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1. Wstęp  
 

„Leader” jest oddolnym, partnerskim podejściem angaŜującym przedstawicieli trzech 

sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego w proces rozwoju obszarów wiejskich, 

polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność  lokalnej strategii rozwoju LSR  i 

koncentruje się na  realizacji najistotniejszych zadań wskazanych przez społeczność lokalną  

przy wykorzystaniu istniejącego potencjału i szans rozwojowych występujących na obszarze 

działania LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór łącząc  zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe.  

Lokalna Strategia Rozwoju stanowiąca wieloletni dokument strategiczny opracowana 

dla obszaru LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór obejmuje swym zakresem lata 2008-2015. 

Sporządzenie i uchwalenie dokumentu jest jednym z kluczowych warunków przy aplikowaniu 

o środki strukturalne Unii Europejskiej, a w szczególności środki w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla gmin, przedsiębiorców, rolników i społeczności 

lokalnych. Opracowana dla obszaru spójnego terytorialnie o  wspólnych tradycjach 

historycznych, kulturowych oraz zbliŜonych warunkach przyrodniczych zachowuje zgodność 

z dokumentami strategicznymi i operacyjnymi opracowanymi na poziomie kraju, 

województwa i lokalnego otoczenia.  

Niniejsza strategia ma za zadanie w sposób przejrzysty przedstawić oddolną wizję 

rozwoju obszaru będącą odzwierciedleniem oczekiwań i potrzeb jego mieszkańców 

dotyczących przyszłych kierunków jego rozwoju. Dokument przedstawia cele i kierunki 

rozwoju obszaru 4 gmin: Nysa, Głuchołazy, Otmuchów, Paczków, umoŜliwi racjonalne i 

efektywne funkcjonowanie LGD oraz wykorzystanie środków pomocowych. Strategia 

powstała w uspołecznionym procesie  szeregu spotkań, warsztatów strategicznych i 

konsultacji. Proces opracowania LSR obejmował badanie uwarunkowań obszaru, 

przeprowadzenie analizy SWOT, wypracowanie wizji obszaru oraz wybór celów ogólnych i 

szczegółowych wraz z opracowaniem wieloletniego planu budŜetowego, zasad wdraŜania  i 

oceny efektów  realizacji LSR.  

Dokument stanowi więc podsumowanie prowadzonych analiz zwianych z przyszłością 

obszaru i określa koncepcję jego rozwoju. 

. 
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2. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako 
jednostki odpowiedzialnej za realizacj ę LSR 
 
2.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data rejestracj i w s ądzie 
 

Nazwa LGD  :  Nyskie Księstwo Jezior i Gór 

Status prawny LGD  :Stowarzyszenie 

Data rejestracji w s ądzie: 30.08.2006 

Nr KRS: 0000262940 

2.2 Opis budowania partnerstwa 
 
 

Z inicjatywy  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przeprowadzono w 

dniu 7 kwietnia 2006r. w Otmuchowie spotkanie inaugurujące działania w kierunku tworzenia 

LGD na terenie Powiatu Nyskiego, a w szczelności gmin: Głuchołazy, Nysa, Otmuchów, 

Paczków. Celem spotkania było przedstawienie moŜliwości wynikających z wdroŜenia 

inicjatywy Leader w kontekście wykorzystania środków pomocowych osi 4 PROW 2007-

2013. Dalsze działania obejmowały prace w kierunku powołania LGD zrzeszającej 

przedstawicieli 4 gmin, a w efekcie określenie specyfiki obszaru i głównych kierunków jego 

rozwoju. W ramach współpracy z Samorządem Województwa Opolskiego przeprowadzono 

cykl warsztatów w poszczególnych gminach w celu pobudzenia aktywności lokalnej 

społeczności oraz  wyłonienia lokalnych liderów zainteresowanych członkostwem w LGD. W 

czasie warsztatów, które odbyły się kolejno w kaŜdej z gmin, określono specyfikę obszaru 

oraz problemy tego mikroregionu. Przeprowadzone warsztaty pozwoliły na sformułowanie 

misji, celów strategicznych, operacyjnych oraz propozycji konkretnych projektów. 

