wszystkim użytki rolne, a w ramach nich: grunty
orne. Lasy zajmują małą powierzchnię, mimo to zarówno Płaskowyż Głubczycki, jak i Góry Opawskie
stanowią interesujący pod względem przyrodniczym subregion Opolszczyzny.
Użytki
Grunty Sady Lasy Grunty pod
rolne
orne
wodami
Gmina Baborów
10644,0
9843,0 36,0
369,0
10,0
Gmina Branice
11083,0 10360,0 42,0
190,0
32,0
Gmina Głubczyce
23833,0 21511,0 131,0 3451,0
31,0
Gmina Kietrz
12557,0 11633,0 65,0
343,0
33,0
Gmina Głogówek
15309,0 13382,0 59,0
626,0
83,0
Gmina Lubrza
6886,0
6234,0 23,0
847,0
35,0
Gmina Prudnik (obszar wiejski)
8382,0
7310,0 44,0 1175,0
42,0
RAZEM DLA OBSZARU
88694,0 80273,0 400,0 7001,0
266,0
Tabela nr 21, Udział wybranych (w ha), charakterystycznych form użytkowania gruntów, źródło: GUS
BDN, stan na 31.12.205 r.
Gmina

Na terenie objętym działaniem LGD znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu:
1. Las Głubczycki - niewielki kompleks leśny o powierzchni 1597,5 ha położony na północ od miasta
Głubczyce, na niemal całkowicie wylesionym Płaskowyżu Głubczyckim. Obejmuje część zlewni
Straduni wraz z licznymi wąwozami i parowami. Występują tu naturalne zbiorowiska leśne: łęgi
jesionowo-olszowe, podgórskie łęgi jesionowe oraz grąd subkontynentalny. Duże powierzchnie zajmują
tu bory sosnowe i bory mieszane. Las Głubczycki posiada znaczne walory bioterapeutyczne i ma duże
znaczenie dla turystyki i wypoczynku mieszkańców Głubczyc.
2. Rejon Mokre - Lewice o powierzchni 6527 ha, obejmujący fragment Gór Opawskich. Teren ten
cechują strome, częściowo zalesione stoki z kulminacjami dochodzącymi do 500 m n.p.m. oraz liczne
jary i doliny rzek: Troi, Osobłogi i Opawicy. Występują tu naturalne zbiorowiska leśne, takie jak: łęgi
jesionowo-olszowe, podgórskie łęgi jesionowe oraz grąd subkontynentalny. Największe powierzchnie
zajmują bory sosnowe, świerkowe, modrzewiowe i bory mieszane. Na terenie obszarów chronionego
krajobrazu spotkać można wiele chronionych i rzadkich roślin.
3. Obszar chronionego Krajobrazu Wronin – Maciowakrze, w skład którego wchodzi ok. 200 ha obszaru
Płaskowyżu. Obszar utworzony został w celu ochrony malowniczego fragmentu krajobrazu Płaskowyżu
Głubczyckiego.
Część obszaru mieści się w granicach administracyjnych Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”
(gminy: Prudnik oraz Lubrza). Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” został utworzony 26 maja 1988 r.,
jego powierzchnia wynosi 4.903 ha, otulina 5033 ha. Na terenie parku występują zwarte kompleksy
leśne o łącznej powierzchni 3.628 ha, co stanowi 75% ogólnej powierzchni, a także tereny zabudowane,
w tym miejscowości obszaru LGD: Moszczanka, Łąka Prudnicka, Nowa Wieś (Wieszczyna),
Dębowiec, Trzebina, Wierzbiec. Park położony jest w południowo-zachodniej części woj. opolskiego,
na terenie trzech gmin, przy granicy z Republiką Czeską. Obejmuje północne stoki Gór Opawskich
(Sudety Wschodnie) i ich północne przedgórze. Przez park oraz jego otulinę wiodą interesujące szlaki
turystyczne nawiązujące do historii i kultury obszaru oraz do jego przyrody. Do najważniejszych należą:
międzyregionalny Główny Szlak Sudecki im. M. Orłowicza, którego krótki odcinek leży w granicach
administracyjnych gminy Prudnik, podobnie jak szlaki w Lesie Prudnickim, szlak Wieszczyna -
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Przełęcz pod Zamkową Górą, „Szlak Historyczny Lasów Królewskiego Miasta Prudnika”, szlaki
łączące trasy turystyczne Lasu Prudnickiego i Biskupiej Kopy. Na terenie obszaru położone są
rezerwaty: Rozumicki Las (gm. Kietrz), Góra Gipsowa (gm. Kietrz). Zarówno Góry Opawskie, jak
i „Rozumicki Las” objęte są Programem Natura 2000.
Zadrzewienia śródpolne są widokiem typowym dla obszaru – tutaj znajdują schronienie dzikie
zwierzęta: sarny, lisy, zające, borsuki. Naturalne łąki i pastwiska są siedliskami ptaków i płazów. Na
obszarze odnotowano obecność m.in. bociana białego, czapli siwej, bażanta, sokoła pustułki. Cały
obszar LGD to znakomite środowisko dla obserwacji ptaków. Z informacji publikowanych na forum
birdwatching.pl wynika, że na obszarze większości gmin, zwłaszcza tych położonych na Płaskowyżu
Głubczyckim koncentruje się jesienią ruch wielu ptaków (w tym drapieżnych). Forumowicze wskazują
na rzadkie gatunki ptaków, a wśród nich m.in.: kulon, orzeł cesarski, orzeł przedni, kobczyki, błotniak
stawowy, błotniak łąkowy, myszołowy, kanie czarne i rude, kurhanniki, kuliki wielkie, siewki złote,
kobuzy. Mimo tych zasobów nie rozwija się produkt turystyczny związany z turystyką kwalifikowaną.
Tras turystycznych jest niewiele, nie stanowią sieci połączeń między gminami, niedostateczna jest
również infrastruktura rekreacyjna i odpoczynkowa. Miejsca noclegowe, które mogłyby stanowić ofertę
okołoturystyczną występują przede wszystkim w Głogówku oraz w gminie Prudnik (schronisko w
Wieszczynie).
III.6.2 Uwarunkowania kulturowe
Współczesne uwarunkowania kulturowe LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” są wynikiem
długotrwałego, skomplikowanego procesu historycznego, a także współczesnych prądów kulturowych.
Wielokulturowość obszaru wyraża się w kultywowaniu przez lokalną społeczność tradycji śląskomorawskich oraz kultury kresów wschodnich – kultury przodków dużej części mieszkańców obszaru.
Koncentracja zabytków – i to zarówno tych o wyjątkowych walorach w skali regionu, jak i tych, które
są dowodem lokalnego dziedzictwa kulturowego: krzyże przydrożne, kapliczki, kamienie pokutne.
Wspólna specyfika kulturowa terenów wiejskich w obszarze przejawia się m.in. w kultywowaniu
podobnych tradycji, zwyczajów, obrzędów, a także w przenikaniu się kultury i wzajemnym czerpaniu
z dorobku poprzednich pokoleń. W społeczności obszaru dominuje wymiana kulturalna i społeczna na
terenie przygranicznym.
Ludność charakteryzują silne więzi społeczne we wszystkich grupach wiekowych, kultywowanie
wszechstronnych tradycji, przywiązania do miejsc pamięci, stroju, gwary, zwyczajów. Tradycje
zachowywane są przez rdzenną społeczność regionu od pokoleń, co sprzyja utożsamianiu się z terenem
objętym strategią. Cały obszar LGD zaliczyć można do terenów bogatych w zasoby dziedzictwa
kulturowego. Świadczą o tym liczne stanowiska archeologiczne oraz zachowane zabytkowe obiekty
i układy przestrzenne. Za unikalne należy uznać walory kulturowe niektórych miejscowości, w tym
kościoły gminy Baborów, z wyjątkowym w skali regionu Kościołem cmentarnym św. Józefa (17001702), zabytkowe parki wiejskie w Branicach i Posucicach oraz parki podworskie w Boboluszkach
i Wysokiej. Zamek w Głogówku i położone w tym mieście obiekty sakralne: Kaplica Loretańska,
Replika Grobu Pańskiego z Jeruzalem, kościół franciszkanów. Warte uwagi są witraże, ołtarze
i malowidła ścienne kościoła w Wierzchu oraz pałac w Kazimierzu. Na terenie gminy Głubczyce
położone są m.in. kościół p.w. Św. Trójcy w Opawicy, kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża z 1910
r. w Bogdanowicach, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela z 1575 r. w Chomiąży, zamek z XVI w.
w Grobnikach, dwory w Pielgrzymowie i Pomorzowicach. Na terenie Kietrza do szczególnie
wartościowych zabytków należą: barokowy kościół parafialny św. Tomasza oraz ruiny pałacu (XVIXIX w.), siedziby rodu von Gaschin. Na terenie gminy Prudnik wśród zabytków obszaru wiejskiego są:
kaplica w Czyżowicach, Dębowcu, Łące Prudnickiej. Zespół zamkowy w Łące Prudnickiej
i Piorunkowicach, kościół parafialny w Moszczance. Większość zabytków – z wyłączeniem obiektów
sakralnych - jest w stanie wymagającym natychmiastowych działań. To, czy się tak dzieje zależy
zazwyczaj od aktywności i zamożności właścicieli. Wspólnym zasobem obszaru są zachowane osady
kulturowe z okresu neolitu, stanowiska kultury łużyckiej, grodziska wczesnośredniowieczne. Zasoby
historyczne są potencjalnym walorem tego obszaru, bezsprzecznie mocną jego stroną, chociaż ich stan
uczestnicy spotkań wpisali do słabych stron, nie są również wykorzystywane do budowania wspólnego
produktu turystycznego.
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Uwarunkowania kulturowe obszaru wyrażają się również w upamiętnianiu ważnych dla
społeczności wydarzeń, zwłaszcza tych związanych z dramatycznymi losami przesiedleń po II wojnie
światowej. Wydarzenia związane z kulturą kresową mają wciąż dla społeczności duże znaczenie.
Ciekawym przejawem wielokulturowości obszaru jest zachowywanie obrzędowości (np.
„Kogutek” w Jakubowicach, gm. Branice), czy też przygotowywanie tradycyjnych koron i wieńców
dożynkowych. Ważni dla obszaru dawni mieszkańcy są też naturalnym nośnikiem jego promocji (np.
Feliks Steuer i dialekt sułkowski oraz baborowski – gm. Baborów). Wyjątkowe w skali regionu jest
nagromadzenie baśń, podań, legend związanych z lokalnymi historiami, miejscami, ludźmi. Mimo tego
miejscowości nie potrafią nadać tym specyficznym walorom charakteru ponadlokalnego, wyrazistego
i nie budują wokół takich „osi” koncepcji rozwoju.
Specyficzna dla obszaru są również tradycje kulinarne kultywowane przez mieszkańców: barszcz
z chrzanem oraz bułki galicjanki (Nowa Wieś Głubczycka), gulasz Sobieskiego (Pilszcz) – opolski
produkt tradycyjny, promowany przez Koło Gospodyń Wiejskich, który nie tylko utrwala ciągłość
tradycji kulinarnej, ale przypomina również wydarzenie historyczne i treść jednego z podań (rosnące
w Pilszczu lipy zostały posadzone na cześć króla Jana III Sobieskiego, który szedł przez wieś z odsieczą
wiedeńską); ciasto „jeż” z Kazimierza, którego charakterystyczny kształt "jeża" z kolcami, nosem,
uszkami i ogonkiem znają mieszkańcy nie tylko tej wsi i który został wpisany na listę produktów
tradycyjnych, pierogi dobre z Dzierżysławia, Olej Głubczycki z Nasiedla - najstarsza wzmianka
o wytłaczarni oleju z obszaru LGD pochodzi z 1448 roku i dotyczy Głubczyc. Do końca XIX wieku
tłoczono głównie olej lniany, który w XX w. zastąpił rzepak. Olej głubczycki produkowany jest metodą
tłoczenia na zimno, w wyniku czego zachowane zostają wszystkie witaminy i lecytyny (wpisany na listę
produktów tradycyjnych). Charakterystyczne dla obszaru są również: bałabuszki drożdżowe, eierstichkluseczki jajeczne, einlauf, makówki, kugiel ziemniaczany, kwas wiśniowy. Na listę produktów
tradycyjnych województwa opolskiego wpisane są: „śląskie niebo”, czyli danie mięsne nazywane też
„śląski raj’ lub „ śląski przysmak”, przygotowywane z gotowanego, wcześniej uwędzonego mięsa, które
polewa się sosem ze suszonych śliwek robionym na wywarze z wędzonki. Słabe jest wykorzystanie tego
potencjału w rozwoju i promocji obszaru, podejmowana działania mają charakter indywidualny, a nie
wspólny, a w konsekwencji i mało spójny.
ROZDZIAŁ IV: ANALIZA SWOT
Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej
sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): S (Strengths) – mocne strony:
wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego podmiotu, W (Weaknesses) – słabe strony:
wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego podmiotu, O (Opportunities) – szanse:
wszystko to co stwarza dla analizowanego podmiotu szansę korzystnej zmiany, T (Threats) –
zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego podmiotu niebezpieczeństwo zmiany
niekorzystnej. Informacje zostały opracowane na podstawie analizy dokumentów pierwotnych,
wtórnych, konsultacji społecznych, wywiadów podczas otwartych spotkań i warsztatów poświęconych
analizie SWOT. Podstawą dyskusji o słabych i mocnych stronach, szansach i zagrożeniach były zapisy
tej analizy z dokumentu LSR 2007-2013. Zapisy analizy SWOT zostały opublikowane w wersji projektu
na stronie plaskowyz.pl w celu zebrania ostatecznych opinii wszystkich interesariuszy.
Podczas spotkań otwartych uczestnicy dyskutowali nad zapisami SWOT i przeprowadzali z
udziałem trenerów analizę tych zapisów. Ze względu na fakt, że analiz zasobów uznana została za
najważniejszy aspekt LSR, a odniesienia do niej powinny znaleźć się w części diagnozy opartej na
statystyce oraz w celach i przedsięwzięciach. Uczestnicy spotkań uznali, że ze względu na
zróżnicowanie zasobów należy wyodrębnić w analizie słabych i mocnych stron obszary tematyczne.
Szanse i zagrożenia zostały natomiast uznane jako zewnętrzne możliwości i ograniczenia rozwojowe,
które w podobnym stopniu mogą wpływać na każdy z tych obszarów – dlatego w tej części analizy
SWOT nie dzieliliśmy na zakresy merytoryczne, nie zostały przy nich również wskazane odniesienia
do diagnozy, ponieważ jako czynniki zewnętrzne i przyszłe, niezależne od nas takiej diagnozie nie
podlegają. Wyniki analizy SWOT zostały opublikowane na stronie plaskowyz.pl i poddane ponownym
konsultacjom społecznym. W tabelach niżej kolorem czerwonym zaznaczyliśmy te wskazania
uczestników konsultacji, które zostały uznane za szczególnie ważne dla rozwoju obszaru. Była to dla
nas również wskazówka przypisania określonych wag kryteriom wyboru operacji.
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MOCNE STRONY
POŁOŻENIE, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI, PRZYRODA
Odniesienie do
Zapis
diagnozy
Położenie przy granicy z Republiką Czeską oraz na obszarze Euroregionu Pradziad I.2
możliwość nawiązywania współpracy z Czechami
Położenie obszaru LGD w granicach Gór Opawskich i na Płaskowyżu Głubczyckim i
wynikające z tego nietuzinkowe ukształtowanie terenu: pofałdowany krajobraz, doliny,
I.2
sieć rzek
Korzystny układ komunikacyjny – drogi wojewódzkie i krajowe: dostępność do
Grafika nr 1
tworzonej w ramach LGD oferty gospodarczej (w tym turystycznej) i społecznej (w
I.2
tym: imprezy plenerowe)
Położenie na obszarze LGD miast powiatowych: Głubczyce i Prudnik, a wraz z nimi
instytucji wspierających realizację LSR, m.in.: powiatowe urzędy pracy, Muzeum
I.2
Ziemi Prudnickiej oraz Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej
Tereny czyste ekologicznie charakteryzujące się malowniczym i pagórkowatym
III.6.1
ukształtowaniem
Ukształtowanie powierzchni sprzyjające uprawianiu paralotniarstwa (istnienie grup
III.6.1
nieformalnych wykorzystujących ten potencjał gminy)
Obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty i inne formy ochrony przyrody: Mokre –
III.6.1
Lewice
GOSPODARKA I ROLNICTWO
Dobra jakość gleb oraz korzystne warunki klimatyczne do rozwoju produkcji rolnej
III.2
Rezerwaty przyrody z unikalną roślinnością: różnorodność gatunkowa flory i fauny,
III.6.1
występowanie gatunków chronionych oraz zwierzyny łowne
Dobrze funkcjonujące duże i wyspecjalizowane gospodarstwa rolne
III.2
Dużo małych gospodarstw, które mają duży potencjał wytwórczy
III.2
Dużo przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne – aktywność gospodarcza
III.2
społeczności obszaru
Rozpoznawalność gminy Branice dzięki funkcjonowaniu tutaj dużego pracodawcy,
III.2
jakim jest szpital
SPOŁECZNOŚĆ
Wielokulturowe społeczeństwo charakteryzujące się ciekawą ofertą obyczajów i
tradycji - tygiel kultur uwarunkowany historycznie (wielokulturowość: kresowiacy,
III.6.
mniejszość niemiecka, elementy kultury czeskiej i śląskiej)
Doświadczenie organizacji społecznych (stowarzyszenia, fundacje, osp, kluby
III.4
sportowe) w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych
Wypracowane standardy współpracy samorządów z ngo: konsultowanie aktów
prawnych, dostosowanie do realiów i potrzeb programów współpracy JST z
III.4
organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego
Produkty lokalne - wytwór działalności kół gospodyń wiejskich (np. ciasto jeż z
III.6.2
Kazimierza)
Utrwalana w codziennych zachowaniach mieszkańców oraz przez promocję
III.6.2
organizacji i instytucji obrzędowość doroczna: dożynki, święta sakralne
Przekazywanie z pokolenia na pokolenie miejscowych podań, baśni, legend (została
III.6.2
nawet wydana książka przez LGD)
DZIEDZICTWO KULTUROWE
Historycznie ważna dla regionu zabudowa wsi i miast (pałace, dwory, kościoły)
III.6.2
Znaczące dla regionu historyczne obiekty sakralne, w tym znane także poza obszarem:
III.6.2
Baborów, Branice, Głogówek
Interesujące dowody kultury materialnej: krzyże, kapliczki, pomniki
III.6.2
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TURYSTYKA, KULTURA I REKREACJA
Na części obszaru wyznaczone trasy rowerowe, w tym trasy międzynarodowe: w
pobliżu miejscowości: Głubczyce, Głogówek i Branice (a po stronie czeskiej Krnova,
Albrechtic i Osoblahy) przebiega trasa rowerowa licząca łącznie 220 km
Duża liczba imprez plenerowych (festynów) i wydarzeń artystycznych oraz
rekonstrukcyjnych
Działalność instytucji kultury, organizacji pozarządowych i grup odnowy wsi i bogata
oferta spędzania czasu wolnego
Szlaki turystyczne oparte na zasobach kulturowych obszaru: Szlak Joannitów
Wyróżniające obszar imprezy o charakterze regionalnym

