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I

CHARAKTERYSTYKA LGD
1. Forma prawna i nazwa stowarzyszenia

Nazwa: STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WSPÓLNA SPRAWA”
Status prawny: Stowarzyszenie
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 16.07.2015 r.
Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000567411
2. Obszar
LGD swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Obszar LGD obejmuje teren
Gminy i Miasta Grójec, Gminy Goszczyn, Gminy Chynów, Gminy Jasieniec, Gminy i Miasta Warka.
Gminy wchodzące w skład LGD „Wspólna Sprawa” zlokalizowane są na terenie powiatu
grójeckiego – w jego wschodniej części. Lokalna Grupa Działania znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie województwa łódzkiego, posiada dogodne położenie w układzie przestrzennym
województwa mazowieckiego, co charakteryzuje, się stosunkowo niewielką odległością do stolicy
regionu oraz stolicy państwa – Warszawy, w stosunkowo niewielką odległością do Radomia, a także
do stolicy województwa łódzkiego – Łodzi. Położenie w układzie przestrzennym w istotny sposób
poprawiają szlaki komunikacyjne w postaci dróg krajowych, dróg wojewódzkich oraz szlaków
kolejowych.
Położenie powiatu grójeckiego w układzie przestrzennym województwa mazowieckiego oraz
gmin wchodzących w skład LGD „Wspólna Sprawa” zaprezentowano na mapie 1, 2 i 3.
Mapa 1. Powiaty województwa mazowieckiego

http://www.kupsprzedaj.pl/mapa/mazowieckie
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Mapa 2. LGD „Wspólna Sprawa” na tle powiatu grójeckiego

http://www.kupsprzedaj.pl/mapa/mazowieckie

W ujęciu geograficznym obszar LGD „Wspólna Sprawa” obejmuje tereny znajdujące się na
pograniczu Niziny Środkowomazowieckiej oraz Wzniesień Południowomazowieckich. Jako część
powiatu grójeckiego LGD położone jest na obszarze Równiny Warszawskiej, części Doliny
Środkowej Wisły oraz części Wysoczyzny Rawskiej. Obszar działania LGD „Wspólna Sprawa” jest
stosunkowo niewielkim obszarem i wkomponowuje się geograficznie w wydzielone, większe
jednostki przestrzenne. W krajobrazie obszaru LGD dominują równiny zbudowane z pozostałości
morenowych, składające się piasków, żwirowców oraz pozostałości zlodowaceń. Obszar pięciu gmin
wchodzących skład LGD „Wspólna Sprawa”, jest obszarem spójnym geograficznie. Wynika to z
jednolitej budowy oraz rozkładu obiektów przyrodniczych oraz cech morfologicznych.
Mapa 3. Granice administracyjne LGD

Źródło: „LGD Współna Sprawa” Jasieniec 2015

„Lokalną Grupę Działania Wspólna Sprawa” tworzy 5 gmin, Grójec, Warka, Chynów, Goszczyn
oraz jasieniec. Dwie spośród wymienionych gmin – Warka oraz Grójec są gminami miejskowiejskimi. Pozostałe trzy gminy – Chynów, Goszczyn i Jasieniec, są gminami wiejskimi. Ogólna
powierzchnia obszaru funkcjonowania „Lokalnej Grupy Działania Wspólna Sprawa” wynosi 624,97
km2. Wszystkie gminy LGD znajdują się w granicach administracyjnych powiatu grójeckiego, a
miasto Grójec jest stolica tego powiatu.
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Tabela 1. Zestawienie danych administracyjnych i powierzchni poszczególnych gmin obszaru
LGD „Wspólna Sprawa”
Typ gminy
Nazwa gminy wchodzącej
Powierzchnia
MW – miejsko-wiejska,
Powiat
do LGD
w km2
W – wiejska
Grójec
MW
120,64
grójecki
Warka
MW
202,27
grójecki
Chynów
W
137,07
grójecki
Goszczyn
W
56,99
grójecki
Jasieniec
W
108,00
grójecki
2* MW 3* W
624,97
grójecki
Ogółem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl

3. Potencjał LGD
1. Opis sposobu powstania i doświadczenie LGD
Lokalna Grupa Działania „Wspólna Sprawa” powstała w oparciu o zbiór doświadczeń
wynikających
z wielopłaszczyznowej współpracy pięciu gminnych jednostek samorządu
terytorialnego wchodzących w skład powiatu grójeckiego w celu rozwiązywania najistotniejszych
problemów społeczności lokalnych. Które mogą być przedmiotem działań w formie społecznych
inicjatyw oddolnych. Inicjatywa utworzenia LGD wypłynęła ze środowiska władz samorządowych,
organizacji społecznych: Stowarzyszenia „Warka” oraz „Związku Sadowników RP”, a także
wypłynęła ze strony społeczności lokalnych poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD.
Ustanowienie obszaru działania LGD na terenie pięciu gmin: Grójca, Warki, Chynowa, Jasieńca i
Goszczyna wiązało się z rozpoznanymi i wyraźnie kultywowanymi powiązaniami o charakterze
gospodarczym, zwłaszcza na bazie tradycyjnego sposobu gospodarowania w zakresie gospodarki
rolnej a także rozwoju przedsiębiorczości ujawniającej się wyraźnie w otoczeniu rolnictwa. Na terenie
LGD znajdują się dwie gminy miejsko wiejskie o wyraźnie zarysowanym profilu oddziaływania na
obszar LGD, co w efekcie pozwala uznać za obszar o znaczącym poziomie spójności gospodarczej.
LGD „Wspólna Sprawa” jest Grupą rozpoczynającą działalność w ta przyjętej formie
organizacyjnej. Stowarzyszenie dające prawną legitymację do działania zawiązane zostało w lipcu
2015 roku. W ramach zawiązanej struktury nie podjęto jeszcze realizacji ważniejszych przedsięwzięć,
dotychczasowe prace ogniskują się na dopracowaniu struktury organizacyjnej oraz budowie podstaw
prawnych finansowych działania. Członkowie Stowarzyszenia „Wspólna Sprawa” zamierzają
rozwinąć w ramach nowej struktury organizacyjnej inicjatywy prowadzące do podniesienia spójności
gospodarczej i społecznej poprzez podejmowanie zadań, które wiążą się z już istniejącymi
wielopłaszczyznowymi powiązaniami na terenie obszaru działania LGD, a także wiążą się z
koniecznością rozpoznania i rozwinięcia powiązań i wykorzystania istniejącego kapitału społecznego.
LGD w swoim działaniu odwołuje się do istniejących struktur i organizacji pozarządowych (NGO) i
uważa, że Stowarzyszenia mogą wziąć na siebie niektóre zadania wynikające z potrzeb społeczności
lokalnych. Dużą rolę przywiązuje się do wyłonienia lokalnych liderów oraz stworzenia warunków do
podjęcia działań na obszarze LGD we współpracy z nowymi partnerami społecznymi.
W procesie budowy partnerstwa i w utworzeniu LGD „Wspólna sprawa znaczącą rolę odegrały
władze lokalne poszczególnych gmin. Partycypacja jednostek samorządu terytorialnego w pracach nad
utworzeniem LGD charakteryzowała się dużym zainteresowaniem rozwoju nowych form aktywizacji
lokalnej i wsparciem o charakterze instytucjonalnym, a także docelowo może wiązać się ze wsparciem
finansowym na rzecz realizacji wybranych przedsięwzięć, zwłaszcza o charakterze komplementarnym
w stosunku do zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Inicjatywa utworzenia LGD „Wspólna Sprawa” charakteryzuje się dużym zainteresowaniem
społeczności lokalnych. Od dawna społeczności te zwracały uwagę na nierozwiązane problemy oraz
takie kierunki działań, które co prawda nie miały większego zainteresowania ze strony szerszego
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grona mieszkańców regionu, jednak miały ogromną wartość kulturową i historyczną dla wybitnie
lokalnych mniejszych społeczności. Wyraz swoich oczekiwań mieszkańcy dali w badaniach
ankietowych, podkreślając konieczność powołania organizacji o charakterze ponadgminnym, która
mogłaby realizować zarówno zadania w sferze społecznej, jak i gospodarczej. W badaniach tych
wzięli udział również przedstawiciele sektora gospodarczego, organizacje społeczne oraz
przedstawiciele gmin. Dlatego też przyjęcie formuły działania w ramach LGD może otworzyć,
zdaniem respondentów, nowe możliwości rozwoju społeczności lokalnych i poprawy poziomu życia.
Utworzenie LGD „Wspólna Sprawa” wiązało się z szerokimi konsultacjami społecznymi, które
realizowane były w formie badań ankietowych oraz bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, które
odbyły się w miesiącu wrześniu oraz październiku zgodnie z poniższym harmonogramem:
- Chynów, Chynów ul. Główna 67 05-660 Chynów, 17 wrzesień 2015 godz. 9- 10.30,
- Grójec, Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec, 21 wrzesień 2015 godz. 16- 17.30,
- Warka, Warka pl. Stefana Czarnieckiego 1 05-660 Warka, 24 wrzesień 2015 godz. 16- 17.30
- Jasieniec, Jasieniec ul. Warecka 42 05-604 Jasieniec, 30 wrzesień 2015 godz. 10- 11.30
- Goszczyn, Goszczyn ul. Armii Krajowej 2 05-610 Goszczyn, 9 październik 2015 godz. 9- 10.30.
Koncepcja utworzenia i rozwinięcia działań w ramach LGD były przedmiotem konsultacji
środowiska akademickiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jak również wielu dyskusji
prowadzonych na forach Rad Gmin wchodzących w skład LGD
Lokalna Grupa Działania „Wspólna Sprawa” powstała jako rezultat wieloletniej współpracy jaka
realizowana była pomiędzy gminami oraz zróżnicowanymi podmiotami i jednostkami
organizacyjnymi obszaru mikroregionu Warka – Grójec. Stowarzyszenie jest organizacją która
formalnie zawiązała się w 2015 roku, a zatem jako struktura organizacyjna podejmuje dopiero wysiłki
na rzecz wykorzystania potencjału społecznego i gospodarczego obszaru gmin tworzących LGD.
Zamierzenia odnośnie kierunków działania, zakresu przedmiotowego oraz sposobów
finansowania zostały ujęte w formie deklaratywnej w Statucie stanowiącym załącznik do uchwały nr
6/15 z dnia 6 lipca 2015 r. zebrania Założycieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólna
Sprawa” w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Wspólna Sprawa”.
Zgodnie z wolą pomysłodawców, organizatorów oraz członków, LGD „Wspólna Sprawa”
zorganizowana została w postaci dobrowolnego, samorządnego, trwałego zrzeszenia o celach
niezarobkowych. Zgodnie ze Statutem, najważniejszymi celami jakie stawia LGD „Wspólna Sprawa”
są cele związane z:
- działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich tworzących w ujęciu
przestrzennym LGD „Wspólna Sprawa” oraz ich aktywizacja,
- wspieraniem i wdrażaniem programów rozwojowych zgodnych z celami LGD,
- tworzeniem warunków do finansowania zróżnicowanych zadań zgodnych z celami LGD w
ramach środków pochodzących ze zróżnicowanych źródeł, w tym z budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów źródeł o charakterze
krajowym i zagranicznym,
- tworzeniem warunków do wykorzystania w ramach działalności Statutowej LGD funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
W zakresie działania LGD „Wspólna Sprawa” znajdują się także cele związane z:
- działalnością edukacyjną, doradczą, szkoleniową, badawczą i naukową oraz informacyjną na
rzecz społeczności obszarów wiejskich wchodzących w skład LGD, a także poszukiwanie
innych form i zakresów współpracy, szczególnie w zakresie promocji obszarów wiejskich,
- podejmowanie wysiłków na rzecz rozwoju usług społecznych, w szczególności
upowszechnianie sportu i turystyki na obszarach wiejskich, wspieranie działalności
ekologicznej.
Przedmiotem zainteresowania LGD „Wspólna Sprawa” są także problemy ujawniające się w
kontekście:
- współpracy trójsektorowej.
- kultywowania tradycji i troski o dziedzictwo kulturowe,
- identyfikacja, rozwój i promocja produktów regionalnych,
- współpracy z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
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2. Reprezentatywność LGD
LGD „Wspólna Sprawa” jest podmiotem posiadającym osobowość prawną, zrzeszającym osoby
fizyczne oraz osoby prawne (lokalni partnerzy społeczni, partnerzy gospodarczy oraz jednostki
samorządu terytorialnego na poziomie gminnym).
Zgodnie z zapisem §1 Statutu LGD „Wspólna Sprawa” na poziomie podejmowania decyzji ani
jednostki samorządu terytorialnego ani żadna z pozostałych grup interesu w postaci lokalnych
partnerów społecznych i gospodarczych oraz osób fizycznych nie posiada więcej niż 49% praw głosu.
Tabela 1. Reprezentatywność sektorów LGD „Wspólna Sprawa”
Sektor
Społeczny
Gospodarczy
Liczba przedstawicieli
5
5
Udział procentowy

33,33

Publiczny
5

33,33

33,33

Źródło: Opracowanie własne
W skład Rady wchodzi 12 osób, co stanowi 80 % wszystkich członków LGD. Radę tworzą osoby
reprezentujące sektor gospodarczy (4 osoby), sektor społeczny (3 osoby) oraz sektor publiczny (5
osób). Skład rady jest zatem składem zrównoważonym, gdzie trzy wymienione sektory są
reprezentowane w sposób zrównoważony, co zapewnia warunki do optymalnego podejmowania
decyzji w kontekście zabezpieczenia interesów poszczególnych sektorów.
Skład Rady LGD przedstawia poniższa tabela nr 2.
Tabela 2. Skład Rady LGD „Wspólna Sprawa”
Imię i nazwisko
Sektor
Doliński Sławomir
Gospodarczy
Mróz Stanisław
Gospodarczy
Przybysz Grzegorz
Gospodarczy
Batte Bartłomiej
Gospodarczy
Andziak Janusz
Społeczny
Maliszewski Mirosław
Społeczny
Grochal Łukasz
Społeczny
Pietrzak Marek
Publiczny
Stolarski Jacek
Publiczny
Gizka Dariusz
Publiczny
Zakrzewski Tadeusz
Publiczny
Słabuszewski Sławomir
Publiczny
Źródło: Opracowanie własne

Gmina
Grójec
Chynów
Goszczyn
Warka
Jasieniec
Grójec
Chynów
Jasieniec
Grójec
Warka
Chynów
Goszczyn

Reprezentatywność sektorową składu Rady przedstawia poniższa tabela.
Tabela 3. Reprezentatywność sektorowa składu Rady
Liczba przedstawicieli w
Sektor
Radzie
Gospodarczy
4
Publiczny
5
Społeczny
3
Źródło: Opracowanie własne

Udział % sektora w
Radzie
33,3
41,7
25,0
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Tabela 4. Reprezentatywność Gmin w Radzie
Nazwa gminy
Grójec
Warka
Chynów
Goszczyn
Jasieniec
Razem
Źródło: Opracowanie własne

Ilość członków w Radzie
3
2
3
2
2
12

Zgodnie z zestawieniem liczbowym powyższych tabel, należy stwierdzić, że Rada Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania Wspólna Sprawa” reprezentowana jest przez mieszkańców każdej gminy
tworzących LGD. Skład Rady jest zrównoważony, w odniesieniu do trzech gmin (Warka, Goszczyn,
Jasieniec) reprezentacja wynosi po dwóch członków, w odniesieniu do dwóch gmin (Grójec oraz
Chynów) wynosi po trzech członków. Najobszerniej reprezentowany jest sektor publiczny (5
członków – co stanowi 41,7% ogólnego składu Rady). Oznacza to, że każda z gmin wchodząca w
skład LGD posiada w Radzie przynajmniej jednego reprezentanta.
W LSR w organie decyzyjnym sektor publiczny stanowi 33,3% składu organu decyzyjnego,
a w składzie organu decyzyjnego znaleźli się przedsiębiorcy, kobiety oraz osoby poniżej 35 roku
życia.
Zgodnie z § 15 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Wspólna Sprawa” władzami
LGD są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
Walne Zebranie Członków tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Jest ono najwyższą
władzą, której kompetencje rozciągają się na wszystkie sprawy, z wyjątkiem tych, które na mocy
Statutu są zastrzeżone na rzecz innych władz stowarzyszenia.
Zgodnie z § 16 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Wspólna Sprawa” najwyższą
władzą LGD jest Walne Zebranie Członków. Jest to organ decyzyjny, którego kompetencje
wykraczają poza zakres spraw związanych z bieżącym zarządzaniem Stowarzyszeniem. W
szczególności, do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
- uchwalanie kierunków i programu działania LGD,
- ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- wybór i odwołanie czlonk6w Zarządu,
- wybór i odwołanie Komisji i Rewizyjnej,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności
dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR przez LGD,
- udzielenie absolutorium Zarządowi,
- uchwalanie zmian Statutu,
- podejmowanie uchwal w sprawie przystąpienia LGD do innych organizacji,
- podejmowanie uchwal w sprawie rozwiązania LGD,
- rozpatrywanie odwołań od uchwal Zarządu,
- uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
- ustalanie wysokości składek członkowskich,
- podejmowanie decyzji i we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych
władz LGD.
Drugim organem decyzyjnym w Stowarzyszeniu jest Zarząd, którego głównymi kompetencjami
jest wykonywanie funkcji zarządczych w charakterze organu wykonawczego. Zarząd składa się z
Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i od 8 do 10 innych członków Zarządu wybieranych i
odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Zgodnie ze Statutem (§ 17.), do kompetencji
Zarządu należy:
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przyjmowanie nowych członków LGD,
reprezentowanie LGD na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
kierowanie bieżącą pracą LGD,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz przygotowywanie projektu porządku obrad i
projektów uchwal Walnego Zebrania Członków,
- powoływanie i odwolywanie kierownika Biura LGD oraz zatrudnianie innych pracowników
tego Biura,
- ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura LGD,
- ustalanie regulaminu Biura LGD,
- przygotowanie wniosków o utrzymanie środków pomocowych dla LGD.
Do kompetencji Zarządu należy wybór operacji które mają być realizowane w ramach LSR oraz
ustalenie kwoty wsparcia. Kompetencja ta wynika wprost z art. 2 pkt 9 oraz zgodnie z zgodnie z art.
34 ust. 3 lit f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320).
Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem formalno-prawnym funkcje Rady o których mowa przypisano
Zarządowi Stowarzyszenia i ujęto w stosownym zapisie w Statucie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania Wspólna Sprawa” w § 17 pkt 10.
Organem kontrolnym w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Wspólna Sprawa” jest
Komisja Rewizyjna, która zgodnie z zapisami Statutu (§ 18) składa się z Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 innych członków wybieranych i odwoływanych przez Walne
Zebranie Członków. Do podstawowych kompetencji Komisji Rewizyjnej jako organu kontrolnego
należy:
- kontrola bieżącej działalności LGD,
- ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na
Walnym Zebraniu Członków,
- występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
- dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe LGD, zgodnie z
przepisami o rachunkowości.
-

3. Poziom decyzyjny – rada
.
Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach
opracowanej przez LGD lokalnej strategii rozwoju.
W LGD „Wspólna Sprawa” funkcje Rady, o których mowa powyżej, przypisano Zarządowi
Stowarzyszenia i ujęto w stosownym zapisie w Statucie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania Wspólna Sprawa” w § 17 pkt 10.
4. Zasady funkcjonowania LGD
Zgodnie z przyjętymi zasadami funkcjonowania LGD oraz zgodnie z wytycznymi odnośnie do
preferowanej formy organizacyjno-prawnej w formie Stowarzyszenia, LGD „Wspólna Sprawa”
przyjęła następujące zasady tworzenia i funkcjonowania organów: decyzyjnego i zarządczego. W
rezultacie rozdzielenie funkcji decyzyjnej od zarządczej realizowane jest na poziomie Zarządu
Stowarzyszenia oraz Rady. Zgodnie z przyjętymi w Statucie Stowarzyszenia rozwiązaniami funkcje
zarządcze Zarządu Stowarzyszenie LGD „Wspólna Sprawa” realizowane są w siedmiu podstawowych
zakresach, zaprezentowane w tabeli 5. Funkcje decyzyjne Rady ustalone zostały na podstawie
przytoczonych wyżej regulacji ustawowych na poziomie krajowym oraz poziomie Unii Europejskiej.
9

Najważniejszą funkcją decyzyjną Rady jest wybór operacji, które mają być wybrane i realizowane
przez LGD w zgodnie z zapisami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD.
Tabela 5. Rozdział funkcji decyzyjnej i zarządczej
Funkcja zarządcza
Funkcja decyzyjna
Zarząd
Rada
przyjmowanie nowych członków LGD,
reprezentowanie LGD na zewnątrz i
działanie w jego imieniu,
kierowanie bieżącą pracą LGD,
zwoływanie Walnego Zebrania
Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór
Członków oraz przygotowywanie projektu
operacji, które mają być realizowane w ramach
porządku obrad i projektów uchwal Walnego
opracowanej przez LGD lokalnej strategii
Zebrania Członków,
rozwoju. Funkcje Rady o których mowa
powoływanie i odwoływanie
przypisano Zarządowi Stowarzyszenia i ujęto w
kierownika Biura LGD oraz zatrudnianie
stosownym zapisie w Statucie Stowarzyszenia
innych pracowników tego Biura,
„Lokalna Grupa Działania Wspólna Sprawa” w
ustalanie wysokości zatrudnienia i
§ 17 pkt 10.
zasad wynagradzania pracowników Biura LGD,
ustalanie regulaminu Biura LGD,
przygotowanie wniosków o utrzymanie
środków pomocowych dla LGD.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych.
Wszelkie działania realizowane przez LGD regulują: Statut Stowarzyszenia, Regulamin
funkcjonowania organów, Regulamin funkcjonowania biura LGD, Regulamin Walnego Zgromadzenia
Członków LGD, Regulamin Komisji Rewizyjnej, Regulamin Zarządu LGD, dokumenty wewnętrzne.
Przeprowadzona analiza z zakresu kompetencji przypisanych do organów (zarządczego oraz
decyzyjnego) realizujących funkcje odpowiednio – decyzyjną oraz zarządczą, wskazuje, że funkcje te
nie są wyraźnie rozdzielone.
Zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie LGD „Wspólna Sprawa” (§ 17 pkt 10), Zarząd
pełni równocześnie funkcję Rady LGD.
Na podstawie § 10 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Wspólna Sprawa”
członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:
1. Osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem
województw, które:
1) złożą deklarację członkowską (w przypadku osób prawnych uchwały organu stanowiącego
zwierającą deklaracje przystąpienia do LGD);
2) akceptują cele i sposób działania LGD.
2. Jednostka samorządu terytorialnego będąca członkiem zwyczajnym LGD jest reprezentowana
w LGD przez swój organ wykonawczy lub upoważnioną przez niego osobę.
Wzór deklaracji członkowskiej ustala Zarząd. Członkowie założyciele LGD, którzy w drodze
uchwały, wyrażą wolę założenia LGD uzyskują członkostwo z chwilą uzyskania przez LGD
osobowości prawnej.
5. Potencjał ludzki LGD a regulaminy organu decyzyjnego/zarządu/biura itd.
Na podstawie przeprowadzonej analizy, ustalono kwalifikacje i doświadczenie osób będących
członkami Rady LGD. Każdy z członków Rady posiada doświadczenie na gruncie wdrażania
projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, bądź nabył kwalifikacje w tej dziedzinie.
W związku z ty m stwierdzić mo żn a i wybrany skład Rady jest w pełni przygotowany do pełnienia
powierzonych im funkcji (wybór operacji do dofinansowania w ramach LSR).
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Tabela 6. Kwalifikacje i doświadczenie członków Rady LGD „Wspólna Sprawa”
Dokumenty potwierdzające
Lp.
Imię i nazwisko
Kwalifikacje i doświadczenie
kwalifikacje i doświadczenie
Od 2002 r. Wójt Gminy Goszczyn,
Przewodniczący Rady Związku Natura
od … , Przewodniczący Rady
Zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Grójcu od ….
Wykształcenie wyższe
Był członkiem Rady LGD „Kraina
Kwitnących Sadów”
praca w Zespole Doradztwa Rolniczego
w Grójcu

Absolwent Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie – uzyskał tytuł magister
inżynier rolnik

1

Sławomir
Słabuszewski

Zaświadczenie o wyborze Wójta
-Podyplomowe Studium Techniki i
Technologii Produkcji Sadowniczej w Dyplomy ukończenia studiów
Instytucie Sadownictwa i
Kwiaciarstwa w Skierniewicach

-Podyplomowe Studium –Zasady
Wyceny i Szacowania Nieruchomości
na Politechnice Warszawskiej
-Podyplomowe Studium Zarządzania i
Obrót Nieruchomościami na
Politechnice Warszawskiej
-Podyplomowe Studium Akademia
Liderów Samorządowych na
Uniwersytecie Warszawskim.