Wypracowano stanowisko, co do nazwy przedmiotowego obszaru, który nazwano Nyskim 

Księstwem Jezior i Gór z uwagi na jego specyfikę danego obszaru. Prowadzone działania w 

konsekwencji doprowadziły do wyłonienia potencjalnych członków LGD reprezentujących 

sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. 

W dniu 29.06.2006r.w Białej Nyskiej  odbyło się zebranie załoŜycielskie LGD Nyskie 

Księstwo Jezior i Gór. W zebraniu uczestniczyli przyszli członkowie LGD reprezentujący 
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trójsektorowe partnerstwo. Podstawowym zadaniem zebrania załoŜycielskiego było przyjęcie 

Statutu Stowarzyszenia oraz wybór komitetu załoŜycielskiego. Podczas zebrania wybrano 

równieŜ organy władzy Stowarzyszenia. Komitet załoŜycielski w dniu 28.08.2006r.złoŜył 

wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do Oddziału KRS w Opolu o rejestrację 

Stowarzyszenia. W dniu 30.08.2006r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do rejestru i nabyło 

osobowość prawną. Przedstawiciele LGD uczestniczyli w spotkaniach z władzami 

poszczególnych gmin w celu ustalenia zasad współpracy, delegacji swoich przedstawicieli do 

władz stowarzyszenia oraz wyznaczenia gminnych koordynatorów podejścia Leader. W 

efekcie w/w spotkań gminy wchodzące w skład LGD uzyskały status członka wspierającego 

na podstawie podjętych przez nie uchwał. Z uwagi na ten  fakt wydelegowały po jednym 

przedstawicielu do Zarządu Współpracy LGD na podstawie pisemnego upowaŜnienia. W 

czasie dalszej działalności stowarzyszenia prowadzono działania w kierunku kontynuowania 

nawiązywania nowych partnerstw m.in. ze Starostwem Powiatowym.  

 
2.3. Charakterystyka członków LGD, partnerów oraz s posób 

rozszerzenia lub zmiany składu LGD 
 
LGD swoją działalność opiera na trójsektorowym partnerstwie i posiada w swych strukturach 

przedstawicieli m.in.: 

� Sektora publicznego w tym przedstawicieli 4 gmin, uczelni publicznej, instytucji 

kultury, placówek oświatowych, 

� Sektora społecznego w tym: przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń, rolników, osób fizycznych i przedstawicieli organizacji społecznych, 

� Sektora gospodarczego w tym: przedstawicieli firm oraz osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą. 

Obok zwykłych członków LGD istotny jest udział w jej funkcjonowaniu członków 

wspierających. 

Lista Gmin – członków LGD  
 

Lp. 
 

Nazwa Gminy 
 

Siedziba 

1. Gmina Głuchołazy Rynek 15, 48-340 Głuchołazy 
2. Gmina Nysa Kolejowa 15, 48-300 Nysa 
3. Gmina Otmuchów Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów 
4. Gmina Paczków Rynek 1, 48-370 Paczków 
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Reprezentatywność  i skład LGD przedstawia  załącznik nr 1  do LSR 
 

Sposób rozszerzenia, zmiany składu LGD odbywa się na podstawie zapisów §13. 

§14, §17, §18, §19   Statutu Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą  

być: osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, po 

zgłoszeniu woli wstąpienia do Stowarzyszenia w formie pisemnej. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

Nabycie i utrata członkowstwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu. 

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego następuje wskutek: złoŜenia Zarządowi 

pisemnej rezygnacji – w przypadku osoby fizycznej, złoŜenia Zarządowi uchwały organu 

stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu, wykluczenie przez Zarząd za 

działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia, lub z powodu 

pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, śmierci osoby fizycznej lub 

likwidacji osoby prawnej, wykluczenia przez Zarząd, prowadzenia działalności niezgodnej ze 

statutem lub uchwała władz Stowarzyszenia, pozbawienia praw publicznych, śmierci w 

przypadku członka zwyczajnego. Przyczyny utraty członkowstwa w przypadku członka 

wspierającego przedstawia §19 Statutu. 