I.2
III.4
III.4
III.6.2
III.4

SŁABE STRONY
POŁOŻENIE, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI, PRZYRODA
Odniesienie do
Zapis
diagnozy
Nierównomierny rozwój miejscowości obszaru – większy nacisk inwestycyjny na
III.5
stolice gmin
Niszczejące obiekty prywatne, pozostawione przez osoby, które wyjechały za granicę
III.5
Brzydkie wsie – nieład przestrzeni publicznych
III.5
Mała lesistość terenu, cieki wodne nienadające się do turystycznego wykorzystania
III.6.1
oraz mała ilość obiektów rekreacyjnych wykorzystywanych w celach turystycznych
GOSPODARKA I ROLNICTWO
Brak miejsc umożliwiających zakup produktów ekologicznych
III.5
Nierównomierna aktywność gospodarcza związana z przetwórstwem opartym na
III.5
tradycyjnej gospodarce rolnej
Kurczący się lokalny rynek pracy, zmuszający mieszkańców do emigracji zarobkowej
III.5, III.1, III.3
Małe zróżnicowanie działalności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych (np.
III.2
agroturystyka, brak gospodarstw edukacyjnych)
Słaba dostępność do instytucji wspierających rozwój lokalnego biznesu
III.2
Brak rozwiniętych usług zagospodarowania czasu wolnego seniorów oraz
III.2
specjalistycznych usług adresowanych do osób starszych
Niedostateczny dostęp przedsiębiorców do nowoczesnych technologii
III.2
Wysoki stopień bezrobocia na obszarze LGD, zwłaszcza wśród osób starszych i
III.3
młodych, w tym absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i studiów
SPOŁECZNOŚĆ
Niedocenianie przez mieszkańców obszaru walorów środowiskowych obszaru
III.5
Brak specjalizacji sołectw – nie mają charakteru oryginalnych, wyróżniających się
III.5
miejscowości, działania w nich prowadzone są do siebie podobne
Obszar słabo rozpoznawalny - brak spójnej marki dla całego obszaru, chaos w
oznakowaniu wizualizacji materiałów reklamowych; gadżetów promocyjnych,
III.5
oznakowania miejsc ważnych dla rozwoju produktów lokalnych
Słaba współpraca z innymi regionami w Polsce – brak dostępu do doświadczeń innych
i dobrych praktyk
III.5
Niedostateczne umiejętności społeczne w zakresie współpracy, wymiany doświadczeń,
tworzenia wspólnych projektów, zarządzania projektami i ich promocją
Promocja lokalnych produktów ograniczona w większości do mieszkańców jednej
miejscowości – słaba informacja i współpraca, brak doświadczeń pozwalających na
uzyskiwanie dochodów z takiej działalności)
Migracje zarobkowe mieszkańców powodujące osłabienie więzi rodzinnych
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III.5
III.6.2
III.5, III.3

Niski przyrost naturalny, starzejące się społeczeństwo i niekorzystna struktura
demograficzna
Kobiety „zakotwiczone: w domach, przywiązane do dzieci i innych osób
wymagających opieki
DZIEDZICTWO KULTUROWE
Zły stan obiektów zabytkowych
Niedostępność obiektów zabytkowych (np. zamknięte kościoły nie stanowią atrakcji
turystycznej mimo ich wartości historycznej)
Brak produktu turystycznego opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego
TURYSTYKA, KULTURA I REKREACJA
Niedostateczna promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych
Niedostateczna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna (za mało miejsc
odpoczynkowych, nierównomiernie położone na obszarze, niedostateczne
oznakowanie tras turystycznych)
W zasadzie nieistniejące – prócz ośrodków miejskich: Głubczyce i Głogówek oraz
miasta spoza obszaru – Prudnik – usługi okołoturystyczne (noclegi, gastronomia, SPA,
wypożyczalnie sprzętu turystycznego itp.)