2

Dariusz Gizka

3

Grzegorz Przybysz

4

Jacek Stolarski

•
Burmistrz Gminy Warka –
doświadczenie w zarządzaniu
procesami rozwoju lokalnego oraz
w ciałach decyzyjnych
•
Wnioskodawca projektów
infrastrukturalnych i społecznych
realizowanych
przez
Gminę
Warki i podległe jednostki
•
Prezes i obecnie Wiceprezes
Związku Międzygminnego
„Natura”
Brak
Wykształcenie wyższe historyczne
Studia podyplomowe - administracja
Doświadczenie zawodowe:
Nauczyciel historii, prawoznawstwa,
geografii i WOS,u

•
Zaświadczenie o wyborze
burmistrza
•
Złożone
wnioski
o
dofinansowanie przez Gminę
Warka

Dyplom
ukończenia
studiów
wyższych
Świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych
Świadectwa pracy
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5

Sławomir Doliński

6

Mirosław
Maliszewski

7

8

Marek Pietrzak

Łukasz Grochal

Dyrektor ZSO w Nowej Wsi
1990r. – 1993 r. Radny i członek
Zarządu Gminy Grójec
W latach 1993-1998 oraz od 2002
do chwili obecnej Burmistrz Gminy
i Miasta Grójec
Sadownik, szkółkarz, właściciel
gospodarstwa, aktywny działacz w
organizacjach
szkółkarskich
i
sadowniczych, członek zarządu
MKS Grójec
polityk i samorządowiec, rolnik
ogrodnik, poseł na Sejm V, VI, VII i
VIII kadencji.
Wykształcenie wyższe rolnicze
Studia podyplomowe - pedagogika
Studia podyplomowe –
zrównoważony rozwój
Studia podyplomowe – samorząd
terytorialny
Studia podyplomowe – kontrola
wewnętrzna
Dostęp do informacji niejawnych na
poziomie POUFNE
Kursy: obsługa komputera, pierwsza
pomoc przedlekarska, poprawa
bezpieczeństwa społeczności
lokalnych i kształtowanie przestrzeni
publicznej, prawo zamówień
publicznych, klasyfikacja wydatków
JST do wydatków strukturalnych,
Doświadczenie zawodowe:
WOPR – praca na terenie gm.
Jasieniec – doradztwo rolne (7 lat)
Urząd Gminy Jasieniec – Sekretarz
Gminy (12 lat)
Urząd Gminy Jasieniec – Wójt
Gminy (13 lat)
OSP Gminy Jasieniec - Prezes
Związek Międzygminny pod nazwą
NATURA – Członek Zarządu
Studia magisterskie na Akademii
Wychowania
Fizycznego
w
Warszawie
Trener II klasy karate- studia
podyplomowe
WSKFiT
w
Pruszkowie
Studia podyplomowe –Organizacja i
Zarządzanie Oświatą
Instruktor Fitness
nauczyciel wychowania fizycznego
w Publicznym Gimnazjum w
Chynowie

Świadectwa,
certyfikaty

zaświadczenia,

Świadectwa,
certyfikaty

zaświadczenia,

Dyplom
ukończenia
studiów
wyższych
Świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych
Świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych
Świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych
Świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych
Poświadczenie
bezpieczeństwa
osobowego
Zaświadczenia
o
ukończeniu
kursów

Świadectwa pracy

12

członek Rady LGD „Kraina
Kwitnących Sadów”
wiceprezes
Stowarzyszenia
Miłośników Motocykli „Mavericks”
członek UKS Grot i Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Gminy Chynów
PROMOTOR
9

Tadeusz Zakrzewski

10

Janusz Andziak

11

Sławomir Wojciech
Mróz

12

Bartłomiej Batte

Źródło: Opracowanie własne

Doświadczenie w pozyskiwaniu
Podpisane
środków zewnętrznych na realizację
dofinansowanie
inwestycji na terenie gminy Chynów

umowy

o

Rolnik, Prezes Stowarzyszenia
Plantatorów Truskawki w Jasieńcu,
Dyplomy ukończenia studiów
Były pracownik naukowy SGGW w
Warszawie
Prowadzi działalność gospodarczą

Ukończone studia licencjackie

•
Właściciel firmy Media &
Event – doświadczenie w
zarządzaniu prowadzeniem firm.
•
Dyrektor działu w firmie
Zaświadczenie ewidencji KRS
Online Advertising Network - Artykuł i umowa (do wglądu)
doświadczenie
w
zakresie Umowa (do wglądu)
reklamy internetowej.
Współpraca
z
jednostką
„Dworek na Długiej” w Warce –
doświadczenie w zakresie kultury

Tabela 7. Kwalifikacje i doświadczenie członków Zarządu LGD „Wspólna Sprawa”
Dokumenty potwierdzające
Lp.
Imię i nazwisko
Kwalifikacje i doświadczenie
kwalifikacje i doświadczenie
Sławomir
Praca w LGD „Kraina Kwitnących
1
Słabuszewski
Sadów”
•
Burmistrz Gminy Warka –
doświadczenie w zarządzaniu
procesami rozwoju lokalnego oraz
w ciałach decyzyjnych
•
Zaświadczenie o wyborze
burmistrza
•
Wnioskodawca projektów
2
Dariusz Gizka
infrastrukturalnych i społecznych
•
Złożone
wnioski
o
realizowanych
przez
Gminę
dofinansowanie przez Gminę
Warki i podległe jednostki
Warka
•
Prezes i obecnie Wiceprezes
Związku Międzygminnego
„Natura”
3
Grzegorz Przybysz Brak
Wykształcenie wyższe historyczne
Dyplom
ukończenia
studiów
Studia podyplomowe - administracja
wyższych
Doświadczenie zawodowe:
Świadectwo ukończenia studiów
4
Jacek Stolarski
Nauczyciel historii, prawoznawstwa,
podyplomowych
geografii i WOS,u
Świadectwa pracy
Dyrektor ZSO w Nowej Wsi
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5

Sławomir Doliński

6

Mirosław
Maliszewski

7

8

Marek Pietrzak

Łukasz Grochal

1990r. – 1993 r. Radny i członek
Zarządu Gminy Grójec
W latach 1993-1998 oraz od 2002
do chwili obecnej Burmistrz Gminy
i Miasta Grójec
Sadownik, szkółkarz, właściciel
gospodarstwa, aktywny działacz w
organizacjach
szkółkarskich
i
sadowniczych, członek zarządu
MKS Grójec
polityk i samorządowiec, rolnik
ogrodnik, poseł na Sejm V, VI, VII i
VIII kadencji.
Wykształcenie wyższe rolnicze
Studia podyplomowe - pedagogika
Studia podyplomowe –
zrównoważony rozwój
Studia podyplomowe – samorząd
terytorialny
Studia podyplomowe – kontrola
wewnętrzna
Dostęp do informacji niejawnych na
poziomie POUFNE
Kursy: obsługa komputera, pierwsza
pomoc przedlekarska, poprawa
bezpieczeństwa społeczności
lokalnych i kształtowanie przestrzeni
publicznej, prawo zamówień
publicznych, klasyfikacja wydatków
JST do wydatków strukturalnych,
Doświadczenie zawodowe:
WOPR – praca na terenie gm.
Jasieniec – doradztwo rolne (7 lat)
Urząd Gminy Jasieniec – Sekretarz
Gminy (12 lat)
Urząd Gminy Jasieniec – Wójt
Gminy (13 lat)
OSP Gminy Jasieniec - Prezes
Związek Międzygminny pod nazwą
NATURA – Członek Zarządu
Studia magisterskie na Akademii
Wychowania
Fizycznego
w
Warszawie
Trener II klasy karate- studia
podyplomowe
WSKFiT
w
Pruszkowie
Studia podyplomowe –Organizacja i
Zarządzanie Oświatą
Instruktor Fitness
nauczyciel wychowania fizycznego
w Publicznym Gimnazjum w
Chynowie
członek Rady LGD „Kraina

Świadectwa,
certyfikaty

zaświadczenia,

Świadectwa,
certyfikaty

zaświadczenia,

Dyplom
ukończenia
studiów
wyższych
Świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych
Świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych
Świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych
Świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych
Poświadczenie
bezpieczeństwa
osobowego
Zaświadczenia
o
ukończeniu
kursów

Świadectwa pracy

14

Kwitnących Sadów”
wiceprezes
Stowarzyszenia
Miłośników Motocykli „Mavericks”
członek UKS Grot i Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Gminy Chynów
PROMOTOR
9

Tadeusz Zakrzewski

10

Janusz Andziak

11

Sławomir Wojciech
Mróz

12

Bartłomiej Batte

Źródło: Opracowanie własne

Doświadczenie w pozyskiwaniu
Podpisane
środków zewnętrznych na realizację
dofinansowanie
inwestycji na terenie gminy Chynów

umowy

o

Rolnik, Prezes Stowarzyszenia
Plantatorów Truskawki w Jasieńcu,
Dyplomy ukończenia studiów
Były pracownik naukowy SGGW w
Warszawie
Prowadzi działalność gospodarczą

Ukończone studia licencjackie

•
Właściciel firmy Media &
Event – doświadczenie w
zarządzaniu prowadzeniem firm.
•
Dyrektor działu w firmie
Zaświadczenie ewidencji KRS
Online Advertising Network Artykuł i umowa (do wglądu)
doświadczenie
w
zakresie Umowa (do wglądu)
reklamy internetowej.
Współpraca
z
jednostką
„Dworek na Długiej” w Warce –
doświadczenie w zakresie kultury

Tabela 8. Kwalifikacje i doświadczenie członków Biura LGD „Wspólna Sprawa”
Dokumenty potwierdzające
Lp.
Imię i nazwisko
Kwalifikacje i doświadczenie
kwalifikacje i doświadczenie
1
Piotr Zieliński
Studia II stopnia
Dyplom ukończenia studiów
2
Aneta Pacholczak
Studia II stopnia
J .w
Źródło: Opracowanie własne
Charakterystyką, wiedza oraz doświadczenie osób uczestniczących w opracowaniu i realizacji
LSR oraz standardy wiedzy i kompetencji określono dla LGD szczegółowo w opisie procedur w
odniesieniu do zadań pracowników biura. Stawiane wymagania są adekwatne do przewidzianych
obowiązków w ramach działania LSR. W opisie precyzyjnie ustalono zadania w zakresie animacji
lokalnej oraz współpracy ze środowiskiem LGD i przewidziano metody ich pomiaru. W przypadku
stanowisk pracy związanych z udzielaniem doradztwa określono sposób pomiaru jakości udzielanego
doradztwa. Określono także plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura.
Lokalna Grupa Działania jest nowym stowarzyszeniem dlatego w fazie przygotowania Lokalnej
Strategii Rozwoju zatrudnia dwóch pracowników, łącznie na 1,5 etatu. Pracownicy organizują prace
oraz nadzorują przebieg powstawania LSR. Po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu i podpisanie
umowy na realizację niniejszego dokumentu strategicznego stosowny regulamin przewiduje
zatrudnienie pracowników zgodnie wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie.
Tabela 9. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów
L.p
1

Partner
Gmina

Doświadczenie
Budowa

boiska

Rok
realizacji

Miejsce

2011

Bikówek

Wartość
Wydatki

Fundusz/ program
finansowania
zewnętrznego
Oś 4 LEADER
15

Grójec

2

3

Gmina
Grójec

Gmina
Grójec

wielofunkcyjnego
w
Bikówku w ramach projektu
pn: „Boisko wielofunkcyjne
przeznaczone do użytku
publicznego
dla
mieszkańców Bikówka i
sąsiednich miejscowości”
Budowa placu zabaw w
Mirowicach
w
ramach
projektu pn: „Plac zabaw w
Mirowicach jako miejsce
rekreacji przeznaczone do
użytku publicznego”
Odrestaurowanie
kapliczki
wiejskiej w ramach zadania
pn: „Remont kapliczki w
miejscowości Pabierowice.”

4

Przebudowa i wyposażenie
ogólnodostępnego zbiornika
wodnego
z
terenem
Gmina
przyległym z przeznaczeniem
Jasieniec
na
tereny
rekreacyjnosportowe i kulturalne w
Jasieńcu

5

Gmina
Chynów

6

Gmina
Chynów

7

Gmina
Chynów

8

Gmina
Chynów

Pozyskanie dofinansowania
na projekt - Budowa
Gminnego Domu Kultury
Pozyskanie dofinansowania
na projekt - Kształtowanie
przestrzeni publicznej w m.
Sułkowice
Pozyskanie dofinansowania
na projekt - Kształtowanie
przestrzeni publicznej w m.
Drwalew

Pozyskanie dofinansowania
na projekt - Przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody w
Żelechowie oraz budowa
sieci wodociągowej wraz z
przyłączami na terenie gm.
Chynów

2014

2014

2009

2010

2013

2013

2008 2009

całkowite:
116 112,00
(kwota
dofinansowan
ia 70 800,00)

4.1/413 Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju- odnowa i
rozwój wsi PROW
2007-2013

Wydatki
całkowite:
132 709,47
Mirowice
(kwota
dofinansowan
ia 79 409,00)
Wydatki
całkowite:
14 245,00 zł.
Pabierowic
(kwota
e
dofinansowania
8 600,00)

Oś 4 LEADER
4.1/413 Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju- odnowa i
rozwój wsi PROW
2007-2013
Oś 4 LEADER
4.1/413 Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju- odnowa i
rozwój wsi PROW
2007-2013

PROW 2007-2013
OŚ 3 Jakość życia
na obszarach
wiejskich i
Całkowite
212631,54 w różnicowanie
Jasieniec
gospodarki
tym UE:
wiejskiej, Działanie
131392,00
313,322,323
Odnowa i rozwój
wsi
1 498 814,00 PROW "Odnowa i
Dofinansowa Rozwój Wsi"
Chynów
nie: 500
000,00
196 904,34
Dofinansowa PROW "Odnowa i
Sułkowice
nie: 87
Rozwój Wsi"
000,00
238 652,55
Dofinansowa PROW "Odnowa i
Drwalew
nie: 100
Rozwój Wsi"
000,00
- WFOŚiGW
-Samorządowy
Instrument
4.195.946,00 Wsparcia Rozwoju
Na terenie Dofinansowa Mazowsza
nie:
gminy
Komponent E –
Chynów
-3.000.000,00 „Mazowiecki
-50.000,00 zł Instrument
Wsparcia Budowy
Sieci
Wodociągowej i
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9

Gmina
Chynów

10

Gmina
Grójec

Pozyskanie dofinansowania
na projekt - Poprawa
gospodarki wodno –
ściekowej
„Remont kapitalny budynku
grójeckiego ratusza wraz z
przyległą kamienicą i
budynkiem w oficynie”

2013 2015

Na terenie
gminy
Chynów

2008

Grójec

Bądźmy aktywni razem 1 Gmina
11 Jasieniec Piknik rodzinny w Jasieńcu

2013

Bądźmy aktywni razem 1 Gmina
12 Jasieniec Piknik rodzinny w Jasieńcu

2014

1 Gmina
13 Chynów

1 Gmina
14 Chynów

Pozyskanie dofinansowania
na projekt -Nowoczesne
nauczanie – naturalny wzrost
kompetencji uczniów

2011

Pozyskanie dofinansowania
na projekt - Dajmy szansę
naszym dzieciom

2011

6 504 829,01
Dofinansowa
nie: 3 966
358,00
(Kwota
dofinansowan
ia 335 639,35
zł.)

Kanalizacyjnej”
PROW
"Podstawowe usługi
dla gospodarki i
ludności wiejskiej"
Dofinansowanie w
ramach ZPORR
2004-2006

Oś 4 LEADER
4.1/413 Wdrażanie
lokalnych strategii
Jasieniec
rozwoju- małe
projekty
Oś 4 LEADER
Wniosek:
4.1/413 Wdrażanie
65017,52
lokalnych strategii
Jasieniec
W tym UE:
rozwoju- małe
29493,47
projekty
Program
Operacyjny Kapitał
1 199 946,50 Ludzki,
Na terenie
Dofinansowa współfinansowaneg
gminy
nie:
o ze środków
Chynów
1 152 180,50: Europejskiego
Funduszu
Społecznego”
Program
Operacyjny Kapitał
Ludzki,
38 771,00
Dofinansowa współfinansowaneg
Sułkowice
o ze środków
nie: 38
Europejskiego
771,00
Funduszu
Społecznego”
Wniosek:
53437,45 w
tym UE:
25000,00

Tabela 9 cd. Najważniejsze wybrane projekty realizowane przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
Tytuł
Odbiorcy
Obszar
Źródło
Partnerzy
Kwota
Okres
projektu
realizacji finansowania
budżetu
realizacji
Główne projekty (cykliczne)
Lokalne
Gmina Chynów
społeczności,
Gmina Jasieniec
Gmina
Akademia
grupy
Gmina
Chynów
Rozwoju
nieformalnie,
Goszczyn
Gmina
Filantropii w
inicjatywy
Gmina Warka
10 edycji
Jasieniec
Polsce
oddolne,
Gmina Grójec
Program
Ok. 90 tys. projektu
Gmina
Samorządy
organizacje
Starostwo
Działaj
rocznie
Od 2006
Goszczyn
lokalne
pozarządowe –
Powiatowe w
Lokalnie
roku
Gmina
Biznes lokalny Grójcu
grupy
Warka
Darczyńcy
aktywnych
Gminna
Gmina
indywidualni
mieszkańców
Instytucja
Grójec
pod opieka
Kultury
lokalnych
„Dworek na
17

liderów
Lokalny
Fundusz
Stypendialny
W.A.R.K.A.

Młodzież ze
szkół
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych

Gmina
Warka

Centrum
Wspierania
Aktywności
Lokalnej
Seniorów
Powiatu
Grójeckiego

Grupy
seniorskie –
liderzy i
członkowie

Powiat
Grójecki

Powiatowe
Centrum
Wspierania
Aktywności
Lokalnej

Liderzy i
członkowie
organizacji
pozarządowych

Powiat
Grójecki

Fundacja im.
S.Batorego
Gmina Warka
Biznes lokalny
Darczyńcy
indywidualni
Rządowy
Program na
Rzecz
Aktywności
Społecznej
Osób Starszych
(Ministerstwa
Pracy i Polityki
Społecznej)
Urząd
Województwa
Mazowieckiego
Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich
(Ministerstwa
Pracy i Polityki
Społecznej)
Urząd
Marszałkowski

Długiej”
Gmina Warka
Gminna
Instytucja
Kultury
„Dworek na
Długiej”

40 tys.
rocznie

5 edycji
projektu od
2011 roku

Lokalne
Samorządy
Lokalne
instytucje

Ok. 100
tys.
rocznie

3 edycje od
2013 roku

Starostwo
Powiatowe w
Grójcu

Ok. 100
tys.
/projekt

4 edycje w
latach 2009
- 2012

W
Starostwo
szczególn
Ministerstwo
Powiatowe w
ości
Kultury i
Komiksy
Grójcu
Gmina
Mieszkańcy
Dziedzictwa
historyczne
Gmina Warka
Warka
gminy Warka i
Narodowego,
(wersja
Gminna
(oraz
powiatu
Urząd
papierowa i
Instytucja
pozostałe
Marszałkowski
multimedialn Grójeckiego
Kultury
gminy
Województwa
a)
„Dworek na
powiatu
Mazowieckiego
Długiej”
Grójeckie
go)
Inne projekty na rzecz promocji zasobów historycznych i turystycznych
Kazikowy
Mieszkańcy
Gmina
Urząd
Starostwo
Jarmark
Gminy Warka
Warka
Marszałkowski Powiatowe w
Grójcu
Vivat Pułaski Mieszkańcy
Gmina
Urząd
Starostwo
– piknik
Gminy Warka i Warka
Marszałkowski, Powiatowe w
historycznopowiatu
Ministerstwo
Grójcu,
kulturalny
grójeckiego
Kultury i
Gmina Warka,
Dziedzictwa
Biznes i
Narodowego
instytucje
lokalne
Lokalne
Mieszkańcy
Gminy
Program
Gminy objęte
Produkty
Gminy Grójec,
Grójec,
Rozwoju
zasięgiem
Turystyczne
Chynów,
Chynów, Obszarów
Jasieniec,
Jasieniec, Wiejskich

3 komiksy
Ok. 30 tys. w latach
/komiks
2005 2014

35 tys.

2007

5
Ok. 120
edycji w
tys./edycja latach
2005-2009

Ok. 25 tys.

2012

18

Goszczyn,
Pniewy, Belsk
Duży, Błędów

Goszczyn
, Pniewy,
Belsk
Duży,
Błędów
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II.

PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR

W trakcie opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju kluczowym zagadnieniem było
zapewnienie jej partycypacyjnego charakteru, w szczególności zapewnieniem uczestnictwa w procesie
budowy strategii możliwie szerokiego grona mieszkańców oraz zidentyfikowanych grup docelowych.
LGD przystępując do opracowywania LSR, zwróciła na dwa aspekty strategii. Pierwszym z nich było
zdiagnozowanie stanu istniejącego oraz zidentyfikowanie potrzeb społeczności lokalnej, drugim z nich
było zdefiniowanie na tym tle zidentyfikowanych grup docelowych Strategii.
W ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD, która będzie realizowana na terenie w
latach 2015-2020, zastosowano wiele działań aktywizujących i zachęcających do dyskusji
przedstawicieli sektora społecznego i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD „Wspólna
Sprawa”. Umożliwiono zatem wszystkim mieszkańcom wpływ na kształt i zakres Strategii na wiele
sposobów.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Poradniku dla lokalnych grup działania w zakresie
opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020” zadbano o to, aby społeczność lokalna
miała jak najszerszy wpływ na przygotowanie i ostateczny kształt LSR zgodnie z proponowanym
etapowaniem prac nad dokumentem. W trakcie przygotowywania diagnozy partycypacyjnej, starano
się aby w pracach brali udział przedstawiciele sektora społecznego, publicznego i gospodarczego oraz
bezpośrednio mieszkańcy wykazujący zainteresowania ta formą wspierania rozwoju.
W trakcie prac realizowano systematyczne, cotygodniowe otwarte spotkania z przedstawicielami
wymienionych wyżej sektorów, członkami LGD oraz mieszkańcami, co często miało charakter
kreatywny i innowacyjny, ponieważ w trakcie spotkań zgłaszano propozycje i uwagi na sprawy, które
dotychczas nie były przedmiotem badania na obszarze LGD. Spotkania te odbywały się w miesiącach
wrzesień – grudzień 2015 r., przy czym począwszy od 3 listopada 2015 r. odbywały się we wtorki od
godz. 10.00 do 12.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jasieniec.
Równolegle prowadzone były badania ankietowe za pośrednictwem ankiety internetowej przy
wsparciu firmy OMIKRON, specjalizującej się w badaniach społecznych, w tym przypadku w
zakresie oceny stanu istniejącego oraz postulowanych działań w ramach LGD.
Także równolegle prowadzone były konsultacje społeczne w siedzibie LGD, w godz. od 10.00
do 16.00, które zorientowane były na udzielanie odpowiedzi na proste pytania oraz gromadzenie
postulatów oraz wniosków z możliwością ich wykorzystania w dokumencie LSR.
Prowadzone, wielopłaszczyznowe konsultacje dały szeroki materiał analityczny składający się ze
zdefiniowanych problemów, jak również składający się z propozycji ich rozwiązywania. Diagnoza
partycypacyjna pozwoliła na stworzenie pełnego obrazu potrzeb grup docelowych oraz pozwoliła na
zakreślenie warunków brzegowych odnośnie do zasad i sposobów realizacji strategii.
Na tym tle określono w Strategii wiązki celów ogólnych oraz ustalono hierarchię celów
szczegółowych i co za tym idzie, wypracowano zasady poszukiwania powiązań, zasady osiągania
celów w ramach realizacji Strategii. Wraz z tymi działaniami wypracowano zasady oceny
wskaźnikowej realizacji LSR. W procesie uspołecznienia budowy Strategii zwrócono się w stronę
grup docelowych, w tym przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, grup defaworyzowanych, i
mieszkańców. Przyjęta metoda miała na celu zaangażowanie możliwie dużej liczby podmiotów oraz
osób fizycznych identyfikujących się z grupami docelowymi, które mogą być przedmiotem wsparcia
ze strony LGD. Uspołecznienie procesu budowy Strategii LSR, wiązało się z potrzebą jak najlepszego
dopasowania potrzeb do możliwości ich zaspokojenia w ramach przewidzianego profilu
dofinansowania LGD w ramach PROW.
W trakcie prac nad Strategią, starano się zadbać aby partycypacyjny charakter LSR był wyraźnie
widoczny, miał charakter innowacyjny i był łatwo identyfikowany na etapie realizacji i
monitorowania. Jak już wspomniano w trakcie prac nad LSR wykorzystano dane z konsultacji
społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym LSR . W trakcie prac posłużono się czterema
metodami partycypacyjnymi (ankieta, wywiady, zebrania i warsztaty tematyczne oraz bezpośrednie
kontakty i spotkania z mieszkańcami). Wszystkie uwagi oraz wnioski zgłaszane przez mieszkańców
były wnikliwie analizowane na każdym etapie prac nad LSR i w rezultacie, wyniki badań i
przeprowadzona ewaluacja stały się podstawą i przedmiotem końcowych rozstrzygnięć odnośnie do
wyłączenia lub włączenia danego zagadnienia do treści LSR. Mając na uwadze szeroki ,
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partycypacyjny udział mieszkańców w przygotowanie LSR oraz znaczny i aktywny udział
pracowników biura i zarządu w tym procesie, należy stwierdzić, że dokument strategii został
przygotowany w całości siłami LGD i posiada w pełni innowacyjny charakter, jeśli chodzi o podejście
do problemów LGD. Należy zaznaczyć, że jedynie w nieznacznym stopniu wykorzystano ekspertyzy i
analizy cząstkowe dostarczone przez ekspertów zewnętrznych.
III.