Wybór władz LGD w szczególności Zarządu, Organu Decyzyjnego i Komisji Rewizyjnej 

odbywa się zgodnie z  § 23 Statutu Stowarzyszenia.  

 
2.4. Potencjał administracyjny LGD- organ decyzyjny  
 
2.4.1. Organy władzy stowarzyszenia i ich funkcje  
 
Władzami stowarzyszenia zgodnie z postanowieniem § 21 Statutu Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Organ Decyzyjny 

4. Komisja Rewizyjna. 

Funkcje organów władzy LGD przedstawia Statut Stowarzyszenia. 
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2.4.2. Opis składu Organu Decyzyjnego, reprezentaty wność, sposób 

powoływania i dokonywania zmian w składzie Organu D ecyzyjnego 

 
Zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia (§27)  w skład Organu Decyzyjnego 

wchodzi min 10 i nie więcej niŜ 16 członków LGD w tym przedstawiciele: 

- sektora publicznego, społecznego i przedsiębiorców, 

- jednostek samorządowych będących członkami albo partnerami LGD.. 

Członkowie Organu Decyzyjnego wybierani będą przez Walne Zebranie Członków. Z uwagi 

na wieloletni okres realizacji LSR Statut Stowarzyszenia zawiera regulacje związane ze 

zmianą składu LGD i Organu Decyzyjnego (§29)  oraz zakazu łączenia pełnionej funkcji w 

Organie Decyzyjnym z jednoczesnym uczestnictwem w innych organach władzy 

Stowarzyszenia (§21, §29) 

 

Reprezentatywność i skład Organu Decyzyjnego przedstawiony został w załączniku nr 3  
 

Sposób organizacji wewnętrznej i tryb pracy Organu Decyzyjnego określa odrębny regulamin 

stanowiący załącznik nr 4  do LSR.  

 

2.4.3. Opis roli i zada ń organu decyzyjnego 
 
Wymogiem Funkcjonowania LGD i wdraŜania LSR jest posiadanie w jej strukturach Organu 

Decyzyjnego. Do jego wyłącznej kompetencji (§27 Statutu Stowarzyszenia) naleŜeć będzie 

wybór operacji finansowanych w ramach PROW 2007-2013  tj. działań osi 3 oraz działań osi 

4 wpisujących się w zakres LSR opracowanej dla obszaru gmin: Nysa, Głuchołazy, 

Otmuchów, Paczków. Do głównych zadań Organu Decyzyjnego naleŜeć będzie: ocena 

zgodności operacji z LSR, ocena operacji wg. kryteriów lokalnych w celu stworzenia listy 

rankingowej operacji a takŜe rozpatrzenie odwołań wnioskodawców od jego decyzji. Zadania 

przyporządkowane Organowi Decyzyjnemu realizowane będą zgodnie z przyjętym 

regulaminem jego działalności przy zachowaniu zasad demokratyczności, jawności i 

określonej procedury oceny.  

 
2.4.4. Funkcjonowanie biura LGD 
 
Opis warunków technicznych i lokalowych  
 

Efektywne Funkcjonowanie LGD i realizacja LSR wymagają stworzenia właściwych 

warunków techniczno – lokalowych. LGD posiada biuro umoŜliwiające prowadzenie bieŜącej  
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obsługi kancelaryjnej, przyjmowania interesantów oraz archiwizacji dokumentów. Opis w/w 

warunków został zamieszczony w załączniku nr 5  do LSR. 

 
Opis stanowisk 

Właściwe funkcjonowanie biura LGD zapewnią zatrudnieni pracownicy oraz okresowo 

zatrudniani eksperci do wykonania konkretnych zadań np. przeprowadzenia ewaluacji 

własnej LSR oraz okresowo zatrudnieni koordynatorzy do realizacji zadań w ramach innych 

programów. Opis stanowisk wraz z zakresem obowiązków stanowi załącznik nr 6  do 

strategii.  