III.1
III.1
III.6.2, III.5
III.6.2
III.6.2
III.6.1
III.6.1

III.6.1

SZANSE
Przywracanie koncepcji rozwoju kolejnictwa w Polsce – uruchomienie połączeń kolejowych i tym samym
zwiększenie dostępności do obszaru
Fundusze unijne w latach 2014-2020, w tym fundusze dodatkowe przeznaczone na obszary przygraniczne
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspierające interesariuszy w zachowaniu i
porządkowaniu tkanki zabytkowej obszaru
Poprawa estetyki przestrzeni dzięki wdrożeniu ustawy o ochronie krajobrazu – zlikwidowanie chaosu reklam i
banerów
Promocja programów prosumenckich (mieszkaniec produkuje i zarazem korzysta z wytwarzanej energii)
Konieczność dostosowywania się do przepisów unijnych w zakresie ochrony środowiska oraz zaostrzanie
krajowych przepisów związanych z ochroną środowiska – poprawa jakości środowiska naturalnego
Wzrost znaczenia miejskich ośrodków lokalnych, jako centr usługowych i handlowych
Transfery dochodów, wiedzy i technologii
Doświadczenia wynikające z remigracji i imigracji przenoszone na lokalny grunt
Rozwój w kraju „silver economy”
Możliwość zagospodarowania infrastruktury poprzemysłowej, po zlikwidowanych placówkach oświatowych i
medycznych
Zmiana wizerunku wsi poprzez realizację wojewódzkiego programu „Odnowa wsi”
Możliwość wymiany społecznej, kulturalnej oraz branżowej z obszarami partnerskimi, szczególnie z
sąsiadującymi Czechami
Skuteczna promocja województwa opolskiego, jako obszaru atrakcyjnego turystycznie
Sprzyjająca polityka regionalna nastawiona na rozwój obszarów wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Moda na turystykę kwalifikowaną (sporty, np. rowerowe, biegi, nordic walking, paralotniarstwo) oraz
birdwatching (obserwacje ptaków), czy agroturystykę lub turystykę wiejską
Sprzyjające rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego przepisy krajowe i unijne
Tworzenie warunków do integracji środowisk wiejskich
Wdrożenie programów współpracy, w celu wymiany doświadczeń
Aktywna polityka prorodzinna (Specjalna Strefa Demograficzna w województwie)
Wzmocnienie i unowocześnienie programów adaptacyjnych adresowanych do bezrobotnych
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Połączenie wiedzy, umiejętności oraz finansów gmin obszaru w celu wdrożenia wspólnych zasad i standardów
związanych ze zwiększeniem populacji
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców
Trendy związane z zainteresowaniem eko życiem, slow life, slow food
Przynależność Prudnika do sieci miast cittaslow i oddziaływanie miasta na cały obszar, zwłaszcza przez dostęp
do nowych rynku zbytu produktu turystycznego oraz produktów lokalnych, w tym produktów kulinarnych
ZAGROŻENIA
Przestrzenne skutki emigracji zarobkowej i pozostawianie obiektów bez właścicieli – pogarszająca się tkanka
budowlana na wsiach
Trudności w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz
Brak zainteresowania inwestycjami proekologicznymi na terenie obszaru
Zmiany klimatyczne wpływające na stan środowiska naturalnego
Zmiana struktur hydrologicznych (związana m.in. z nadmierną melioracją)
Wysokie koszty indywidualne związane w ochroną środowiska i inwestowaniem w obiekty zabytkowe
Przekształcanie środowiska w związku z rozwojem rolnictwa
Niepewna polityka fiskalna kraju
Migracja młodzieży związana z edukacją i poszukiwaniem pracy
Skomplikowane przepisy i mało czytelne prawo – niechęć do rozpoczynania działalności gospodarczej
Powtórzenie się kryzysu gospodarczego w UE
Zbyt długi czas wdrażania funduszy unijnych („zamrażanie” pieniędzy przedsiębiorców)
Deficyt w rozwoju nowych technologii w województwie
Odpływ ludności za granicę, a zwłaszcza emigracja kapitału intelektualnego - „brain drain” – „drenaż mózgów”
(wyjeżdżają ci, którzy mają określone specjalności, ambitni, odważni i przedsiębiorczy – ci, którzy powinni
zostać)
Coraz niższa liczba mieszkańców obszaru i związany z tym kryzys demograficzny
Postępująca indywidualizacja życia społecznego; ograniczanie działalności do „własnego podwórka”
Mała ilość osób po studiach powracających na teren obszaru
Niskie dochody z pracy w rolnictwie o małym i średnim areale oraz o niewyspecjalizowanej produkcji
Coraz większe dysproporcje w poziomie życia mieszkańców
Roszczeniowa postawa mieszkańców wobec władz samorządowych
Korzystniejsza i lepiej wypromowana oferta turystyczna terenów przygranicznych w Czechach
Skomplikowane procedury w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej oraz niespójne i zmieniające się przepisy
prawne
Zanikanie więzi społecznych poprzez „zamykanie się” wśród wynalazków nowoczesności i skupianie się na
kulturze masowej
Zmniejszone wpływy do budżetów gmin obszaru spowodowane migracją mieszkańców - ograniczenie wydatków
na fundusz sołecki, inicjatywy lokalne, otwarte konkursy ofert
Wielopokoleniowe bezrobocie (strukturalne)
Wspieranie potrzebujących kosztem przedsiębiorczych
Promocja celebryckiego stylu życia, a tym samym postaw odrzucających związek z obszarami wiejskimi
Ograniczenia wynikające z niechęci do współpracy
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ROZDZIAŁ V: CELE I WSKAŹNIKI
V.1 Specyfikacja i opis celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć
Z przeprowadzonej analizy SWOT w ramach konsultacji społecznych wysnuliśmy główne wnioski,
które prezentujemy niżej.
Co wynika z mocnych stron, czyli to nasze atuty i podstawa rozwoju:
• Inicjowania przedsięwzięć wynikających z rozwoju gospodarczego regionu przygranicznego
• Tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze rolnictwa ekologicznego, gospodarstw
edukacyjnych i turystyki
• Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych w wielosektorowych działaniach
społecznych
• Promowanie regionu poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego – materialnego
i niematerialnego oraz zasobów przyrodniczych i krajobrazowych
• Dostępność do nowych rynków zbytu dzięki położeniu komunikacyjnemu – promocja oferty
w woj. śląskim i w Czechach
• Tworzenie nietypowej oferty turystycznej: paralotniarstwo, birdwatching, turystyka aktywna
(rower, nordic walking, biegi)
• Wielokulturowość daje szansę na rozwój i promocję regionu
Co wynika ze słabych stron, czyli nad czym powinniśmy pracować?
• Małe wsparcie – przede wszystkim informacyjne i doradcze – lokalnych przedsiębiorców
• Niewystarczające wykorzystanie w rozwoju obszarów zasobów wynikających z położenia
geograficznego, komunikacyjnego, uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych i społecznych
• Niedostosowanie rynku usług – w tym usług społecznych i oferty kulturalnej – do zmieniającej
się struktury demograficznej i coraz większej liczby seniorów
• Niechęć rolników do różnicowania działalności
• Znikoma integracja społeczna i niechęć do realizacji wspólnych przedsięwzięć
Co wynika z szans, czyli znajdź szanse i je wykorzystaj:
• Rozwój regionu poprzez wykorzystanie środków zewnętrznych, które wpłyną na podniesienie
atrakcyjności obszaru
• Udział w szkoleniach i możliwość podnoszenia kwalifikacji
• Wykorzystanie trendów globalnych związanych z rozwojem wsi i jej produktów
• Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk na obszarze LGD
• Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z wdrażaniem przepisów unijnych i krajowych
wspierających pożądany rozwój wsi
Co wynika z zagrożeń, czyli: eliminuj i/lub unikaj:
• Słaby rozwój przedsiębiorczości w związku z zaostrzeniem przepisów podatkowych
i rosnących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
• Słabe wykorzystanie funduszy z powodów niespójnego często zmieniającego się prawa
• Migracja ludzi młodych – studia; inne, lepsze rynki pracy; dostępność rynków europejskich
• Słaba świadomość ekologiczna mieszkańców, zanieczyszczenie środowiska, pogarszający się
stan zasobów przyrodniczych
Najważniejszym celem każdego dokumentu strategicznego jest wizja rozwoju obszaru. Musi
ona być zgodna z diagnozą, analizą SWOT, opinią mieszkańców oraz zidentyfikowanymi problemami
oraz wskazanymi zasobami. Wizja obowiązuje jej realizatorów dłużej niż cele ogólne i cele
szczegółowe, stanowi odległy w czasie punkt, w którym wszystko, co zaplanowaliśmy udało się
z sukcesem osiągnąć. Z natury więc wizja jest bytem idealnym, rzadko osiąganym w pojęciu
przyjmowanym w chwili jej wyznaczenia. Ponieważ LGD, działając w imieniu mieszkańców, określiła
wizję rozwoju przed laty, do tego właśnie zapisu odnieśliśmy się teraz. Zapisy SWOT, wyniki diagnozy,
opinie uczestników konsultacji i respondentów ankiet potwierdzają właściwość obranego wcześniej
kierunku rozwoju, który wynika z faktycznych potrzeb społeczności zamieszkującej teren. Potencjalnie
obszar LGD jest przede wszystkim ważnym dostawcą artykułów rolnych, żywności ekologicznej,
produktów spożywczych o tradycyjnych cechach, wytwarzanych w oparciu o tradycyjne receptury,
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wykorzystujących rodzime produkty (owoce, warzywa, zboża). Trend ten był wzmacniany przez
realizację przedsięwzięć zapisanych w poprzedniej wersji strategii, nie przyniósł jednak porządanych
w tej kwestii efektów. Wciąż wiele jest do zrobienia, szanse te wzrastają ze względu na zmianę od
1 stycznia 2016 r. przepisów związanych ze sprzedażą bezpośrednią.
Środowisko przyrodnicze oraz walory krajobrazowe, a także materialne i niematerialne
dziedzictwo kulturowe będzie nadal podstawą rozwoju usług turystycznych i okołoturystycznych.
I w tym względzie zostały podjęte działania, wynikające z realizacji konkretnych operacji, jednak
potencjał oceniany obecnie przez interesariuszy, jako szczególnie wysoki jest wskazywany przez nich,
jako niewykorzystany. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przykładzie ważnym narzędziem –
i wynika to zarówno z bezpośredniej opinii wyrażających opinię mieszkańców, jak i doświadczeń
Zespołu pracującego nad LSR – będzie rozszerzenie działań informacyjno-doradczych, w tym
włączenie potencjalnych wnioskodawców oraz beneficjentów założonych celów do tego procesu. Jest
to tym bardziej ważne, że na przestrzeni ostatnich lat znacząco pogorszyła się sytuacja demograficzna
obszaru, a także zwiększyła indywidualizacja życia jego mieszkańców. Każdy postęp i rozwój wymaga
zaangażowania społecznego – dlatego przyjęte przez nas cele są skupione na takim wykorzystaniu
zasobów, który pozwoli różnym grupom społecznym, w tym administracji publicznej i przedsiębiorcom
sprostać wyzwaniom i zrobić kolejny krok ku wizji:
„Płaskowyż Dobrej Ziemi” – obszar zamieszkały przez ludzi, którzy doceniają lokalne zasoby
i stwarzają możliwości dla rozwoju przedsiębiorczości, interesującego wypoczynku, oferty dla
osób starszych oraz promocji dobrej, oryginalnej kuchni.
V.2 Zgodność celów z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz
Strategią Województwa Opolskiego do roku 2020
Obszar LGD z rozwiniętą gospodarką rolną wpływa na osiągnięcie celu głównego PROW 2014
– 2020, którym jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami
naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów
wiejskich. Zaplanowane cele odnoszą się przede wszystkim do takiego zarządzania zasobami
naturalnymi (przyroda, uprawy), które zagwarantuje rozwój przedsiębiorczości, w tym tej opartej na
produkcji rolnej, czy turystyce aktywnej w sposób bezpieczny, chroniący, czy też poprawiający stan
środowiska naturalnego. Takie zrównoważone i akceptowalne społecznie działania powinny wpływać
na poprawę bytu obecnych mieszkańców i gwarantować co najmniej utrzymanie parametrów
środowiska, czy ogólniej: stanu zasobów naturalnych dla kolejnych pokoleń. Cele, będące podstawą
rozwoju obszaru są kompatybilne zwłaszcza z priorytetami: (1) Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji
w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich – w odniesieniu do promocji przedsięwzięć
innowacyjnych; (2) Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich - w odniesieniu do działań społecznych, partycypacyjnych,
aktywizujących gospodarczo, budujących poczucie odpowiedzialności za przyszłość całego obszaru.
V.3 Przedstawienie celów, przedsięwzięć oraz wskaźników
Cele przyjęte do osiągnięcia w niniejszej LSR będą finansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), środków publicznych: Skarbu
Państwa oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków własnych Wnioskodawców.
W ramach RLKS będą realizowane przedsięwzięcia (grupy wybranych operacji). Wskaźniki dla
każdego z poziomów oceny (produkty, rezultaty, oddziaływanie) są zgodne z badanym obszarem,
stabilne pod względem metodologicznym, umożliwiają dokonywanie porównań wartości w układzie:
przeszłość - teraźniejszość – przyszłość, odzwierciedlają zmiany zachodzące w obszarze, są odporne
na wpływ zewnętrznych czynników i uwarunkowań zakłócających.
Cele, przedsięwzięcia oraz wskaźniki i ich specyfikacja, a także źródła pozyskania danych do
pomiaru prezentują tabele niżej. Pierwsze – tabele nr 21 - przedstawiają treść celów, przedsięwzięć,
przypisane im operacje (sposób realizacji przedsięwzięć) oraz dane dot. wskaźników i informacje
dotyczące ww. aspektów. Grafiki nr 7 oraz nr 8 stanowią zapis zgodnie z obligatoryjnym formularzem.
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Grafika nr 6, Drzewo celów
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CEL OGÓLNY I: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD „PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI”
Wskaźnik oddziaływania:
zmniejszenie liczby osób (w %) – mieszkańców obszaru – którzy na pytanie: „Co stanowi największą barierę rozwojową obszaru LGD "Płaskowyż Dobrej
Ziemi" odpowiadają: Migracja mieszkańców poza granice obszaru i kraju.
Początkowa wartość wskaźnika: 61,7% (źródło: Prezentacja graficzna wyników badania opinii mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania
„Płaskowyż Dobrej Ziemi”, 2015)
Zakładana wartość wskaźnika w 2023 r.: nie więcej niż 40% wskazań
Źródło weryfikacji: przeprowadzenie badania opinii na podstawie ankiet w 2023 (powielenie badań ankietowych z roku 2015)
Uzasadnienie wskaźnika: Podczas konsultacji prowadzonych z wykorzystaniem ankiet tradycyjnych oraz formularzy elektronicznych respondenci wskazali
jako największą barierę rozwojową „Migrację mieszkańców poza granice obszaru i kraju”, a jako najpoważniejsze powód podawano: brak pracy za godne
wynagrodzenie. Realizacja operacji w ramach zaproponowanych przedsięwzięć, a tym samym osiągnięcie celów szczegółowych wpłynie pośrednio na
osiągnięcie celu ogólnego. Zmniejszenie oceny zjawiska migracji przez mieszkańców jako szczególnie ograniczającego dla rozwoju obszaru będzie
odzwierciedleniem opinii dotyczącej poprawy jakości życia na tym obszarze, tworzenia możliwości rozwoju i godnego zarobku.
CEL SZCZEGÓŁOWY I.1
RÓWNOMIERNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARU W OPARCIU O ZASOBY KULTUROWE, PRZYRODNICZE I SPOŁECZNE
Nazwa wskaźnika rezultatu
1. Liczba osób deklarujących korzystanie z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obszaru LSR w latach 2016-2023
Uzasadnienie wskaźnika: rozwój obszaru wspiera się na dwóch osiach: rozwoju produktu lokalnego, w tym produktu rolnego oraz rozwoju turystyki
i rekreacji. Wykorzystanie tych zasobów powinno wpłynąć m.in. na zwiększenie obecności z tych powodów osób z zewnątrz (turyści, odwiedzający) oraz
włączenie mieszkańców. Brak w wybranych miejscach obszaru (nierównomierność rozwoju takiej infrastruktury) jest jedną z poważniejszych barier
rozwojowych. Wskaźnikiem obejmujemy wszystkie te aspekty.
2. Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach o charakterze społecznym lub turystycznym, lub rekreacyjnym organizowanych na
obszarze objętym LSR w latach 2016-2023
Uzasadnienie wskaźnika: rozwój obszaru wspiera się na dwóch osiach: rozwoju produktu lokalnego, w tym produktu rolnego oraz rozwoju turystyki
i rekreacji. Wykorzystanie tych zasobów powinno wpłynąć m.in. na zwiększenie obecności z tych powodów osób z zewnątrz (turyści, odwiedzający) oraz
włączenie mieszkańców w działania o charakterze społecznym. Obecność osób z zewnątrz dowodzi skutecznej informacji i promocji zewnętrznej
i oczekiwanego rozwoju obszaru (społecznego oraz infrastrukturalnego), natomiast uczestnictwo mieszkańców polepszenia jakości życia w ogóle.
Zgodnie z zasadą hierarchii potrzeb, potrzeby samorealizacji, szacunku i uznania oraz przynależności (wszystkie trzy charakteryzują różne etapy
uczestnictwa w życiu społecznym) następuje po zabezpieczeniu potrzeb podstawowych, w tym tych związanych z zabezpieczeniem domu, jedzenia,
bezpieczeństwa (również zawodowego). Wskaźnikiem obejmujemy wszystkie te aspekty.
3. Liczba osób deklarujących odwiedzanie zabytków i obiektów obszaru LSR w latach 2016-2023
Uzasadnienie wskaźnika: Potencjał kulturowy, w tym infrastruktura zabytkowa oraz – szerzej – każdą związana z materialnym dziedzictwem
kulturowym, stanowi ważny aspekt rozwojowy obszaru, którego jedną z osi jest rozwój turystyki i rekreacji. Obszar zawiera znaczącą liczbę obiektów
historycznych, w tym sakralnych, to także teren atrakcyjny pod względem przyrodniczym. Obie te formy, w połączeniu z tradycją obrzędowości
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i kulinariów, mogą być katalizatorem rozwoju turystyki. Wspólnym problemem obszaru LGD jest brak jednolitej polityki turystycznej, brak
kompleksowego systemu promocji produktów turystycznych i działań długofalowych. Kierunkiem rozwoju turystyki na obszarze będzie m.in. rozwój
usług turystycznych i okołoturystycznych związanych z potencjałem obszaru.
Uzasadnienie przyjętych wskaźników produktów: wybrane na podstawie diagnozy, opinii mieszkańców wyrażonych w konsultacjach oraz analizy SWOT
przedsięwzięcia, które wpłyną na osiągnięcie przyjętych celów rozwojowych dzięki realizacji konkretnych operacji w ramach tych przedsięwzięć. Wskaźniki
produktu mają charakter ilościowy, nie jakościowy, ze względu na fakt, że nie można oszacować wartości bazowej – LGD nie dysponuje takimi danymi.
Zgodnie z zaleceniami „Poradnika” bazowa wartość wskaźnika ilościowego wynosi 0. Każde z przedsięwzięć jest zadaniem generującym konkretny
mierzalny wskaźnik, który dotyczy zmiany infrastrukturalnej bądź konkretnych działań o charakterze społecznym, zmieniających postawy, aktywność oraz
zaangażowanie uczestników życia społecznego.
PRZEDSIĘWZIĘCIA CELU SZCZEGÓŁOWEGO 1.1
Sposób realizacji przedsięwzięć
Operacje składające się na ten typ przedsięwzięcia odpowiadają potrzebom społecznym, wyrażonym w
trakcie wszystkich etapów konsultowania LSR.
Przedsięwzięcie zgodne z zakresem „Zachowanie dziedzictwa kulturowego”
W skład przedsięwzięcia wchodzą operacje:
I.1.1
- przeprowadzenie prac konserwatorskich i/lub robót budowlanych
ZACHOWANE MATERIALNE
- zakup i montaż systemów oświetleniowych
DZIEDZICTWO KULTUROWE OBSZARU - zakup i montaż systemów bezpieczeństwa
LSR ORAZ JEGO PROMOCJA
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych i innych nośników promocji i informacji o dowodach
materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego
- edycja publikacji papierowych, elektronicznych, audio, audiowizualnych, multimedialnych
- organizacja otwartych wydarzeń promujących materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
obszaru
Operacje składające się na ten typ przedsięwzięcia odpowiadają potrzebom społecznym, wyrażonym
I.1.2
w trakcie wszystkich etapów konsultowania LSR.
DOSTĘPNE OBIEKTY TURYSTYCZNE
Przedsięwzięcie zgodne z zakresem „Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury
I REKREACYJNE OBSZARU OBJĘTEGO
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.
LSR
W skład przedsięwzięcia wchodzą operacje:
- przeprowadzenie robót budowlanych
- zakup i montaż urządzeń, sprzętu i osprzętu rekreacyjnego i/lub sportowego
- zakup i montaż systemów oświetleniowych
- zakup i montaż systemów bezpieczeństwa
Nazwa
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- zagospodarowanie i/lub urządzenie przestrzeni wokół obiektów i terenów sportowych i
rekreacyjnych, pod warunkiem, że ten zakres jest włączony w zakresy wymienione wyżej
Operacje składające się na ten typ przedsięwzięcia odpowiadają potrzebom społecznym, wyrażonym
w trakcie wszystkich etapów konsultowania LSR.
Przedsięwzięcie zgodne z zakresem „Wzmocnienie kapitału społecznego, podnoszenie wiedzy
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”
I.1.3
oraz „Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
PRZYSTOSOWANE DO PROWADZENIA
kulturalnej”
DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ,
W skład przedsięwzięcia wchodzą operacje:
ARTYSTYCZNEJ I INTEGRACYJNEJ
- przeprowadzenie robót budowlanych
OGÓLNODOSTĘPNE OBIEKTY ORAZ
- zakup i montaż systemów oświetleniowych i grzewczych
PRZESTRZEŃ
- zakup i montaż systemów bezpieczeństwa
- zakup mebli i innego rodzaju wyposażenia
- zakup urządzeń wspierających działalność kulturalną, artystyczną i integracyjną
- zakup materiałów wspierających działalność kulturalną, artystyczną i integracyjną, że ten zakres jest
włączony w zakresy wymienione wyżej
- zakup i montaż wyposażenia o charakterze ekspozycyjnym, w tym namiotów plenerowych, stoisk
targowych
CEL SZCZEGÓŁOWY I.2
ZAANGAŻOWANE I TWÓRCZE GRUPY SPOŁECZNE ROZWIJAJĄCE I PROMUJĄCE SPECYFIKĘ OBSZARU
Nazwa wskaźnika rezultatu
1. Uczestnicy wydarzeń związanych z obrzędowością i/lub twórczością lokalną i/lub kulinariami w latach 2016-2023
Uzasadnienie wskaźnika: Na obszarze występują specyficzne dla tygla kulturowego zachowania i działania wyrażone w niecodziennych obrzędach,
pamięci historycznej, kulinariach. Potencjał ten może być katalizatorem rozwoju turystyki oraz narzędziem integrującym lokalną społeczność. Wspólnym
problemem obszaru LGD jest brak jednolitej polityki turystycznej, brak kompleksowego systemu promocji produktów turystycznych i działań
długofalowych. Kierunkiem rozwoju turystyki na obszarze będzie m.in. rozwój usług turystycznych i okołoturystycznych związanych z potencjałem
obszaru. Tożsamość kulturowa społeczności wiejskich obszaru LGD jest nierozerwalnie związana z historią tej społeczności i opiera się na wyrażaniu
tej specyfiki przez obyczaje, stroje, taniec, charakterystyczną mowę, potrawy. To, co nas łączy – kultura obszaru - jest najcenniejszym elementem
integrowania się mieszkańców i motywowania ich do pracy na rzecz wspólnego dobra. Niezbędne są zatem działania aktywizujące i integrujące
społeczności lokalne przez promowanie twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, historycznego i
przyrodniczego obszaru.
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2. Osoby, które miały dostęp do promocyjnych wydawnictw papierowych, elektronicznych i sieciowych
Uzasadnienie wskaźnika: rozwój obszaru wspiera się na dwóch osiach: rozwoju produktu lokalnego, w tym produktu rolnego oraz rozwoju turystyki i
rekreacji. Szansą na ten rozwój są działania informacyjne i promocyjne, które będą adresowane do osób z zewnątrz id la mieszkańców. Wzrost kapitału
społecznego, w tym integrowanie i aktywizacja obywateli, również gospodarcza nie jest możliwy bez skutecznego procesu komunikacji. Dostęp do
informacji determinuje poziom kapitału społecznego, jest narzędziem transferu wiedzy i kompetencji i dostarczania niezbędnych informacji o procesach
zachodzących w społeczeństwie i na samym obszarze. W ostatniej dekadzie Internet stał się szczególnie istotnymi narzędziami niezależnego korzystania
z nowoczesnych form komunikowania społecznego. Ograniczenie w dostępie do tej sfery skutkuje wykluczeniem cyfrowym, co powoduje rozwarstwienie
społeczne i skutkuje wzrostem barier w komunikacji społecznej oraz w transferze wiedzy.
PRZEDSIĘWZIĘCIA CELU SZCZEGÓŁOWEGO I.2
Nazwa
Sposób realizacji przedsięwzięć
Operacje składające się na ten typ przedsięwzięcia odpowiadają potrzebom
społecznym, wyrażonym w trakcie wszystkich etapów konsultowania LSR.
Przedsięwzięcie zgodne z zakresem „Wzmocnienie kapitału społecznego,
podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z
wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”, „Zachowanie dziedzictwa
kulturowego” oraz „Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów, lub
usług lokalnych”
W skład przedsięwzięcia wchodzą operacje:
I.2.1
- edycja publikacji papierowych, elektronicznych, audio, audiowizualnych,
ORGANIZACJA IMPREZ ORAZ REALIZACJA INNYCH
multimedialnych
DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH SPECYFIKĘ OBSZARU
- organizacja wydarzeń promujących obrzędowość, twórczość lokalną i/lub
kulinaria: szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów
- organizacja imprez plenerowych promujących obrzędowość, twórczość lokalną
i/lub kulinaria
- organizacja konkursów o tematyce związanej z obrzędowością, twórczością
lokalną i/lub kulinariami
- edycja publikacji papierowych, elektronicznych, audio, audiowizualnych,
multimedialnych o tematyce związanej z obrzędowością, twórczością lokalną
i/lub kulinariami
Przedsięwzięcie zgodne z zakresem „Wzmocnienie kapitału społecznego,
podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z
I.2.2
wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”, „Promowanie obszaru objętego
ROZWÓJ FUNKCJONALNY I PROMOCJA SPECYFIKI WSI
LSR w tym produktów, lub usług lokalnych” Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych
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warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020
W skład przedsięwzięcia wchodzą operacje:
- organizacja działań o charakterze edukacyjnym
- aranżacja przestrzeni publicznych miejscowości
- promocja wsi tematycznych
CEL OGÓLNY II. ZINTEGROWANA, AKTYWNA I INNOWACYJNA SPOŁECZNOŚĆ OBSZARU
Wskaźnik oddziaływania:
Zwiększenie liczby osób (w %) – mieszkańców obszaru – którzy oceniając potencjał obszaru kategorii: „Potencjał usług turystycznych i okołoturystycznych
na obszarze mojej gminy oceniam następująco" przypisali średnią 2,14 na 5.
Początkowa wartość wskaźnika: 2,14 (źródło: Prezentacja graficzna wyników badania opinii mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż
Dobrej Ziemi”, 2015)
Zakładana wartość wskaźnika w 2022 r.: 3,5
Źródło weryfikacji: przeprowadzenie badania opinii na podstawie ankiet w 2022 (powielenie badań ankietowych z roku 2015)
Uzasadnienie wskaźnika: Podczas konsultacji prowadzonych z wykorzystaniem ankiet tradycyjnych oraz formularzy elektronicznych respondenci oceniali
potencjał określonych kategorii rozwojowych obszaru. „Potencjał usług turystycznych i okołoturystycznych na obszarze mojej gminy oceniam następująco"
uzyskał najniższą z ocen: średnia 2,14 (uczestnicy oceniali dany potencjał w skali od 1 do 5, gdzie „1” oznaczało najniższą ocenę, a „5” najwyższą). Podobnie
niska ocenę ta branża uzyskała w ocenie uczestników spotkań oraz w analizie SWOT. Realizacja operacji w ramach zaproponowanych przedsięwzięć, a tym
samym osiągnięcie celów szczegółowych wpłynie pośrednio na osiągnięcie celu ogólnego. Poprawa infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej ma
charakter wielosektorowy oraz zintegrowany i dotyczy w takim samym stopniu infrastruktury publicznej, ogólnodostępnej, jak i komercyjnej, związanej z
rozwojem gospodarczym przedsiębiorców.
CEL SZCZEGÓŁOWY II.1
TWÓRCZY MIESZKAŃCY OBSZARU LSR KREUJĄCY WARUNKI DO ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
Nazwa wskaźnika rezultatu
1. Uczestnicy biorący udział w wydarzeniach edukacyjnych w latach 2016-2023
Uzasadnienie wskaźnika: rozwój obszaru wspiera się na dwóch osiach: rozwoju produktu lokalnego, w tym produktu rolnego oraz rozwoju turystyki
i rekreacji. Wykorzystanie tych zasobów nie jest możliwe bez udziału lokalnej społeczności. Budowanie jej kapitału oraz włączenie społeczne odbędzie
się z wykorzystaniem różnych narzędzi, w tym edukacyjnych. Wskaźnikiem obejmuje ten właśnie aspekt.
2. Osoby, które odwiedziły lub skorzystały z nowych narzędzi teleinformatycznych wdrażanych przez organizacje pozarządowe i grupy
nieformalne w latach 2016-2023
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Uzasadnienie wskaźnika: rozwój obszaru wspiera się na dwóch osiach: rozwoju produktu lokalnego, w tym produktu rolnego oraz rozwoju turystyki
i rekreacji. Szansą na ten rozwój są działania informacyjne i promocyjne, które będą adresowane do osób z zewnątrz id la mieszkańców. Wzrost
kapitału społecznego, w tym integrowanie i aktywizacja obywateli, również gospodarcza nie jest możliwy bez skutecznego procesu komunikacji.
Dostęp do informacji determinuje poziom kapitału społecznego, jest narzędziem transferu wiedzy i kompetencji i dostarczania niezbędnych informacji
o procesach zachodzących w społeczeństwie i na samym obszarze. W ostatniej dekadzie Internet stał się szczególnie istotnymi narzędziami
niezależnego korzystania z nowoczesnych form komunikowania społecznego. Ograniczenie w dostępie do tej sfery skutkuje wykluczeniem cyfrowym,
co powoduje rozwarstwienie społeczne i skutkuje wzrostem barier w komunikacji społecznej oraz w transferze wiedzy.
PRZEDSIĘWZIĘCIA CELU SZCZEGÓŁOWEGO II.1
Nazwa
Sposób realizacji przedsięwzięć
Operacje składające się na ten typ przedsięwzięcia odpowiadają potrzebom społecznym,
wyrażonym w trakcie wszystkich etapów konsultowania LSR.
Przedsięwzięcie zgodne z zakresem „Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów,
lub usług lokalnych”
W skład przedsięwzięcia wchodzą operacje:
- publikacje elektroniczne, audio, audiowizualne, multimedialne publikowane z użyciem
narzędzi teleinformatycznych
II.1.1
WYKORZYSTANIE DOSTĘPNYCH MEDIÓW
- działania edukacyjne (szkolenia, warsztaty) związane z kształceniem kompetencji
W INFORMACJI I PROMOCJI ZASOBÓW
wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w działaniach społecznych
OBSZARU
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II.1.2
WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW PEŁNIĄCYCH
FUNKCJE SPOŁECZNE W NOWOCZESNY
SPRZĘT I URZĄDZENIA