DIAGNOZA - OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI

W przeszłości obszar tworzony przez LGD charakteryzował się wyraźną spójnością gospodarczą,
przestrzenną, kulturową, religijną, historyczną, co wynikało z położenia tego obszaru na trasach
głównych ciągów komunikacyjnych przebiegających przez Mazowsze. Sytuacja taka utrzymywała się
do czasów rozbiorowych, kiedy zmiany administracyjne granic oraz daleko idące konsekwencje
pozbawienia państwowości ludności zamieszkałej na terenie LGD doprowadziły do zerwania wielu
więzi, wykorzenienia tradycji oraz narzucenia innych wzorców, sprzecznych z wcześniejsza tradycją i
kultura obszaru. Współcześnie nadal wyraźnie są widoczne negatywne zaszłości historyczne, które nie
do końca uświadomione przed lokalną społeczność LGD są jedną z przyczyn dezintegracji społecznej
i niskiej spójności.
Obejmuje obszar dwóch miejsko-wiejskich i trzy gminy wiejskie położone w podregionie
podwarszawsko zachodnim, w powiecie grójeckim, w tzw. Drugiej strefie oddziaływania Warszawy.
Są to następujące gminy; Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Warka.
Stanowią one zwarty terytorialnie obszar nazywany czasami jako mikroregion grójecko-warecki.
Zajmuje on obszar o pow. 624km2 zamieszkały przez 62.6 tys. Mieszkańców. Stanowi to prawie
połowę (49.2%) obszaru powiatu grójeckiego i na jego terenie koncertuje się 63.4% mieszkańców tego
powiatu. Udział mikroregionu grójecko-wareckiego w powierzchni podregionu zachodnio
warszawskiego wynosi 14.49%, a w liczbie mieszkańców 7.93%. czyli przeciętna gęstość zaludnienia
przypadająca na 1km2 w omawianym mikroregionie jest niższa aniżeli w całym podregionie i wynosi
odpowiednio 100 i 183 osoby. Obszar będący przedmiotem opracowywanej strategii nie wchodzi w
skład metropolii warszawskiej ponieważ oddalony jest od Warszawy o 42km (Grojec ) i 66.4 km
(Goszczyn). Nie wykazuje tak intensywnych powiązań z Warszawą jak, przykładowo gminy powiatu
piaseczyńskiego, pruszkowskiego czy otwockiego bezpośrednio sąsiadujące ze stolicą. Od południa
mikroregion graniczy z powiatem białobrzeskim, w części południowowschodniej z powiatem
kozienickim. Granicę naturalną w tej części stanowi rzeka Pilica nad którą usytuowane jest miasto
Warka. Ze wschodu granicę naturalną mikroregionu stanowi Wisła, która stwarza barierę w
utrzymywaniu szerszych kontaktów z terenami leżącymi po prawej stronie Wisły (najbliższy most
znajduje się w Górze Kalwarii).
Od strony północnej mikroregion graniczy z powiatem piaseczyńskim, zaś od zachodu z gminami
(Pniewy, Belsk, Mogielnica) powiatu grójeckiego. Ogólnie biorąc, położenie badanego mikroregionu
jest korzystne, zwłaszcza gmin Grójec, Chynów i Warka. Najmniej korzystne jest położenie
najmniejszej obszarowo gminy Goszczyn, którą też zamieszkuje niewielka liczba ludności. Pisząc o
korzystnym położeniu mikroregionu, mamy na myśli nie tylko bliskie usytuowanie wobec Warszawy
(w tym do lotniska im. Chopina na Okęciu), lecz także infrastrukturę drogową i kolejową, która
umożliwia szybkie dotarcie do aglomeracji warszawskiej oraz do innych dużych w miast w Polsce.
Przez Grójec przebiega droga międzynarodowa E7 oraz droga tranzytowa nr.50. Do obu tych tras mają
dobrą dostępność także mieszkańcy pozostałych gmin mikroregionu. Przez gminę Warka przebiega
droga krajowa 79 (Tarnobrzeg- Kozienice- Góra Kalwaria- Warszawa) oraz droga wojewódzka 730
(Kozienice – Warka- Grójec). Od 1934 roku Warka i niektóre miejscowości tej gminy i gminy
Chynów posiadają połączenie kolejowe z Warszawa i Radomiem. Infrastruktura drogowa umożliwia z
jednej strony integrację wewnątrz mikroregionalną i wewnątrz powiatową, o czym świadczy
narastanie od 1950 roku częstotliwości kursów autobusów miedzy Grójcem a Warką, a pośrednio
także pomiędzy gminami Jasieniec, Goszczyn, Chynów z tymi ośrodkami miejskimi. Mikroregion,
dzięki budowie dróg i rozwoju komunikacji autobusowej ( PKS i prywatnej) jest przestrzennie silnie
zintegrowany, pozwalający na przejazdy ludności w różnych kierunkach (młodzieży szkolnej). Z
drugiej strony infrastruktura drogowa i kolejowa pozwala integrować się mikroregionowi grójecko21

wareckiemu z otoczeniem zewnętrznym. Dlatego też, mikroregion jest niewielką częścią systemu
społeczno- ekonomiczno- ekologicznego kraju funkcjonującego na zasadzie sprzężeń zwrotnych. Nie
mniej jednak, makroregion wpływa na otoczenie, ponieważ dysponuje zauważalnym potencjałem i
dobrami o charakterze innowacyjnym. Dlatego wykorzystanie wewnętrznego potencjału jakim
dysponuje mikroregion ma istotne znaczenie dla wzmocnienia przyszłych procesów rozwojowych.
Tabela 10. Zestawienie powierzchni użytków rolnych gmin LGD należących do strefy ONW.
Nazwa gminy

Grójec

Warka
Chynów
Goszczyn
Jasieniec
Źródło:

Kod statystyczny
GUS

1143006053
(1406054 miasto,
1406055 wieś)

Strefa ONW
Strefa nizinna I
występuje
w
miejscowościach:
Częstoniew,
Gościeńczyce,
Mirowice
i
Podole)
Strefa
nizinna
II
występuje
w
miejscowościach:
Chudowola, Duży
Dół,
Głuchów,
Las Lesznowolski,
Lisówek, Mięsy,
Wysoczyn,
Żyrówek).
4202,75

1143006113
1143006032
1143006042 NIE DOTYCZY
1143006062
Nizinna I

Powierzchnia użytków
rolnych gminy włączona
do strefy ONW w %

33,00

19,34
NIE DOTYCZY
25,13

Uwarunkowania przyrodnicze (środowiskowe) LGD
Z geograficznego punktu widzenia, omawiany mikroregion jest położony częściowo na Równinie
Łowicko- Błońskiej, częściowo na Wysoczyźnie Rawskiej i częściowo na Wysoczyźnie
Warszawskiej. Jeśli chodzi o uksztaltowanie powierzchni jest to obszar równinny poprzecinany gdzie
nie gdzie rzekami płynącymi na ogół na wschód ku Wiśle (Jeziorka, Pilica) lub mniejszymi rzekami i
strumieniami o różnym kierunku odpływu. W okresie wiosennych roztopów śniegu lub przy
długotrwałych opadach, rzeki i strumienie wzbogacają się w wodę i powodują podtopienia terenów
przez które przepływają. Na rzekach, strumieniach brakuje spiętrzeń i zbiorników retencyjnych które
regulowałyby przepływ wody i umożliwiały w okresach niedoboru magazynowanie. Średnioroczne
opady wahają się od 500-750mm w zależności od roku i są za niskie w stosunku do zapotrzebowania
zgłaszanego przez sadownictwo i warzywnictwo. Okres wegetacyjny w omawianym mikroregionie
trwa od 180-230 dni w zależności od roku i jest sprzyjający do uprawy warzyw, drzew owocowych
nawet roślin ciepłolubnych tj. morele. Niestety cykl wegetacyjny zakłócają późnowiosenne
przymrozki w czasie kwitnienia drzew owocowych. Naraża to rolników na straty lub zmusza do
ponoszenia dodatkowych zakładów związanych z ryzykiem upraw (ubezpieczenia lub
zabezpieczeniem ich przed przymrozkami).
Polodowcowa budowa geologiczna sprawia, że wierzchnia warstwa terenu pokryta jest w
przeważającej mierze glinami zwałowymi, rzadziej piaskami. Na glinach zwałowych wykształciły się
dobre lub średnio żyzne gleby, które sprzyjają uprawom sadowniczym i warzywniczym. Na piaskach z
kolei (głównie powstały mniej żyzne gleby, bielice zaliczane do klas V i VI, rzadziej do klasy IV).
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Ponadto w zagłębieniach terenu po dawnych bagnach występują też bardzo żyzne i żyzne ziemie. We
wschodniej części gminy Warka, w widłach Wisły i Pilicy występują żyzne gleby –mady. Również
nasłonecznie terenu jest sprzyjające do upraw warzyw oraz drzew i krzewów owocowych.
Podsumowując, omawiany mikroregion ma sprzyjające warunki naturalne do rozwoju rolnictwa i
innych działów gospodarki. Omawiane warunki naturalne stanowią podstawę do rozwoju
gospodarczego tego mikroregionu ponieważ poza piaskami, żwirami oraz glinami wykorzystywanymi
lokalnie, jak dotychczas nie odkryto innych bogactw naturalnych, których wykorzystanie mogłoby się
przyczynić do zintensyfikowania rozwoju. Tak wiec bogactwem tego mikroregionu jest piękno
naturalnego krajobrazu, wzbogacone kulturą upraw tj. drzew owocowych, i ich pięknem w czasie
kwitnienia.
Lesistość na obszarze LGD
Obszar LGD „Wspólna Sprawa” charakteryzuje się stosunkowo niską lesistością, która znacznie
odbiega od średniego wskaźnika dla kraju, który wynosi 29,4%. Z tym poziomem wskaźnika, Polska
należy do państw o jednym z wyższych w Europie (za Francją, Niemcami, Ukrainą) 1. W stosunku do
średniego wskaźnika lesistości w Polsce, lesistość na obszarze LGD jest niska. Najwyższy odsetek
lasów, w stosunku do powierzchni ogółem odnotowano w Gminie Chynów, natomiast najniższy w
Gminie Goszczyn. Przyczyn tego zjawiska należy poszukiwać w uwarunkowaniach o charakterze
historycznym i przekształceniu gruntów leśnych w tereny wykorzystane rolniczo, w chwili obecnej, w
przeważającej części wykorzystywanych w ramach gospodarki sadowniczej.
Tabela . Lesistość na obszarze LGD w 2014 r.
Wyszczególnienie
Grójec
Warka
Chynów
Goszczyn
Jasieniec
Źródło:

ogółem
[ha]
1 349,85
2 209,78
1 886,97
195,19
1 598,07

lesistość w %
[%]
11,0
10,8
13,9
3,4
14,4

grunty leśne
publiczne ogółem
[ha]
767,11
1 259,79
289,39
71,17
1 358,46

grunty leśne
prywatne
[ha]
582,74
949,99
1 597,58
124,02
239,61

Z punktu widzenia struktury własności gruntów leśnych sytuacja na terenie obszaru działania
LGD nie jest jednorodna. Na terenie Gmin Jasieniec oraz Warka, dominują lasy będące własnością
publiczną, natomiast w gminach Chynów oraz Goszczyn dominuje własność prywatna lasów. W
Gminie Grójec sytuacja jest zrównoważona, z nieznaczną przewagą własności publicznej.
Natura 2000 na obszarze LGD
Na terenie działania LGD „Wspólna Sprawa” zlokalizowane są obszary wchodzące w skład
obszarów chronionych Natura 2000. W Gminie Warka znajdują się trzy obszary chronione: Dolina
Pilicy, Dolina Dolnej Pilicy oraz Dolina Środkowej Wisły. Powierzchnia tego obszaru wynosi 4 607,9
ha. Nie jest zatem to obszar duży, posiada jednak wyjątkowe walory przyrodnicze, predystynujace go
do szczególnej ochrony. Wytyczenie obszaru Natura 2000 na terenie Gminy Warka podyktowane
zostało priorytetowo, w celu ochrony wartości przyrodniczych obszaru, inne względy (ekonomiczne
oraz społeczne) miały tutaj znaczenie drugoplanowe. Utworzenie obszaru 2000 na terenie Gminy
Warka przyczyniło się do zwrócenia większej uwagi przez mieszkańców na walory środowiska oraaz
na możliwości skorzystania z niego w granicach prawem dla tego typu obszarów.

1

Raport o stanie lasów W Polsce 2013, PGL Lasy Państwowe, Warszawa 2014, s. 9.
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Tabela 11. Natura 2000 na obszarze LGD
Nazwa gminy

Kod statystyczny
GUS

Natura 2000

Powierzchnia
obszarów Natura 2000

Grójec

1406053

Nie występuje

Nie występuje

4607,9ha

Warka

1143006113

- Dolina Pilicy
(PLB140003 ),
- Dolina Dolnej
Pilicy
(PLH140016),
- Dolina
Środkowej Wisły
(PLB140004)

Chynów

1143006032

Nie występuje

Nie występuje

Goszczyn
Jasieniec

1143006042
1143006062

Nie występuje
Nie występuje

Nie występuje
Nie występuje

Uwarunkowania historyczne i kulturowe
Historia mikroregionu, obszaru działania LGD „Wspólna Sprawa” jest nierozerwalnie związana z
losami południowego Mazowsza. Nie wdając się w szczegóły warto podkreślić ze już w drugiej
połowie XI wieku istniały grody w Grójcu i w Warce. Po utworzeniu w 1000 roku archidiecezji
gnieźnieńskiej, w XII Grójec przez pewien okres był siedzibą archidiakonatu obejmującego cale
południowo-wschodnie Mazowsze, co świadczy o jego wzrastającej roli jako ośrodka integrującego.
Prawa miejskie wcześniej nadano Warce, ju ż w roku 1321 , Grójec otrzymał je w 1419. Dalsze
przywileje oba miasta otrzymały po włączeniu Mazowsza do Korony. Około 1500 roku zarówno
Grójec, jak i Warka zostały sklasyfikowane jako miasta trzeciej kategorii, których przybliżony obszar
odziaływania wynosił od 1500- 5000km2 (I kategoria 10 tys. km2).
Na tym obszarze istniało 70 miejscowości, a najdalsze kontakty mieszkańców miasta nie
przekraczały 100 km. Pomyślny rozwój Grójca, Warki oraz podporządkowanych im terenów został
przerwany w XVII ( najazd szwedzki, klęski żywiołowe) i trwał do kongresu wiedeńskiego.
Ożywienie gospodarcze nastąpiło za czasów Królestwa Kongresowego i po uwłaszczeniu chłopów. W
1867 Grójec stał się siedzibą rozległego powiatu grójeckiego, w skład którego wchodziła nie tylko
Warka, Jasieniec, Goszczyn, Chynów, lecz także Czersk, Góra Kalwaria oraz Tarczyn. Powiat
grójecki (z pewnymi przerwami w czasie wojen oraz po korektach granic) przetrwał do 31 maja 1975
roku, po czym stracił funkcje powiatowe stając się gminą miejsko-wiejską do 1998 roku w ramach
nowo utworzonego województwa radomskiego. W tymże województwie radomskim znalazła się też
Warka, Jasieniec i Goszczyn. Od 1 stycznia 1999 roku Grójec ponownie stał się siedzibą władz
powiatowych, a w jego skład wchodzi omawiany mikroregion, obszar działania LGD.
Należy o wydarzeniach, które miały istotny wpływ na rozwój tego mikroregionu:
− W końcu XIX wieku budowa dróg bitych spowodowała polaczenie Grójca i Warki z
Warszawą i innymi ośrodkami.
− W 1898 Grójec uzyskał połączenie linią kolejową wąskotorową z Piasecznem i Warszawą, a
następnie w 1914 z Nowym Miastem nad Pilicą.
− Połączenie Warki w 1934 z Warszawą i Radomiem przybliżyły mieszkańcom powiatu
grójeckiego stolicę jako miejsce zbytu produktów rolniczych oraz miejsce stałego lub
sezonowego zatrudnienia, co wpłynęło na poprawę życia mieszkańców omawianego
mikroregionu.
− W okresie międzywojennym 1918-1939, mikroregion był pod silnym wpływem Warszawy, a
jego rozwój, ze względu na inne priorytety państwa był znikomy.
− W okresie Polski Ludowej nastąpiło uprzemysłowienie miast i częściowo gmin, nastąpiła
rozbudowa dróg, rozwój komunikacji autobusowej, rozwój wyjazdów i dojazdów do pracy
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oraz silny rozwój warzywnictwa, kwiaciarstwa, sadownictwa oraz przemysłu przetwórstwa
owocowo-warzywnego.
− Po 1990 zostały zlikwidowane niektóre zakłady pracy, nastąpiło zmniejszenie pozarolniczego
zatrudnienia, pojawiło się bezrobocie. W rolnictwa zanikła szklarniowa uprawa kwiatów i
warzyw, zanikła hodowla trzody chlewnej i bydła na rzecz upraw sadowniczych.
Syntetyczna miara, która wskazuje na zmiany jakie nastąpiły w mikroregionie w latach 1950- 2014 to
liczba ludności wskazująca, że w tym okresie przybyło więcej niż 20 tys. mieszkańców. Czyli przyrost
ludności w omawianym mikroregionie wyrażony w procentach był podobny jak w całym kraju (
47.9%) i 52.8% w kraju.
Kultura
Omawiany mikroregion nie wyróżnia się jakimiś specyficznymi cechami kultury ludowej tak jak
mikroregion łowicki czy kurpiowski ( wyroby ludowe, tance, pieśni, legendy). Mogło to być
spowodowane dużymi przemieszczeniami ludności. Dogodne warunki naturalne sprzyjały napływowi
ludności z różnych stron Mazowsza i kraju, a z drugiej strony bliskość aglomeracji warszawskiej
powodowała odpływ ludności. Twierdzić jednak można, iż mikroregion odznacza się wysoką kulturą
sadowniczo- warzywniczo zapożyczoną początkowo od zakonu w Przybyszewie, ciągle wzbogacaną
doświadczeniem i poszerzaną wiedzą naukową przez kolejne pokolenia. Wysoki poziom tej kultury
zapewnia racjonale wykorzystanie przestrzeni przyrodniczej i pozwala uzyskiwać wysoką
efektywność produkcji rolniczej.
Z kultury materialnej należy wymienić prostokątne rynki z klasycystycznymi ratuszami, kościoły
(także w Jasieńcu, Chynowie modrzewiowy, w Konarach) oraz liczne pałace dworskie (
Rytomoczydła, Nowa Wieś, Wola Boglewska, Jasieniec). W Warce znajduje się muzeum Kazimierza
Pułaskiego, dworek z XIX wieku, Kościół Farny z pierwszej połowy XIV wieku, kościół i klasztor z
XVII wieku. W kościele tym są pochowani książęta mazowieccy; Trojden I i Ziemowit II, którzy byli
ściśle związani z tym obszarem. Grójec posiada, również liczne zabytki kultury. Współcześnie w
Grójcu, w Warce oraz pozostałych gminach funkcjonują lokalne centra kultury, w których odbywają
się liczne imprezy kulturalno- oświatowe. W obydwu miastach mikroregionu istnieją tzw.
Uniwersytety III wieku. Do ważnych wydarzeń typu kulturalnego należą dożynki powiatowe
wzbogacone występami znanych zespołów pieśni i tańca oraz artystów ludowych. Ponadto
obchodzone jest lokalne wydarzenie; święto kwitnącej jabłoni2.
Charakterystyka ludności
Liczba ludności ogółem zamieszkująca obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju wynosiła na
31.12.2014 r. 62 764 osoby. Należy podkreślić, że liczba ludności w okresie objętym prezentacją
znajdowała się na stabilnym i wyrównanym poziomie. (tabela ). Oznacza to, że liczba ludności
obszaru LGD znajduje się w przedziale pomiędzy 10 a 150 tys. mieszkańców, ustalonych jako
wielkości graniczne przez Unie Europejską dla implementacji programu Leader.
Na terenie obszaru LGD znajdują się dwie gminy miejsko-wiejskie (Grójec i Warka), a także trzy
gminy wiejskie (Chynów, Goszczyn i Jasieniec). W roku 2014, na obszarze działania dominowała
ludność zamieszkująca obszary wiejskie (34 453 mieszkańców), co stanowi 54,9% ludności obszaru
ogółem. Taka struktura ludności, mimo że więcej niż połowa mieszkańców zamieszkuje tereny
wiejskie dowodzi, że na obszarze wyraźnie dominują dwa ośrodki miejskie, wchodzące w skład LGD
(Grójec oraz Warka), których liczba ludności ogółem wynosiła w 2014 r. odpowiednio: 16 534 i 11
777. Oznacza to, że w przypadku LGD „Wspólna Sprawa” mamy do czynienia z problemami
typowymi dla obszarów wiejskich, wyraźnie zarysowanymi ośrodkami dominującymi w skali lokalnej
i co za tym idzie ze zwiększoną ruchliwością mieszkańców, związaną z zróżnicowanymi funkcjami
pełnionymi przez jednostki osadnicze LGD. Dane liczbowe przedstawiono poniższej tabeli.
W. Rakowski, Historia i kultura mikroregionu grójecko-wareckiego, Materiały niepublikowane, Jasieniec
2015.
2
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Tabela 12. Ludność na obszarze według faktycznego miejsca zamieszkania, z podziałem na płeć
[stan na 31 XII]
Lata
Liczba ludności wg miejsca zamieszkania
2012
2013
2014
Grójec - miasto
Grójec – obszar
wiejski
Gminy miejsko wiejskie

ogółem
mężczyźni
kobiety
ogółem
mężczyźni
kobiety

Razem
Warka - miasto
Warka – obszar
wiejski

ogółem
mężczyźni
kobiety
ogółem
mężczyźni
kobiety

Razem
Chynów

Gminy wiejskie

Goszczyn

Jasieniec
Łącznie LGD
Źródło: Dane GUS

ogółem
mężczyźni
kobiety
ogółem
mężczyźni
kobiety
ogółem
mężczyźni
kobiety

16 333
7 758
8 575
8 792
4 385
4 407

16 453
7 815
8 638
8 833
4 394
4 439

16 534
7 845
8 689
8 869
4 410
4 459

25 125

25 286

25 403

11 666
5 659
6 007
7 467
3 704
3 763
19 133
9 710
4 879
4 831
3 000
1 549
1 451
5 415
2 712
2 703
62 383

11 727
5 670
6 057
7 461
3 723
3 738
19 188
9 752
4 898
4 854
2 988
1 551
1 437
5 402
2 723
2 679
62 616

11 777
5 693
6 084
7 422
3 693
3 729
19 199
9 789
4 928
4 861
2 971
1 553
1 418
5 402
2 711
2 691
62 764

Struktura wieku ludności
Biorąc pod uwagę ludność zamieszkującą obszar działania LGD „Wspólna Sprawa” należy
zauważyć, że wśród ogółu mieszkańców dominuje ludność w wieku produkcyjnym. We wszystkich
gminach w roku 2014 odsetek ludności w wieku produkcyjnym kształtował się powyżej 60%. Pewne
różnice zaobserwowano w stosunku do kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym. W pewnym
zakresie różnice te wynikają z obowiązujących w 2014 r regulacji ustawowych odnoszących się do
gwarantowanego wieku emerytalnego, różnego dla kobiet i mężczyzn (60 i 65 lat).
Tabela 13. Struktura wieku ludności gmin objętych LSR w 2014 r.
Ogółem
Wiek
Przedprodukcyjny Produkcyjny
Poprodukcyjny
Gmina
Płeć
Liczba
Liczba
Liczba
%
%
%
osób
osób
osób
ogółem
5 014 19,74 15 762 62,05
4 627
18,21
Grójec
mężczyźni
2 585 21,09 8 265 67,44
1 405
11,46
kobiety
2 429 18,47 7 497 57,02
3 222
24,51
ogółem
3 642 18,97 12 181 63,45
3 376
17,58
Warka
mężczyźni
1 878 20,01 6 466 68,89
1 042
11,10
kobiety
1 764 17,98 5 715 58,24
2 334
23,78
26

Chynów

Goszczyn

Jasieniec
Ogółem
Źródło: Dane GUS

ogółem
mężczyźni
kobiety
ogółem
mężczyźni
kobiety
ogółem
mężczyźni
kobiety
ogółem
mężczyźni
kobiety

1 929 19,71 6 223 63,57
1 033 20,96 3 384 68,67
896 18,43 2 839 58,40
651 21,91 1 835 61,76
361 23,25 1 029 66,26
290 20,45
806 56,84
1 086 20,10 3 333 61,70
564 20,80 1 825 67,32
522 19,40 1 508 56,04
12 322 100,0% 39 334 100,0%
6 421 100,0% 20 969 100,0%
5 901 100,0% 18 365 100,0%

1 637
511
1 126
485
163
322
983
322
661
11 108
3 443
7 665

16,72
10,37
23,16
16,32
10,50
22,71
18,20
11,88
24,56
100,0%
100,0%
100,0%

Liczba bezrobotnych w relacji do liczby osób w wieku produkcyjnym na obszarze LSR
wyniosła 4,57%, natomiast na terenie województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 7,56%.
Warto także zwrócić uwagę na ludność w wieku przedprodukcyjnym oraz w wieku
poprodukcyjnym. Liczebności ludności ogółem w poszczególnych gminach tych dwóch kategorii
wiekowych były do siebie zbliżone. Oznacza to, że sytuacja demograficzna obszaru działania LGD
„Wspólna Sprawa” skłania do poszukiwania rozwiązań o charakterze społecznym i ekonomicznym
zarówno dla ludzi młodych jak i seniorów.
Biorąc pod uwagę poszczególne grupy wiekowe wymienione w tabeli powyżej, warto zwrócić
uwagę na procesy polegające na zmianie struktury ludności ogółem w podziale na kobiety i mężczyzn.
O ile w wieku przedprodukcyjnym dominują we wszystkich gminach objętych działaniem LGD
mężczyźni, to już grupie poprodukcyjnej dominują kobiety. Na przykład, w Gminie Warka, kobiety w
wieku poprodukcyjnym stanowią niemal 70%, jednocześnie w Gminie Chynów odsetek kobiet w
ludności w wieku poprodukcyjnej ogółem wyniósł 68,8%.
W warunkach gospodarki rynkowej nowym, negatywnym zjawiskiem, które przyjęło charakter
problemu społecznego stało się rozwiązanie trudności z odpowiednim wykorzystaniem zasobów pracy
ludności powyżej 50 lat. Wobec występującego w Polsce wysokiego rejestrowanego bezrobocia oraz
bezrobocia o charakterze ukrytym, które często występuje na obszarach wiejskich, trudności ze
znalezieniem pracy często dotyczą zwłaszcza ludności powyżej 50 roku życia bez względu na płeć.
Grupy te, choć dysponujące dużym doświadczeniem i często wysokimi kwalifikacjami nie mogą
znaleźć miejsca w gospodarce i społeczeństwie.
Na obszarze działania LGD „Wspólna Sprawa” odnotowano stosunkowo wysoki odsetek ludności w
wieku powyżej 50 roku życia (50+). W trakcie badań, ustalono, że udział ludności w tym wieku, w
latach 2010-2014 uległa zwiększenia. Zmiany w tym zakresie przedstawiono na wykresie .
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Wykres 1. Zmiana wielkości udziału ludności w wieku 50+ w stosunku do liczby mieszkańców
ogółem w latach 2010-2014.
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35,2%
34,8%