 
Procedura rekrutacji pracowników 

Rekrutacja pracowników będzie odbywać się zgodnie z przyjętymi zasadami naboru 

(załącznik nr 7),  z uwzględnieniem opracowanych kryteriów naboru (załącznik nr 9)  oraz 

zgodnie z przyjętymi arkuszami oceny (załącznik nr 8).   

 
2.5. Doświadczenie LGD i jego członków w realizacji projekt ów w 

latach 2004-2007  
 
Opis doświadczenia LGD i jego członków w  realizacji projektów w zakresie podobnym do 

zakresu pomocy określonym dla osi 3 i 4  oraz innych projektów realizowanych na terenach 

wiejskich znajduje się w załączniku nr 10  do LSR  

 
3. Diagnoza obszaru LGD  obj ętego Lokaln ą Strategi ą 
Rozwoju  
 
 

3.1. Zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne  
 
 

Poło Ŝenie:  
 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór połoŜone jest w południowo-zachodniej części 

województwa opolskiego. W jego skład wchodzą 4 gminy miejsko-wiejskie a powierzchnia 

obszaru wynosi 625,9 km2. 
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Gmina  Charakterystyka  

       
 
 
 
Gmina Głuchołazy   

gmina Głuchołazy zajmuje 167,6 km2 (miasto 
Głuchołazy 7 km2),  
17 sołectw:  Biskupów, Bodzanów, Burgrabice, 
Charbielin, Gierałcice, Jarnołtówek, Konradów, 
Markowice, Nowy Las, Nowy Świętów, Podlesie, 
Pokrzywna, Polski Świętów, Sławniowice, Stary 
Las, Sucha Kamienica, Wilamowice Nyskie. 
 

         
 
 
 
 
    Gmina Nysa  

 
 

gmina Nysa zajmuje 217,6 km2 (miasto Nysa 27 
km2),  
26 sołectw : Biała Nyska, Domaszkowice, Głębinów, 
Goświnowice, Hajduki Nyskie, Hanuszów, Iława, 
Jędrzychów, Kępnica, Konradowa, Koperniki, 
Kubice, Lipowa, Morów, Niwnica, Podkamień, 
Przełęk, Radzikowice, Regulice, Rusocin, 
Sękowice, Siestrzechowice, Skorochów, 
Wierzbięcice, Wyszków Śl., Złotogłowice. 

                         
 
 
                         
 
Gmina Otmuchów 
 

gmina Otmuchów 188 km2,  
31 sołectw : Broniszowice, Buków, Goraszowice, 
Grądy z przysiółkami Laskowice, Pasieki oraz wsią 
Rysiowice, Janowa, Jarnołtów, Jasienia Górna,  
Jodłów, Kałków, Kijów, Kwiatków, Lasowice, Ligota 
Wielka, Lubiatów, Łąka, Maciejowice z przysiółkiem 
Grodziszcze, Malerzowice Małe, Meszno, 
Nadziejów z przysiółkiem Kamienna Góra, 
Nieradowice, Piotrowice Nyskie z przysiółkiem 
Krakówkowice, Ratnowice, Sarnowice, Siedlec, 
Starowice,  Suszkowice, Śliwice, Ulanowice, 
Wierzbno z przysiółkiem Zwierzyniec, Wójcice, 
Zwanowice 

 

         Gmina Paczków 
 

gmina Paczków 79,7 km2,  
11 sołectw:  Dziewiętlice, Gościce, Kamienica, 
Kozielno, Lisie Kąty, Stary Paczków, Ścibórz, 
Trzeboszowice, Wilamowa, Ujeździec, Unikowice 
 

 
 

NajwyŜej połoŜony punkt terytorium LGD znajduje się na północnym stoku 

najwyŜszego wzniesienia Gór Opawskich - Kopy Biskupiej (889 m n.p.m.), tuŜ pod jej 

szczytem, natomiast najniŜej usytuowany jest obszar połoŜony w północno – wschodniej 

części gminy Nysa, wzdłuŜ koryta rzeki Nysy Kłodzkiej (174 m n.p.m.).  