Przedsięwzięcie zgodne z zakresem „Wzmocnienie kapitału społecznego, podnoszenie
wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych”, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020
W skład przedsięwzięcia wchodzą operacje:
budowa
- zakup i montaż urządzeń i sprzętu teleinformatycznego, IT
- zakup oprogramowania oraz licencji
- zakup urządzeń współpracujących z urządzeniami teleinformatycznymi (kamery, aparaty
fotograficzne, rejestratory dźwięków)
- zakup mebli i innego sprzętu, pod warunkiem realizowania któregoś z ww. zakresów

II.1.3
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PŁASKOWYŻ
DOBREJ ZIEMI” LIDEREM ZMIAN
SPOŁECZNYCH OBSZARU

Przedsięwzięcie zgodne z poddziałaniem 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji”.
W skład przedsięwzięcia wchodzą działania wynikające z „Planu komunikacji”, planu
animacji oraz „Planu szkoleń”

CEL SZCZEGÓŁOWY II.2
INNOWACYJNA I ZAANGAŻOWANA SPOŁECZNIE GOSPODARKA
Nazwa wskaźnika rezultatu
1. Liczba utworzonych miejsc pracy w latach 2016-2023 związanych z rozwijaniem działalności
Uzasadnienie wskaźnika: Jednym z elementów depopulacji jest migracja zarobkowa mieszkańców obszaru. Jako najpoważniejszy powód tej
emigracji są względy finansowe, a nie brak miejsc pracy. Oferta rynkowa wskazuje na brak pracy za godne wynagrodzenie. Z drugiej strony koszty
zatrudnienia są w Polsce tak wysokie, że przedsiębiorców (mikro i małych) nie stać na zaproponowanie oczekiwanych warunków finansowych.
W związku z tym konieczne jest połączenie kilku obszarów: rozwoju rynku produktów i usług, który pozwoli przedsiębiorcom zarabiać lepiej,
prowadzenia działań edukacyjnych związanych z docenieniem lokalnych zasobów oraz wspierania zatrudnienia, zwłaszcza osób, które stanowią grupę
defaworyzowaną. Wskaźnik mierzy liczbę przedsiębiorstw, które po otrzymaniu środków z EFRROW rozwinęły własną firmę, tworząc co najmniej
jeden etat średnioroczny.
2. Liczba utworzonych przedsiębiorstw
Uzasadnienie wskaźnika: Jednym z elementów depopulacji jest migracja zarobkowa mieszkańców obszaru. Jako najpoważniejszy powód tej
emigracji są względy finansowe, a nie brak miejsc pracy. Oferta rynkowa wskazuje na brak pracy za godne wynagrodzenie. W grupie tych osób są
również takie, które przy wsparciu zewnętrznym oraz tworzeniu warunków do prowadzenia określonej działalności gospodarczej podjęłyby się takiego
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wyzwania. Co ważne, brak na rynku pracy ofert, które dawałyby szansę na realizację godnego życia dotyka przede wszystkim osób młodych, które
nie planują w związku z niedostatecznym zapleczem finansowym oraz bytowym zakładania rodziny. Dotyka to zarówno osób zarejestrowanych jako
bezrobotne, jak i tych, którzy pracują obecnie na umowach cywilno-prawnych oraz tych, którzy pracując na podstawie umowy o pracę zarabiają tak
mało, że planują w przyszłości opuszczenie obszaru. Szczególnie ciężką sytuację mają młode kobiety. Szansą na zmianę tej sytuacji jest wsparcie
finansowe zakładających działalność gospodarczą. Wskaźnik mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków z EFRROW osób rozpoczynających
prowadzenie działalności gospodarczej po raz pierwszy w życiu.
PRZEDSIĘWZIĘCIA CELU SZCZEGÓŁOWEGO II.2
Nazwa
Opis przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie zgodne z zakresem: „Podejmowanie działalności gospodarczej”
„Rozwijanie działalności gospodarczej”
W skład przedsięwzięcia wchodzą operacje:
- podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, spółki w organizacji
II.2.1
- rozwijanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, mikro i małych
PODEJMOWANIE I ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI
przedsiębiorców, w tym spółki w organizacji
GOSPODARCZEJ PRZEZ MIESZKAŃCÓW OBSZARU
i ekspozycyjnych

II.2.2 DOBRE PRAKTYKI SKUTECZNIE
WYKORZYSTYWANE W ROZWOJU PRODUKTU
LOKALNEGO, W TYM TURYSTYCZNEGO PROJEKT

„Wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie
świadczenie usług turystycznych”, „Wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami
prowadzącymi działalność w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub/i usług
lokalnych, w tym turystycznych”, Rozwój rynku produktów i usług lokalnych z
wyłączeniem targowisk”, „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub
usług lokalnych”.
W skład przedsięwzięcia wchodzą operacje:
- formy kształcenia wynikające z potrzeb rynkowych
- formy kształcenia związane z wykorzystaniem i zarządzaniem zasobami obszaru
- nawiązanie współpracy między przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi
- rozwijanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, mikro i małych
przedsiębiorców, w tym spółki w organizacji
- tworzenie sieci współpracy gospodarczej

Tabela nr 22, Cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia – charakterystyka, opracowanie własne
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1.0
1.1
1.2

W 1.0

W 1.1

CEL OGÓLNY I
CELE
SZCZEGÓŁOWE

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
I.1 Równomierny i zrównoważony rozwój obszaru w oparciu o zasoby kulturowe, przyrodnicze i społeczne
I.2 Zaangażowane i twórcze grupy społeczne rozwijające i promujące specyfikę obszaru
stan
Jednostka
plan 2023
Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego
początkowy
Źródło danych/sposób pomiaru
miary
rok
2016 rok
Zmniejszenie liczby osób – mieszkańców obszaru – którzy na pytanie:
Przeprowadzenie badania opinii
„Co stanowi największą barierę rozwojową obszaru LGD "Płaskowyż
na podstawie ankiet w 2023
%
61,70%
40%
Dobrej Ziemi" odpowiadają: Migracja mieszkańców poza granice
(powielenie badań ankietowych
obszaru i kraju.
z roku 2015)
stan
Wskaźniki oddziaływania dla celów
Jednostka
plan 2023
początkowy
Źródło danych/sposób pomiaru
szczegółowych
miary
rok
2016 rok
Liczba osób deklarujących korzystanie z obiektów infrastruktury
Badania własne LGD
turystycznej i rekreacyjnej obszaru LSR w latach 2016-2022
prowadzone w ramach
osoby
0
120
monitoringu i ewaluacji
wskaźników LSR
Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach o charakterze społecznym
lub turystycznym, lub rekreacyjnym organizowanych na obszarze
Sprawozdania beneficjentów
objętym LSR w latach 2016-2022
realizujących operacje,
badania własne LGD
osoby
0
500
prowadzone w ramach
ewaluacji wskaźników LSR,
listy obecności
Liczba osób deklarujących odwiedzanie zabytków i obiektów obszaru
LSR w latach 2016-202

W 1.2

Uczestnicy wydarzeń związanych z obrzędowością i/lub twórczością
lokalną i/lub kulinariami w latach 2016-2022
Osoby, które miały dostęp do promocyjnych wydawnictw papierowych,
elektronicznych i sieciowych

52

osoby

0

60

Badania własne LGD
prowadzone w ramach
monitoringu i ewaluacji
wskaźników LSR

osoby

0

500

Sprawozdania wnioskodawców

osoby

0

2000

Sprawozdania wnioskodawców

Przedsięwzięcia

I.1.1

I.1.2

Zachowane
materialne
dziedzictwo
kulturowe obszaru
LSR oraz jego
promocja

Dostępne obiekty
turystyczne i
rekreacyjne obszaru
objętego LSR

Sposób
realizacji
(konkurs,
projekt
grantowy,
Grupy
operacja
docelowe
własna,
projekt
współpracy,
aktywizacja
itp.)
JST, parafie, konkurs,
organizacje
operacja
pozarządowe, własna,
instytucje
projekt
kultury
grantowy

JST

konkurs

Wskaźniki produktu
wartość
Jednostka
miary
początkowa
2016 rok

Nazwa

Liczba zabytków
poddanych
pracom
konserwatorskim
lub
restauratorskim
w wyniku
wsparcia
otrzymanego w
ramach realizacji
LSR (obiektów
ruchomych
i nieruchomych)
Liczba
wybudowanych,
przebudowanych,
rozbudowanych
i/lub
adaptowanych
obiektów
infrastruktury
turystycznej,
rekreacyjnej lub
sportowej
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końcowa
2023 rok

Źródło danych/sposób pomiaru

sztuki

0

3

Sprawozdania beneficjentów
realizujących operacje

sztuki

0

14

Sprawozdania beneficjentów
realizujących operacje

I.1.3

I.2.1

I.2.2

Przystosowane do
prowadzenia
działalności
kulturalnej,
artystycznej i
integracyjnej
ogólnodostępne
obiekty oraz
przestrzeń
Organizacja imprez
oraz realizacja innych
działań promujących
specyfikę obszaru

JST, parafie, konkurs
organizacje
pozarządowe,
instytucje
kultury

JST, parafie,
organizacje
pozarządowe,
instytucje
kultury

Rozwój funkcjonalny JST, parafie,
i promocja specyfiki organizacje
wsi
pozarządowe,
instytucje
kultury

projekt
grantowy,
projekt
współpracy,
operacja
własna

konkurs,
operacja
własna,
projekt
grantowy

w latach 20162022
Liczba obiektów
wyposażonych
i/lub
przystosowanych
do prowadzenia
działalności
kulturalnej,
artystycznej i
integracyjnej
Liczba wydarzeń
promujących
obrzędowość,
twórczość lokalną
i/lub kulinaria

Liczba
miejscowości, w
których
przeprowadzono
operacje

SUMA
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sztuki

0

10

Sprawozdania wnioskodawców

Sprawozdania beneficjentów
realizujących operacje
sztuki

0

36

sztuki

0

9

0

72

Sprawozdania beneficjentów
realizujących operacje

2.0
2.1
2.2

W 2.0

W 2.1

W 2.2

CEL OGÓLNY II

Zintegrowana, aktywna i innowacyjna społeczność obszaru
II.1 Twórczy mieszkańcy obszaru LSR kreujący warunki do rozwoju kapitału społecznego
CELE
SZCZEGÓŁOWE
II.2 Innowacyjna i zaangażowana społecznie gospodarka
stan
plan
Jednostk
Źródło danych/sposób
Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego
początkowy 2023
a miary
pomiaru
2016 rok
rok
Zwiększenie liczby osób (średnia) – mieszkańców obszaru – którzy oceniając
Przeprowadzenie badania
potencjał obszaru kategorii: „Potencjał usług turystycznych i okołoturystycznych
opinii na podstawie ankiet w
punkt
2,14
3,5
na obszarze mojej gminy oceniam następująco" przypisali średnią 2,14 na 5.
2022 (powielenie badań
ankietowych z roku 2015)
stan
plan
Jednostk
Źródło danych/sposób
Wskaźniki oddziaływania dla celów szczegółowych
początkowy 2023
a miary
pomiaru
2016 rok
rok
Uczestnicy biorący udział w wydarzeniach edukacyjnych w latach 2016-2022
Sprawozdania
osoby
0
300
wnioskodawców, listy
obecności
Osoby, które odwiedziły lub skorzystały z nowych narzędzi teleinformatycznych
Sprawozdania
wdrażanych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w latach 2016osoby
0
2000
wnioskodawców
2022
Liczba utworzonych miejsc pracy w latach 2016-2020 związanych z rozwijaniem
Sprawozdania
etaty
0
9
działalności
wnioskodawców
Liczba utworzonych przedsiębiorstw
Sprawozdania
sztuk
0
20
wnioskodawców

Przedsięwzięcia

Sposób realizacji
(konkurs, projekt
grantowy,
Grupy docelowe operacja własna,
projekt
współpracy,
aktywizacja itp.)