35,0%
34,3%
34,0%

32,0%

34,7%

34,5%
33,9%

34,4%
34,2%

33,9%
33,7%

33,0%

34,8%

34,6%

34,8%

34,6%
33,4%

33,0%

32,9%

35,4%

33,1%

32,3%
31,9%

31,7%

31,6%

31,6%

31,8%

31,0%

30,0%
2010

2012

2011
Chynów

Goszczyn

Grójec

2013
Jasieniec

2014

Warka

Źródło: Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl [dostęp: 10.12.2015]
Jak wynika z powyższego wykresu, udział ludności w wieku 50+ w roku bazowym we
wszystkich gminach obszaru LGD już był stosunkowo wysoki, a w kolejnych latach uległ dalszemu
wzrostowi. Można wskazać kilka przyczyn takiej sytuacji na terenie LGD. Po pierwsze wzrost
długości dalszego trwania życia, następnie niekorzystne zmiany w populacji kobiet w wieku
prokreacyjnym, niekorzystne zmiany w grupie dzieci i młodzieży w wieku do 24 lat oraz zmniejszenie
zasobów pracy i w konsekwencji wzrost liczby ludności w wieku 50+ pozostających bez pracy.
Warto także zwrócić uwagę na ludność w wieku 50-64 lata oraz w wieku powyżej 65 roku życia. W
pierwszej grupie mamy do czynienia z grupą ludzi 50+, która teoretycznie mogłaby wykonywać pracę,
jednak często pozostaje w grupie osób bezrobotnych lub zaliczana jest do bezrobocia ukrytego. Druga
grupa, powyżej 65 roku życia, są to seniorzy, którzy kończą raczej swoją aktywność zawodową,
niemniej nie powinni być z tego powodu wykluczeni społecznie. Badania ankietowe wykazały, że
mobilność oraz partycypacja LGD w życiu publicznym jest bardzo mała. Mając na uwadze dane
liczbowe charakteryzujące liczbę ludności na terenie działania LGD, można przyjąć, że społeczność w
wieku powyżej 50 lat jest na tyle liczna, że stanowi grupę defaworyzowaną, która powinna być objęta
wsparciem. Mając na uwadze procesy związane z ruchem ludności w poniższej tabeli przedstawiono
dane ilustrujące zmiany liczby ludności na terenie LGD w ujęciu ogółem oraz zmiany liczby kobiet.
Na tle przeprowadzonych badań widać wyraźnie, że sytuacja kobiet (a w szczególności 50+) jest
trudna, a główne ich zajęcie sprowadza się do pracy w domu.
Tabela 14. Ludność w wieku 50-64 w podziale na ogółem i kobiety w latach 2010-2014
50-64
Jednostka
Ogółem
kobiety
terytorialna
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013
1856 1913 1925 1917 1922
909
928
923
915
Chynów
545
555
555
548
551
260
264
263
263
Goszczyn
5440 5475 5428 5369 5278 2895 2924 2894 2872
Grójec
3599 3583 3514 3478 3396 2005 2002 1958 1948
Grójec - miasto
1841 1892 1914 1891 1882
890
922
936
924
Grójec - obszar

2014
931
256
2824
1898
926
28

wiejski
1055 1054 1062 1064 1047
513
499
Jasieniec
4073 4134 4125 4142 4143 2104 2140
Warka
2558 2590 2577 2585 2577 1356 1379
Warka - miasto
Warka - obszar
1515 1544 1548 1557 1566
748
761
wiejski
Źródło: Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl [dostęp: 10.12.2015]

508
2148
1386

513
2152
1394

502
2150
1380

762

758

770

Tabela 15. Ludność w wieku 65 i więcej w podziale na ogółem i kobiety w latach 2010-2014
65 i więcej
Jednostka
ogółem
kobiety
terytorialna
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1253 1269 1284 1315 1349
793
802
812
824
838
Chynów
399
392
393
398
395
233
228
232
233
232
Goszczyn
3036 3145 3282 3419 3572
1868 1940 2011
2083 2167
Grójec
1924 2015 2117 2213 2335
1200 1259 1312
1355 1434
Grójec - miasto
Grójec - obszar
1112 1130 1165 1206 1237
668
681
699
728
733
wiejski
776
784
792
796
821
479
485
487
478
499
Jasieniec
2386 2456 2525 2607 2659
1479 1524 1552
1589 1617
Warka
1269 1325 1376 1436 1483
794
831
855
889
922
Warka - miasto
Warka - obszar
1117 1131 1149 1171 1176
685
693
697
700
695
wiejski
Źródło: Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl [dostęp: 10.12.2015]
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl [dostęp: 10.12.2015]
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Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia
Sytuacja na rynku pracy może być przedstawiona za pomocą dwóch podstawowych mierników.
Pierwszym z nich jest liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, drugim
jest liczba pracujących. Zgodnie z danymi zamieszczonymi w poniższej tabeli, obejmującej lata 2013,
2014, liczba osób bezrobotnych uległa znaczącemu obniżeniu (zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn).
O ile w roku 2013 na obszarze LGD bez pracy pozostawało 2 301 osób, to w 2014 liczba
bezrobotnych wynosiła 1799 osób, co oznaczało spadek liczby bezrobotnych o 502 osoby (o 21,8%).
Należy mieć na uwadze specyfikę dominujących obszarowo i ludnościowo obszarów wiejskich, gdzie
często mamy do czynienia z bezrobociem ukrytym, polegającym na wykonywaniu pracy przez
członków gospodarstw domowych w ramach własnych gospodarstw rolnych. Osoby takie często nie
występują jako niezależne
Tabela 16. Liczba bezrobotnych zarejestrowana w Powiatowych Urzędach Pracy
Liczba bezrobotnych zarejestrowana w Powiatowych
Urzędach Pracy
Wyszczególnienie
2013
2014
Ogółem
Kobiety
Ogółem
Kobiety
Gminy miejsko - wiejskie
Grójec
1012
522
761
399
Warka
676
357
525
270
Gminy wiejskie
Chynów
304
139
270
119
Goszczyn
99
53
63
34
Jasieniec
210
112
180
102
Łącznie LGD
2301
1183
1799
924
Źródło: Dane GUS
Warto zauważyć, że w latach 2013, 2014 zauważalna poprawa miała miejsce na rynku pracy.
Liczba zatrudnionych ogółem wzrosła w tym czasie o 247 osób, tj o 2,3%. Oznacza to, że dynamika
wzrostu liczby pracujących jest mniejsza niż spadku bezrobotnych. Należy podkreślić, że rynek pracy
województwa mazowieckiego ma charakter otwarty, a sytuacja w zakresie bezrobocia oraz
pracujących LGD „Wspólna Sprawa” podlega szerszym procesom związanym z tworzeniem nowych
miejsc pracy na terenie LGD, a także z poszukiwaniem miejsc pracy poza obszarem LGD.
Tabela 17. Rynek pracy - pracujący wg płci w latach 2013-2014
Pracujący wg płci
Wyszczególnienie
2013
2014
Ogółem
Kobiety
Ogółem
Kobiety
Gminy miejsko - wiejskie
Grójec
6 944
3 100
7 081
3 159
Warka
2 609
1 292
2 541
1 277
Gminy wiejskie
Chynów
683
403
744
434
Goszczyn
147
113
270
179
Jasieniec
393
222
387
225
Łącznie LGD
10 776
5 130
11 023
5 274
Źródło: Dane GUS
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Liczba gospodarstw rolnych na terenie LGD
Rolnictwo zajmuje szczególnie ważne miejsce w strukturze społeczno-gospodarczej LGD
„Wspólna Sprawa”. Obszar ten charakteryzuje się jednak bardzo dużym rozdrobnieniem areału, a co
za tym idzie, niewielką powierzchnią gospodarstw rolnych. Na obszarach wiejskich gmin Grójec oraz
Warka, w roku 2014 dominowały gospodarstwa rolne o powierzchni do 1 ha. Podobna sytuacja miała
miejsce w trzech pozostałych gminach LGD.
Tabela 18. Liczba gospodarstw rolnych w poszczególnych gminach
Gminy miejsko Gminy wiejskie
Wyszczególnienie
wiejskie
:
Grójec
Warka
Chynów
Goszczyn
Jasieniec
Do 1 ha
2 125
2 029
3058
490
891
włącznie
1 – 2 ha
780
640
952
262
447
2 – 5 ha
895
838
914
465
657
5 – 7 ha
264
358
268
150
210
7 – 10 ha
190
387
236
145
206
10 – 15 ha
89
315
194
67
153
15 – 20 ha
18
66
54
15
37
20 – 50 ha
21
37
19
6
19
50 – 100 ha
4
4
1
2
0
Powyżej 100
3
1
0
0
1
ha
Łącznie LGD
4 389
4 675
5 696
1 602
2 621
Źródło: Obliczenia własne na podstawie informacji z gmin.

ogółem
8 593
3 081
3 769
1 250
1 164
818
190
102
11
5
18 983

Liczba podmiotów gospodarczych
Na terenie LGDS „Wspólna Sprawa” w roku 2014 zarejestrowanych było 6 217 Podmioty
gospodarki narodowej. W badanej zbiorowości podmiotów dominowała własność prywatna (6 055
podmiotów), co stanowiło 97,4% ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej. Najwięcej
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych było w gminach miejsko-wiejskich (Grójec i Warka),
łącznie 80,3%. Dane te dobitnie ilustrują, jaki jest rozkład i koncentracja podmiotów gospodarczych
na terenie działania LGD. W pozostałych trzech gminach, Chynów, Goszczyn i Jasieniec odnotowano
liczbę 1227 podmiotów gospodarczych.
Tabela 19. Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własności w 2014 r.
Podmioty gospodarki narodowej według sektorów
własności
Gmina
publiczny %
prywatny
%
ogółem
Grójec
64 1,85
3 391 98,12
3 456
Gminy miejsko - wiejskie
Warka
50 3,26
1 484 96,74
1 534
Chynów
21 3,04
670 96,96
691
Gminy wiejskie
Goszczyn
11 5,61
185 94,39
196
Jasieniec
15 4,41
325 95,59
340
Łącznie LGD
Źródło: Dane GUS

161

-

6 055

-

6 217
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Biorąc pod uwagę podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD, w roku 2014
dominującym zakresem działalności gospodarczej był handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa
pojazdów samochodowych. Ponadto, stosunkowo dużą liczbą podmiotów zanotowano w sekcji
budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe: odpowiednio 616 oraz 479 podmiotów. Stosunkowo
małą liczbę podmiotów gospodarczych odnotowano w sekcji A: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (112
podmiotów), choć mając na uwadze specyfikę LGD, liczba ta jest niewielka.
Tabela 20. Podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD w 2014 r.
Gminy miejsko
Gminy wiejskie
- wiejskie
Wyszczególnienie:
ogółem
GRÓJE WARK CHYN GOSZ JASIE
C
A
ÓW CZYN NIEC
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (A)
51
32
16
6
7
112
Górnictwo i wydobywanie (B)
6
1
0
1
2
10
Przetwórstwo przemysłowe (C)
257
132
46
14
30
479
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i
1
0
0
0
0
1
powietrze do układów klimatyzacyjnych (D)
Dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami oraz działalność
17
8
4
1
2
32
związana z rekultywacją (E)
Budownictwo (F)
330
146
95
13
32
616
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, włączając
1 167
524
240
86
131
2 148
motocykle (G)
Transport i gospodarka magazynowa (H)
276
99
48
17
25
465
Działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami
156
61
17
3
4
241
gastronomicznymi (I)
Informacja i komunikacja (J)
68
31
12
4
1
116
Działalność finansowa i
94
36
21
5
14
170
ubezpieczeniowa (K)
Działalność związana z obsługą rynku
136
54
0
0
2
192
nieruchomości (L)
Działalność profesjonalna, naukowa i
248
86
41
3
26
404
techniczna (M)
Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność wspierająca
69
59
28
6
7
169
(N)
Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
21
14
10
8
7
60
społeczne (O)
Edukacja (P)
112
71
31
9
13
236
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q)
175
51
13
5
13
257
Działalność związana z kulturą,
35
20
10
2
3
70
rozrywką i rekreacją (R)
Działalność organizacji członkowskich
237
109
59
13
21
439
(S i T)
Łącznie LGD
3 456 1 534
691
196
340
6 217
Źródło: BDL GUS 2015
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W pracach nad LSR zwrócono uwagę na konieczność zdefiniowania grup docelowych, których
potrzeby stałyby się głównym kierunkiem działania w ramach LSR w latach 2016-2020. Na podstawie
przeprowadzonych analiz diagnostycznych ustalone, że zakresie zainteresowania objęte powinny być
następujące grupy problemowe:
1.
Grupy defaworyzowane na które składają się osoby długotrwale bezrobotne, osoby o różnym
stopniu niepełnosprawności, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i co za tym idzie z dużymi
trudnościami pokonania wykluczenia społecznego, kobiety z uwagi na ciągle gorszy start zawodowy
oraz pozycję na rynku pracy w stosunku do mężczyzn oraz osoby powyżej 50 roku życia, które jak
wynika z szeregu badań, znajdują się w dużo trudniejszej sytuacji społeczno-zawodowej niż młodsze
osoby o zbliżonych kwalifikacjach zawodowych.
2.
Środowisko małych przedsiębiorców oraz gospodarstwa rolne, które natrafiają na systemowe
trudności związane z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej i zagrożone możliwością utraty
podstawowego źródła utrzymania.
3.
Środowisko małych i średnich przedsiębiorstw odczuwających wyraźnie zróżnicowane
trudności prowadzenia działalności gospodarczej wobec zjawisk kryzysowych oraz zmian
geopolitycznych rzutujących na możliwość sprzedaży produktów.
4.
Podniesienie spójności społecznej środowisk oraz poszczególnych mieszkańców w warunkach
zidentyfikowanych w diagnozie trwałych powiązań o charakterze historycznym i kulturowym.
Z uwagi trudną sytuację społeczną osób zaliczanych do wymienionych wyżej grup społecznych,
konieczne jest zbadanie oraz ustalenie metod komunikacji z takimi grupami, przy czym konieczne jest
aby taka komunikacja mogła mieć miejsce zarówno pomiędzy grupami, jak również wewnątrz grup.
W zakresie finansów publicznych na terenie LGD występują dość istotne różnice. Jeśli chodzi o
dochody podatkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca poszczególnych gmin, najlepsza sytuacja miała
miejsce w gminach miejsko-wiejskich: w Grójcu oraz w Warce.
Szczegółowe dane dla gmin na 31.12. 2013 r. przedstawiono w tabeli.
Tabela 21. Dochody podatkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)
Wyszczególnienie
Dochody podatkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Chynów
989,36
Goszczyn
831,62
Grójec
1570,47
Jasieniec
885,18
Warka
1174,19
Średnia wartość wskaźnika dla
1090,16
gmin LGD
Źródło: BDL GUS 2015
Jednocześnie w roku 3013 wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1
mieszkańca gminy w województwie mazowieckim wyniósł w roku 2013 r. 295,46 zł.
Przeprowadzona w rozdziale III diagnoza podjęła najważniejsze problemy obszaru
działania LGD i umieszczono w niej najważniejsze obszary problemowe, na które może mieć
wpływ LGD, zatem diagnoza wskazuje najważniejsze problemy i potrzeby, a także wskazuje na
zasoby rozpoznane w ramach obszaru działania i potencjał społeczno – gospodarczy oraz
organizacyjny tkwiący w społeczności lokalnej i jej otoczeniu.
W diagnozie szczegółowo przedstawiono wewnętrzną spójność obszaru LSR a w
szczególności wspólną tożsamość historyczną, aspekty kulturowe, wspólną tradycje, a także
powiązane z tą tożsamością wspólne problemy i konieczność wspólnego działania.
W trakcie gromadzenia materiału wyjściowego zdefiniowano dużą liczbę problemów o
różnym stopniu szczegółowości. Materiał ten został uporządkowany i pogrupowany zarówno co
do poziomu szczegółowości poszczególnych problemów, jak również pod kątem merytorycznej
zawartości zgłaszanych problemów.
W rezultacie, w ramach przyjętej logiki postępowania, określono następujące problemy
rozwojowe:
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Problem 1: Słabo zidentyfikowane oraz słabo rozwinięte kierunki działań na rzecz lepszego
wykorzystania potencjału gospodarczego oraz promocji rozwoju LGD w układzie wewnętrznym
LGD oraz w odniesieniu do otoczenia zewnętrznego.
W ramach problemu, wyodrębniono trzy węższe problemy, posiadające swoją własną specyfikę:
1.1. Niewystarczające wsparcie przedsiębiorczości oraz słaba pozycja konkurencyjna
przedsiębiorstw zlokalizowanych i funkcjonujących na terenie LGD.
1.2. Nieuporządkowana sytuacja na rynku pracy i nieracjonalne gospodarowanie miejscami
pracy w rolnictwie na obszarze LGD i słabe tworzeniem nowych miejsc pracy poza
rolnictwem.
1.3. Niewystarczające wsparcie alternatywnych form gospodarowania w ramach LGD.
Problem 2: Niski poziom życia niektórych grup społecznych, a zwłaszcza grup
defaworyzowanych i wyraźne zjawiska wykluczenia społecznego.
W ramach problemu, wyodrębniono trzy węższe problemy, posiadające swoją własną specyfikę:
2.1. Na obszarze działania LGD występuje wyraźny, niski poziom zaangażowania ze strony
społeczności lokalnych na rzecz realizacji zróżnicowanych celów wspólnych.
2.2. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura społeczna (turystyczna, rekreacyjna i
sportowa).
2.3. Wykluczenie osób starszych, kobiet, oraz niepełnosprawnych.
Problem 3: Nieskoordynowana i mało racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi, zasobami
ludzkimi oraz kapitałem.
W ramach problemu, wyodrębniono trzy węższe problemy, posiadające swoją własną specyfikę:
3.1. Chaotyczne i nieskoordynowane gospodarowanie środkami ochrony roślin oraz
nawozami w kontekście bezpiecznej produkcji rolnej
3.2. Brak uporządkowanej gospodarki wodnej w terenie działania LGD w wymiarze
środowiskowym, gospodarczym (w tym turystycznym) oraz bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego.
3.3. Słabo rozwinięta edukacja historyczna, kulturowa oraz niski poziom świadomości
ekologicznej.
Problem 4: Niska spójność obszaru działania LGD oraz brak szerszych działań na rzecz
integracji oraz konsolidacji społeczno-ekonomicznej.
W ramach problemu, wyodrębniono trzy węższe problemy, posiadające swoją własną
specyfikę:
3.1. Niski poziom wykorzystania walorów turystycznych obszaru LGD
3.2. Słabo rozwinięta infrastruktura sportowa, rekreacyjna i turystyczna na terenie LGD
3.3. Słaba promocja LGD oraz niewystępujące formy współpracy z otoczeniem.
IV.

ANALIZA SWOT

Analiza SWOT jest metodą analizy strategicznej, związaną z badaniem silnych i słabych stron
obszaru objętego LSR oraz szans i zagrożeń pojawiających się w jego otoczeniu.
Logiczną konsekwencją zawartych w diagnozie zapisów odnośnie do stanu istniejącego,
rozpoznanych problemów i możliwości stało się opracowanie analizy SWOT, która, jak starali się
wykazać autorzy LSR ściśle powiązana z diagnozą obszaru.
Analiza słabych i silnych stron dotyczy teraźniejszości (stanu obecnego) wewnątrz LSR i
obejmuje:
• silne strony (zasoby, które wyróżniają region w sposób pozytywny w otoczeniu);
• słabe strony (aspekty funkcjonowania regionu, które ograniczają sprawność i mogą blokować
jego rozwój w przyszłości).
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Analiza szans i zagrożeń dotyczy teraźniejszości i przyszłości. Analizie podlega nie tylko region,
ale i jego otoczenie. Określane są zarówno szanse jak i zagrożenia, które mogą wystąpić w otoczeniu
regionu i w nim samym. Analiza ukazuje, więc możliwości i motywację:
• stawiania na mocne strony i przezwyciężanie słabości;
• wykorzystywania szans i odpieranie zagrożeń.
Silne strony LGD
(czynniki stymulujące i wspierające jego dalszy rozwój jako całości i poszczególnych dziedzin
życia społeczno-gospodarczego)
• Renta położenia – bliskość aglomeracji warszawskiej
• Dostępność komunikacyjna – (zarówno drogowa i kolejowa)
• Marka sady europy – (zagłębie Warka – Grójec) największy okręg w europie zajmujący się
produkcją jabłek
• Lokalny produkt regionalny - jabłko grójeckie
• Lokalne tłocznie soków
• Zasoby przyrodnicze pilicy (funkcje turystyczne)
• Turystyka kajakowa (Warka) i rowerowa
• Miejsca zabytkowe (zespoły pałacowo-parkowe) oraz obiekty sakralne
• Prężnie działające parafie, partycypacja środowiska w poprawie usług społecznych
• Aktywne stowarzyszenia i kluby społeczne (NGO), kluby uczniowskie
• Wysoka jakość edukacji wczesnoszkolnej (przedszkola, podstawówki, gimnazja)
• Wysoka jakość edukacji na poziomie szkolnictwa średniego - szkoły średnie (agrobiznes)
• Rozwój infrastruktury mieszkaniowej (domy jednorodzinne całoroczne i sezonowe)
• Dobrze rozwinięte grupy producentów rolnych
• Stosunkowo niska stopa bezrobocia
• Różnorodna oferta kulturowa i sportowa dla mieszkańców miast – słabo dostępna dla
ludności wiejskiej
• Pozytywna konkurencja dająca dodatkowe efekty zewnętrzne
• Dostępność terenów inwestycyjnych (Słomczyn)
• Dziedzictwo kulturowe
• Wysoki poziom wykształcenia mieszkańców (wysoka wiedza specjalistyczna zwłaszcza w
zakresie sadownictwa)
• Dodatnie saldo migracji
• Otwarty rynek pracy w ujęciu regionu oraz państw UE i poza UE
• Wysoka produktywność ziemi i wydajność pracy
Słabe strony LGD
(czynniki ograniczające i hamujące jego dalszy rozwój jako całości i poszczególnych
dziedzin życia społeczno-gospodarczego)
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Braki w infrastrukturze (transportowa, sieciowa -kanalizacja, brak miejsc parkingowych
przy stacjach i przystankach) oraz stosunkowo niski poziom innowacyjności gospodarki
lokalnej
Niska świadomość ekologiczna mieszkańców w odniesieniu do wielu zakresów
problemowych
Rozbudowane i szerokie oczekiwania społeczne przy niskim poziomie aktywności
społeczności lokalnej
Mała aktywność społeczna mieszkańców w odniesieniu do drobnych spraw lokalnych a
także programów podejmowanych przez władze publiczne
Skromna oferta spędzania wolnego czasu na terenach wiejskich - słabo dostępna oferta
kulturowa i sportowa dla ludności wiejskiej
Brak wsparcia i doradztwa dla sołtysów/liderów społeczności wiejskiej
Brak pełnego pokrycia 100% obszaru sieciami teleinformatycznymi, co utrudnia wdrażanie
wielu innowacyjnych rozwiązań
Migracja młodych ludzi do dużych miast
Mniejsze szanse młodzieży po szkole średniej – ograniczony rynek pracy
Zaburzenie funkcjonowania gospodarstw domowych – spowodowane dojazdami do pracy
oraz pełnienie funkcji sypialni Warszawy
Wykluczenie społeczne osób starszych (potrzeba wsparcia)
Wykluczenie dzieci z zaburzeniami (rozpoznanie) brak profilaktyki
Niedostateczna liczba mieszkań komunalnych i socjalnych
Zatrucie środowiska środkami ochrony roślin
Hałas komunikacyjny
Niedostatki w zakresie infrastruktury społecznej - a szczególnie w zakresie
zorganizowanych form spędzania wolnego czasu i brak miejsc do spotkań
Niedostateczna komunikacja dla sołectw i sołtysów
Niewielka liczba kół gospodyń wiejskich
Słabe wykorzystanie placówek oświatowych w czasie pozalekcyjnym do celów animacji
lokalnych
Niski poziom wykorzystania walorów historyczno-kulturowych oraz przyrodniczokrajobrazowych
Słaba promocja walorów turystycznych, gospodarczych i społecznych obszaru LGD
Ograniczone możliwości wymiany doświadczeń oraz podnoszenia kwalifikacji i wiedzy.
Kluczowe szanse tkwiące w otoczeniu LGD
(czynniki stymulujące i wspierające jego dalszy rozwój)
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Pojawiające się możliwości dofinansowania działań w ramach poprawy jakości życia i
różnicowania działalności na terenach wiejskich
Rosnące zapotrzebowanie na aktywne formy spędzania wolnego czasu na terenach
wiejskich
Rosnący rynek zbytu na żywność ekologiczną
Rozwój gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych
Wzrost zainteresowania obszarami wiejskimi jako miejscem zamieszkania i spędzania
wolnego czasu (renta położenia – bliskość m. st. Warszawy)
Promocja gospodarcza i turystyczna LGD
Wykorzystanie walorów kulturowych, historycznych obszaru i promocja walorów
przyrodniczych
Wzrost znaczenia aktywnych form turystyki (kajakarstwo, turystyka rowerowa, ścieżki
edukacyjne, wytyczanie szlaków turystycznych)
Poprawa jakości i zwiększenie zakresu funkcjonowania ośrodków
społeczno –
kulturalnych na terenach wiejskich
Podniesienie świadomości i tożsamości mieszkańców mikroregionu
Rozwinięcie infrastruktury kontaktów LGD z otoczeniem zewnętrznym
Wzmocnienie promocji walorów turystycznych, gospodarczych i społecznych obszaru LGD
Kluczowe zagrożenia tkwiące w otoczeniu LGD
(czynniki ograniczające i hamujące jego dalszy rozwój)
Wyludnienie i proces starzenia się ludności na terenach wiejskich
Ograniczone możliwości dywersyfikacji zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa
Nadmierna w stosunku do zasobów eksploatacja zasobów naturalnych – zwłaszcza w
zakresie gospodarki wodnej
Zwiększenie zanieczyszczenia środowiska (nadmierna chemizacja rolnictwa)
Wzrost natężenia ruchu, ciężki transport i narastające obciążenie dróg
Braki oraz niski postęp rozwoju w zakresie komunalnej infrastruktury technicznej
Brak wystarczającej bazy noclegowej dla ruchu turystycznego
Zaniedbanie renowacji i konserwacji zabytków
Zmiana struktura gospodarstw domowych – nowe wyzwania dla polityki społecznej
wynikająca z trwałego odpływu ludności w wieku produkcyjnym
Kryzys gospodarczy – duża wrażliwość gospodarki na cykle koniunkturalne i politykę
zagraniczną państwa
Wysoki stopień uzależnienia gospodarki lokalnej od eksportu
Skomplikowane i niestabilne procedury pozyskiwania środków zewnętrznych
Niska stabilność rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących zasady
funkcjonowania gospodarki lokalnej
Słaby dostęp do Internetu.
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V.