Siec hydrograficzna jest dobrze rozwinięta. PrzewaŜającą część powierzchni zajmuje 

zlewnia Nysy Kłodzkiej, pozostałą cześć zlewnia Prudnika. Wszystkie potoki i rzeki 

przepływające przez analizowany teren znajdują się na obszarze zlewni Odry. Osią 
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hydrograficzną LGD jest Nysa Kłodzka z bocznymi dopływami: Białą Głuchołaską, Morą, 

Widnawą i Kamienną. 

Obszar LGD leŜy w strefie granicznej dwu podstawowych jednostek fizyczno-

geograficznych Europy, tj. Masywu Czeskiego i NiŜu Środkowoeuropejskiego i jest jednym z 

najbardziej zróŜnicowanych pod względem fizjograficznym obszarów Opolszczyzny. W 

strefie tej występują góry, przedgórza i niziny. Według regionalizacji fizyczno-geograficznej 

Kondrackiego (1998) przynaleŜy on do następujących jednostek fizyczno-geograficznych 

Polski: 

1. Podprowincja 
332. Sudety z Przedgórzem Sudeckim 
1.1. Makroregion   
332.6 Sudety Wschodnie  
1.1.1. Mezoregion: 
332.63 Góry Opawskie  
1.2. Makroregion  
332.1 Przedgórze Sudeckie 
1.2.1. Mezoregiony 
332.16 - ObniŜenie Otmuchowskie 
332.17 – Przedgórze Paczkowskie 
332.14 - Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie 
2. Podprowincja 
318. Niziny Środkowopolskie 
2.1. Makroregion 
318.5 - Nizina Śląska 
2.1.2 Mezoregiony: 
318.54 – Dolina Nysy Kłodzkiej 
318.58 – PłaskowyŜ Głubczycki 
318.53 – Równina Wrocławska 
 

Graniczny charakter analizowanego obszaru, który leŜy w strefie przejściowej między 

Górami Opawskimi, naleŜącymi do Sudetów, Przedgórzem Sudeckim oraz mezoregionami 

naleŜącymi do Niziny Śląskiej, odzwierciedla się przy ukształtowaniu kaŜdego z elementów 

środowiska: rzeźby terenu, budowy geologicznej, hydrologicznej, pokrywy glebowej, 

warunków klimatycznych, szaty roślinnej oraz fauny i krajobrazu. 

 

3.2. Uwarunkowania przyrodnicze, środowiskowe 
 
Obszary górskie 

Góry Opawskie, będące w województwie opolskim jedyną jednostką z 

charakterystycznym piętrowym wykształceniem roślinności, naleŜą do tektonicznej struktury  
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Śląsko-Morawskiej (Blok Sudetów Wschodnich) zaznaczającej się  w okolicach Głuchołaz. 

Blok zbudowany jest z górnoprekambryjskich i staropaleozoicznych gnejsów, łupków 

krystalicznych oraz dolnodewońskich piaskowców. W wyniku młodotrzeciorzędowych ruchów 

tektonicznych Góry Opawskie zostały podzielone na szereg izolowanych wzniesień o 

wysokości względnej do 500 m, otoczonych falistymi powierzchniami obniŜeń, zbudowanych 

z klastycznych osadów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. W rzeźbie terenu 

charakterystyczną cechą jest występowanie nieregularnych grzbietów o krótkich liniach 

grzbietowych. Na terenie Polski długość grzbietu Biskupiej Kopy wynosi 16,5 km, a Góry 

Chrobrego – 11,5 km. Wzniesienia te porozcinane są przełomowymi dolinami Białej 

Głuchołaskiej i Złotego Potoku. NajwaŜniejszymi jednostkami morfologicznymi tworzącymi 

krajobraz Gór Opawskich są: 