Wskaźniki produktu
wartość
Nazwa
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Jednostk
a miary początkowa
2016 rok

końco
wa
2023
rok

Źródło danych/sposób
pomiaru

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.2.1

II.2.2

Wykorzystanie
dostępnych mediów w
informacji i promocji
zasobów obszaru
Wyposażenie obiektów
pełniących funkcje
społeczne w
nowoczesny sprzęt i
urządzenia
Lokalna Grupa
Działania „Płaskowyż
Dobrej Ziemi” liderem
zmian społecznych
obszaru

organizacje
pozarządowe,
JST

Podejmowanie i
rozwijanie działalności
gospodarczej przez
mieszkańców obszaru

osoby fizyczne, konkurs
mikro i małe
przedsiębiorstwa
spółki w
organizacji

Dobre praktyki
skutecznie
wykorzystywane w
rozwoju produktu
lokalnego, w tym
turystycznego
SUMA
Tabela nr 23, Cele i wskaźniki

organizacje
pozarządowe,
JST

LGD

JST, parafie,
organizacje
pozarządowe,
instytucje
kultury,
mieszkańcy

projekt grantowy Liczba
przedsięwzięć
informacyjnych i
promocyjnych
konkurs
Liczba obiektów
doposażonych

Aktywizacja

konkurs, projekt
współpracy

Liczba
zorganizowanych
spotkań z
udziałem
lokalnej
społeczności
Liczba operacji
polegających na
utworzeniu
nowego
przedsiębiorstwa
Liczba operacji
polegających na
rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa
Liczba
zrealizowanych
projektów
współpracy

sztuki

0

7

Sprawozdania beneficjentów
realizujących operacje

sztuki

0

8

Sprawozdania beneficjentów
realizujących operacje

sztuki

0

10

osoby

0

25

Sprawozdania beneficjentów
realizujących operacje

sztuki

0

9

Sprawozdania beneficjentów
realizujących operacje

sztuki

0

1

Sprawozdania LGD

0
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60

Sprawozdawczość własna
LGD, wyniki monitoringu
oraz ewaluacji

ROZDZIAŁ VI: SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA
KRYTERIÓW WYBORU
Tworząc procedury i kryteria wyboru projektów twórcy LSR dla LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
kierowali się dwoma rzeczami. Po pierwsze wymogami wyznaczonymi poprzez odpowiednie akty
legislacyjne, które warunkowały chociażby dobór tzw. kryteriów centralnych oraz, po drugie
ustaleniami, które zostały wypracowane w czasie procesu tworzenia LSR. Kryteria powinny umożliwić
wybór operacji, które wpłyną na osiągnięcie celów i wskaźników, nie zapominając o najważniejszym
aspekcie tego strategii: ludziach, zamieszkujących obszar. Umożliwiają więc wybór operacji, które
skutkować będą wzmocnieniem kapitału społecznego przez wykorzystanie lokalnych zasobów:
kulturowych, przyrodniczych i gospodarczych. Ważnym ich elementem jest przypisanie dużej wagi dla
tych operacji, które wesprą najbardziej defaworyzowane grupy oraz podmioty szczególnie istotne dla
rozwoju obszaru, w tym organizacje pozarządowe. Zależy nam również na realizacji operacji przez
podmioty gwarantujące właściwe ich przeprowadzenie, które są skłonne zaangażować również własne
środki finansowe i organizacyjne. Niżej prezentujemy kryteria wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
1.Wnioskodawca zakłada poziom wkładu własnego
Wnioskodawca potwierdził we wniosku, ze zaplanował finansowy wkład własny (w postaci środków
pieniężnych, a nie wyceny działalności społecznej, czy użyczenia sprzętu). Im większa wartość wkładu
własnego, tym większa liczba punktów.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na zaangażowanie większych
środków własnych i daje tym samym większej liczbie potencjalnych Beneficjentów – którzy mieszkają
na obszarze mniej zamożnym i peryferyjnym w relacji ze stolica województwa - szanse na uzyskanie
wsparcia EFFROW.
2.Wnioskodawca realizuje operację na terenie mniejszych miejscowości
Wnioskodawca wskazał we wniosku miejsce realizacji operacji: miejscowość zamieszkałą przez mniej
niż 5000 mieszkańców. Takie kryterium pozwala rozwijać się miejscowościom mniejszym, gdzie
interwencje finansowane przez UE prowadzone są rzadziej, skutkując coraz większymi różnicami w
rozwoju obszaru.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na: nierównomierny rozwój obszaru.
3.Wnioskodawca w ramach operacji tworzy miejsca pracy
Wnioskodawca potwierdził we wniosku, że w ramach operacji powstaną nowe miejsca pracy
przeliczone na etaty średnioroczne. Im więcej etatów średniorocznych tym większa liczba punktów. W
przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej osoba podejmująca działalność liczona jest jako
jeden etat średnioroczny. Zwiększanie szans na rynku pracy osób z grup defaworyzowanych ujęte jest
w kryterium 4.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na: problem z niedostateczną liczbą
miejsc pracy w granicach obszaru, a zwłaszcza pracy dla osób wskazanych w LSR, jako grupy
defaworyzowane.
4.Wnioskodawca reprezentuje sektor społeczny
Wnioskodawca należy do grupy podmiotów, które mają mniejsze niż instytucje publiczne, czy
gospodarcze szanse na realizację swoich planów, a zazwyczaj przedsięwzięcia inicjowane i wdrażane
przez organizacje pozarządowe, jednostki OSP, kluby sportowe są uzasadnione społecznie, co oznacza,
że potrzeba realizacji operacji jest ważna dla większej grupy społeczności i Wnioskodawca potrafi to
uzasadnić we wniosku, wskazując na jeden ze wskazanych w LSR problemów: słabą integrację,
niedostateczną wiedzę mieszkańców o zasobach obszaru, wyłączenie gospodarcze i ekonomiczne osób
młodych oraz osób w wieku 50 i więcej lat, brak zawodowej animacji osób starszych, małą aktywność
gospodarcza, wykorzystująca zasoby obszaru
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na zmniejszającą się aktywność na
obszarze, udział w działalności grup społecznych danej miejscowości zazwyczaj tych samych osób, brak
dostępu do informacji i doradztwa o możliwościach wsparcia, nieskuteczną promocję obszaru, brak
wiedzy o rozwiązaniach, również innowacyjnych, jakie można wprowadzać w sektorze społecznym i
publicznym.
5.Operacja będzie realizowana w obiekcie zabytkowym
Wnioskodawca wskazał obiekt, który ma charakter zabytkowy, tj. został wpisany do wskazanej przez
ewidencji bądź rejestru (zgodnie z zapisami rozporządzenia).
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Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na ograniczenie problemu, którym
jest zły stan obiektów zabytkowych, wskazanych jednocześnie jako potencjał obszaru. By potencjał ten
stał się walorem niezbędne są interwencje związane z poprawą tego stanu.
6.Operacja zakłada wprowadzenie nowego produktu lub nowej usługi związanej z turystyką,
rekreacją, odnową biologiczną lub usługami opiekuńczymi
Wnioskodawca wskazał we wniosku, że efektem operacji jest wprowadzenie nowego produktu lub
nowej usługi we wskazanych wyżej sektorze, zgodnie z głównymi kierunkami rozwojowymi całego
obszaru – zarówno tymi wskazanymi w LSR, jak i tymi, które zostały zapisane w strategiach
poszczególnych gmin.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na rozwój produktów i usług, ich
dywersyfikację, a tym samy zwiększenie dochodów podmiotów gospodarczych.
7.Operacja zakłada animację środowisk wskazanych w LSR jako grupy szczególnie istotne
Wnioskodawca wskazał i uzasadnił, w jaki sposób operacja wpłynie na podwyższenie poziomu
sprawności rozwiązywania problemów lokalnych oraz realizacji celów LSR przez różne podmioty życia
społecznego, a zwłaszcza przez grupy defaworyzowane oraz kobiety. Animacja ma być odpowiedzią na
małą aktywność występującą w środowiskach biernych, zaniedbanych i wykluczonych. Wnioskodawca
wskazał, jaką rolę animująca będzie pełnił, w jaki sposób zbuduje struktury komunikacyjne pomiędzy
potencjalnymi partnerami społecznymi oraz uzasadnił, jak włączy do planowanych działań
przedstawicieli grup defaworyzowanych oraz kobiet.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na włączenie grup
defaworyzowanych oraz grup ważnych dla realizacji LSR, pobudzając ich do działania,
przedsiębiorczości, nie tylko w klasycznym rozumieniu tej definicji, ale także w ujęciu szerszym.
Aktywne uczestnictwo w działaniach związanych z realizacją celów LSR, wdrażanych również przez
animację, pozwoli na rozszerzenie grupy znajomych, zwiększenie dostępności do informacji o zasobach
obszaru, działalności LGD, możliwości uzyskania wsparcia, nauki nowych umiejętności, a także wzrost
doświadczenia zawodowego.
8.Operacja zakłada wprowadzenie produktu lub usługi na ponadlokalne rynki zbytu.
Wnioskodawca wskazał i udowodnił we wniosku, że wprowadza nowy produkt lub usługę, na obszar
większy niż jedna miejscowość. Nowy produkt lub usługa oznacza, że nikt wcześniej nie wdrożył
oficjalnie tego produktu lub usługi w określonym obszarze.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na rozwój produktów i usług, a tym
samym zwiększenie szans na ich sprzedaż poza granicami obszaru, a tym samy zwiększenie dochodów
podmiotów gospodarczych i – w konsekwencji – podmiotów publicznych obszaru
9.Operacja wpływa na zachowanie bioróżnorodności obszaru
Wnioskodawca wskazał we wniosku, że planowana operacja związaną z infrastrukturą ochrony
środowiska, infrastrukturą zrównoważonej turystyki i rekreacji.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na ochronę środowiska, zachowanie
bioróżnorodności, rozwój zrównoważonej turystyki opartej na specyficznych zasobach i
wykorzystujących potencjał form ochrony przyrody.
10.Operacja ma charakter innowacyjny
Wnioskodawca wskazał, że planowana operacja jest innowacyjna w rozumieniu zapisów definicji
innowacyjności podanej w LSR.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na rozwój produktów i usług, rozwój
techniki i technologii, a tym samym zwiększenie szans podmiotów obszaru i ich konkurencyjności w
odniesieniu do pokrewnych branż w innych regionach kraju.
11.Operacja wpływa na promocję obszaru
Wnioskodawca wskazał we wniosku, że udowodniona liczba odbiorców produktów operacji wyniesie
określoną liczbę. Im wyższa liczba odbiorców produktów operacji, tym większa liczba punktów.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na połączenie działań promocyjnych
i tym samym zwiększenie liczby odbiorców pozwoli szybciej i skuteczniej osiągną założone cele.
12.Operacja wpływa na rozwój oferty turystycznej lub rekreacyjnej obszaru
Wnioskodawca wskazał, że produkty planowanej operacji będą stanowić część bądź całość oferty
turystycznej i/lub rekreacyjnej. Oferta ta może już istnieć, bądź zostać zainicjowana przez
Wnioskodawcę.
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Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa wzmocnienie obszaru pod względem
gospodarczym, a tym samym umożliwienie rozwoju działań turystycznych i okołoturystycznych,
zwłaszcza tych, związanych z dywersyfikacją działalności.
13.Operacja jest realizowana w partnerstwie
Wnioskodawca wskazał i udowodnił załączoną do wniosku umowę, lub list intencyjny podpisany przez
co najmniej jednego partnera, w której to umowie, bądź liście wskazany jest zakres prac realizowanych
w ramach operacji przez partnerów.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa ograniczenie działań samodzielnych
i wpływa na tworzenie grup i sieci współpracy
14.Operacja zakłada utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z usługami
„silver economy”
Wnioskodawca wskazał w utworzeniu lub rozwinięciu przedsiębiorstwa, działania związane z „silver
economy”, czyli gospodarkę senioralną: system usług i wytwarzania dóbr ukierunkowany na
wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych i zaspokajający ich potrzeby konsumpcyjne,
bytowe oraz zdrowotne.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na wzmocnienie gospodarcze
obszaru, wykorzystujące potencjał usług oraz trendy demograficzne.
16 oraz 17 Wnioskodawca ma doświadczenie w zakresie realizacji operacji o podobnym
charakterze oraz Wnioskodawca ma doświadczenie w zakresie realizacji przedsięwzięć
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej
Wnioskodawca potwierdził we wniosku, że brał udział jako wiodący realizator przynajmniej jednego
zadania, którego zakres był podobny do zakresu wskazanego we wniosku lub który był finansowany ze
środków Unii Europejskiej.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa wzmocnienie podmiotów aktywnych,
dysponujących określonymi zasobami kadrowymi, materialnymi, finansowymi związanymi z realizacją
operacji.
W ramach LSR za ważną została uznana innowacyjność. Ponieważ innowacyjność nierozerwalnie
w ostatnich latach kojarzy się nam się z rozwojem gospodarczym przyjmujemy na potrzeby niniejszego
dokumentu obowiązującą w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości definicję „innowacyjności”,
którą uzupełnia definicja innowacji społecznych – ze względu na podejście RLKS – naszym zdaniem
bardzo ważna w odniesieniu do operacji o charakterze społecznym. Udowodnienie zastosowania w
operacji jednej z tych definicji, bądź obu będzie traktowane jako spełnienie warunku uzyskania punktu
w kryterium naboru „Operacja ma charakter innowacyjny zgodnie z definicjami zawartymi w LSR”
(w ramach odniesienia do kryterium geograficznego: (1) obszar objęty LSR, rozumianym jako spójny
obszar wszystkich 7 gmin; (2) obszar jednej gminy; (3) obszar jednej miejscowości). Definicja
innowacyjności opracowana na podstawie wytycznych PARP: wprowadzenie na rynek przez
wnioskodawcę nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub
usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć uwarunkowań
technicznych (sposób robienia czegoś), technologicznych (metodę przetwarzania dóbr materialnych
w dobra użyteczne lub wiedza o tym procesie), funkcjonalnych (organizacja pracy, marketing, procesy
w przedsiębiorstwie). Definicja innowacji społecznej to eksperymentalne działania społeczne (nie
realizowane do tej pory na obszarze) mające na celu polepszenie jakości życia osób, społeczności, firm,
środowisk branżowych czy grup społecznych.
ROZDZIAŁ VII: PLAN DZIAŁANIA
Przyjęty „Plan działania” odzwierciedla planowany harmonogram wykorzystania środków
EFRROW w poszczególnych latach. Przyjęliśmy, że daty wyznaczające „kamienie milowe” wdrażania
LSR to rok 2018, 2020 oraz 2022. Są to też daty przeprowadzenie ewaluacji i wdrażania wniosków
z niej wynikających. Wszystkim celom oraz przedsięwzięciom przypisane zostały wskaźniki, które
najbardziej szczegółowo dany cel, czy przedsięwzięcie charakteryzują. Ani cele, ani przedsięwzięcia się
nie pokrywają, następuje natomiast ich zintegrowanie, co zostało opisane w rozdziale X.
Zdecydowaliśmy się na założenie większej liczby wskaźników w latach 2016-2018, ze względu na fakt,
że niedookreślony jest wprost czas oczekiwania przez potencjalnych Beneficjentów na otrzymanie
wsparcia oraz szacując wielkość zainteresowania możliwością składania wniosków już na etapie
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opracowywania LSR. W ramach „Planu działania” przeprowadzimy nabory wniosków na operacje
związane z wdrażaniem LSR, zrealizujemy dwa programy współpracy. Zakładamy również realizację
operacji własnych oraz aktywizację, w tym działania animacyjne. W „Planie działania” nie
wprowadzaliśmy kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Biura, organów LGD innych
działań, które stanowią część budżetu. LGD będzie realizować projekty grantowe oraz operacje własne.
Zaplanowaliśmy dwa projekty grantowe będą, które będą realizowane w ramach celu szczegółowego
I.1, przedsięwzięcie I.1.1 oraz celu szczegółowego I.2, przedsięwzięcie: I.2.1.
W ramach projektów grantowych wsparcie będzie przyznawane na poziomie 100%
dofinansowania, z wyłączeniem uprawnionych jednostek finansów publicznych, które otrzymają
wsparcie w wysokości nie większej niż 63,63%. Maksymalna kwota wsparcia przyznawana na realizację
pojedynczej operacji nie przekroczy 10 000 zł. W trakcie realizacji LSR zaplanowaliśmy realizację 35
operacji w ramach jednego projektu. W ramach LSR będą przyznawane premie na rozpoczęcie
działalności gospodarczej w wysokości do 100 000 zł na jedna operację zgodnie z uzasadnieniem
kosztów kwalifikowanych ujętych w biznesplanie. LGD będzie realizować operacje własne jako
odpowiedź na zagrożenie uzyskania odpowiedniej wartości wskaźnika dla przedsięwzięć I.1.1, I.2.1,
I.2.2, II.1.1, II.2.2. Przeprowadzenie procedury operacji własnych będzie się odbywać zgodnie
z procedurą wskazaną w dokumentach określających wybór operacji. LGD będzie realizować dwa
projekty współpracy zgodnie z tabelą niżej.
Tytuł projektu

„ Rok na wsi - Powrót do przeszłości”

Cel ogólny

Okres realizacji projektu

Cel I: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD „Płaskowyż
Dobrej Ziemi”
Cel szczegółowy I.2: Zaangażowane i twórcze grupy społeczne obszaru
rozwijające i promujące specyfikę obszaru
Przedsięwzięcie I.2.1: Organizacja imprez oraz realizacja innych
działań promujących specyfikę obszaru
1. Seminaria warsztatowe (2 po stronie polskiej i 2 po stronie czeskiej)
– skubanie pierza, wyrób masła itp. (stare rzemiosła);
2. Imprezy plenerowe (dożynki po każdej stronie granicy);
3. Wydanie publikacji (LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”);
4. Podróż studyjna po obszarze LGD i MAS (dwudniowa);
1. Dzieci i młodzież szkolna;
2. Seniorzy;
3. Producenci produktów lokalnych;
Produktu:
Liczba lokalnych grup działania realizujących projekt: 2
Liczba zrealizowanych projektów współpracy. [wartość - 1]
Rezultatu:
Liczba uczestników działań projektowych (ogółem). [wartość - 100]
Liczba przedstawicieli grup defaworyzowanych uczestniczących w
działaniach projektowych [wartość - 15]
2017 r. - 2018 r.

Budżet

60 000,00 zł

Tytuł projektu

POWE-R
Przedsiębiorczość + Operatywność + Współpraca + Ekonomia =
Rozwój
Cel II: Zintegrowana, aktywna i innowacyjna społeczność obszaru

Cel szczegółowy
Przedsięwzięcie
Działania

Grupy docelowe

Wskaźniki

Cel ogólny
Cel szczegółowy
Przedsięwzięcie

Cel szczegółowy II.2: Innowacyjna i zaangażowana społecznie
gospodarka
Przedsięwzięcie II.2.2: Dobre praktyki skutecznie wykorzystywane w
rozwoju produktu lokalnego, w tym turystycznego
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Działania

Grupy docelowe

1.Wizyty studyjne
2.Warsztaty
3. Opracowanie gier symulacyjnych kształtujących postawy
przedsiębiorcze
4. Zakup materiałów motywujących oraz nagród
5. Przeprowadzenie konkursu na najlepszy biznesplan – finał i
wręczenie nagród podczas gali podsumowującej projekt
6. Organizacja gali podsumowującej projekt
1. Młodzież – 14-16 lat

Wskaźniki

Produktu:
Liczba lokalnych grup działania realizujących projekt: 4
Liczba zrealizowanych projektów współpracy. [wartość - 1]
Rezultatu:
Liczba uczestników działań projektowych (ogółem). [wartość - 50]

Okres realizacji projektu

2017 r. - 2018 r.