CELE I WSKAŹNIKI
1. Logika realizacji LSR

Lokalna Grupa Działania „Wspólna Sprawa” przystępując do opracowania LSR kierowała się już
wcześniej zdobytymi doświadczeniami zawodowymi, a także doświadczeniami wyniesionymi ze
współpracy w ramach zróżnicowanych środowisk mieszkańców. Idea opracowania LSR odwołuje się
zatem do wcześniej rozpoznanych i postrzeganych przez różne środowiska i grupy zawodowe braków
oraz potrzeb, które były przedmiotem wielokrotnych dyskusji, spotkań o charakterze nieformalnym a
także wymiany poglądów na poziomie władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz
przedsiębiorców, których opinie potwierdzały potrzebę uruchomienia dodatkowych mechanizmów o
charakterze substytucyjnym i komplementarnym w stosunku do działań podejmowanych przez władze
lokalne na poziomie lokalnym.
Pierwszym poziomem logiki, jeżeli chodzi o realizację LSR są efekty realizacji przedsięwzięć,
które mogą być utożsamiane jako rezultaty operacji w postaci usług, dostaw, zmiany stanu,
podniesienia jakości świadczenia niemierzalnych usług w sferze społecznej. Logiką działania jest
zatem tutaj dołożenie starań nad zmianą stanu istniejącego, gorszego na przyszły – lepszy. Zgodnie z
przyjętą logiką interwencji, drugim ważnym poziomem są rezultaty, utożsamiane z zachodzącymi
zmianami w grupach docelowych na skutek dostarczenia nowych produktów i usług w ramach
operacji. Trzecim poziomem logiki realizacji są oddziaływania, które zgodnie z Wytycznymi
rozumiane są w LSR jako długoterminowe pozytywne skutki podjętych wcześniej w ramach LSR
operacji. Ważne jest także, aby oddziaływania te mogły wywołać dodatkowe efekty zewnętrzne w
postaci innych adresatów w bliższym a także dalszym otoczeniu.
2. Proces formułowania celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć dla potrzeb LSR
Schemat konstrukcji celów w LSR LGD „Wspólna Sprawa” opracowany został zgodnie z
Wytycznymi do opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020.
Przyjętym logicznym schematem przygotowania i realizacji LSR jest przestrzeganie zasady
logicznego powiązania przyczynowo-skutkowego wynikającego ze zdefiniowanych celów,
opracowanych przedsięwzięć i powiązanych z nimi wskaźnikami oraz z uzyskanymi efektami.
Podstawą takiego podejścia było przygotowanie obiektywnej diagnozy stanu obecnego, która
pozwoliła na rozpoznanie występujących problemów, potrzeb, niedoborów, słabości a nawet
zaniedbań, a także na rozpoznanie atutów oraz silnych stron, a nawet przewag konkurencyjnych w
stosunku do obszarów sąsiadujących z LGD. Bezpośrednim rezultatem, ściśle powiązanym z diagnozą
jest przedłożona analiza SWOT. Mając na uwadze, zapisy diagnozy oraz przesłanki analizy SWOT, a
także przeprowadzone konsultacje społeczne, badania ankietowe oraz wywiady, udało się zgromadzić
obszerny materiał empiryczny, w postaci bazy wyjściowej dającej podstawę do sformułowania
przedsięwzięć, celów szczegółowych oraz zdefiniowania celów ogólnych.
W trakcie prac nad LSR ogromną wagę zwrócono na szeroka płaszczyznę współpracy różnych
środowisk oraz grup mieszkańców zamieszkujących obszar LGD. Jednym z ważniejszych sposobów
komunikowania się z mieszkańcami w sprawie sformułowania celów i przedsięwzięć były konsultacje
społeczne, przeprowadzone za pomocą badań ankietowych i wywiadów. W trakcie konsultacji
społecznych mieszkańcy często zwracali uwagę na niepełne wykorzystanie wszystkich zasobów
jakimi dysponują gminy w chodzące w skład LGD, a także zwracali uwagę na konieczność
wykorzystania zasobów w nowy, innowacyjny sposób, co mogło by poprawić poziom życia i
zwiększyć konkurencyjność gospodarki lokalnej. W badaniach tych chodziło o uwzględnienie
wniosków z tak prowadzonych konsultacji oraz zapewnienie silnego związku celów i przedsięwzięć z
preferencjami mieszkańców wyrażonymi w badaniach.
Poniżej przedstawiono preferencje respondentów odnośnie do wsparcia w ramach LSR, które
mogły by zostać podjęte w przypadku pozytywnego zaakceptowania wniosku.

38

Na bazie rozpoznanych, zdefiniowanych i uporządkowanych problemów sformułowano cele w
układzie celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć, zwracając szczególną uwagę na
odniesienia w stosunku do grup docelowych planowanej interwencji, a także skonstruowano
wskaźniki osobno dla produktów, rezultatów i oddziaływań. Postawione w ankiecie pytania,
jednoznacznie wskazują na wysoki odsetek odpowiedzi twierdzących w tych zakresach, gdzie
sugeruje się innowacyjne podejście do działania w ramach LGD. I tak przykładowo, 38,5%
respondentów opowiedziało się za internetową formą komunikowania się, stawiając na drugim
miejscu media lokalne, w postaci TV, radia (38,5%), a także zwracali uwagę na konieczność
uruchomienia lokalnego portalu informacyjnego, a także możliwość przepływy informacji za pomocą
poczty elektronicznej, (odpowiednio 16,2%, 13,8%). Aktualnie tak się jednak jeszcze nie dzieje i
stawiane są postulaty szerszego dostępu do technologii informatycznych, przyczyniających się do
podniesienia poziomu innowacyjności.
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3. Cele i komplementarność w LSR
Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Wspólna Sprawa” jest strategią jednofunduszową i wszystkie przedsięwzięcia będą realizowane w ramach PROW 2014-2020 osadzonego w
programie LEADER.
Zgodnie z tradycjami historycznymi, kulturowymi i występującymi więziami społecznymi
obszaru gmin powiatu grójeckiego oraz zgodnie z tradycyjnie ukształtowanymi kierunkami rozwoju
gospodarczego, Lokalna Grupa Działania „Wspólna Sprawa” wiąże swoją przyszłość z powiązaniem
tradycji i wartości o charakterze historycznym z nowoczesnością przejawiającą się w podejmowaniu
wyzwań rozwojowych w oparciu o najnowsze techniki technologie oraz metody zarządzania, co może
zapewnić długotrwały zrównoważony rozwój gmin LGD. W trakcie spotkań roboczych oraz
konsultacji społecznych wypracowano konsensus pozwalający sformułować wizję Lokalnej Grupy
Działania, która została ostatecznie sformułowana następująco:
Wizja Lokalnej Grupy Działania „Wspólna Sprawa”

Obszar Lokalnej Grupy Działania Wspólna Sprawa jest obszarem o wyraźnie
zarysowanych cechach spójności ekonomicznej, społecznej oraz przestrzennofunkcjonalnej, dającym swoim mieszkańcom możliwości poprawy warunków życia
W ramach prac studialnych oraz przygotowawczych, po przeprowadzeniu licznych konsultacji ze
zróżnicowanymi środowiskami funkcjonującymi na terenie działania LGD Wspólna Sprawa ustalono
założenia oraz kierunki działania, które zostały ujęte w misji LGD, która brzmi następująco:

Lokalna Grupa Działania Wspólna Sprawa wraz z mieszkańcami dążą do możliwie
najlepszego wykorzystania istniejącego potencjału rozwojowego w sferze
ekonomicznej, społecznej oraz instytucjonalnej, dążą także do rozpoznania i
uruchomienia nowych czynników rozwojowych na rzecz innowacyjnej gospodarki
lokalnej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wyraźniej poprawy
warunków życia przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.
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4. Przypisanie wskaźników do celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć oraz ssposób prezentacji celów i wskaźników w treści LSR
Identyfikacja oraz rozwinięcie zróżnicowanych kierunków działań o charakterze wewnętrznym i
1.0
CEL OGÓLNY 1
zewnętrznym na rzecz lepszego wykorzystania potencjału gospodarczego oraz promocji rozwoju
Wsparcie przedsiębiorczości oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych na
1.1.
terenie LGD
Racjonalne wykorzystanie miejsc pracy w rolnictwie oraz stymulowanie procesów tworzenia nowych
CELE SZCZEGÓŁOWE
1.2.
miejsc pracy poza rolnictwem
1.3.
Wsparcie alternatywnych form gospodarowania w ramach LGD
Wskaźniki
stan
Źródło danych/sposób
oddziaływania dla
Jednostka miary
początkowy
plan 2023 rok
pomiaru
celu ogólnego
2016 rok
Liczba
Dane GUS, Dane z
W1.0 Wzrost liczby osób podejmujących działalność gospodarczą
procent
podmiotów na
Wzrost o 5%
Urzędów Gmin
terenie LGD
Poziom
bezrobocia na
W2.0 Zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie LGD
procent
Spadek o 5%
Dane GUS, PUP
poziomie
LGD
Wskaźniki
Jednostka miary
stan
Źródło danych/sposób
rezultatu dla celów
początkowy
plan 2020 rok
pomiaru
szczegółowych
2016 rok
Dane LGD –ankiety
w1.1 Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie
Szt.
0
20
monitorujące,
Dane LGD –ankiety
w1.2 Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy
Szt.
0
200
monitorujące,
Liczba osób korzystająca z nowych lub rozszerzonych
Dane LGD –ankiety
w1.3
Osoba
0
100
działalności gospodarczych
monitorujące,
Wskaźniki produkt
Sposób realizacji
Przedsięwzięcia
Grupy docelowe 3
(konkurs, projekt
nazwa
Jednostk
wartość
Rozporządzenie 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, par. 3.
3
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grantowy, operacja
własna, projekt
współpracy,
aktywizacja itp.)

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.1

Rozwój inkubatorów przetwórstwa
lokalnego

Identyfikacja i promocja produktów
lokalnych

Wsparcie grup producenckich

Szkolenie i doradztwo ułatwiające
młodym ludziom wejście na rynek pracy
LGD

Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości
prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości
prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości
prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
jednostka
organizacyjna
nieposiadająca

konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna,

konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna,

konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna,

konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna,

a miary

Inkubator

Produkty

Działania

Szkolenia i
doradztwo

Liczba
inkubator
ów

Liczba
produktó
w

Liczba
działań

Liczba
uczestnik
ów

Początk
Źródło
owa
Końcowa 2023 danych/sp
2016
rok
osób
rok
pomiaru

0

0

0

0

2

Dane
własne
LGD,
dane od
beneficjen
tów, dane
gmin

10

Dane
własne
LGD,
dane od
beneficjen
tów, dane
gmin

5

Dane
własne
LGD,
dane od
beneficjen
tów, dane
gmin

100

Dane
własne
LGD,
dane od
beneficjen
tów, listy
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1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3.1

Stymulowanie rozwoju alternatywnych
form gospodarowania

Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup
defaworyzowanych

Wspieranie procesów dostosowawczych
w zakresie zatrudnienia mieszkańców
LGD

Rozwój gospodarki pasiecznej

osobowości
prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości
prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości
prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości
prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości
prawnej

obecności

konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna,

konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna,

konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna,

konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna,

Działania

Miejsca pracy

Działania

Pasieki

Liczba
działań

Liczba
miejsc
pracy

Liczba
działań

Liczba
pasiek

0

0

0

0

5

Dane
własne
LGD,
dane od
beneficjen
tów, dane
gmin

50

Dane
własne
LGD,
dane od
beneficjen
tów, dane
gmin

5

Dane
własne
LGD,
dane od
beneficjen
tów, dane
gmin

10

Dane
własne
LGD,
dane od
beneficjen
tów, dane
gmin
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1.3.2

1.3.3

2.0
2.1.
2.2.
2.3.

W2.0
W2.0

w2.1

Promocja i rozwój produkcji
ekologicznej żywności

Promocja handlu detalicznego w
zakresie produktów regionalnych

Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości
prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości
prawnej

konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna,

konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna,

Produkty

Działania

Liczba
miejsc
wytwarz
ania
produktó
w

Liczba
działań

0

0

5

Dane
własne
LGD,
dane od
beneficjen
tów, dane
gmin

5

Dane
własne
LGD,
dane od
beneficjen
tów, dane
gmin

Poprawa jakości życia zróżnicowanych grup społecznych, w tym grup defaworyzowanych poprzez
pobudzanie różnych form aktywności mieszkańców
Wyłonienie i wsparcie liderów lokalnych działających na rzecz społeczności LGD
CELE SZCZEGÓŁOWE
Wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej (infrastruktury społecznej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej)
Działania zapobiegające wykluczeniu osób starszych, kobiet, oraz niepełnosprawnych
Wskaźniki
Jednostka miary
stan
Źródło danych/sposób
oddziaływania dla
początkowy
plan 2023 rok
pomiaru
celu ogólnego
2016 rok
Wzrost liczby osób deklarujących zadowolenie z miejsca
Dane LGD –ankiety
Procent
0
Wzrost do 20%
zamieszkania na terenie LGD
monitorujące
Wzrost zaangażowania mieszkańców w życie społecznoDane LGD –ankiety
Procent
0
Wzrost do 20%
gospodarcze
monitorujące
Wskaźniki rezultatu
stan
Źródło danych/sposób
dla celów
Jednostka miary
początkowy
plan 2020 rok
pomiaru
szczegółowych
2016 rok
Dane LGD – ankiety
Liczba osób, osób korzystających ze szkoleń
Osoba
0
100
monitorujące, Listy
44
CEL OGÓLNY 2

w2.2

Liczba projektów zrealizowanych w zakresie wsparcia
infrastruktury społecznej

w3.1

Liczba osób korzystających ze wsparcia, w tym osób z grup
dewaforyzowanych

Przedsięwzięcia

2.1.1

Zwiększenie liczby i skuteczności
działania lokalnych liderów na obszarze
działania LGD

2.1.2

Organizacja konkursów promujących
działalność społeczną

2.2.1

Adaptacja infrastruktury na miejsca
spotkań służących lokalnej aktywności

Grupy docelowe

Szt.

0

Osoba

0

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

Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
konkurs, projekt
.jednostka
grantowy, operacja
organizacyjna
własna,
nieposiadająca
osobowości prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
konkurs, projekt
jednostka
grantowy, operacja
organizacyjna
własna,
nieposiadająca
osobowości prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
konkurs, projekt
jednostka
grantowy, operacja
organizacyjna
własna,
nieposiadająca
osobowości prawnej

nazwa

Liczba /
działanie

Konkursy

Obiekty

obecności
Dane LGD – ankiety
15
monitorujące, wykaz
projektów
Dane LGD –ankiety
50
monitorujące, Listy
obecności
Wskaźniki produkt
wartość
Źródło
Jednostka Początko
Końcowa 2023 danych/spo
miary wa 2016
rok
sób
rok
pomiaru
Dane
własne
Liczba
LGD, dane
osób /
0
10
od
działań
beneficjent
ów, listy
obecności
Dane
własne
LGD, dane
Liczba
0
10
od
konkursów
beneficjent
ów, dane
gmin
Dane
własne
LGD, dane
Liczba
0
5
od
obiektów
beneficjent
ów, dane
gmin
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2.2.2

2.2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
Stworzenie systemu informacji na terenie
jednostka
LGD
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę
jednostka
oświetlenia oraz instalację monitoringu
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
Organizacja działań wspierających
wyłączeniem jst),
przedsiębiorczość oraz
jednostka
przeciwdziałających wykluczeniu
organizacyjna
młodzieży
nieposiadająca
osobowości prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
Promocja zachowań zmierzających do
jednostka
wejścia osób niepełnosprawnych na
organizacyjna
otwarty rynek pracy
nieposiadająca
osobowości prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
Wspieranie tworzenia oraz propagowanie wyłączeniem jst),
jednostka
aktywności działalności grup seniorskich
organizacyjna
nieposiadająca

konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna,

Działanie

Liczba
podmiotó
w oraz
osób
fizycznych
objętych
systemem

konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna,

Działanie

Liczba
działań

0

5

konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna,

Działanie

Liczba
działań

0

5

konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna,

Działanie

Liczba
osób

0

50

konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna,

Działanie

Liczba
osób

0

50

0

30 000

Dane
własne
LGD, dane
od
beneficjent
ów, dane
gmin
Dane
własne
LGD, dane
od
beneficjent
ów, dane
gmin
Dane
własne
LGD, dane
od
beneficjent
ów, dane
gmin
Dane
własne
LGD, dane
od
beneficjent
ów, dane
gmin
Dane
własne
LGD, dane
od
beneficjent
ów, dane
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osobowości prawnej

2.3.4

3.0
3.1.
3.2.
3.3.

W3.0
W3.0

W3.1
W3.2

Organizacja i wspieranie działalności
aktywizujące środowisko kobiet

Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
konkurs, projekt
jednostka
grantowy, operacja
organizacyjna
własna,
nieposiadająca
osobowości prawnej

Działanie

Liczba
osób

0

30

gmin, listy
obecności
Dane
własne
LGD, dane
od
beneficjent
ów, dane
gmin, listy
obecności

Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi, zasobami ludzkimi oraz kapitałem
Racjonalna gospodarka środkami ochrony roślin oraz nawozami w kontekście bezpiecznej produkcji rolnej
Działania w kierunku poprawy gospodarki wodnej w kontekście środowiskowym, gospodarczym (w tym
CELE SZCZEGÓŁOWE
turystycznym) oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
Edukacja historyczna, kulturowa oraz podniesienie świadomości ekologicznej
Wskaźniki
stan
Źródło danych/sposób
oddziaływania dla
Jednostka miary
początkowy
plan 2023 rok
pomiaru
celu ogólnego
2016 rok
Dane LGD – ankiety
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców LGD
Procent
0
Wzrost do 20%
monitorujące
Wzrost inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnej w
Dane LGD – ankiety
zakresie racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi,
Procent
0
Wzrost do 20% monitorujące
zasobami ludzkimi oraz kapitałem.
Wskaźniki rezultatu
stan
Źródło danych/sposób
dla celów
Jednostka miary
początkowy
plan 2020 rok pomiaru
szczegółowych
2016 rok
Liczba osób uczestnicząca w szkoleniach,
Osoba
0
100
Dane LGD – listy obecności
Liczba projektów zrealizowanych w zakresie wsparcia
Dane LGD – wykaz
przedsięwzięć w dziedzinie poprawy gospodarki wodnej w
przedsięwzięć
Szt
0
10
kontekście środowiskowym, gospodarczym (w tym
turystycznym) oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
Wskaźniki produkt
Sposób realizacji
Przedsięwzięcia
Grupy docelowe
(konkurs, projekt
nazwa
Jednostka
wartość
CEL OGÓLNY 3
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grantowy, operacja
własna, projekt
współpracy,
aktywizacja itp.)

3.1.1

3.1.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Edukacja i szkolenia w zakresie
racjonalnej i ekologicznej gospodarki
środkami ochrony roślin oraz nawozami
w kontekście wód gruntowych i
powierzchniowych

Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
konkurs, projekt
jednostka
grantowy, operacja
organizacyjna
własna,
nieposiadająca
osobowości prawnej

miary

Działanie

Liczba
osób

Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
konkurs, projekt
Liczba
Monitoring i przeciwdziałanie chemizacji
jednostka
grantowy, operacja
Działanie
działań
produkcji rolnej
organizacyjna
własna,
nieposiadająca
osobowości prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
Działanie w kierunku wielofunkcyjnego
wyłączeniem jst),
konkurs, projekt
Liczba
Przedsięwzięci
wykorzystania zbiornika retencyjnego
jednostka
grantowy, operacja
przedsięw
e
oraz zagospodarowanie terenów wokół
organizacyjna
własna,
zięć
zbiornika wodnego
nieposiadająca
osobowości prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
konkurs, projekt
Liczba
Przedsięwzięci
Poprawa zaopatrzenia w wodę
jednostka
grantowy, operacja
przedsięw
e
gospodarstw sadowniczych
organizacyjna
własna,
zięć
nieposiadająca
osobowości prawnej
Opracowanie programu pozyskiwania
Osoba fizyczna,
konkurs, projekt Przedsięwzięci Liczba

Źródło
Początko
Końcowa 2023 danych/spo
wa 2016
rok
sób
rok
pomiaru
Dane
własne
LGD, dane
od
0
100
beneficjent
ów, dane
gmin, listy
obecności
Dane
własne
LGD, dane
0
5
od
beneficjent
ów, dane
gmin
Dane
własne
LGD, dane
0
1
od
beneficjent
ów, dane
gmin
Dane
własne
LGD, dane
0
5
od
beneficjent
ów, dane
gmin
0
1
Dane
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osoba prawna (z
grantowy, operacja
e
przedsięw
własne
wyłączeniem jst),
własna,
zięć
LGD, dane
jednostka
od
organizacyjna
beneficjent
nieposiadająca
ów, dane
osobowości prawnej
gmin
Osoba fizyczna,
Dane
Liczba
osoba prawna (z
własne
publikacji
Zebranie oraz opracowanie i publikacja
wyłączeniem jst),
konkurs, projekt
LGD, dane
Publikacje i
i
książek oraz materiałów informacyjnych
jednostka
grantowy, operacja
0
5
od
materiały
materiałó
na temat tożsamości historycznej oraz
organizacyjna
własna,
beneficjent
w
spójności obszaru LGD
nieposiadająca
ów, dane
(tytułów)
osobowości prawnej
gmin
Osoba fizyczna,
Dane
osoba prawna (z
własne
wyłączeniem jst),
konkurs, projekt
Liczba
LGD, dane
Przedsięwzięci
jednostka
grantowy, operacja
przedsięw
0
5
Zagospodarowanie terenów zielonych
od
e
organizacyjna
własna,
zięć
beneficjent
nieposiadająca
ów, dane
osobowości prawnej
gmin
Propagowanie gospodarki niskoemisyjnej Osoba fizyczna,
Dane
osoba prawna (z
własne
wyłączeniem jst),
konkurs, projekt
Liczba
LGD, dane
Przedsięwzięci
jednostka
grantowy, operacja
przedsięw
0
1
od
e
organizacyjna
własna,
zięć
beneficjent
nieposiadająca
ów, dane
osobowości prawnej
gmin
Przywrócenie oraz wzmocnienie spójności obszaru działania LGD oraz rozwinięcie zróżnicowanych form
CEL OGÓLNY 4
aktywności na rzecz integracji oraz konsolidacji społeczno-ekonomicznej
Podniesienie rangi i lepsze wykorzystanie walorów turystycznych obszaru LGD
CELE SZCZEGÓŁOWE
Przygotowanie i budowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie LGD
Promocja LGD oraz rozwijanie form współpracy z otoczeniem
Wskaźniki
Jednostka miary
stan
Źródło danych/sposób
plan 2023 rok
oddziaływania dla
początkowy
pomiaru
49
wód opadowych do celów gospodarczych

3.3.1

3.3.2

3.3.3

4.0
4.1.
4.2.
4.3.

W4.0
W4.0

celu ogólnego
Wzrost poziomu zaangażowania mieszkańców w
przedsięwzięcia społeczno-gospodarcze i kulturowe na terenie
LGD
Wzrost inicjatyw na rzecz integracji LGD
Wskaźniki rezultatu
dla celów
szczegółowych

W4.1

W4.2

W4.3

4.1.1

4.1.2

2016 rok
Procent

0,0%

Do 5,0%

Dane LGD – ankiety
monitorujące

Procent

0,0%

Do 5,0%

Dane LGD – ankiety
monitorujące

Jednostka miary

stan
początkowy
2016 rok

plan 2020 rok

Źródło danych/sposób
pomiaru

Dane LGD – ankiety
monitorujące, lista
przedsięwzięć
Dane LGD – ankiety
monitorujące, lista
Liczba osób korzystająca z infrastruktury
Osoba
0
5 000
przedsięwzięć, Listy
obecności
Dane LGD – ankiety
Liczba przedsięwzięć zrealizowanych w ramach rozwijania
Szt.
0
10
monitorujące, lista
form współpracy z otoczeniem
przedsięwzięć
Wskaźniki produkt
Sposób realizacji
(konkurs, projekt
wartość
grantowy, operacja
Źródło
Przedsięwzięcia
Grupy docelowe
Jednostka Początko
własna, projekt
nazwa
Końcowa 2023 danych/spo
miary wa 2016
współpracy,
rok
sób
rok
aktywizacja itp.)
pomiaru
Osoba fizyczna,
Dane
osoba prawna (z
własne
wyłączeniem jst),
LGD, dane
konkurs, projekt
Przedsięwzięci Liczba
Odtworzenie i eksploatacja elementów
jednostka
grantowy, operacja
0
1
od
e
obiektów
infrastruktury kolej wąskotorowej
organizacyjna
własna,
beneficjent
nieposiadająca
ów, dane
osobowości prawnej
gmin
Rozwinięcie idei „zagłębia
Osoba fizyczna,
konkurs, projekt Przedsięwzięci Liczba
Dane
0
5
konferencyjnego” na terenie LGD
osoba prawna (z
grantowy, operacja
e
obiektów
własne
50
Liczba przedsięwzięć w zakresie rozwoju turystyki na terenie
LGD

Szt.