- Góra Parkowa (Góra Chrobrego) złoŜona z trzech szczytów: Przedniej Kopy (467 m 

n.p.m.), Średniej Kopy (543 m n.p.m.) i Tylnej Kopy (527 m n.p.m.), które tworzą grzbiet o 

długości ok. 5 km; 

- Biskupia Kopa (889 m n.p.m.) – najwyŜszy szczyt na terenie gminy, z silnie 

rozczłonkowanym grzbietem, w sąsiedztwie której znajdują się jeszcze: Srebrna Kopa (785 

m n.p.m.), Góra Zamkowa (571 m n.p.m.) i Szyndzielowa Kopa (538 m n.p.m.); 

- inne, mniejsze wzniesienia rozmieszczone peryferyjnie w stosunku do masywu Kopy 

Biskupiej tj. Olszak, KrzyŜowa Góra, Długota; 

- rzeka Biała Głuchołaska, tworząca malowniczy przełom o długości 2,5 km 

- rozległa dolina Złotego Potoku, która między Jarnołtówkiem a Pokrzywną znacznie się 

zwęŜa tworząc interesujący krajobrazowo przełom o długości ok. 4 km; 

- dolina Bystrego potoku o długości ok. 4 km, ostro i malowniczo wcinająca się w zbocze 

Biskupiej Kopy. 

 
Obszary przedgórzy 

Między obszarami górzystymi Sudetów, a nizinami występuje pasmo Przedgórza 

Sudeckiego, związanego z trzeciorzędową aktywnością tektoniczną. Jest to zapadnięta 

wzdłuŜ Sudeckiego Uskoku BrzeŜnego część starego górotworu, zdenudowana przez 

procesy egzogeniczne, w szczególności związane ze zlodowaceniami. Charakterystyczną 

cechą przedgórza jest występowanie między wyniesionymi na wysokość ok. 300-350 m 

terenami Przedgórza Paczkowskiego i Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich rozległego 

trzeciorzędowego obniŜenia tektonicznego rowu Paczków – Kędzierzyn-Koźle, 

wykorzystanego przez dolinę Nysy Kłodzkiej (ObniŜenie Otmuchowskie). 
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Na obecny charakter rzeźby terenu i budowy geologicznej obniŜenia rzutują procesy 

zakładania się plioceńskiej i wczesnoplejstoceńskiej sieci rzecznej, kilkakrotne nasunięcia 

plejstoceńskich lodowców oraz działalność akumulacyjno-erozyjna Nysy Kłodzkiej. W dnie 

obniŜenia zlokalizowano 3 duŜe zbiorniki zaporowe: otmuchowski i nyski i paczkowski, które 

nadają temu obszarowi swoistych cech krajobrazu. Na niewielkich obszarach przedgórza 

zachowały się wychodnie starych masywów, ale większość terenów pokryta jest osadami 

trzeciorzędowymi, polodowcowymi i peryglacjalnymi lessami, sprzyjającymi intensywnemu 

rozwojowi rolnictwa, które ograniczone jest jedynie niezbyt korzystnymi warunkami rzeźby 

terenu. Na obszarach przedgórza na południe i na północ od ObniŜenia Otmuchowskiego 

występują dosyć harmonijne faliste lub pagórkowate krajobrazy rolne, miejscami parkowe. 

Zwarte wsie połoŜone najczęściej w obniŜeniach i zboczach głębokich dolinek nie są 

wyeksponowane w krajobrazie, co podnosi jego walory fizjonomiczne. Na obszarze tym 

rozwinęło się górnictwo odkrywkowe granitów, wapieni krystalicznych i innych skał,  

 
Obszary płaskowy Ŝów i nizin 
 

Północno-wschodnie rubieŜe obszaru LGD połoŜone są na terenie Niziny Śląskiej. 