Budżet
54 000,00 zł
Tabela nr 24, projekty współpracy
„Plan działania” zakłada angażowanie na różnych poziomach realizacji LSR włączanie i aktywizację
grup defaworyzowanych. Zarys tych działań prezentuje tabela niżej.
DZIAŁANIE

LICZBA
PRZEDSTAWICIELI
GRUP
DEFAWORYZOWANYCH
– ADRESATÓW
DZIAŁAŃ
Animacja: W odniesieniu do grup defaworyzowanych animacja 200
będzie wpływać na rozwój przedsiębiorczości, nie tylko w
klasycznym rozumieniu tej definicji, ale także w ujęciu szerszym.
Aktywne uczestnictwo w działaniach związanych z realizacją celów
LSR, wdrażanych również przez animację, pozwala na rozszerzenie
grupy znajomych, zwiększenie dostępności do informacji o
zasobach obszaru, działalności LGD, możliwości uzyskania
wsparcia, nauki nowych umiejętności, a także wzrost doświadczenia
zawodowego.
Plan komunikacji: Działania ujęte w planie komunikacji, 200
stanowiącym załącznik nr 5 do LSR skupiają się na pięciu
podstawowych aspektach: (1) włączenie mieszkańców obszaru do
wdrażania LSR i zachęcenie ich do identyfikacji z wizją rozwoju
zawartą w LSR, (2) działania informacyjne i doradcze adresowane
do mieszkańców obszaru, zwłaszcza potencjalnych beneficjentów,
w tym wnioskodawców, (3) działania prezentujące osiąganie
wskaźników LSR, (4) analizowanie potrzeb interesariuszy, (5)
wspólna praca nad monitorowaniem i zmianami LSR.
Ewaluacja: w odniesieniu do osiągnięcia wskaźników zatrudnienia, 20
rozpoczęcia działalności, animacji i realizacji planu komunikacji
Lokalne kryteria wyboru operacji: kryterium numer 3 - 5
Wnioskodawca w ramach operacji tworzy miejsca pracy dla osób
z grupy defaworyzowanej
Tabela nr 25, Działania aktywizujące grupy defaworyzowane.
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ROZDZIAŁ VIII: BUDŻET LSR
Przyjęty budżet LGD zakłada wykorzystanie środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w następującej wysokości: na realizację LSR: 2 137 500 eur; na koszty bieżące i aktywizację:
486 875 eur na projekty współpracy: 28 500 eur zł. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi minimum
50% budżetu przeznaczonego na realizację LSR tj. kwotę 1 104 750 eur zł przeznaczone zostało na
przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. Pozostała kwota została
rozdysponowana zgodnie z określonymi w trakcie konsultacji społecznych celami
i przyporządkowanymi do nich przedsięwzięciami według zgłaszanych przez reprezentantów
społeczności lokalnej potrzeb. W budżecie zostały określone kwot y środków przewidziane do
realizacji poszczególnych przedsięwzięć i maksymalne kwoty dofinansowania w ich ramach tak, aby
realnie określić możliwe do realizacji wskaźniki. Do każdego z przedsięwzięć wskazaliśmy po jednym
wskaźniku, który dane przedsięwzięcie najlepiej opisuje i ma związek z przyjętymi lokalnymi
kryteriami wyboru operacji. Kwoty środków zostały rozdysponowane proporcjonalnie pomiędzy dwa
cele główne. Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne operacje w ramach przedsięwzięć
zostały oszacowane na podstawie oceny zgłaszanych projektów przez potencjalnych beneficjentów.
LGD planuje również realizację operacji własnych w ramach zaplanowanych przedsięwzięć, głównie o
charakterze promocyjnym i edukacyjnym. W ramach realizacji projektów współpracy zaplanowaliśmy
realizację dwóch projektów współpracy. Na aktywizację (działania wynikające z „Planu komunikacji”,
działania zawarte w animacji oraz inne działania aktywizujące) zaplanowaliśmy 62 500 eur, a na koszty
bieżące: 424 375 eur. Szczegółowy budżet stanowi załącznik do LSR.
ROZDZIAŁ IX: PLAN KOMUNIKACJI
Plan komunikacji ze społecznością lokalną został opracowany, w celu zapewnienia prawidłowej
realizacji strategii rozwoju lokalnego. Dzięki rzeczywistemu dialogowi mieszkańcy obszaru ma
możliwość jak nigdy dotąd wpływania na realizację założeń strategii. Jak pokazują doświadczenia
z poprzednich lat, zaangażowanie miejscowej ludności sprawia, że podejmowane działania są
pełniejsze, przynoszą trwalsze rezultaty, wzmacniają kapitał społeczny regionu. LGD pracuje
z partnerami społecznymi i gospodarczymi, żyjącymi i pracującymi na obszarze LGD. Plan
komunikacyjny jest związany z celami LSR, z kolei jego celem jest stworzenie takich warunków do
współpracy i informacji, które wpłyną na skuteczność podejmowanych działań.
Działania ujęte w planie komunikacji, stanowiącym załącznik nr 5 do LSR skupiają się na pięciu
podstawowych aspektach: (1) włączenie mieszkańców obszaru do wdrażania LSR i zachęcenie ich do
identyfikacji z wizją rozwoju zawartą w LSR, (2) działania informacyjne i doradcze adresowane do
mieszkańców obszaru, zwłaszcza potencjalnych beneficjentów, w tym wnioskodawców, (3) działania
prezentujące osiąganie wskaźników LSR, (4) analizowanie potrzeb interesariuszy, (5) wspólna praca
nad monitorowaniem i zmianami LSR. Planowane formy komunikacji mają wspierać aktywizację
społeczną mieszkańców, świadomość podejmowanych rozwiązań i celów, do których dąży LGD. Dzięki
temu społeczność z pasywnej i roszczeniowej stanie się stopniowo coraz bardziej świadoma,
odpowiedzialna, współpracująca, a dzięki temu efektywna. Kapitał społeczny wzrośnie, a z nim
dobrobyt całego obszaru. Największym wyzwaniem LSR jest wypracowanie form aktywnej współpracy
i prowadzenia dialogu z interesariuszami LGD, a także utrzymanie mobilizacji społecznej partnerów.
Cele i formy komunikacji: plan komunikacji zakład wytworzenie przestrzeni oraz wypracowanie form
rzeczywistego dialogu, rozumianego jako zaangażowanie wszystkich interesariuszy do podejmowania
aktywnych działań, w celu poprawy jakości życia na terenie podległym LGD. Proces ten wymaga wielu
działań animacyjnych, wielu złożonych kompetencji kulturowo – społecznych oraz zdobycia zaufania
mieszkańców przez LGD.
Adresaci komunikacji: adresatami działań komunikacyjnych LGD jest społeczność lokalna,
partnerzy i interesariusze (przedsiębiorcy, rolnicy, grupa defaworyzowana, kobiety).
Działania komunikacyjne i formy ich realizacji: obustronna komunikacja będzie służyć
przekazywaniu informacji na temat LSR mieszkańcom obszaru LGD, a zwłaszcza potencjalnym
beneficjentom pomocy, pozyskiwaniu informacji dotyczących oczekiwań mieszkańców w trakcie
realizacji LSR, identyfikacji nowych problemów i deficytów występujących na obszarze LGD w trakcie
realizacji LSR, weryfikacji założeń LSR, wzmocnienia udziału społeczności lokalnej w rozwoju
obszaru, mobilizacji społecznej w celu wykorzystania potencjału społecznego do rozwiązywania swoich
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problemów, w tym zwłaszcza grup defaworyzowanych. Do zmobilizowania społeczności lokalnej, do
włączenia się w działania na rzecz realizacji LSR planowane jest wykorzystanie możliwości
komentowania, oceniania, polecania, postulowania i wnioskowania poprzez: nowoczesnych narzędzi
teleinformatycznych i portali społecznościowych (strony www, profile na portalach społecznościowych,
uczestnictwo w forach), aby mieszkańcy mogli wyrażać swoją opinię, dowiadywać się o kolejnych
etapach wdrażania LSR oraz akcjach animacyjnych i ich efektach, ankietowanie uczestników
i obserwatorów działań LGD poprzez własne formularze dystrybuowane w formie tradycyjnej
(papierowej) oraz elektronicznej.
Planowane działania komunikacyjne:
• informowanie o stopniu realizacji LSR
• informowanie o zasadach i kryteriach
• informowanie o aktualnych naborach
• promocja dobrych praktyk
• wypracowanie rozwiązań, celów i sposobów
• pozyskiwanie informacji zwrotnych
• promocja LGD
Wskaźniki i daty zostały wprowadzone do „Planu komunikacji”, stanowiącego Załącznik nr 5 do LSR.
ROZDZIAŁ X: ZINTEGROWANIE
X.1 Komplementarność z innymi dokumentami
LSR jest zgodna z dokumentami o charakterze strategicznym na poziomie regionalnym
(województwo) oraz w odniesieniu do podobnych dokumentów obowiązujących w gminach, będących
członkami LGD (z wyjątkiem gminy Głogówek, która nie ma obowiązującej strategii rozwoju). Zgodnie
ze „Strategią Województwa Opolskiego do 2020 roku” najpoważniejszym wyzwaniem rozwojowym,
stojącym przed regionem jest zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji (ten problem i jego
konsekwencje zostały również wskazane w LSR). Odpowiedzią na ten problem jest realizacja
kompleksowych działań wskazanych w wojewódzkiej strategii. Należą do nich działania wspierające
rodzinę, przyciągające nowe inwestycje, wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność, tworzące
nowe miejsca pracy, podnoszące kompetencje zawodowe mieszkańców. Szansą jest dla regionu jest
zdaniem autorów strategii również wykorzystanie potencjału osób starszych oraz dostosowanie oferty
usług do potrzeb tej grupy mieszkańców. Jak widać z tych zapisów LSR będzie stanowić ważny,
wzmacniający te założenia, dokument. Następuje bezpośrednia zgodność ze strategicznymi celami
wojewódzkimi w odniesieniu do obu celów głównych LSR oraz do wszystkich celów szczegółowych.
LSR jest w pełni odpowiedzią na założenia regionalne.
Podobnie w przypadku wizji rozwoju. Realizacja wskazanych w strategii wojewódzkiej działań
sprawi, że w roku 2020 województwo opolskie będzie regionem wielokulturowym, w którym na
pierwszym miejscu są jego mieszkańcy: wykształceni, otwarci na zmianę, wiedzę i innowacje, a także
aktywni – na rynku pracy i poza nim; przyjaznym środowiskiem życia mieszkańców, rodzin,
przedsiębiorców i wszystkich reprezentantów przestrzeni społeczno-gospodarczej; województwem z
atrakcyjną ofertą rynku pracy, edukacyjną, kulturalną i gospodarczą, zachęcającą do wyboru tego
regionu jako miejsca do zamieszkania, wypoczynku, inwestycji i rozwoju działalności innowacyjnej.
Wizja rozwoju obszaru objętego LSR mieści się w całości w przywołanej wyżej koncepcji.
Cele LSR są zgodne z następującymi celami „Strategii Województwa Opolskiego do 2020 roku”
CEL STRATEGICZNY 1. Konkurencyjny i stabilny rynek pracy; CEL STRATEGICZNY 2. Aktywna
społeczność regionalna; CEL STRATEGICZNY 3. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; CEL
STRATEGICZNY 4. Dynamiczne przedsiębiorstwa; CEL STRATEGICZNY 5. Nowoczesne usługi
oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna; CEL STRATEGICZNY 6. Dobra dostępność rynków
pracy, dóbr i usług; CEL STRATEGICZNY 10. Wielofunkcyjne obszary wiejskie.
Zarówno cele główne jak i szczegółowe w znacznym stopniu pokrywają się z celami zawartymi
w strategicznych dokumentach poszczególnych członków LGD. Jedną z zauważalnych tendencji na
obszarze jest bardzo duży nacisk na działania związane z ogólną poprawą warunków życia
mieszkańców, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. gmina Baborów –
CEL STRATEGICZNY: Stworzenie warunków do zwiększenia liczby mieszkańców gminy; gmina
Głubczyce – CEL STRATEGICZNY: Poprawa warunków życia w gminie). Osiągnięcie tego typu
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założeń jest ściśle powiązane z m.in. sytuacją gospodarczą na danym terenie. Podejmowanie i rozwój
działalności gospodarczej, utworzenie sieci współpracy czy zacieśnienie współpracy miedzy
przedsiębiorstwem a samorządem to elementy stale powtarzające się w dokumentach (gmina Baborów
- CEL STRATEGICZNY: Wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej; gmina Branice - CEL
STRATEGICZNY: Poprawa kwalifikacji zawodowych i wykształcenia mieszkańców oraz zmniejszenie
bezrobocia; gmina Kietrz: CEL STRATEGICZNY - Zwiększanie konkurencyjności lokalnej
gospodarki). Ze względu na ogromny potencjał oraz specyfikę obszaru, na którym położone są gminy
należące do LGD, ważnym elementem funkcjonowania społeczności jest turystyka. Maksymalnie
efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych to zadania, które
podobnie jak w LSR, zostały wskazane w analogicznych dokumentach członków LGD (gmina Branice:
CEL STRATEGICZNY - Rozwój usług turystycznych i promocja turystyczna gminy; gmina Kietrz: CEL
STRATEGICZNY - Wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego dla rozwoju ekologicznych
technologii oraz zwiększenie bioróżnorodności; gmina Lubrza: CEL STRATEGICZNY Zrównoważony rozwój gminy poprzez inwestycje w budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej;
gmina Prudnik: CELE STRATEGICZNE: Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Prudnik oraz
Rozwój istniejących i powstanie nowych produktów turystycznych). Ważnym elementem większości
planów działania jest skuteczny rozwój kapitału społecznego, który jest możliwy poprzez wspieranie
inicjatyw lokalnych oraz promowaniu współpracy międzysektorowej (gmina Kietrz: CEL
STRATEGICZNY - Usługi społeczne wysokiej jakości; gmina Lubrza: CEL STRATEGICZNY Zrównoważony rozwój gminy poprzez inwestycje w budowę i rozbudowę infrastruktury społecznej)
X.2 Integrowanie różnych sektorów
Trzeba zaznaczyć, że aby rozwój obszaru w ujęciu LSR był skuteczny i efektywny musi być
procesem kompleksowym, który odbywa się na kilku poziomach oddziaływania społecznego,
z uwzględnieniem udziału administracji publicznej oraz sektora gospodarczego. Zintegrowanie odbywa
się więc już na poziomie tworzenia lokalnej grupy działania, partycypacji społecznej przy
opracowywaniu LSR, a następnie podczas wdrażania strategii. Zintegrowanie ujęliśmy w zapisach
celów, które likwidują granicę między beneficjentami w dostępie do możliwości realizacji określonych
przedsięwzięć. Założyliśmy, że każdy z celów i każde z przedsięwzięć jest dostępne dla każdej
z kategorii beneficjentów (z wyłączeniem przedsięwzięć związanych z rozwojem i zakładaniem
przedsiębiorstwa). Przedsiębiorcy – obecni i przyszli – uczestniczą natomiast w procesie integracji
korzystając z potencjału zasobów lokalnych i współtworząc na tej bazie nową jakość. Analizując cele
i planowane działania, wyraźnie daje się zauważyć, że każdy z sektorów pozostaje w efekcie korelacji
z innymi, wzajemnie się one uzupełniają. Zarówno inwestycje w człowieka, jak i materialne wzajemnie
na siebie oddziałują. Cele i działania zostały skonstruowane w ten sposób, że każdy z przedstawicieli
sektorów wchodzących w skład LGD ma możliwość realizacji projektów. Dotyczy to każdego
z obszarów priorytetowych, np. turystyka aktywizować będzie do działania zarówno gminy, jak
i przedsiębiorców, czy osoby prywatne. Występuje łączenie różnych form działalności
w przedsięwzięcia zależne i powiązane, uzupełniające się. Grupy docelowe, do których będzie
skierowana pomoc pochodząca z wdrażania LSR również obejmują podmioty pochodzące z każdego
rodzaju partnerstwa. Na realizacji celów, a przez to na rozwoju obszaru skorzystają, bowiem wszyscy.
Zarówno przedsiębiorcy, którzy będą mogli uzyskać dotacje na rozwój swoje działalności, osoby
prywatne – dla których rozwój obszaru będzie warunkował poziom życia oraz sektor publiczny
(samorządy), które poprzez uzyskane wsparcie podniosą jakość świadczonych usług. Podejście
zintegrowane do planowanych przedsięwzięć jest bardzo szerokie. Dotyczy zarówno celów,
przedsięwzięć, operacji, jak i związków między różnymi podmiotami uczestniczącymi w ich realizacji.
Uwzględnia również w doskonały sposób specyfikę obszaru objętego LSR, jego zasoby lokalne
i tożsamość tworząc, tak potrzebny do końcowego sukcesu, efekt synergii. Integrowanie sektorów
wspiera działalność Biura LGD (w tym działania animacyjne) oraz zadania ujęte w planie komunikacji.
ROZDZIAŁ XI: MONITORING I EWALUACJA
Działalność każdego partnerstwa powinna być na bieżąco monitorowana i poddawana
autoewaluacji (samoocenie) w celu stałego podnoszenia jakości i efektywności działania. Bardzo ważne
jest powracanie do celów wspólnego działania założonych na początku budowania grupy partnerskiej
i uświadamianie sobie wspólnych wartości. LGD prowadzi i zamierza kontynuować proces ewaluacji,
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tj. oceny zarówno wydolności organizacyjnej LGD, zaplanowanej lokalnej strategii rozwoju oraz innych
realizowanych przez nią projektów. Ewaluacja w szczególności dotyczy przyjętej przez grupę strategii,
ponieważ konieczne jest monitorowanie i ocenianie postępów realizacji strategii, przyjętych rozwiązań
(działań) oraz osiągania określonych celów. Perspektywa realizacji lokalnej strategii rozwoju jest
rozciągnięta na 7 lat. W tym okresie może zaistnieć wiele nowych okoliczności mających wpływ na
założenia lokalnej strategii rozwoju. Jedynie poprzez proces stałego monitorowania i ewaluacji strategii