0

20

4.1.3

4.2.1

4.2.2

4.3.1

4.3.2

wyłączeniem jst),
jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
Wytyczenie szlaków turystycznych oraz
wyłączeniem jst),
ścieżek i tras edukacyjnych w nawiązaniu
jednostka
do tradycji, kultury i zabytków
organizacyjna
architektonicznych obszaru LGD
nieposiadająca
osobowości prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
Zaplanowanie i budowa miejsc spotkań
jednostka
lokalnych
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
Promocja i wspieranie rozwoju
jednostka
gospodarki agroturystycznej oraz
organizacyjna
turystyki wodnej na rzece Pilicy
nieposiadająca
osobowości prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
Wykorzystanie zróżnicowanych kanałów wyłączeniem jst),
jednostka
informacyjnych w odniesieniu do
organizacyjna
walorów LGD
nieposiadająca
osobowości prawnej
Wymiana doświadczeń w ramach banku
Osoba fizyczna,

własna,

konkurs, projekt
Przedsięwzięci
grantowy, operacja
e
własna,

km

0

50

konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna,

Obiekty

Liczba
obiektów

0

10

konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna,

Obiekty

Liczba
obiektów

0

10

0

5

0

1

konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna,
konkurs, projekt

Liczba
Kanały
kanałów
informacyjne informacyj
nych
Działanie

Liczba

LGD, dane
od
beneficjent
ów, dane
gmin
Dane
własne
LGD, dane
od
beneficjent
ów, dane
gmin
Dane
własne
LGD, dane
od
beneficjent
ów, dane
gmin
Dane
własne
LGD, dane
od
beneficjent
ów, dane
gmin
Dane
własne
LGD, dane
od
beneficjent
ów, dane
gmin
Dane
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dobrych praktyk działań LGD

4.3.3

Wypracowanie i wdrożenie form
promocji w ramach wzmacniania
spójności społecznej z parterami poza
LGD oraz poszukiwanie sponsorów

osoba prawna (z
grantowy, operacja
wyłączeniem jst),
własna,
jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej
Osoba fizyczna,
osoba prawna (z
wyłączeniem jst),
konkurs, projekt
jednostka
grantowy, operacja
organizacyjna
własna,
nieposiadająca
osobowości prawnej

działań

Działanie

Liczba
działań

0

5

własne
LGD, dane
od
beneficjent
ów, dane
gmin
Dane
własne
LGD, dane
od
beneficjent
ów, dane
gmin

52

W trakcie prac nad dokumentem LSR zapewniono zgodność dobranych wskaźników do celów i
przedsięwzięć. Do poszczególnych wskaźników podane zostały stosowne źródła danych oraz okresy
pomiaru, wartość bazowa oraz termin osiągnięcia wartości docelowych. Ustalono, że wartości
docelowe wskaźników zostały określone proporcjonalnie do planowanej wielkości zaangażowania
środków programów, z których LSR ma być finansowana. Jednocześnie LGD opracowała dla
poszczególnych celów szczegółowych wskaźniki rezultatu a dla przedsięwzięć wskaźniki produktu.
Formułując wskaźniki wykorzystano źródła statystyki publicznej a także zaproponowano
wskaźniki własne wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia.
VI.
SPOSÓB WYBORU
KRYTERIÓW WYBORU

I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA

1. Formy wsparcia operacji w ramach LSR
Zgodnie z ustaleniami w ramach LSR Wspólna Sprawa planuje się realizację operacji
następujących typów:
− Operacje planowane i realizowane indywidualnie na podstawie wniosków składanych przez
beneficjentów spoza LGD i następnie wybieranych przez organ decyzyjny.
− Projekty grantowe będące operacjami, których beneficjent będący LGD udziela innym
podmiotom wybranym przez LGD.
− Operacje własne, podejmowane samodzielnie przez LGD, a które nie spotkały się z chęcią
realizacji przez innych wnioskodawców.
2. Cel tworzenia procedur
Wszystkie przyjęte procedury oceny oraz wyboru przewidzianych operacji, które mają być
dofinansowane zostały opracowane w celu prawidłowej i obiektywnej weryfikacji składanych
wniosków pod kątem wyboru najefektywniejszego przedsięwzięcia, zgodnie z celami szczegółowymi i
ogólnymi.
Przewiduje się, że poszczególne operacje będą weryfikowane pod katem przyjętych założeń dla
PROW 2014 – 2020.
3. Zakres procedur
Opracowanie procedur na potrzeby realizacji LSR wynikało z konieczności zapewnienia
warunków dla możliwie jak najlepszego, obiektywnego i zgodnego z celami przebiegu procesu
decyzyjnego organu decyzyjnego (Zarząd LGD „Wspólna Sprawa”) Przyjęty parytet polega na tym, że
co najmniej 50% głosów podczas podejmowania decyzji w sprawie wyboru wniosków pochodzi od
członków, którzy nie są przedstawicielami sektora publicznego.
4. Formułowanie kryteriów wyboru
W trakcie budowy LSR szczególną wagę przywiązano do sposobu formułowania kryteriów
wyboru. Kryteria są zatem obiektywne, niedyskryminujące, przejrzyste, a także powiązane z diagnozą
obszaru i bezpośrednio ułatwiają wybór poszczególnych operacji, które są planowane do realizacji w
ramach celów LSR.
Kryteria są zatem mierzalne, a sposób przyznawania rang nie budzi wątpliwości. Przyznawania
punktów w ramach LSR określono w przedziale wartości od minimum do maksimum. Zadbano także
o to, aby ewentualny sposób zmiany kryteriów jest przejrzysty.
W trakcie przygotowywania LSR dla LGD „Wspólna Sprawa” zadbano o zapewnienie wysokiej
jakości procesu oceny i wyboru operacji. W regulaminie szczegółowo opisano sposób udostępnienia
procedur do wiadomości publicznej. Przyjęto zasadę, że procedury te będą udostępniane kilkoma
kanałami informacji za pośrednictwem:
- strony www LGD,
- prasy lokalnej,
- informacji ustnej przekazywanej w trakcie spotkań z mieszkańcami,
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- kontakty telefoniczne i e-mailowe,
- kontakt z pracownikami biura w godzinach pracy biura.
Szczegółowo ustalono zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji. W regulaminie
opisano procedurę oceny wniosków, zasady dokumentowania oceny oraz wzory niezbędnych
dokumentów).
W regulaminie szczególną uwagę poświęcono na precyzyjne określenie sposobu organizacji
naborów wniosków. W tym celu opisano tryb ogłaszania, czas trwania naboru, oraz miejsce składania
wniosków. Z uwagi na publiczny charakter środków finansowych z których realizowane będą operacje
przyjęto zasadę podawania do publicznej wiadomości decyzji i protokołów z posiedzeń w sprawie
oceny i wyboru operacji zawierających informacje o wyłączeniach. Informacje będą podawane za
pomocą internetowego kanału informacji. Określono także szczegółowe zasady informowania o
możliwości wniesienia protestu.
Starano się aby przyjęte procedury były zgodne z obowiązującymi przepisami obowiązującymi dla
RLKS. Oznacza to, że przyjęte procedury będą: niedyskryminujące, przejrzyste, wykluczające konflikt
interesów a także zapewniające parytet sektorowy. Dają także możliwość wniesienia protestu w celu
rozstrzygania w sytuacjach problemowych i spornych.
W LSR wskazano na chęć realizacji projektów grantowych. Pod tym kątem opracowano
procedury ich realizacji poprzez opis procesu wyboru grantobiorców, sposobu rozliczania oraz
monitoringu i kontroli. W przypadku realizacji operacji własnych przez LGD „Wspólna Sprawa”
opracowano regulamin zawierający szczegółowe procedury postępowania w stosunku
wnioskodawców.
W celu zapewnienia bezkonfliktowego i transparentnego przeprowadzania procedur związanych z
oceną i wyborem wniosków przewidziano prowadzenie rejestru interesów członków organu
decyzyjnego, pozwalającego na ewentualną identyfikację powiązań z wnioskodawcami czy
poszczególnymi projektami. Nad prawidłowym przebiegiem procedur będzie mieć piecze grupa osób
działająca w formie komisji. Opracowano także przejrzyste i niedyskryminujące procedury, opisujące
proces wyboru grantobiorców, sposób rozliczania, monitoring i kontrolę. Takie same rozwiązania
przyjęto w stosunku do operacji własnych.
Mając na uwadze poprawność metodologiczną ustalenia kryteriów oraz zasad ich zmiany przyjęto
zasadę nadrzędną, że będą ustalane zgodnie z wymogami określonymi w programach/przepisach dla
poszczególnych EFSI. Ponadto, ustalone kryteria zostały sporządzone w sposób niebudzący
wątpliwości interpretacyjnych oraz zawierają definicje i sposób rangowania, które także nie budzą
wątpliwości. Zasady te w ocenie twórców LSR są przejrzyste. Należy zaznaczyć, że zasady tworzenia
i zmiany kryteriów, jak przewidziano zawsze będą konsultowane ze społecznością lokalną.
Kryteria przyjęte w LSR są adekwatne do przeprowadzonej diagnozy, a także zapewniają
promowanie operacji przyczyniających się do osiągnięcia celów i wpływają pozytywnie na osiąganie
wskaźników produktu i rezultatu. Jak wynika z zapisów dokumentu LSR przyjęte kryteria odnoszą się
w sposób bezpośredni do wskaźników produktu i rezultatu.
VII.

PLAN DZIAŁANIA

Zgodnie z logiką realizacji LSR plan działania uwzględnia cele ogólne, oraz przyporządkowane
im cele szczegółowe, którym z kolei kierunki działań wskazujące jakie przedsięwzięcia zostały
zaplanowane przez LGD di finansowania w ramach środków finansowych LGD. Ustalone cele
główne mają charakter długofalowy i mają spełnić warunek trwałego i zrównoważonego rozwoju w
oparciu Or innowacyjne rozwiązania możliwe do zastosowania na terenie działania LGD.
Wyznaczone cele określają zmiany oraz ich kierunki, jakie mają nastąpić w zakreślonej perspektywie
czasowej, a także stanowią wytyczne do dalszych prac planistycznych w okresach późniejszych. Plan
działania zamieszczono poniżej.
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Lata

2016-2018

2019-2012

2022-2023

Razem 2016-2023

Program

Poddziałanie/za
kres Programu

%
%
%
Razem
CEL OGÓLNY nr 1 Nazwa Wartość z
Planowane Wartość z
Planowane Wartość z
Planowane Razem
Planowane
realizacji
realizacji
realizacji
planowane
Wartość z
wartość
wsparcie w
wskaź jednostką wskaźnika wsparcie jednostką wskaźnika wsparcie jednostką wskaźnika wsparcie
wsparcie
jednostką miary
miary
miary
w PLN
w PLN
w PLN wskaźników
miary
PLN
nika
w PLN
narastająco
narastająco
narastająco
Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie LGD
Rozwój inkubatorów
Inkuba
przetwórstwa
2 sztuki 100%
470.000
2 sztuki 470.000 PROW Realizacja LSR
tor
lokalnego
Identyfikacja i
Liczba
promocja produktów produ 5 sztuk
50%
25.000 5 sztuk
100%
25.000
10 sztuk
50.000
PROW Realizacja LSR
lokalnych
któw
Liczba
Wsparcie grup
działa 1 sztuka 33,3%
10.000 1 sztuka 66,6%
10.000 1 sztuka 100%
10.000
3 sztuki
30.000
PROW Realizacja LSR
producenckich
ń
505.000
35.000
10.000
550.000
Razem cel szczegółowy 1.1.
Cel szczegółowy 1.2. Racjonalne wykorzystanie miejsc pracy w rolnictwie oraz stymulowanie procesów tworzenia nowych miejsc pracy
PROW
poza rolnictwem
Szkolenie i
doradztwo
Liczba
50%
20.000 2 sztuki 100%
20.000
4 sztuki
40.000
PROW Realizacja LSR
ułatwiające młodym szkole 2 sztuki
ń
ludziom wejście na
rynek pracy LGD
Stymulowanie
Liczba
rozwoju
działa 1 sztuka 33,3%
10.000 1 sztuka 66,6%
10.000 1 sztuka 100%
10.000
3 sztuki
30.000
PROW Realizacja LSR
alternatywnych form
ń
gospodarowania
Tworzenie miejsc
Liczba
pracy dla osób z grup miejsc 25 osób
50%
300.000 25 osób 100%
300.000
50 osób 600.000 PROW Realizacja LSR
defaworyzowanych pracy
Wspieranie procesów
Liczba
dostosowawczych w
działa 5 sztuk
100%
100.000
5 sztuk
100.000 PROW Realizacja LSR
zakresie zatrudnienia
ń
mieszkańców LGD
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430.000
330.000
10.000
770.000
Razem cel szczegółowy 1.2
Cel szczegółowy 1.3. Wsparcie alternatywnych form gospodarowania w ramach LGD
Rozwój gospodarki Liczba
3 sztuki 33,3%
60.000 3 sztuki 66,6%
60.000 3 sztuki 100%
60.000
9 sztuk
180.000
pasiecznej
pasiek
Liczba
miejsc
Promocja i rozwój
wytwa
5 miejsc
50%
250.000 5 miejsc 100%
250.000
10 miejsc 500.000
produkcji zdrowej
rzania
żywności
produ
ktu
Promocja handlu
Liczba
detalicznego w
działa 5 sztuk
50%
25.000 5 sztuk
100%
25.000
10 sztuk
50.000
zakresie produktów
ń
regionalnych
335.000
335.000
60.000
730.000
Razem cel szczegółowy 1.3
Cel szczegółowy 2.1. Wyłonienie i wsparcie liderów lokalnych działających na rzecz społeczności LGD
Zwiększenie liczby i
Liczba
skuteczności
4 osoby
4 osoby
2 osoby
osób /
10 osób /
40%
16.000
80%
16.000
100%
8.000
działania lokalnych
/
/
/
40.000
działa
działań
liderów na obszarze
działania
działania
działania
ń
działania LGD
Organizacja
Liczba
konkursów
działa 7 sztuk 33,3% 100.000 7 sztuk 66,6% 100.000 7 sztuk
100%
100.000 21 sztuk 300.000
promujących
ń
działalność społeczną
116.000
116.000
108.000
340.000
Razem cel szczegółowy 2.1.
Cel szczegółowy 2.2. Wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej (infrastruktury społecznej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej
Adaptacja
infrastruktury na
Liczba
15
15
obiekt obiektó
miejsca spotkań
100%
515.000
515.000
obiektów
ów
służących lokalnej
w
aktywności
Uruchomienie i
Liczba
utrzymanie kanału
2
2
2
działa
33,3%
70.000
66,6%
70.000
100%
70.000 6 działań 210.000
systemu informacji
działania
działania
działania
ń
na terenie LGD
Poprawa
Liczba 5 działań 100%
500.000
5 działań 500.000

PROW

Realizacja LSR

PROW

Realizacja LSR

PROW

Realizacja LSR

PROW

Realizacja LSR

PROW

Realizacja LSR

PROW

PROW

Realizacja LSR

PROW

Realizacja LSR

PROW

Realizacja LSR
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bezpieczeństwa
działa
poprzez budowę
ń
oświetlenia oraz
instalację
monitoringu
1.085.000
70.000
70.000
1.225.000
Razem cel szczegółowy 2.2.
Cel szczegółowy 2.3. Działania zapobiegające wykluczeniu osób starszych, kobiet, oraz niepełnosprawnych
Organizacja działań
wspierających
Liczba
przedsiębiorczość
4
działa 8 działań 40%
200.000 8 działań 80%
200.000
100%
100.000 20 działań 500.000
oraz
działania
ń
przeciwdziałających
wykluczeniu
młodzieży
Promocja zachowań
zmierzających do
Liczba
wejścia osób
20 osób
40%
80.000 20 osób
80%
80.000 10 osób 100%
40.000
50 osób 200.000
osób
niepełnosprawnych
na otwarty rynek
pracy
Wspieranie tworzenia
oraz propagowanie
Liczba
20 osób
40%
60.000 20 osób
80%
60.000 10 osób 100%
30.000
50 osób 150.000
aktywności
osób
działalności grup
seniorskich
Organizacja i
wspieranie
Liczba
10
10
10
działa
działalności
33,3%
50.000
66,7%
50.000
100%
50.000 30 działań 150.000
działań
działań
działań
ń
aktywizujące
środowisko kobiet
390.000
390.000
220.000
1.000.000
Razem cel szczegółowy 2.3.
Cel szczegółowy 3.1. Racjonalna gospodarka środkami ochrony roślin oraz nawozami w kontekście bezpiecznej produkcji rolnej
Edukacja i szkolenia
w zakresie
Liczba
10
10
10
szkole
racjonalnej i
33,3%
50.000
66,7%
50.000
100%
50.000 30 szkoleń 150.000
szkoleń
szkoleń
szkoleń
ń
ekologicznej
gospodarki środkami

PROW

PROW

Realizacja LSR

PROW

Realizacja LSR

PROW

Realizacja LSR

PROW

Realizacja LSR

PROW

PROW

Realizacja LSR
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ochrony roślin oraz
nawozami w
kontekście wód
gruntowych i
powierzchniowych
Monitoring i
Liczba
przeciwdziałanie
działa 5 działań 100%
500.000
5 działań
chemizacji produkcji
ń
rolnej
550.000
50.000
50.000
Razem cel szczegółowy 3.1.
Cel szczegółowy 3.2. Działania w kierunku poprawy gospodarki wodnej w kontekście środowiskowym, gospodarczym
turystycznym) oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
Działanie w kierunku
wielofunkcyjnego
Liczba
wykorzystania
1
1
przeds
zbiornika
przedsię 100%
200.000
przedsięwz
ięwzię
retencyjnego oraz
wzięcie
ięcie
ć
zagospodarowanie
terenów wokół
zbiornika wodnego
Analiza i działania na
Liczba
rzecz poprawy
5
5
przeds
zaopatrzenia w wodę
przedsię 100%
100.000
przedsięwz
ięwzię
gospodarstw
wzięć
ięć
ć
sadowniczych
Opracowanie
Liczba
programu
1
1
przeds
pozyskiwania wód
przedsię 100%
25.000
przedsięwz
ięwzię
opadowych do celów
wzięcie
ięcie
ć
gospodarczych
325.000
0
0
Razem cel szczegółowy 3.2.
Cel szczegółowy 3.3. Edukacja historyczna, kulturowa oraz podniesienie świadomości ekologicznej
Zebranie oraz
Liczba
opracowanie i
1
1
przeds
publikacja książek
przedsię 100%
10.000
przedsięwz
ięwzię
oraz materiałów
wzięcie
ięcie
ć
informacyjnych na

500.000

PROW

Realizacja LSR

650.000
(w tym

PROW

200.000

PROW

Realizacja LSR

100.000

PROW

Realizacja LSR

25.000

PROW

Realizacja LSR

325.000
PROW

10.000

PROW

Realizacja LSR
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temat tożsamości
historycznej oraz
spójności obszaru
LGD
Zagospodarowanie
terenów zielonych

Liczba
5
5
przeds
przedsię 100%
250.000
przedsięwz 250.000
ięwzię
wzięć
ięć
ć
Propagowanie
Liczba
1
1
gospodarki
przeds
przedsię 100%
10.000
przedsięwz 10.000
niskoemisyjnej
ięwzię
wzięcie
ięcie
ć
270.000
0
0
270.000
Razem cel szczegółowy 3.3.
Cel szczegółowy 4.1. Podniesienie rangi i lepsze wykorzystanie walorów turystycznych obszaru LGD
Analiza możliwości
oraz odtworzenie i
Liczba
eksploatacja
obiekt 1 obiekt 100%
200.000
1 obiekt 200.000
elementów
ów
infrastruktury kolej
wąskotorowej
Rozwinięcie idei
Liczba
5
„zagłębia
obiekt obiektó
5 obiektów 250.000
100%
250.000
konferencyjnego” na
ów
w
terenie LGD
Odnowienie i
wytyczenie szlaków
turystycznych oraz
ścieżek i tras
Liczba
edukacyjnych w
szlakó 4 szlaki 100%
40.000
4 szlaki
40.000
nawiązaniu do
w
tradycji, kultury i
zabytków
architektonicznych
obszaru LGD
490.000
0
0
490.000
Razem cel szczegółowy 4.1.
Cel szczegółowy 4.2. Przygotowanie i budowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie LGD
Zaplanowanie i
Liczba
5
50%
250.000
5
100%
250.000
10
500.000

PROW

Realizacja LSR

PROW

Realizacja LSR

PROW

PROW

Realizacja LSR

PROW

Realizacja LSR

PROW

Realizacja LSR

PROW

Realizacja LSR
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modernizacja miejsc obiekt obiektó
obiektó
spotkań lokalnych
ów
w
w
Promocja i
wspieranie rozwoju
Liczba
5
5
gospodarki
obiekt obiektó
50%
250.000 obiektó
100%
250.000
agroturystycznej oraz
ów
w
w
turystyki wodnej na
rzece Pilicy
Razem cel szczegółowy 4.2.
500.000
500.000
Cel szczegółowy 4.3. Promocja LGD oraz rozwijanie form współpracy z otoczeniem
Promocja walorów
LGD w ramach
Liczba
kanałó 2 kanały
40%
200.000 2 kanały
80%
200.000
zróżnicowanych
w
kanałów
informacyjnych
Wymiana
doświadczeń w
Liczba
1
działa
100%
50.000
ramach banku
działanie
ń
dobrych praktyk
działań LGD
Wypracowanie i
wdrożenie form
promocji w ramach
Liczba
wzmacniania
100.000
spójności społecznej działa 5 działań 100%
ń
z parterami poza
LGD oraz
poszukiwanie
sponsorów
350.000
200.000
Razem cel szczegółowy 4.3.

obiektów

10
obiektów

PROW

Realizacja LSR

100.000 5 kanałów 500.000

PROW

Realizacja LSR

1
działanie

50.000

PROW

Realizacja LSR

5 działań

100.000

PROW

Realizacja LSR

0

1 kanał

20%

100.000

500.000

1.000.000

650.000
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VIII.

BUDŻET LSR

Lokalna Strategia Rozwoju jest strategią finansowaną w ramach jednego funduszu, realizowaną
w ramach środków PROW 2014 – 2020. Zakres wsparcia oraz wkład środków publicznych w jej
realizację na poszczególne działania PROW przedstawia budżet. Wysokość kosztów bieżących
określono zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi.
Wydatki określane jako bieżące to głównie koszty związane procesem realizacji i zarządzania
LSR. Na koszty te składają koszty wynagrodzeń personelu wraz z narzutami, koszty utrzymania i
wyposażenia biura LGD.
Drugą grupę kosztów stanowią wydatki związane z działaniami aktywizacyjnymi, które.
obejmują koszty szkoleń personelu, ze wsparciem społeczności lokalnych w zakresie realizacji celów
oraz działaniami w zakresie szkoleń i doradztwem, jak również z kosztami na działalność
informacyjną oraz promocją obszaru LGD.
W budżecie LSR zabezpieczono także środki finansowe na realizację projektów współpracy.
Wynoszą one 2% wysokości wsparcia z budżetu przeznaczonego na realizację działania 19.2.
Tabela 22. Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych
poddziałań:
Wsparcie finansowe (PLN)
RPO
PO
Zakres wsparcia
Fundusz
Razem EFSI
PROW
EFR RYB
wiodący
EFS
Y
R
Realizacja LSR (art. 35
ust. 1 lit. b
8.000.000,00
X
X
X
X
8.000.000,00
rozporządzenia nr
1303/2013)
Współpraca (art. 35 ust.
1 lit. c rozporządzenia nr
160.000,00
X
X
X
X
160.000,00
1303/2013)
Koszty bieżące (art. 35
ust. 1 lit. d
1.815.000,0
1.815.000,00
X
X
X
1.815.000,00
rozporządzenia nr
0
1303/2013)
Aktywizacja (art. 35 ust.
1 lit. e rozporządzenia nr
20.000,00
X
X
X
20.000,00
20.000,00
1303/2013)
Razem
1.835.000,0
9.995.000,00
X
X
X
9.995.000,00
0
Tabela 23. Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020
Wkład własny
Wkład
Budżet
będący wkładem
EFRROW
państwa
krajowych środków
publicznych
Beneficjenci inni niż
jednostki sektora
2.545.200,00 1.454.800,00
X
finansów publicznych
Beneficjenci będący
jednostkami sektora
2.545.200,00
X
1.454.800,00
finansów publicznych
Razem
5.090.400,00 1.454.800,00
1.454.800,00

RAZEM

4.000.000,00

4.000.000,00
8.000.000,00
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Biorąc pod uwagę zagregowany budżet oraz plan działania należy uznać, że gospodarka środkami
pieniężnymi w ramach budżetu LSR jest prawidłowo powiązana i ściśle skorelowana z celami i
przedsięwzięciami zapisanymi w LSR. Opracowany na podstawie diagnozy oraz analizy SWOT
harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu oraz realizacji budżetu LSR w planie
działania jest racjonalny.
W procesie realizacji LSR nie wyklucza się zaangażowania większych środków, które pochodziły
by od wnioskodawców aplikujących w ramach realizacji LSR. LGD przewidziała taką możliwość i
przyjęła zasadę równoległego uwzględnienia wartości merytorycznej wniosku oraz chęci zwiększenia
wkładu własnego jako jednego z elementów premiowania zgłaszania wniosków projektowych.
IX.