WzdłuŜ Nysy Kłodzkiej na północny wschód od ObniŜenia Otmuchowskiego ciągnie się 

mezoregion Dolina Nysy Kłodzkiej. Jej szerokość dochodzi do 6-7 km. Pod względem 

geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego i monokliny śląsko-krakowskiej, pokryty 

osadami rzecznymi plejstoceńskimi i holoceńskimi - piaskami, Ŝwirami, madami oraz 

lessami. Jest to kraina rolnicza z Ŝyznymi glebami próchnicznych wytworzonymi na madach i 

zajętymi przez pola uprawne, łąki i pastwiska oraz obszarami leśnymi na piaskach. Na 

północny-zachód od doliny rozciąga się mezoregion Równiny Wrocławskiej (mikroregion 

Równina Grodkowska) Jest to wysoczyzna morenowa, zbudowana z glin morenowych 

zlodowacenia południowopolskiego i środkowopolskiego (stadiał Odry). PrzewaŜa tu 

monotonny, równinny krajobraz z niewielkimi wzniesieniami. Tereny połoŜone na 

południowy-wschód od Doliny Nysy Kłodzkiej przynaleŜą do PłaskowyŜu Głubczyckiego. Jest 

to jednostka zaklasyfikowana do nizin, chociaŜ ma cechy typowe dla krajobrazów 

wyŜynnych. Charakterystyczną cechą genezy warunków przyrodniczych tego obszaru jest 

nakładanie się na formy rzeźby glacjalnej, pokryw osadów lessowych akumulowanych w 

warunkach peryglacjalnych, a następnie erozyjne odpreparowanie starszych form rzeźby. 

Bardzo dobre uwarunkowania dla rozwoju rolnictwa sprawiły jednak, Ŝe naturalne krajobrazy 

tych terenów zostały silnie przekształcone. Dominuje tu kulturowy krajobraz rolny. 
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Kompleksy le śne 

 Analizowany obszar jest zróŜnicowany i niezwykle cenny przyrodniczo. Najbardziej 

rozległe tereny zalesione (3.134 ha) występują w Gminie Głuchołazy. W ich obrębie panują 

łagodne warunki bioklimatyczne tak podczas gorących dni letnich, jak i w czasie chłodnych i 

wietrznych dni półrocza chłodnego. Lasy w rejonie Głuchołaz są najmniej zdegradowane i ze 

względu na wiek i skład gatunkowy zaliczane do najcenniejszych zasobów Opolszczyzny. 

Obszary leśne pozostałych gmin są znacznie mniejsze. W Gminie Nysa największy znajduje 

się na wschód od Domaszkowic, natomiast z przyrodniczego punktu cenny jest niewielki 

fragment olsu porzeczkowego połoŜony na wschód od Siestrzechowic z dominacją olszy 

czarnej oraz duŜą liczbą roślin szuwarowych i wilgotnych łąk.  Rozmieszczenie lasów na 

terenie Gminy Paczków i zajmowana przez nie powierzchnia charakteryzuje się duŜym 

zróŜnicowaniem i nierównomiernością. Największy kompleks leśny znajduje się we wsi 

Kozielno. Jest to las wodochronny iglasto – liściasty (świerk, sosna, dąb). 

 

Obszary chronione i pomniki przyrody 
 

Parki krajobrazowe: 

• Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”,  (Gmina Głuchołazy) 

 

Rezerwaty: 

• "Cicha Dolina", (Gmina Głuchołazy), drzewostany zlokalizowane w dolinie Bystrego 

Potoku, w szczególności lite lasy bukowe w wieku od 100 do 150 lat. 

• "Las Bukowy" (Gmina Głuchołazy) drzewostan bukowy w wieku ok. 130 lat z 

pojedynczymi okazami świerka, jodły, sosny i modrzewia. Las połoŜony jest 

malowniczo na północnym stoku Góry Parkowej przy rzece Biała Głuchołaska. 

• „Nad Białką”. (Gmina Głuchołazy) utworzony został w celu zachowania walorów 

krajobrazowych i geologicznych przełomu rzeki Białej Głuchołaskiej ze śladami po 

eksploatacji złota z XIII i XIV wieku. 