LGD jest w stanie szybko zareagować na zmiany i wprowadzić odpowiednie rozwiązania np. dokonać
aktualizacji LSR. Monitorowanie prowadzone przez LGD obejmuje proces systematycznego zbierania
i analizowania danych ilościowym i jakościowych danych na temat strategii w aspekcie finansowym
i rzeczowym, w celu zgodności przedsięwzięć/projektów z założonymi celami. Dotyczy to głównie
monitorowania harmonogramu i budżetu lokalnej strategii rozwoju. Ewaluacja natomiast jest oceną
jakości podejmowanych działań, mocnych i słabych stron działania. LGD planuje i prowadzi proces
samoewaluacji w celu systematycznego podnoszenia jakości swoich działań i usług. W ramach
działalności LGD bardzo ważną rolę odgrywają działania informacyjne i doradcze skierowane do
szerokiej grupy odbiorców tj. mieszkańców obszaru działania LGD. Szczegóły określa Załącznik nr 2
do niniejszej strategii. Plan monitoringu i ewaluacji stanowi załącznik nr 2 do LSR.
ROZDZIAŁ XII: STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Zarząd LGD wraz z członkami lokalnego forum przeprowadził analizę dokumentu pod
względem spełnienia kryteriów kwalifikujących do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
przyjmując założenia i analizując przyjęte cele. Ocenie podlegał: stopień, w jakim dokument ustala ramy
dla późniejszej realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych
przedsięwzięć, powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach; przydatność
w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego
rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska; powiązania
z problemami dotyczącymi ochrony środowiska; prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania,
zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań; prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań
skumulowanych lub transgranicznych; prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub
zagrożenia dla środowiska; obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające
znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia
standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu. Odnosząc te uwarunkowania do
celów ogólnych i strategicznych LSR oraz przedsięwzięć stwierdziliśmy, że realizacja postanowień
Strategii nie przewiduje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższymi uznaliśmy, że nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisku dla niniejszej LSR. Taką też analizę przedstawiliśmy we wniosku do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w odpowiedzi na wniosek otrzymaliśmy odpowiedź
o braku przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
(WOOŚ.411.2.101.2015.ER z dn. 26 listopada 2015).
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
PROCEDURA AKTUALIZACJI LSR
1.
Użyte sformułowania i skróty w niniejszej procedurze oznaczają: LGD - Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”; Rada - Rada Programowa (organ decyzyjny) LGD,; Prezes
Zarządu - Prezes Zarządu LGD; Zarząd - Zarząd LGD; LSR – Lokalna Strategia Rozwoju LGD.
2.
1.Aktualizacja LSR następuje na wniosek adresowany do Zarządu przez:
1) członków LGD, którzy indywidualnie, grupowo, bądź łącznie w formie pisemnej, zwracają się do
Zarządu LGD;
2) Prezesa Zarządu, jeśli ewaluacja prowadzona w latach: 2018, 2020, 2022 wykaże konieczność
dokonania takich zmian
składany osobiście bądź za pośrednictwem przesyłki poleconej do Biura LGD ze wskazaniem, w jakim
zakresie powinna nastąpić aktualizacja LSR wraz ze szczegółowym uzasadnieniem tych zmian.
2.Nie spełnienie warunków wskazanych w ust. 1 skutkuje nie rozpatrywaniem wniosku.
3.
1. W przypadku spełnienia warunków wskazanych w § 2, ust. 1 Zarząd za pośrednictwem Biura
publikuje propozycje zmian wynikające ze złożonego wniosku na stronie internetowej LGD na czas 7
dni wraz ze wskazaniem formy składania uwag i opinii przez osoby i podmioty.
2. Ze złożonych wskazanych w ust. 1 uwag i opinii Dyrektor Biura sporządza protokół i przedstawia do
Zarządowi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia następnego po zakończeniu przyjmowania uwag
i opinii.
4.
1. Zarząd LGD:
1) na podstawie przedstawionego protokołu;
2) w odniesieniu do obowiązujących przepisów programowych
podejmuje decyzję w formie uchwały o aktualizacji lub nie aktualizowaniu LSR i publikuje ją wraz
z uzasadnieniem na stronie internetowej LGD.
2.W przypadku podjęcia uchwały o aktualizowaniu LSR, Zarząd rozpoczyna proces, podczas którego
przeprowadza do aktualizacji LSR działania związane z aktualizacją danych; aktualizacją treści;
przeprowadzeniem badań; organizacją spotkań; innymi koniecznymi działaniami.
3.W razie potrzeb Zarząd może powierzyć przeprowadzenie działania lub działań podmiotowi
zewnętrznemu.
5.
1.Projekt aktualizowanej LSR jest poddany konsultacjom podczas:
1) spotkań otwartych;
2) na stronie internetowej LGD;
3) udostępniania papierowej wersji LSR w Biurze.
2. Każdy z mieszkańców oraz reprezentant każdego z podmiotów może wnieść w formie pisemnej
bezpośrednio, za pomocą przesyłki poleconej bądź z użycie formularza na stronie internetowej uwagi i
opinie.
3. Ze złożonych wskazanych w ust. 2 uwag i opinii Dyrektor Biura sporządza protokół i przedstawia do
Zarządowi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia następnego po zakończeniu przyjmowania uwag
i opinii.
6.
Zarząd LSR podejmuje decyzję o przyjęciu bądź nie uwag wskazanych w § 5, ust. 3 i podejmuje uchwałę
o ostatecznej wersji aktualizowanej LSR.
7.
1. W terminie do 30 dni od dnia następującego po dniu podjęcia uchwały, o której mowa w § 6 Dyrektor
Biura publikuje nową wersję LSR na stronie internetowej LDG.
2. Przyjęta wersja LSR obowiązuje od następnego po terminie wskazanym w ust. 1 ogłoszonego naboru.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
PROCEDURY DOKONYWANIA EWALUACJI I MONITORINGU
Celem monitoringu jest zweryfikowanie, czy wdrażanie LSR postępuje zgodnie z planem,
natomiast celem ewaluacji: oszacowanie rzeczywistych efektów wdrażania LSR. Dlatego też
monitoring jest narzędziem pomocnym przy bieżącym zarządzaniu wdrażaniem, a ewaluacja pozwala
na ocenę wdrażania w całości oraz planowanie interwencji i wskazywanie na konieczność ich
zastosowania. Monitoring zakłada rejestrowanie postępów z prowadzonych działań, bieżące ich
weryfikowanie, analizę zgodności wdrażania LSR zgodnie z przyjętym kierunkiem. Ocena w ramach
monitoringu dotyczy tylko stopnia realizacji założonych celów szczegółowych oraz przedsięwzięć.
Ewaluacja pozwoli spojrzeć na wdrażanie LSR w sposób szerszy, wykorzysta do tego m.in. dane
z monitoringu. W ramach ewaluacji opiszemy założone relacje przyczynowo-skutkowe, sposobów ich
realizacji, ze wskazaniem, co było ich słabą, a co mocną stroną, pól interwencji, które pomogą
ograniczyć słabości procesu wdrażania LSR.
MONITORING
Podstawowym celem monitoringu jest umożliwienie sprawnej analizy osiągania celów
szczegółowych LSR. Umożliwia to właściwą koordynację poszczególnych zadań, realizowanych przez
LGD, ocenę postępu ich realizacji oraz skuteczności ich wdrażania. Monitoring dzieli się na monitoring
rzeczowy, który wykaże, czy założone w programie wskaźniki produktów, rezultatów i oddziaływania
zostały uzyskane i czy odstępstwa od założonych wyników wpływają na stopień osiągnięcia celów
szczegółowych, a co za tym idzie ogólnych. Drugi obszar poddany monitoringowi to wskaźniki
finansowe. Ze względu na specyficzną działalność, jaką jest funkcjonowanie LGD wskaźniki finansowe
mogą być oceniane jedynie w odniesieniu do wydatków przeznaczonych wprost w budżecie na
wdrażanie LSR. W przypadku tej strategii najbardziej interesujące będą dla nas wskaźniki rzeczowe –
ilościowe. Pozyskujący dane do analizy wskaźników wykorzystują w swojej pracy zarówno dane
oficjalne, jak i dane nieformalne, które mogą wpływać na skuteczniejsze i jeszcze bardziej wiarygodne
analizy. Założyliśmy monitorowanie przyjętych w „Planie Działania” wskaźników oraz budżetu
zgodnie z tabelą niżej, z tym, że pierwsze monitorowanie wskaźników w roku 2016 odbędzie się
w trzecim kwartale roku. Monitorowanie wskaźników będzie prowadzone przez pracowników Biura
z wykorzystaniem elektronicznego formularza danych, w którym znajdą się zapisy dot.: nazwy
wskaźnika, jednostki, źródła danych oraz wartości wskaźnika, a także dane ujęte w analizie: formalne
i nieformalne (tzw. opinie i sugestie). Zestandaryzowane, zbierane regularnie według określonego
harmonogramu dane zostaną pozyskane do osób/podmiotów realizujących działania (wnioskodawcy).
Monitorowane będą wskaźniki:
- produktu (raz na kwartał)
- rezultatu (raz na rok)
- oddziaływania (raz na 2 lata)
- finansowe (raz na kwartał)
- przypisane do „Planu komunikacji” (raz na kwartał)
Monitorowanie wskaźników pozwoli na szybką reakcję w przypadku znacznej różnicy
w odniesieniu do kamieni milowych ujętych w „Planie działania” i stanie się podstawą do ewentualnej
zmiany zapisów w LSR. Z przeprowadzonych działań monitorujących osiąganie wskaźników Dyrektor
Biura przedstawi Zarządowi raport, który – w razie znaczących różnic w odniesieniu do planu – zostanie
przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków. Monitorowanie będzie zatem procesem
systematycznym i ciągłym, polegającym na zbieraniu danych, ich analizie i wykorzystaniu na potrzeby
kontroli zarządzania i podejmowania decyzji. Jego celem jest dostarczenie informacji, na podstawie
których zarządzający mogą zidentyfikować i rozwiązać problemy związane z wdrażaniem, ocenić
postęp w stosunku do pierwotnych planów.
Cechy monitorowania wdrażania:
- systematyczne działanie w ramach zarządzania
- osiągany postęp jest porównywany do planu w celu wskazania na konieczne działania naprawcze
- ma miejsce na wszystkich poziomach zarządzania (Biuro, Zarząd, Walne Zebranie Członków)
- wykorzystuje zarówno formalne raportowanie jak i komunikaty nieformalne
- skupia się na zasobach, działaniach i wynikach w ramach matrycy logicznej.
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EWALUACJA
Ewaluacja jest dla LGD:
•
Użyteczna do badania potrzeb beneficjentów;
•
Narzędziem wspomagającym proces podejmowania decyzji;
•
Użyteczna w celu podnoszenia skuteczności i użyteczności podejmowanych działań;
•
Użyteczna do oceny słabych i mocnych stron projektu;
•
Sygnałem pojawiających się problemów;
•
Użyteczna przy określaniu zgodności rezultatów projektów z założonymi celami.
Autoewaluacja przyczynia się do:
•
Potwierdzenia słuszności ustalonych wcześniej działań (np. potwierdzenie dobrze określonego
problemu, dobrze zdefiniowanego celu, itp.);
•
Sprawniejszego planowania dotyczącego min. wprowadzenia nowych rodzajów usług,
zwiększenia zatrudnienia w okresach wzmożonej aktywności, określenie z wyprzedzeniem trudności
mogących mieć niekorzystny wpływ na jakość usług, itp.;
•
Zidentyfikowania i poprawienia podejrzewanych błędów;
•
Optymalnego wykorzystania środków: czasu pracy, umiejętności ludzkich, lokalu, sprzętu
i pieniędzy;
•
Informowania pracowników organizacji i ochotników o oczekujących ich zadaniach;
•
Motywowania pracowników poprzez włączenie w proces autoewaluacji oraz uświadomienie
im, jaki wpływ na odbiorców mają ich działania i jakie są efekty ich pracy.
Organem odpowiedzialnym za proces ewaluacji i autoewaluacji jest Zarząd, działający
w oparciu o kompetencje nadane przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zarząd wybiera
spośród swoich członków osobę, która będzie pełnić funkcję Ewaluatora. Jego zadania będą polegały
na opracowaniu narzędzi ewaluacji oraz przeprowadzenie działań ewaluacyjnych i raportowanie
wyników ewaluacji na posiedzeniach Rady przynajmniej raz na rok. Ewaluator buduje i prowadzi
zespół ds. ewaluacji składający się z 1 przedstawiciela Zarządu, 2 przedstawicieli Komisji Rewizyjnej
oraz eksperta zewnętrznego.
Przeprowadzona zostanie ocena poczynionych na etapie programowania założeń, w tym
szczególnie celów oraz przyjętych wskaźników oraz aktualnego kontekstu realizacji LSR. Będzie to
szczególnie ważne, gdyż zmiana warunków społeczno-gospodarczych może spowodować
dezaktualizację początkowej diagnozy, która stała się punktem wyjścia dla realizowanej LSR.
W konsekwencji wyniki takiej ewaluacji mogą się przyczynić do pewnych modyfikacji realizacji LSR
oraz aktualizacji przyjętych założeń. W ewaluacji zostaną wykorzystane dane z monitoringu wdrażania
LSR. Proces ewaluacji z perspektywy Lokalnej Grupy Działania został podzielony na następujące etapy,
które będą realizowane w odpowiednio przyjętym harmonogramie ewaluacji:
1.
Lokalna Grupa Działania identyfikuje potrzebę ewaluacji – oceny swoich działań oraz strategii
rozwoju obszaru, na którym działa a następnie Zarząd podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu
ewaluacji i autoewaluacji z użyciem odpowiednich metod poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej
za ten proces;
2.
Lokalna Grupa Działania opracowuje zbiór pytań dotyczących zakresu ewaluacji oraz ustala
model ewaluacji wraz z harmonogramem;
3.
Zespół ds. ewaluacji zbiera dane do oceny poprzez użycie odpowiednich metod i narzędzi;
4.
Zespół ds. ewaluacji analizuje pozyskane dane i opisuje wnioski z ewaluacji i autoewaluacji;
5.
Osoba odpowiedzialna za ewaluację z ramienia Zarządu prezentuje wyniki ewaluacji podczas
posiedzenia Zarządu, a następnie zostają przedstawione działania naprawcze, które muszą zostać
podjęte w celu usprawnienia działań i pod kątem realizacji założonych celów rozwoju lokalnego. Raport
Zarządu z ewaluacji wraz z rekomendowanymi działaniami naprawczymi jest przedstawiany do
zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Członków LGD.
Model autoewaluacji LGD
1.
Identyfikacja – na tym etapie Rada określa potrzebę ewaluacji i przeanalizowanie celu
ewaluacji, określenie kto będzie jej użytkownikiem, określenie koniecznych warunków technicznych
do jej przeprowadzenia, takich jak czas lub dostępne środki finansowe, wymagania dotyczące
osoby/zespołu przeprowadzającej ewaluację.
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2.
Projektowanie ewaluacji - dokonuje się właściwej konceptualizacji badania. Na tym etapie
dopracowuje się ewaluację, czyli formułuje pytania, na które szukamy odpowiedzi; przyjmuje kryteria
i wskaźniki, stanowiące podstawę przeprowadzania ewaluacji; wybiera się zagadnienia konieczne do
przeanalizowania, aby uzyskać odpowiedzi na postawione pytania; określa się grupę, do której trzeba
dotrzeć, aby zapytać o nurtujące nas kwestie (próba badawcza); to także czas budowania narzędzi
ewaluacji.
3.
Zbieranie i analiza danych - dokonywane są prace badawcze oraz analizowane zebrane dane.
Metody zbierania danych na potrzeby ewaluacji to: analiza dokumentów, wywiady indywidualne,
kwestionariusze, zogniskowane wywiady grupowe, obserwacja oraz techniki grupowe.
Ocena danych:
– zestawienie i analiza danych – na tym etapie następuje analiza danych zebranych wcześniej. Stosuje
się zarówno metody statystyczne analizy danych, jak i metody ekonomiczne, metodę analizy treści i inne
metody używane w badaniach socjologicznych.
– interpretacja – to jest jeden z ważniejszych etapów. Uogólniamy zebrany materiał, wy-ciągamy
wnioski, budujemy model działania, określamy dobre praktyki oraz formułujemy rekomendacje na
przyszłość. Zwieńczeniem tego etapu jest powstanie raportu ewaluacyjnego.
4.
Raportowanie - wyniki ewaluacji są prezentowane w formie raportu oraz poddawane dyskusji
i konsultacji; zakres tych konformacji może angażować szersze grono zainteresowanych, włącznie
z osobami zaangażowanymi w realizację ewaluowanego przedsięwzięcia.
5.
Wykorzystanie wyników ewaluacji, gdzie zaprezentowane w raporcie ewaluacyjnym
informacje służą podejmowaniu decyzji zmierzających do udoskonalenia ewaluowanego
przedsięwzięcia.
W fazie kończącej proces ewaluacji wykorzystuje się metody, których podstawowym celem jest
ocenienie efektów programu w odniesieniu do określonych kryteriów. Możliwe do zastosowania są
metody: panel ekspertów i benchmarking, techniki analityczne: analiza SWOT, analiza kosztów
i korzyści, analiza kosztów i efektywności oraz modele ekonometryczne: mikro- i makroekonomiczne.
Niżej prezentujemy tabelę, która określa zakres monitoringu.
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Źródła danych/metody
pozyskania danych

Co poddajemy badaniu?