PLAN KOMUNIKACJI

Powszechnie uznano, że wartością dodaną realizacji koncepcji rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność (RLKS), co oznacza, że istnieje duża potrzeba wszechstronnego rozwijania
potencjału społeczności lokalnych do świadomego i skutecznego osiągania celów LSR. Osiągnięcie
tego celu wiąże się ze stworzeniem odpowiednich warunków do szerokiego uczestnictwa społeczności
lokalnych w bieżącym wdrażaniu LSR. Ponadto ważne jest, aby te uczestnictwo miało charakter
aktywny i aby udział mieszkańców miał charakter ciągły i możliwie szeroki. Ważnym aspektem tych
procesów jest dotarcie i kreowanie do osób kreatywnych a także kreowanie nowych liderów
(posiadających swoje korzenie na terenie LGD a także ze środowisk ludności zamieszkujących LGD
od niedawna).
Jednym z warunków osiągniecia dobrych efektów i wartości dodanych jest wielopłaszczyznowa
komunikacja w ramach LGD. Spełnienie tego warunku wymaga ustalenia konkretnych działań i
sposobów i dwustronnego przekazywania informacji o charakterze pomiędzy LGD oraz
społecznościami lokalnymi.
Główne cele działań komunikacyjnych wynikające z przeprowadzonej analizy
potrzeb/problemów komunikacyjnych
W ramach przygotowania LSR na terenie działania LGD przeprowadzono badania ankietowe,
szereg warsztatów ukierunkowanych na zidentyfikowanie istniejących problemów LGD, członkowie
LGD przeprowadzili liczne wywiady bezpośrednie z mieszkańcami, którzy są zainteresowani lub
mogą potencjalnie włączyć się do działania LGD. Ponadto, w ramach procesu badawczego i
analitycznego udostępniono mieszkańcom możliwość komunikowania się za pośrednictwem strony
internetowej LGD, stron internetowych innych podmiotów lokalnych a także administracji lokalnej i
centralnej, zamieszczającej informacje na temat możliwości tworzenia i działania LGD oraz
komunikatorów społecznościowych (np. Facebook, Twitter). Z przeprowadzonych wielotorowo badań
i analiz wynika, że na terenie LGD występują utrudnienia i ograniczenia w komunikacji zarówno
pomiędzy mieszkańcami, jak również pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorstwami
a także administracją lokalną. Z tych powodów stało się szczególnie ważne przy budowie planu
komunikacji.
Głównym celem planu komunikacji LGD jest zapewnienie dostępu do wszechstronnych, bieżących
i dokładnych informacji o LSR zaplanowanej na lata 2015 -2020, a także stworzenie możliwości
zwrotnego oddziaływania na LGD. Do najważniejszych celów realizacji planu komunikacji w ramach
LSR zaliczono:
- budowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku LGD oraz realizowanej strategii wśród
mieszkańców,
- podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców w odniesieniu do zakresu działania LGD oraz
możliwych do osiągnięcia korzyści wynikających dla gmin i mieszkańców obszaru z członkostwa w
Unii Europejskiej,
- wszechstronne prowadzenie akcji informacyjnej i wsparcie ogółu mieszkańców i potencjalnych
beneficjentów w zakresie możliwości wykorzystania środków finansowych w ramach LSR,
- uruchomienie kanałów informacyjnych stwarzających możliwości stałego, zindywidualizowanego
przekazywania informacji z możliwością przekazywania informacji zwrotnych w odniesieniu do grup
defaworyzowanych,
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- zapewnienie spójności systemowej projektów realizowanych za pośrednictwem LSR na obszarze
LGD, zgodnie z uwarunkowaniami organizacyjno-prawnymi, kulturowymi, historycznymi oraz
ekonomicznymi i przestrzennymi,
- stały monitoring skuteczności planu komunikacji i ewentualna aktualizacja w odniesieniu do
monitorowanych potrzeb społeczności lokalnej.
Tabela 24. Plan komunikacji

Termin

I poł
2016

20162020

Cel komunikacji

Budowanie i
utrzymanie
pozytywnego
wizerunku LGD oraz
realizowanej strategii
wśród mieszkańców

Nazwa działania
komunikacyjnego

Budżet

Kampania
informacyjna nt.
założeń LSR na
lata 2016-2020

30.000,00

Kampania
informacyjna nt.
planowanych,
realizowanych i
zrealizowanych
przedsięwzięć

20.000,00

Adresaci działania
komunikacyjnego
(grupy docelowe)

Środki przekazu

- artykuły w
prasie lokalnej,
- ogłoszenia w
siedzibie LGD
oraz w
organizacjach
pozarządowych,
urzędach
administracji
samorządowej,
- informacje
zamieszczane na
Wszyscy
stronach
mieszkańcy obszaru internetowych
działania LGD
oraz portalach
społecznościowy
ch, - newsletter
LGD,
- bezpośrednie
spotkania z
interesariuszami,
- tematyczne
panele
dyskusyjne,
- stałe dyżury
osób pełniących
funkcje w LGD.
- artykuły w
prasie lokalnej,
- ogłoszenia w
siedzibie LGD
Wszyscy potencjalni
oraz w
wnioskodawcy, w
organizacjach
szczególności
pozarządowych,
przedsiębiorcy,
urzędach
rolnicy oraz
administracji
organizacje
samorządowej,
pozarządowe i
- informacje
mieszkańcy obszaru
zamieszczane na
stronach
internetowych
oraz portalach
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społecznościowy
ch, - newsletter
LGD,
- bezpośrednie
spotkania z
interesariuszami,
- tematyczne
panele
dyskusyjne,
- stałe dyżury
osób pełniących
funkcje w LGD,
- seminaria i
konferencje,
- szkolenia i
warsztaty.

20162020

20162020

Podnoszenie
świadomości i wiedzy
mieszkańców w
odniesieniu do
zakresu działania
LGD oraz możliwych
do osiągniecia
korzyści
wynikających dla
gmin i mieszkańców
obszaru z
członkostwa w Unii
Europejskiej

Badanie i analiza
materiałów źródeł
oraz opracowanie
50.000,00
materiałów
zwartych w formie
publikacji

- publikacje
książkowe i w
formie
elektronicznej,
- artykuły w
Wszyscy
mieszkańcy obszaru prasie lokalnej,
- lokalne audycje
działania LGD
radiowe,
- spotkania
okolicznościowe
i pogadanki.

Wszechstronne
prowadzenie akcji
informacyjnej i
wsparcie
mieszkańców (ze
szczególnym
uwzględnieniem grup
defaworyzowanych) i
beneficjentów w
zakresie możliwości
wykorzystania
środków finansowych
w ramach LSR

Akcja
informacyjna nt.
zasad wyboru i
20.000,00
oceniania operacji
w ramach LGD

- artykuły w
prasie lokalnej,
- ogłoszenia w
siedzibie LGD
oraz w
organizacjach
pozarządowych,
urzędach
Wszyscy potencjalni administracji
wnioskodawcy, w
samorządowej,
szczególności
- informacje
przedsiębiorcy,
zamieszczane na
rolnicy oraz
stronach
organizacje
internetowych
pozarządowe i
oraz portalach
mieszkańcy obszaru. społecznościowy
ch, - newsletter
LGD,
- bezpośrednie
spotkania z
interesariuszami,
- tematyczne
panele
dyskusyjne,
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20162020

I poł
2016

Uruchomienie
kanałów
informacyjnych
stwarzających
możliwości stałego,
zindywidualizowaneg
o przekazywania
informacji z
możliwością
przekazywania
informacji zwrotnych
w odniesieniu do grup
defaworyzowanych,

Wsparcie
projektodawców i
szkolenia w
zakresie
prawidłowego
50.000,00
przygotowania i
realizacji
projektów oraz
rozliczania i
ewaluacji

Wszyscy potencjalni
wnioskodawcy, w
szczególności
przedsiębiorcy,
rolnicy oraz
organizacje
pozarządowe i
mieszkańcy obszaru

Wsparcie
informacyjne oraz
działania na rzecz
włączenia
20.000,00
społecznego osób
zaliczanych do
grup
defaworyzowanych.

- Osoby długotrwale
bezrobotne z terenu
LGD,
- Osoby
niepełnosprawne o
zróżnicowanych
stopniu
niepełnosprawności,
- Osoby o niskich
kwalifikacjach,
- osoby powyżej 50
roku życia.

- stałe dyżury
osób pełniących
funkcje w LGD,
- seminaria i
konferencje,
- artykuły w
prasie lokalnej,
- ogłoszenia w
siedzibie LGD
oraz w
organizacjach
pozarządowych,
urzędach
administracji
samorządowej,
- informacje
zamieszczane na
stronach
internetowych
oraz portalach
społecznościowy
ch, - newsletter
LGD,
- bezpośrednie
spotkania z
interesariuszami,
- tematyczne
panele
dyskusyjne,
- stałe dyżury
osób pełniących
funkcje w LGD,
- seminaria i
konferencje
- wizyty i
kontakty
bezpośrednie
członków LGD
oraz społeczności
lokalnej,
- zwiększenie
wykorzystania
kontaktów w
ramach
związków
wyznaniowych
oraz organizacji
pozarządowych,
- stworzenie
strony LGD
dostosowanej do
wymogów osób
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20162020

Zapewnienie
spójności systemowej
projektów
realizowanych za
pośrednictwem LSR
na obszarze LGD,
zgodnie z
uwarunkowaniami
organizacyjnoprawnymi,
kulturowymi,
historycznymi oraz
ekonomicznymi i
przestrzennymi

Kampania
informacyjna
odnośnie do
uwarunkowań
definiowania
operacji zgodnie z
dokumentami
10.000,00
planistycznymi i
wytycznymi na
poziomie
lokalnym,
regionalny,
krajowym i UE.

niepełnosprawny
ch (WCAG 2.0,
poziom
minimum AA),
- artykuły w
prasie lokalnej,
- ogłoszenia w
siedzibie LGD
oraz w
organizacjach
pozarządowych,
urzędach
administracji
samorządowej,
- informacje
zamieszczane na
stronach
internetowych
oraz portalach
społecznościowy
ch, - newsletter
LGD,
- bezpośrednie
spotkania z
interesariuszami,
- tematyczne
panele
dyskusyjne,
- stałe dyżury
osób pełniących
funkcje w LGD,
- seminaria i
konferencje
- wizyty i
kontakty
bezpośrednie
członków LGD
oraz społeczności
lokalnej,
- zwiększenie
wykorzystania
kontaktów w
Wszyscy
ramach
mieszkańcy obszaru
związków
działania LGD
wyznaniowych
oraz organizacji
pozarządowych,
- stworzenie
strony LGD
dostosowanej do
wymogów osób
niepełnosprawny
ch (WCAG 2.0,
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20162020

Stały monitoring
skuteczności planu
komunikacji i
ewentualna
aktualizacja w
odniesieniu do
monitorowanych
potrzeb społeczności
lokalnej

10.000,00

Wszyscy
mieszkańcy obszaru
działania LGD oraz
poszczególne grupy
społeczne (grupy
defaworyzowane,
przedsiębiorcy,
organizacje
pozarządowe i inne
podmioty i jednostki
organizacyjne
zainteresowane
działaniami LGD).

poziom
minimum AA),
- artykuły w
prasie lokalnej,
- ogłoszenia w
siedzibie LGD
oraz w
organizacjach
pozarządowych,
urzędach
administracji
samorządowej,
- informacje
zamieszczane na
stronach
internetowych
oraz portalach
społecznościowy
ch, - newsletter
LGD,
- bezpośrednie
spotkania z
interesariuszami,
- tematyczne
panele
dyskusyjne,
- stałe dyżury
osób pełniących
funkcje w LGD,
- seminaria i
konferencje
- wizyty i
kontakty
bezpośrednie
członków LGD
oraz społeczności
lokalnej,
- przegląd prasy,
- badania w
zakresie oceny
jakości działania
LGD oraz
wpływu
projektów na
rozwój
społecznogospodarczy,
- ogłoszenia w
siedzibie LGD
oraz w
organizacjach
pozarządowych,
urzędach
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administracji
samorządowej,
- informacje
zamieszczane na
stronach
internetowych
oraz
uczestnictwo i
stała obecność
LGD na
portalach
społecznościowy
ch,
- newsletter
LGD,
- bezpośrednie
spotkania z
interesariuszami,
- tematyczne
panele
dyskusyjne,
- stałe dyżury
osób pełniących
funkcje w LGD,
- seminaria i
konferencje
Całkowity budżet przewidziany na działania komunikacyjne w okresie realizacji LSR: 210.000,00.
W planie komunikacji zadbano o zapewnienie wysokiej jakości procedury komunikacyjne aby
formy przekazu były różnorodne i adekwatne do celów i wskaźników działań komunikacyjnych oraz
dopasowane do potrzeb mieszkańców obszaru LGD „Wspólna Sprawa”. W planie komunikacji
jednoznacznie określono grupy docelowe ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych.
W planie komunikacji ustalono grupy docelowe i przedstawiono plan komunikacji z tymi
grupami.

X.

INNOWACYJNOŚĆ

Społeczność lokalna zwracała uwagę na zachowania o charakterze innowacyjnym. Na etapie
opracowywania diagnozy obszaru działania LGD starano przy rozpoznawaniu występujących
problemów zwracać uwagę na możliwości i kierunki działania z jednoczesnym późniejszym
uruchomieniem elementów charakterze innowacyjnym. Podejście takie miało na celu zachowanie
zasady spójności dokumentu strategii w trakcie całego procesu jej tworzenia i zapewnienie udziału w
tym procesie możliwie szerokiej grupie mieszkańców i zróżnicowanym środowiskom biorące udział w
tym procesie.
Zespół opracowujący strategię LGD brał pod uwagę rolę i znaczenie procesów innowacyjnych na
każdym etapie prac w tym także przy formułowaniu celów oraz przedsięwzięć. Uznano, żen procesy
innowacyjne stanowią jedną z ważniejszych grup czynników silnie oddziałujących na społecznogospodarcze procesy rozwojowe . Siła oddziaływania innowacji może być przy tym porównywana z
podstawowymi czynnikami rozwoju, za jakie należy uznać kapitał, zasoby ludzkie, zasoby naturalne
czy też inne bazowe wartości przeniesione z okresów przeszłych, jak choćby istniejący stan
zagospodarowania o charakterze infrastrukturalnym.
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Pojęcie ,,innowacja” ma swoją dość długą historię, znaczenia słowa „innowacja” należy
poszukiwać w języku łacińskim, gdzie właśnie słowo „innovatis” oznaczało zróżnicowane
zachowania, które miały prowadzić do wyjaśnienia zjawisk nowych, dotychczas nieznanych a także
do zachowań o charakterze twórczym a zatem do tworzenia rzeczy całkiem nowych.
W takim ujęciu znaczenie słowa innowacja oznaczało zachowanie o charakterze kreatywnym,
twórczym, prowadzące do tworzenia nowej rzeczywistości, która wcześniej nie była znana lub też
rzeczywistości odnoszącej się do sytuacji nie rozpoznanych wcześniej. Słowo to znajduję swoje realne
odniesienie w wielu dziedzinach. Jeśli chodzi o sferę społeczno- ekonomiczną pojęcie ,,innowacja”
znalazło swoje miejsce poprzez nadanie mu określonego znaczenia e odniesieniu do zjawisk i
procesów zachodzących w gospodarce oraz społeczeństwie na różnych jego poziomach.
Procesy innowacyjne były postrzegane jako jeden z czynników, które mogą dodatnio wpływać na
dynamikę procesów rozwojowych. Potoczne znaczenie słowa ,,innowacja” odnosi się do procesu
twórczego polegającego na powstawaniu rzeczy nowych, dotychczas nie istniejących. Odnosi się ono
zarówno do rzeczy materialnych, co w zasadzie sprowadza się w wąskim znaczeniu do sfery
produkcji, jak również do szerzej rozumianych zastosowań w sferze niematerialnej i pojęciowej, co w
szczególności może obejmować zjawiska zachodzące w sferze organizacji, zarządzania,
zróżnicowanych procesów twórczych oraz ich zastosowań. W istocie procesy innowacyjne niosą ze
sobą co do istoty zmianę, czyli przekształcenie sytuacji początkowej w nową jakość, inny wymiar z
chwilą implementacji wygenerowanych rozwiązań innowacyjnych.
Pojęcie innowacji jako kategorii ekonomicznej zostało zaproponowane przez J.A. Schumpetera
w roku 1911 4. Pojęcie to wiązało się z poszukiwaniem nowych i skutecznych metod prowadzenia
produkcji oraz lokowania produktów na rynku. Choć ujęcie problematyki innowacji zaproponowane
przez J.A. Schumpetera, miało dość szeroki kontekst, ograniczało się jednak do sfery produkcji w
przedsiębiorstwie oraz dystrybucji towarów na rynku. W sferze zainteresowań znalazły się zatem
problemy związane z generowaniem nowych rozwiązań, które w stosunku do już istniejących mogły
wyraźnie wyróżniać się. Procesy te są ciągle aktualne i znajdują zastosowanie na wielu płaszczyznach.
Innowacyjność na gruncie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD również znajduje swoje trwałe miejsce
Należy tutaj zwrócić uwagę na następujące zakresy oddziaływania procesów innowacyjnych:
− poszukiwanie i wdrażanie nowych metod wytwarzania, których wcześniej nie znano lub nie
stosowno,
− wprowadzanie na rynek nowych towarów, z którymi konsumencie nie mieli wcześniej do
czynienia,
− Poszukiwanie i otwieranie nowych rynków zbytu oraz źródeł zaopatrzenia czy wreszcie
− poszukiwania i wprowadzania nowych metod zarządzania i organizacji w
przedsiębiorstwach 5.
Innowacje postrzegane były jako grupę z czynników, które mogą znacząco przyczynić się do
podniesienia tempa wzrostu gospodarczego oraz zmian społecznych. Nadano im już wówczas
wybitnie praktyczny wymiar, gdzie procesy twórcze, więc inwencja i kreatywność miały
prowadzić do kreowania innowacji, które w dalszej kolejności miały znaleźć swoje zastosowanie w
procesach społeczno-gospodarczych.
Dalsze droga rozwoju społeczno-gospodarczego musi się zatem stać rozwojem inteligentnym,
realizowanym w oparciu o grupę czynników o charakterze technicznym, technologicznym,
organizacyjnym, a także ekonomicznym, społecznym i politycznym. Można uznać, że innowacje i
rozwój inteligentny mogą dać mieszkańcom nową jakość życia wobec pełniejszego i lepszego
wykorzystywania posiadanych zasobów, osiągnięć w sferze podnoszenia kwalifikacji i konkurencji, i
tym samym uruchomienia działań w kierunku przekształcenia struktury społecznej i gospodarczej oraz
poprawy zagospodarowania w sferze infrastruktury technicznej i społecznej. Można przyjąć, że
możemy kreować nową grupę jednostek w ramach LGD, zwłaszcza małych, które charakteryzują się
4

J. A. Schumpeter, Das Wesen und der Huptinhalt der theoretischen Natiolaloekonomie, Duncker und Humblot,
Leipzig, 1908, p. 150- 161, B. Wixted, Innovations System Frontiers, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2009,
p. 16-18.
5
G.M.P. Swann, The Economics of Innovation, Edward Elgar. Northampton, MA, USA 2009, p. 11-12.
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nowoczesnością, kreatywnością w poszukiwaniu nowych rozwiązań i tym samym uciekających do
przodu, w przyszłość”,.
Nie brakuje przykładów miast na świecie, które przyjęły właśnie taką drogę rozwoju.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że rozwój inteligentny współczesnych miast nie jest
powszechną ścieżką rozwoju, dostępną w łatwy sposób dla ogółu podmiotów. Możemy wskazać tutaj
inne przykłady rozwoju niezrównoważonego, chaotycznego a nawet przykłady regresu miast,
zwłaszcza tam, gdzie dotychczasowe czynniki rozwoju i zasoby uległy wyczerpaniu, a jednocześnie
nie udało się przeprowadzić restrukturyzacji takich obszarów miejskich i wyznaczyć nowych
kierunków rozwoju w oparciu o inne cele oraz nowe czynniki.
Przewiduje się, że większość operacji podejmowanych w ramach celów oraz przedsięwzięć
wyłonionych w LSR będzie miała nowe na obszarze LGD nowe oblicze, zgodnie z oczekiwaniami i
kierunkami działania z zachowaniem zasady uruchamiania innowacyjnych czynników rozwoju.
Ważne jest, że podejmowane w ramach realizacji LSR działania przyczyniać się będą do
integracji społeczności lokalnej i przyczyniać się będą do budowania partnerstwa lokalnego.
Realizacja przedsięwzięć będzie inspirowana chęcią lepszego wykorzystania zasobów lokalnych
znajdujących się na obszarze działania LGD. Działania takie przyczynią się do poprawy stanu
istniejących składników infrastruktury społecznej, infrastruktury turystycznej, ochrony dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego.
Wdrożenie LSR doprowadzi do zmiany pozycji osób zaliczanych umownie do grup
defaworyzowanych. Rozpoznanie potrzeb tych grup oraz ocena możliwości działania w ramach
realizacji LSR doprowadzi spowoduję znaczącą zmianę pozycji tych osób w środowisku lokalnym.
Działania innowacyjne na terenie LGD zgodnie z zapisami LSR będą ukierunkowane z jednej
strony na podnoszenie wartości kapitału społecznego wszystkich grup, w tym grup defaworyzowanych
i zwiększenie aktywności mieszkańców, z drugiej strony część operacji w ramach LSR będzie miała
innowacyjny, nowatorski charakter, co pozwoli na udostępnienie mieszkańcom LGD nowych
rozwiązań i form aktywności, prowadzących do znaczącej poprawy jakości życia.
Przewidziane rozwiązania charakterze innowacyjnym wiążą się z możliwie jak najszerszym
wykorzystaniem istniejących zasobów na terenie działania LGD, a zatem, jak już wspomniano
zasobów ludzkich, finansowych, przyrodniczych, kulturowych, historycznych oraz innych
występujących na terenie działania LGD.
Zdefiniowane cele główne oraz wiązki celów szczegółowych dały podstawę do opracowania
przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. W LSR przyjęto zasadę, że znacząca części operacji
będzie miała charakter innowacyjnych zgodnie z szerszym rozumieniem tego pojęcia powiązanego z
podejściem systemowym „LEADER”
Kryteria oceny innowacyjności wynikają z przyjętych zapisów zawartych w LSR.
XI.

ZINTEGROWANIE

W ramach procesu budowy LSR wzięto pod uwagę konieczność zapewnienia komplementarności
LSR LGD „Wspólna Sprawa” z innymi dokumentami strategicznymi w zakresie wsparcia i
wydatkowania funduszy unijnych oraz innych środków wsparcia zewnętrznego. Strategia LGD
„Wspólna Sprawa” jest strategią jedno-funduszową, co oznacza, że musi wpisywać się w cele
przekrojowe wyznaczone w PROW 2014-2020.
Poniżej przedstawiono cele ogólne, cele szczegółowe i przedsięwzięcia LSR oraz ich powiązania
o charakterze komplementarnym z innymi inicjatywami realizowanymi z innymi dokumentami
strategicznymi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
Należy mieć na uwadze, że komplementarność podejścia do realizacji polityki wspólnotowej UE jest
jedną z kluczowych zasad realizacji tej polityki, zawartej w Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001, w dniu
12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. W tym też kontekście LSR musi być zgodna z wyznaczonymi celami PROW, tj.: ochrona
środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz innowacyjność. Dlatego też, ustalone w ramach
LSR cele są w pełni zgodne z ww celami przekrojowymi PROW.
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Należy mieć także na uwadze, że komplementarność LSR LGD „Wspólna Sprawa” będzie
realizowana na dwóch etapach: na etapie programowania oraz wdrażania strategii. W pierwszym
przypadku - programowania - komplementarność będzie zapewniona podczas procesu tworzeniu LSR,
a także podczas określania zakresu tematycznego przedsięwzięć. W trakcie prac nad LSR zadbano,
aby dokument był spójny z dokumentacji strategicznymi dla obszaru działania LGD na poziomie
lokalnym, regionalnym i krajowym, tj na poziomie gmin, powiatu, województwa mazowieckiego,
RPO WM 2014-2020 oraz dokumentów strategicznych sporządzanych przez instytucje zajmujące się
pomocą społeczną i bezrobociem.
Tabela 25. Zintegrowanie celów LSR LGD „Wspólna Sprawa” z celami dokumentów
strategicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalny
CEL OGÓLNY 1 LSR LGD „Wspólna Sprawa”
Identyfikacja oraz rozwinięcie zróżnicowanych kierunków działań o charakterze wewnętrznym
i zewnętrznym na rzecz lepszego wykorzystania potencjału gospodarczego
CEL GŁÓWNY: poprawa jakości życia Polaków
(wzrost PKB na mieszkańca w relacji do
najbogatszego państwa UE i zwiększenie
spójności
społecznej)
dzięki
stabilnemu,
wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, co
pozwala na modernizację kraju
Cel 1 - Wspieranie prorozwojowej alokacji
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju zasobów w gospodarce, stworzenie warunków
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności
dla wzrostu oszczędności oraz podaży pracy i
innowacji
Cel 4 - Wzrost wydajności i konkurencyjności
gospodarki
Cel
7
–
Zapewnienie
bezpieczeństwa
energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu
środowiska
Rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w
przemyśle
zaawansowanych
i
średniozaawansowanych technologii oraz w
Strategia rozwoju województwa
przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym
mazowieckiego do 2030 r.
Wzrost konkurencyjności regionu poprzez
rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i
wykorzystanie nowych technologii
Wysoka atrakcyjność i szeroka dostępność oferty
gminy dla inwestorów
Wzrost udziału dochodów z działalności
Strategia rozwoju Gminy i Miasta Grójec
pozarolniczej
do roku 2020
Rozwinięty przemysł rolno spożywczy oparty o
własne zaplecze surowcowe regionu
Rozwój rynku pracy poprzez pozyskiwanie
inwestycji i wspieranie lokalnych MSP
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Warka
Restrukturyzacja i rozwój sadownictwa i
przetwórstwa spożywczego
1.1 Wzrost konkurencyjności gospodarczej i
inwestycyjnej gminy
Strategia rozwoju gminy Jasieniec na lata
1.2 Wzrost konkurencyjności gospodarstw
2014-2020
rolnych oraz dochodów rolników w gminie
Strategia Rozwoju Gminy Goszczyn 2003Rozwój przedsiębiorczości
2018
Lokalna strategia rozwoju gminy Chynów na Modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa
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Rozwój przedsiębiorczości
lata 2007-2020 (aktualizacja)
CEL OGÓLNY 2 LSR LGD „Wspólna Sprawa”
Poprawa jakości życia zróżnicowanych grup społecznych, w tym grup defaworyzowanych
poprzez pobudzanie różnych form aktywności mieszkańców
CEL GŁÓWNY: poprawa jakości życia Polaków
(wzrost PKB na mieszkańca w relacji do
najbogatszego państwa UE i zwiększenie
spójności społecznej) dzięki stabilnemu,
wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, co
pozwala na modernizację kraju.
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Cel 6 - Rozwój kapitału ludzkiego poprzez
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności
wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”
Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu
środowiska
Cel 11 – wzrost społecznego kapitału rozwoju
Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie
Strategia rozwoju województwa
kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia
mazowieckiego do 2030 r.
nowoczesnej gospodarki
Dostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do
potrzeb rynku pracy
Strategia rozwoju Gminy i Miasta Grójec
Wysoka atrakcyjność i szeroka dostępność oferty
do roku 2020
gminy dla inwestorów
Obniżenie poziomu bezrobocia do 6 %
Rozwój rynku pracy poprzez pozyskiwanie
inwestycji i wspieranie lokalnych MSP
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Warka
Restrukturyzacja i rozwój sadownictwa i
przetwórstwa spożywczego
1.2 Wzrost konkurencyjności gospodarstw
rolnych oraz dochodów rolników w gminie
Strategia rozwoju gminy Jasieniec na lata
2.1 Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego i
2014-2020
społecznego
Rozwój oświaty i kultury
Strategia Rozwoju Gminy Goszczyn 2003Modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa
2018
Rozwój usług publicznych
Lokalna strategia rozwoju gminy Chynów na
Modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa
lata 2007-2020 (aktualizacja)
Rozwój przedsiębiorczości
CEL OGÓLNY 3 LSR LGD „Wspólna Sprawa”
Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi, zasobami ludzki
CEL GŁÓWNY: poprawa jakości życia Polaków
(wzrost PKB na mieszkańca w relacji do
najbogatszego państwa UE i zwiększenie
spójności
społecznej)
dzięki
stabilnemu,
wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, co
pozwala na modernizację kraju
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Cel
7
–
Zapewnienie
bezpieczeństwa
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności
energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu
środowiska
Cel 9 - Zwiększenie dostępności terytorialnej
Polski poprzez utworzenie zrównoważonego,
spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu
transportowego
Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie
Strategia rozwoju województwa
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kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia
nowoczesnej gospodarki
Dostępna dostosowana do potrzeb baza lokalowa
dla działalności kulturalnej
Likwidacja zanieczyszczenia gminy i miasta
odpadami stałymi
Dobry stan budynków w mieście
Wysoki poziom wartości moralnych i etycznych
społeczeństwa
Strategia rozwoju Gminy i Miasta Grójec
Pełne wykorzystanie Grójeckiego Ośrodka
do roku 2020
Sportu i innych publicznych obiektów
sportowych
Wysoki poziom rozwoju kultury fizycznej
mieszkańców
Zwiększenie aktywności mieszkańców na rzecz
wspierania swojego środowiska
Rozwój funkcji rekreacyjnej
Restrukturyzacja i rozwój sadownictwa i
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Warka
przetwórstwa spożywczego
2.1 Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego i
społecznego
3.1 Zachowanie i promocja środowiska
Strategia rozwoju gminy Jasieniec na lata
naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego
2014-2020
3.2 Wzmocnienie potencjału turystycznego
gminy
Rozwój i doskonalenie infrastruktury technicznej
i społecznej
Strategia Rozwoju Gminy Goszczyn 2003Rozwój turystyki, sportu i rekreacji
2018
Ochrona środowiska naturalnego
Lokalna strategia rozwoju gminy Chynów na Ochrona środowiska naturalnego
Rozwój turystyki i rekreacji
lata 2007-2020 (aktualizacja)
CEL OGÓLNY 4 LSR LGD „Wspólna Sprawa”
Przywrócenie oraz wzmocnienie spójności obszaru działania LGD oraz rozwinięcie
zróżnicowanych form aktywności na rzecz integracji oraz konsolidacji
CEL GŁÓWNY: poprawa jakości życia Polaków
(wzrost PKB na mieszkańca w relacji do
najbogatszego państwa UE i zwiększenie
spójności
społecznej)
dzięki
stabilnemu,
wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, co
pozwala na modernizację kraju
Cel
7
–
Zapewnienie
bezpieczeństwa
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności
środowiska
Cel 9 - Zwiększenie dostępności terytorialnej
Polski poprzez utworzenie zrównoważonego,
spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu
transportowego
Cel 11 – wzrost społecznego kapitału rozwoju
Poprawa dostępności i spójności terytorialnej
Strategia rozwoju województwa
regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego
mazowieckiego do 2030 r.
Grójec – ponadlokalnym centrum usługowym
Strategia rozwoju Gminy i Miasta Grójec do
Wysoka atrakcyjność gminy jako miejsca
roku 2020
zamieszkania dla bezpośrednich inwestorów
mazowieckiego do 2030 r.
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Strategia rozwoju Miasta i Gminy Warka

Strategia rozwoju gminy Jasieniec na lata
2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Goszczyn 20032018
Lokalna strategia rozwoju gminy Chynów na
lata 2007-2020 (aktualizacja)

XII.

Rozwinięte centrum logistyczne owoców i
warzyw
Zwiększony poziom poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców
Rozwój funkcji rekreacyjnej
3.1 Zachowanie i promocja środowiska
naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego
3.2 Wzmocnienie potencjału turystycznego
gminy
3.3 Budowa, rozbudowa i modernizacja
zintegrowanej infrastruktury technicznej
Rozwój oświaty i kultury
Rozwój turystyki, sportu i rekreacji
Rozwój turystyki i rekreacji

MONITORING I EWALUACJA

MONITORING LSR jest procesem systematycznego i ciągłego zbierania oraz analizowania
informacji na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji LSR w aspektach rzeczowym
i finansowym. Monitoring finansowy polega na śledzeniu wydatkowania środków, natomiast
rzeczowy obejmuje analizę stopnia osiągania mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników
wykonalności celów strategii. Proces ten służy dostarczaniu informacji dla celów kontroli zarządzania
i podejmowania decyzji w sprawie realizacji i aktualizacji strategii. Monitoring pokazuje wszystkim
wiarygodne, rzetelne informacje o stanie zaawansowania prac, postępach, uchybieniach zmianach, czy
też zaniechaniach wraz z przyczynami i uzasadnieniem takiego stanu rzeczy. Proces monitoringu
LSR na lata 2014-202 będzie wspierany narzędziami informatycznymi pozwalającymi znacznie
usprawnić pracę osób monitorujących.
EWALUACJA LSR jest systematycznym badaniem wartości i cech jej wdrażania w celu
uzyskania odpowiedzi na pytanie główne czy zostały osiągnięte zamierzone cele oraz na ustalenie
związków pomiędzy podjętymi działaniami, a uzyskanymi efektami, zwłaszcza w ujęciu średnio i
długookresowymi. Komisja Europejska stosuje i rekomenduje w procesie ewaluacji następujące
kryteria: trafność/adekwatność/ odpowiedniość, efektywność/ wydajność, skuteczność, użyteczność i
trwałość.
LGD zamierza przeprowadzać ewaluację systematycznie, co dwa lata (on-going). Zakłada się
zewnętrzne badanie przy współpracy zespołu ewaluacyjnego powołanego przez Walne Zebranie
Członków. LGD będzie poddawać ewaluacji także swoje funkcjonowanie na obszarze. Oceniana
będzie współpraca w środowisku oraz z innymi LGD. Sposób przeprowadzania ewaluacji opisany jest
szczegółowo w procedurze ewaluacji i zawiera opis badania celów, sposoby zbierania informacji,
terminy cząstkowe oraz wskazuje odbiorców ewaluacji i przyjęcia raportu.
Cel badania: Głównym celem ewaluacji jest ocena wpływu działalności LGD i realizacji LSR na
funkcjonowanie i rozwój społeczności lokalnej.
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Tabela 26. Zakres przedmiotowy badania
Realizacja
Działalność
LSR:
biura:
stopień realizacji celów i
efektywność pracy biura i
wskaźników, stopień
organów LGD, ocena przebiegu
realizacji wybranych
konkursów, ocena sposobu
operacji, wykorzystania
przepływu informacji, ocena
budżetu, jakość stosowanych pracowników, efektywność
kryteriów wyboru operacji i
promocji i aktywizacji lokalnej
procedur, oddziaływanie
społeczności, innowacyjność,
realizacji LSR na rozwój
proces rozwoju pracowników,
lokalny, bariery realizacji
efektywność animacji i
LSR, jakość procesu
doradztwa, ochrona danych
partycypacji;
osobowych, jakość procesu
operacji i procedur
archiwizacji i monitoringu.,

Funkcjonowanie
partnerstwa:
jakość podejmowanych
uchwał, skuteczność nadzoru
nad biurem LGD, jakość
reakcji na zmieniające się
warunki, umiejętność
współpracy i atmosfera pracy,
skuteczność działań
strategicznych, jakość
współpracy regionalnej i
ponadregionalnej, jakość relacji
z otoczeniem i promocji;,

Zakres podmiotowy badania
Pracownicy i kierownictwo biura, członkowie LGD, Zarząd LGD, beneficjenci operacji,
wnioskodawcy, którzy nie uzyskali dofinansowania, organizacje pozarządowe, mieszkańcy.
Stosowane kryteria ewaluacyjne
Kryterium skuteczności bezpośrednio pozwoli ocenić, na ile skuteczne są działania w zakresie
osiągania celów określonych w dokumentach programowych oraz jak skuteczna jest działalność biura.
Z kryterium skuteczności powiązane jest również kryterium użyteczności, które rozumiane jest, jako
kryterium pozwalające ocenić stopień zaspokojenia istotnych potrzeb grup docelowych lub
przyczynienia się do rozwiązania problemów, niezależnie od tego, czy były one zasygnalizowane
przez cele interwencji. Zastosowane będzie także kryterium trwałości. Trwałość – w przypadku tego
badania – pozwoli ocenić, w jakim stopniu pozytywne efekty zrealizowanych interwencji (na
poziomie celów) mogą trwać po zakończeniu finansowania zewnętrznego, a także czy możliwe jest
utrzymanie się wpływu tych projektów na proces rozwoju społeczności lokalnej w dłuższym okresie.
Przeprowadzenie badania wymaga zebrania informacji pochodzących z szeregu rozproszonych źródeł,
dokonaniu ich analizy, a następnie wypracowaniu rekomendacji na poziomie eksperckim. Implikuje to
konieczność zastosowania w badaniu szerokiego instrumentarium metod i technik badawczych, dzięki
którym możliwe będzie zgromadzenie kompletnego i wiarygodnego materiału badawczego
dotyczącego efektów realizacji LSR. W związku z powyższym planowana jest realizacja badania z
wykorzystaniem koncepcji triangulacji metodologicznej.
Triangulacja to zróżnicowanie źródeł danych, metod badawczych i perspektyw badawczych, dzięki
któremu możliwe jest zgromadzenie wszechstronnego materiału badawczego i poddanie go
kompleksowej analizie i ocenie. Triangulacja zostanie zastosowana odnośnie:
− źródeł danych: przeanalizowane będą zarówno dokumenty zastane różnego typu, jak i dane
wywołane pochodzące ze wcześniejszych badań; dane zastaną uzupełnione danymi pierwotnymi.
− metod badawczych: łączenie różnych metod badawczych w badaniu tych samych zagadnień, co
pozwoli na uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu; podejście to pozwoli też
wykorzystać mocne strony każdej metody przy wzajemnej ograniczeniu ich słabości;
− perspektyw badawczych: ewaluacja zostanie przeprowadzona przez pracowników biura oraz
przez zewnętrznych doświadczonych badaczy, co pozwoli uzyskać bogatszy i bardziej
wiarygodny obraz badanych zagadnień. Poza tym zastosowany zostanie partycypacyjny model
badania, którego ideą jest jak najszersze zaangażowanie społeczności zarówno na etapie
przygotowania badania, jego realizacji, jak i wnioskowania i rekomendacji.
W zależności od zakresu przedmiotowego i podmiotowego badania niezbędne będzie zastosowanie
holistycznego podejścia do metod i technik badawczych. W każdym z zamierzeń badawczych:
realizacji strategii, działaniu LGD oraz funkcjonowaniu biura zastosowane zostaną co najmniej 3 z
poniższych metod lub technik badawczych:
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−
−
−
−
−

Analiza danych zastanych (desk research) - to zbieranie i analiza danych zastanych,
zgromadzonych w ramach innych działań lub pozyskanych bez aktywnego działania
badawczego;
Ankieta CAWI - to badanie metodą kwestionariuszową z zastosowaniem ankiety internetowej
możliwej do wypełnienia ze strony internetowej lub wysłanej na adres mailowy respondenta. Ta
druga możliwość zapewnia większą kontrolę, wiarygodność i może być stosowana w ewaluacji;
Wywiady IDI (indywidualne, również przez telefon) - pozwalają na uzyskanie pogłębionych
informacji dotyczących nie tylko faktów, ale również interpretacji zjawisk, motywacji czy
emocji;
Wywiady FGI (zogniskowane wywiady grupowe) - to wersja grupowa pogłębionych wywiadów
indywidualnych, dzięki którym uzyskujemy skumulowany efekt informacyjny, dzięki procesom
grupowym możemy pozyskać zobiektywizowane wyniki;
Panel ekspertów - to grupa robocza niezależnych specjalistów w danej dziedzinie pozwalająca
ustalić ocenę działań na podstawie danych zgromadzonych innymi metodami

Procedury monitoringu i ewaluacji
Walne Zebranie Członków powoływać będzie zespół ewaluacyjny, inny w składzie od Komisji
Rewizyjnej, od której oczekuje się wypełnienia standardowych obowiązków organu nadzorczego
organizacji. Zespół ewaluacyjny ma za zadanie:
− opracowanie zasad szczegółowych prowadzenia monitoringu i ewaluacji,
− wybór pracowników biura odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań,
− wybór zewnętrznych ekspertów,
− opracowanie (zlecenie opracowania) narzędzi badawczych,
− organizację i realizację badań ewaluacyjnych,
− opracowanie wyników badań oraz przedstawienie raportu z badań,
− przedstawienie rekomendacji oraz nadzór nad wdrożeniem rekomendacji,
− prowadzenie dokumentacji i archiwizacji materiałów ewaluacyjnych.
Zespół ewaluacyjny będzie upoważniony do zastosowania odpowiednich instrumentów
ewaluacyjnych, o ile okaże się to zasadne, włącznie z koniecznością wyasygnowania odpowiednich
środków na ten cel.
Zespół ewaluacyjny swoje uwagi i wnioski prezentuje na Walnym Zebraniu Członków. Uczestnicy
Zebrania, po dyskusji, podejmują uchwałę w sprawie ich wykorzystania do aktualizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju, usprawnienia pracy Biura LGD, jak i funkcjonowania całego partnerstwa.
Załącznikiem do procedury jest tabela, w której na podstawie zakresu przedmiotowego opisany
jest sposób wykonywania monitoringu i ewaluacji według poniższych pytań:
Co się bada?
Kto?
Wykonuje?
Jak się wykonuje?
Kiedy?
Ocena.
Tabela 27. (sposób realizacji monitoringu i ewaluacji)
CO SIĘ BADA?
KTO
JAK SIĘ
KIEDY?
WYKONUJE?
WYKONUJE?
Monitoring
Wskaźniki
realizacji LSR

Pracownicy
biura LGD

Budżet LGD

Dane zebrane z
przeprowadzon
ych
konkursów,

Harmonogram

Rejestr danych,

Na
bieżąco

OCENA

Stopień realizacji wskaźników
Stopień wykorzystania funduszy
Wysokość zakontraktowanych
środków
Zgodność ogłaszania konkursów z
harmonogramem
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ogłaszania
konkursów

Liczba zmian harmonogramu
Liczba członków LGD
Liczba uchwał
Liczba zmian w LSR
Liczba odwołań od oceny operacji
Wyniki oceny okresowej
pracowników
Liczba szkoleń
Liczba innowacji w działalności
biura
Liczba udzielonych animacji i
doradztwa
Liczba działań zrealizowanych w
ramach planu komunikacji
Ewaluacja procesu realizacji LSR
Ankiety CAWI
z
beneficjentami
i
wnioskodawca
mi

Funkcjonowanie
partnerstwa LGD
Funkcjonowanie
biura i ocena
pracowników
Realizacja planu
komunikacji

Stopień realizacji
celów
Stopień realizacji
budżetu
Jakość
stosowanych
kryteriów wyboru
operacji i
procedur
Oddziaływanie
realizacji LSR na
rozwój lokalny
Jakość procesu
partycypacji
Bariery realizacji
LSR
Realizacja planu
komunikacji i
zaplanowanych
do osiągnięcia w
nim wskaźników

Zewnętrzni,
niezależni
eksperci (ocena
zewnętrzna)

Analiza
dokumentów z
monitoringu

Pracownicy
biura LGD
(ocena własna)

Wywiady IDI z
kierownictwem
LGD i
pracownikami
biura

Ewaluacja z
udziałem
społeczności
lokalnej (ocena
zewnętrzna)

Wywiady FGI
z
przedstawiciela
mi organizacji
pozarządowych
Panel
ekspertów
Ankiety CAWI
ze wszystkimi
grupami
interesariuszy

Po 2
latach od
zatwierdz
enia LSR
oraz na
zakończe
nie okresu
programo
wania (za
całość
okresu
programo
wania)

Stopień realizacji poszczególnych
celów
Stopień realizacji budżetu
Zgodność z harmonogramem
ogłaszania konkursów
Znajomość efektów realizacji LSR
na obszarze wsparcia
Społeczny odbiór realizacji LSR
Społeczna ocena jakości kryteriów i
procedur
Klarowność i zrozumiałość
kryteriów i procedur
Sprawiedliwość kryteriów i procedur
Stopień odczuwania rozwoju
lokalnego
Wyznaczniki rozwoju lokalnego
Znajomość efektów realizacji LSR
Trwałość skutków wsparcia
Użyteczność niematerialnych form
wsparcia
Znajomość działań LGD
Intensywność działań
partycypacyjnych
Efektywność oddziaływania
społecznego na decyzje
podejmowane w LGD
Poziom kapitału społecznego i
efektywność działań
wspomagających budowanie tego
kapitału
Skala niezrealizowanych projektów
(analiza kontrfaktyczna)
Wpływ warunków zewnętrznych na
realizację LSR
Wpływ efektywności działania biura
na realizację LSR
Wpływ planu komunikacji i
zaplanowanych do osiągnięcia w
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nim wskaźników na realizację LSR
Ewaluacja funkcjonowania partnerstwa LGD
Działania
strategiczne
Organizacja
funkcjonowania
partnerstwa

Zewnętrzni,
niezależni
eksperci (ocena
zewnętrzna)

Analiza
dokumentów z
monitoringu

Pracownicy
biura LGD
(ocena własna)

Wywiady IDI z
kierownictwem
LGD i
pracownikami
biura

Ewaluacja z
udziałem
społeczności
lokalnej (ocena
zewnętrzna)

Ankiety CAWI
ze wszystkimi
interesariuszam
i

Po 2
latach od
zatwierdz
enia LSR
oraz na
zakończe
nie okresu
programo
wania (za
całość
okresu
programo
wania)

Skuteczność podejmowanych
działań
Efektywność podejmowanej
współpracy na poziomie
regionalnym i ponadregionalnym
Sprawność reakcji na zmiany
sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej
(zmiany w LSR)
Jakość współpracy w ramach
partnerstwa
Sprawność i jakość podejmowanych
uchwał
Skuteczność nadzoru nad biurem
LGD

Zogniskowany
wywiad
grupowy z
beneficjentami
i
wnioskodawca
mi
Panel
ekspertów
Ewaluacja funkcjonowania biura LGD
Przebieg
konkursów
Komunikacja
wewnętrzna i
zewnętrzna (w
tym plan
komunikacji)
Działania
pracowników
Animacja i
doradztwo

Zewnętrzni,
niezależni
eksperci (ocena
zewnętrzna)

Analiza
dokumentów z
monitoringu

Pracownicy
biura LGD
(ocena własna)

Wywiady IDI z
kierownictwem
LGD i
pracownikami
biura

Ewaluacja z
udziałem
społeczności
lokalnej (ocena
zewnętrzna)

Ankiety CAWI
z
beneficjentami
i
wnioskodawca
mi
Zogniskowany
wywiad
grupowy z
beneficjentami
i
wnioskodawca

Po 2
latach od
zatwierdz
enia LSR
oraz na
zakończe
nie okresu
programo
wania (za
całość
okresu
programo
wania)

Realizacja LSR zgodnie z
harmonogramem
Realizacja LSR zgodnie z budżetem
Sprawność realizacji procedur
Jakość organizacji posiedzeń Rady
Jakość przepływu informacji
Skuteczność działań informacyjnych
Skuteczność działań promocyjnych
Skuteczność ustanowionych
kanałów komunikacji ze
społecznością
Stopień aktywizacji społeczności do
wyrażania informacji zwrotnych
Rzetelne i terminowe wypełnianie
obowiązków wskazanych w umowie
Uczestnictwo w posiedzeniach
Przestrzeganie regulaminu
Jakość świadczonych usług
Organizacja i przestrzeganie zasad
ochrony danych osobowych, procesy
archiwizacji i monitoringu
Aktywność w zakresie animacji
Skuteczność doradztwa
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mi

Społeczny odbiór działań
doradczych

Panel
ekspertów
Opracowując kryteria monitoringu i ewaluacji LSR zadbano aby spełnione zostały podstawowe
wymogi ewaluacyjne. W rozdziale XII opisano zatem elementy podlegające ewaluacji, wyznaczono
okres czasu kiedy zostanie przeprowadzony proces ewaluacyjny, ustalono także sposoby i zakres
pomiaru. Ponadto w monitoringu i ewaluacji wskazano szczegółowo elementy podlegające
monitorowaniu oraz opisano sposób pozyskiwania danych, czas i okres pomiaru.

XIII.

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na wstępie należy zwrócić uwagę, że przedmiotowa Strategia Rozwoju Lokalnego LGD
„Wspólna Sprawa” jest bardzo specyficznym rodzajem dokumentu strategicznego, który nie do końca
wpisuje się w definicje dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 46 ustawy ocenowej. Z uwagi na ogólny
charakter dokumentu, nie można jednoznacznie stwierdzić, że ustala on ramy do realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub powodować znaczące
oddziaływanie na obszary Natura 2000.
Strategia Rozwoju Lokalnego LGD „Wspólna Sprawa” obejmuje swym zasięgiem obszar
administracyjny pięciu gmin (Warka, Grójec, Jasieniec, Goszczyn, Chynów) i jest spójny z
dokumentami nadrzędnymi opracowanymi zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, tj.
m.in.:
− Strategia Europa 2020,
− Strategia Rozwoju Kraju 2020.
Strategia Rozwoju Lokalnego LGD „Wspólna Sprawa” jest zgodna również z innymi
dokumentami strategicznymi opracowanymi na poziomie województwa oraz powiatu i gmin tj.:
− Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r.,
− Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej,
− Strategiami rozwoju Gmin Warka, Grójec, Jasieniec, Goszczyn, Chynów,
− Studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmin Warka, Grójec,
Jasieniec, Goszczyn, Chynów.
Biorąc pod uwagę:
− główny cele jakie nakreślono w przedmiotowym dokumencie, jakim jest wsparcie działań na
rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD w oparciu o respektowanie zasady
zrównoważonego rozwoju,
− fakt powiązania z wymienionymi powyżej dokumentami strategicznymi opracowanymi
zarówno na poziomie europejskim, krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym,
− zakładane pozytywne efekty związane z realizacją jego postanowień na środowisko (w
głównej mierze związane z poprawą jakości powietrza na terenie gmin, ochroną zasobów
naturalnych, poprawą warunków życia i zdrowia mieszkańców),
należy uznać, że realizacja jego postanowień będzie idealnym przykładem realizowania
działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak również wdrażania prawa wspólnotowego w
zakresie ochrony środowiska.
Analizując postanowienia Strategii Rozwoju Lokalnego LGD „Wspólna Sprawa”, a w
szczególności jej powiązań z działaniami przewidzianymi do realizacji w innych dokumentach
strategicznych (w tym związanych z kreowaniem polityki w zakresie ochrony środowiska na terenie
gmin) widać wyraźnie, że jest on ściśle skorelowany z występującymi na tym terenie problemami
ochrony środowiska, jak również, że zawiera on propozycję ich rozwiązania (w zakresie, który
powiązany jest z przyjętym celem głównym związanym z realizacją pakietu klimatycznoenergetycznego).
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Co do zasady należy stwierdzić, że realizacja postanowień przedmiotowego dokumentu, będzie
wpływać pozytywnie na środowisko. W zdecydowanej większości przypadków pozytywne
oddziaływania będą dotyczyły wszystkich komponentów środowiska i w dużej mierze będą miały
charakter pośredni i wtórny (średnio i długoterminowy). Wpływać będą one również pozytywnie na
warunki życia i zdrowie ludzi.
Analizując przedstawione w Strategii Rozwoju Lokalnego LGD „Wspólna Sprawa”
przedsięwzięć działań w zasadzie nie można zdefiniować zadań, których realizacja powodowałaby
jedynie negatywne oddziaływania (nawet w odniesieniu do poszczególnych komponentów
środowiska). W nielicznych przypadkach występować mogą zarówno oddziaływania pozytywne, jak i
negatywne w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska (jednakże ogólna ocena
potencjalnego oddziaływania i tak wskazuje na wystąpienie oddziaływania pozytywnego - zakładane
pozytywne oddziaływania przeważają nad ewentualnymi oddziaływaniami negatywnymi).
Biorąc pod uwagę lokalny charakter dokumentu oraz charakter opisywanych w nim działań nie
występuje ryzyko wystąpienia oddziaływań transgranicznych, jak również jest mało realne
wystąpienie negatywnych oddziaływań skumulowanych. Jednocześnie uwzględniając pośredni efekt
realizacji postanowień Strategii Rozwoju Lokalnego LGD „Wspólna Sprawa” związany z zakładaną
poprawą jakości życia, poprawą, ochroną zasobów wodnych, jak również promowaniem turystyki – w
tym niskoemisyjnej turystyki rowerowej - należy uznać, że pozytywnie wpływać będzie on na zdrowie
ludzi. Wśród zadań przewidzianych do realizacji w przedmiotowym dokumencie brak jest również
takich, które powodować by mogły istotne zagrożenie dla środowiska.
Ponadto, mając na uwadze uregulowania prawne, tj art. 49. Ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko, LGD „Wspólna Sprawa”, złożyło wniosek do RDOŚ o
wydanie opinii o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W myśl art. 48 pkt. 4 ww. ustawy, po otrzymaniu decyzji z RDOŚ, informacja zostanie przekazana do
publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki za pomocą strony www LGD „Wspólna Sprawa”.
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