Kto bada?

Wskaźniki realizacji LSR
wybrane dla
przedsięwzięć

Biuro LGD
Płaskowyż
Dobrej Ziemi

Sprawozdania
beneficjentów
Analiza dokumentów
własnych

Wskaźniki realizacji LSR
wybrane dla celów
szczegółowych

Biuro LGD
Płaskowyż
Dobrej Ziemi
we współpracy
z ekspertem
Biuro LGD
Płaskowyż
Dobrej Ziemi
Firma
zewnętrzna,
prowadząca
badania
ankietowe
Biuro LGD
Płaskowyż
Dobrej Ziemi
Zarząd LGD
Walne
Zebranie
Członków
Biuro LGD
Płaskowyż
Dobrej Ziemi

Sprawozdania
beneficjentów
Analiza dokumentów
własnych

Wskaźniki realizacji LSR
wybrane dla celów
ogólnych

Harmonogram naborów

Budżet LGD

Kiedy
dokonuje
Analiza i ocena danych/sposób prezentacji
my
pomiaru?
Raz na
Odnotowujemy stopień realizacji wskaźnika i odnosimy wyniki do
kwartał
zaplanowanych danych/informacja dla Rady oraz dla Zarządu
Reakcja na problemy:
Aktualizowanie harmonogramu naborów na Walnym Zebraniu Członków
Zwiększenie działań informacyjnych i doradczych
Raz na
Odnotowujemy stopień realizacji wskaźnika i odnosimy wyniki do
rok
zaplanowanych danych/informacja dla Rady oraz dla Zarządu
Reakcja na problemy:
Zwiększenie działań informacyjnych i doradczych

Sprawozdania
beneficjentów
Analiza dokumentów
własnych
Wyniki badań
ankietowych

2018
2020
2022

Rejestr ogłoszonych
naborów
Protokoły posiedzeń
Rady.

W ciągu
50 dni po
każdym z
naborów

Sprawozdania
beneficjentów
Analiza dokumentów
własnych

Na
bieżąco
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Odnotowujemy stopień realizacji wskaźnika i odnosimy wyniki do
zaplanowanych danych/informacja dla Rady oraz dla Zarządu
Reakcja na problemy z uzyskaniem wartości przypisanej do wskaźnika:
- operacja własna
- aktualizacja LSR poprzedzona ponowną analizą obszaru

Zgodność ogłaszania naborów z przyjętym harmonogramem, planem działania,
ocena stopnia realizacji zadań wdrażanych w ramach LSR
Reakcja na problemy:
Aktualizowanie harmonogramu naborów
Zwiększenie działań informacyjnych i doradczych
Stopień wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do środków
zakontraktowanych zostaje przedstawiony Zarządowi LGD
Reakcja na problemy związane z analizą budżetu:
- zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków

Realizacja Planu
Komunikacji

Biuro LGD
Płaskowyż
Dobrej Ziemi

Jakość pracy osób
zatrudnionych w Biurze
LGD, funkcjonowanie
Biura Zarządu

Zarząd LGD
Płaskowyż
Dobrej Ziemi

Jakość pracy członków
Zarządu

Walne
Zgromadzenie
Członków

Analiza dokumentów
księgowych
Liczba odbiorców
zaplanowanych działań
(ankiety oceniające
informację i doradztwo,
licznik stron
internetowych, liczba
rozdanych materiałów
informacyjnopromocyjnych, liczba
zorganizowanych
spotkań)
Ankiety oceny
udostępnianych
informacji oraz doradztwa

Analiza sprawozdania z
działalności Zarządu LGD

Raz na
kwartał

Skuteczność wdrażania Planu Komunikacji LGD przedstawiana jest Zarządowi
oraz upubliczniana na stronie LGD
Reakcja na problemy:
Zwiększenie działań informacyjnych i doradczych

Raz na
kwartał

Ocena pracy pracowników, sposób przekazywania istotnych informacji
potencjalnym beneficjentom, pomoc w rozwiązywaniu problemów, jakość
świadczonego doradztwa.
Reakcja na problemy:
- rozmowa z pracownikami i wspólne rozwiązanie problemu
- działania przewidziane kodeksem pracy
Ocena realizacji przez Zarząd zadań, do których członkowie Zarządu są
zobowiązani statutem LGD
Reakcja na problemy:
- rozmowa z członkami Zarządu i wspólne rozwiązanie problemu
- działania przewidziane statutem

Raz w
roku
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3 sztuki

100

87 789

0

100

0

0

100

0

3
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Poddziałanie/zakres
Programu

Program

87 789

Realizacja LSR

Liczba zabytków
poddanych
pracom
konserwatorskim
lub
restauratorskim w
wyniku wsparcia
otrzymanego w
ramach realizacji
LSR (obiektów
ruchomych i
nieruchomych)

PROW

P. I.1.1

Cel szczegółowy I.1 RÓWNOMIERNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARU W OPARCIU O ZASOBY KULTUROWE,
PRZYRODNICZE I SPOŁECZNE

PROW
/RPO

Razem wartość
wskaźników

Razem planowane
wsparcie w EUR

RAZEM 2016-2023

Planowane wsparcie
w EUR

Wartość z jednostką
miary

% realizacji
wskaźnika
narastająco

2022-2023

Planowane wsparcie
w EUR

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Wartość z jednostką
miary

2019-2021

Planowane wsparcie
w EUR

% realizacji
wskaźnika
narastająco

2016-2018

Wartość z jednostką
miary

Lata

Nazwa wskaźnika

CEL OGÓLNY nr 1

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
PLAN DZIAŁANIA

74

Realizacja
LSR,
współpraca

Realizacja LSR

Realizacja LSR

PROW
PROW

P. I.2.1

P. I.1.3

PROW

P. I.1.2

Liczba
8 sztuk
58 210 000 6 sztuki
100 165 543
0
100
0
14
375 543
wybudowanych,
przebudowanych,
rozbudowanych
i/lub
adaptowanych
obiektów
infrastruktury
turystycznej,
rekreacyjnej lub
sportowej w latach
2016-2022
174 152 4 sztuki
Liczba obiektów
6 sztuk
60
100
62 465
0
100
0
10
236 617
wyposażonych
i/lub
przystosowanych
do prowadzenia
działalności
kulturalnej,
artystycznej i
integracyjnej
Razem cel szczegółowy
I.1
0
699 949
471 941
228 008
Cel szczegółowy I.2 ZAANGAŻOWANE I TWÓRCZE GRUPY SPOŁECZNE ROZWIJAJĄCE I PROMUJĄCE SPECYFIKĘ
OBSZARU
Liczba
36
100
82 433
0
100
0
0
100
0
36
82 433
wydarzeń/imprez
sztuk
promujących
obrzędowość,
twórczość lokalną
i/lub kulinaria

54 917

0

100

0

9

142 417

54 917
282 925

224 850

0

924 799
RAZEM 2016-2023

Razem wartość
wskaźników

Planowane
wsparcie w PLN

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Wartość z
jednostką miary

Planowane
wsparcie w PLN

2022-2023

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Wartość z
jednostką miary

Planowane
wsparcie w PLN

2019-2021

% realizacji
wskaźnika
narastająco

2016-2018

Wartość z
jednostką miary

CEL OGÓLNY nr
2
Nazwa
wskaźnika

641 874

Lata

0

Razem
planowane
wsparcie w PLN

169 933

Liczba obiektów
doposażonych

5 sztuk

50

15 083

PROW/
RPO

0

100

0

0

100

0

7

15 083

Realizacja
LSR

100

84 965 3 sztuki

100

22 903

0

100

0

8

107 868

Realizacja
LSR

7
sztuk

PROW

Liczba
przedsięwzięć
informacyjnych i
promocyjnych

PROW

P. II.1.2

P. II.1.1

Cel szczegółowy II.1 TWÓRCZY MIESZKAŃCY OBSZARU LSR KREUJĄCY WARUNKI DO ROZWOJU KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

Realizacja
LSR

100

Poddziałanie/
zakres Programu

87500 4 sztuki

PROW

50

Program

5 sztuk

P. I.2.2

Liczba
miejscowości, w
których
przeprowadzono
operacje
Razem cel szczegółowy
1.2
Razem cel ogólny
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P. II.2.2

P. II.2.1

330 673
279 153
Razem cel szczegółowy
II.1
Cel szczegółowy II.2 INNOWACYJNA I ZAANGAŻOWANA SPOŁECZNIE GOSPODARKA
Liczba operacji
10 osób
50
250000 15 osób
100 404 151
0
polegających na
utworzeniu
nowego
przedsiębiorstwa
263 089
Liczba operacji
3 sztuki
30
187500 6 sztuk
100
0
polegających na
rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa
Liczba
1
100
13500
0
100
0
0
zrealizowanych
sztuka
projektów
współpracy

0

10

0

486875

Aktywizacja

100

609 826

100

0

25

654 151

100

0

9

450 599

100

0

1

13500

Realizacja
LSR

0

Realizacja
LSR

256250

Realizacja
LSR;
współpraca

100

PROW

230625 5 sztuk

PROW

50

PROW

5 sztuk

PROW

P. II.1.3

Liczba
zorganizowanych
spotkań z
udziałem lokalnej
społeczności, w
tym grup
defaworyzowan.

667 250
1 118 250
Razem cel szczegół. II.2
451000
0
781 673
1 728 076
Razem cel ogólny
946 403
0
1 423 547
1 207 951
Razem LSR
0
2 652 875
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR %budżetu
PROW
poddziałania
Realizacja LSR
1 104 750

76

51,68%

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
BUDŻET LSR
Realizacja LSR (art.. 35
ust. 1 lit. b rozporządzenia
nr 1303/2013)

2 137 500

2 137 500

Współpraca (art.. 35 ust. 1
lit. c rozporządzenia nr
1303/2013)

28 500

28 500

Koszty bieżące (art.. 35 ust.
1 lit. d rozporządzenia nr
1303/2013)

424 375

424 375

Aktywizacja (art.. 35 ust. 1
lit. e rozporządzenia nr
1303/2013)

62 500

62 500

Razem

2 652 875

2 652 875

PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE PODDZIAŁANIA 19.2 PROW 2014-2020

Beneficjenci inni niż
jednostki sektora
finansów publicznych
Beneficjenci będący
jednostkami sektora
finansów publicznych
Razem

Wkład
EFRROW

Budżet
państwa

874 912,50

500 087,50

485 178,75
360 091,25

500 087,50
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Wkład własny
będący
wkładem
krajowych
środków
publicznych

RAZEM

1 375 000

277 321,25

762 500,00

277 321,25

2 137 500

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO LSR
PLAN KOMUNIKACYJNY
Daty

Cel komunikacji

Działanie

2016
2023

Zapoznanie użytkowników sieci internetowej ze
wszystkimi bieżącymi wydarzeniami, pracami,
dokumentami LGD, umożliwienie uzyskania informacji
o działaniach LGD, o partnerach, działaniach
promocyjnych

Strona www
zoptymalizow
ana do
urządzeń
mobilnych i
regularnie
aktualizowana

2016
2023

2018
2020
2022

Adresaci

Środki
przekazu

Użytkownicy
Internet
sieci – ogół
mieszkańców
obszaru

Koszt ogółem (utrzymanie, domena, zarządzanie): 12000 zł
Portal społecznościowy to miejsce, w którym w szybki, Profil LGD na Użytkownicy
Internet
zwięzły sposób można przekazywać ważne informacje, portalach
sieci – ogół
zaproszenia ale również budować społeczność. społecznościo mieszkańców
Sposobem takiego budowania jest regularne wych
obszaru
dostarczanie zróżnicowanych treści, które z jednej
strony będą zaciekawiać, z drugiej inspirować,
a z trzeciej dostarczać pożytecznych informacji. LGD
planuje wykorzystać ten kanał komunikacyjny także z
tego powodu, że daje on możliwość pozyskiwania
informacji zwrotnej od mieszkańców obszaru w prostej
formie „lubię to”, jak również pozwala na dłuższe
komentarze. Dzięki wbudowanemu modułowi
prowadzenia statystyk LGD otrzymuje obraz
zainteresowania treściami, które publikuje.
Działanie bezkosztowe
Wymiana doświadczeń, poglądów na temat obsługi i Spotkania
Członkowie
procedur, uwag, wniosków oraz diagnozę deficytów i ewaluacyjne
LGD,
wypracowania rozwiązań spójnych z LSR; spotkaniach
członkowie
ewaluacyjnych powinni brać udział nie tylko uczestnicy
organizacji
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Wskaźnik
Wartość
produktu/
wskaźników
Wskaźnik
P/R
rezultatu
Działająca strona 1/2000
internetowa/liczba
wejść na stronę

Aktywny
1/1000
profil/liczba
obserwatorów
profilu w roku 2023

Liczba
3/90
spotkań/liczba osób
biorących udział w
spotkaniach ogółem

i beneficjenci ale wszystkie osoby zaangażowane w
realizację działania – dzięki temu uzyskany obraz
będzie pełny i szybko zweryfikowany

2016
2018
2020
2022
2023

2018
2022

społecznych i
grup
nieformalnych,
przedstawiciel
e ośrodków
pomocy
społecznej;
przedstawiciel
e grup
defaworyzowa
nych
Koszt ogółem (sala, ekspert/moderator, poczęstunek): 6000 zł
Interakcja – otrzymanie informacji zwrotnej
Otwarte
Mieszkańcy
Część robocza tych spotkań umożliwi społeczności spotkania
obszaru,
lokalnej wpływanie na kształt przyjmowanych z mieszkańca
zwłaszcza
rozwiązań oraz wypracowanie skutecznych praktyk w mi i partnerami przedstawiciel
realizacji LSR. Dzięki części roboczej, moderowanej LGD
e
grup
przez specjalistę będzie możliwe wprowadzenie korekt
defaworyzowa
i ulepszeń oraz elastyczne reagowanie na
nych
nieprzewidywalne sytuacje obszaru LGD. Spotkania
robocze mogą być krótkie stanowiące część spotkań
tematycznych, mogą również w przypadku potrzeby
podjęcia poważniejszych decyzji, mogą stanowić
osobny rodzaj spotkań, wtedy powinny być
poprzedzone krótką częścią integracyjną oraz
szkoleniem umiejętności współpracy, rozwijania
twórczych postaw, szkoleniem przedmiotowym, dzięki
czemu praca w grupie będzie bardziej efektywna i
szybka.
Koszt ogółem (sala, poczęstunek): 20 000 zł
Uzyskanie informacji zwrotnej wyrażonej w sposób Badania
Mieszkańcy
anonimowy
satysfakcji z obszaru
realizacji LSR
(formularz
elektroniczny
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Liczba
5/250
spotkań/liczba osób
biorących udział w
spotkaniach ogółem

Liczba
przeprowadzonych
badań/liczba
respondentów

2/400

2016
2020

2016
2023

oraz
papierowy)
Koszt ogółem: 15 000 zł
Konferencje
Przedstawiciel
tematyczne
e organizacji i
instytucji,
będących
reprezentacją
różnych grup
społecznych
obszaru
Koszt ogółem: 20 000 zł
Streetworking Mieszkańcy
i
animacja obszaru,
społeczna
zwłaszcza
przedstawiciel
e grup
defaworyzowa
nych
Koszt ogółem (materiały promocyjne, organizacja wydarzeń): 48 000 zł
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Liczba
zorganizowanych
konferencji/liczbę
uczestników
konferencji

2/200

Liczba materiałów 5000/5000
promocyjnych/liczb
a
osób,
które
otrzymały materiały
promocyjne