• „Przyłęk” (Gmina Nysa) Celem jego utworzenia było zachowanie ze względów 

naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o cechach zespołu 

naturalnego, który niegdyś porastał cały obszar Przedgórza Sudeckiego, a obecnie 

wskutek wycięcia lasów i zajęcia gruntów pod uprawę rolną, zachował się jedynie w 

niewielkich fragmentach.   
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Obszary Chronionego Krajobrazu: 

• Rejon Jezior Otmuchowskiego i Nyskiego (gminy Nysa, Otmuchów i Paczków) Do 

jego osobliwości florystycznej moŜna zaliczyć jedyne w Polsce stanowiska 

wątrobowca (Cephalosiella integerima). Najwartościowszą grupą zwierząt są ptaki, co 

znalazło swój wyraz w wyznaczeniu jeziora Otmuchowskiego i jeziora Nyskiego jako 

ostoi ptaków o randze europejskiej. Teren ten jest miejscem postoju i koncentracji 

przelotnych ptaków wodnych i błotnych.  

• „Wzgórza Strzelińskie” (Gmina Otmuchów) 

• "Przedgórze Paczkowskie” (Gmina Otmuchów) 

 

Pomniki przyrody: 

• Gmina Głuchołazy: 5 lip drobnolistnych, 2 dęby szypułkowe i 2 topole białe. Tutaj 

zlokalizowane są najstarsze pomniki: lipy rosnące na głuchołaskim Rynku oraz w 

Jarnołtówku i Pokrzywnej, liczące sobie ponad 300 lat. 

• Gmina Nysa: 3 dęby bezszypułkowe, 1 Dąb szypułkowy oraz 1 Buk zwyczajny. 

• Gmina Otmuchów: 13 pomników przyrody, w tym 1 aleję drzew, 5 grup drzew i 7 

pojedynczych drzew pomnikowych. 

• Gmina Paczków: 250-letni Dąb szypułkowy w miejscowości Ścibórz. 

 

Pomniki przyrody nieoŜywionej: 

Na terenie Gminy Głuchołazy znajduje się kilka stanowisk proponowanych jako pomniki 

przyrody nieoŜywionej:  

• sztolnia po eksploatacji złota  

• grupa odsłonięć warstw skalnych przy szosie prowadzącej z Jarnołtówka do 

Pokrzywnej,  

• grupa odsłonięć warstw skalnych w kształcie ambony skalnej przy niebieskim szlaku 

turystycznym w drodze z Jarnołtówka na Biskupią Kopę nazwana „Karlikami",  

• kamieniołom po eksploatacji łupków - „Gwarkowa Perć" - przy ścieŜce dydaktyczno-

przyrodniczej prowadzącej wzdłuŜ Bystrego Potoku na Biskupia Kopę, kompleks 

odsłonięć skalnych o nazwie „Karolinki", stanowiących północną krawędź 

przełomowej doliny Złotego Potoku,  

• staw „śabie Oczko", okrąŜony stromymi wysokimi ścianami. 
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Pozostałe: 

Planty miasta Paczkowa - powstałe na zewnętrznym obwodzie zachowanych 

średniowiecznych murów miejskich i tworzące zamknięty pierścień zieleni otaczający stare 

jądro miejskie. Pierścień ten o promieniu od 175 do 265 m zajmuje obszar 4,6 ha, a 30 – 40 

m pas zieleni ciągnie się na długości 1300 m. Spośród drzew, co najmniej 5 sztuk, w tym 

jesiony o średnicy 135 i 117 cm, buk zwyczajny purpurowy - 100 cm, topola biała – 110 cm, 

lipa drobnolistna – 120 cm kwalifikują się do uznania pomnikami przyrody. 

Sieć hydrograficzna 

Największym ciekiem wodnym omawianego obszaru jest Nysa Kłodzka, będąca lewym 

dopływem Odry i płynąca z zachodu na wschód przez gminy Paczków, Otmuchów i Nysa. 

Do najwaŜniejszych dopływów Nysy naleŜą Kamienna, Widnawa, Mora oraz Biała 

Głuchołaska, mające źródła na terenie Czech.  

W celu regulacji stanów wody wybudowano trzy zbiorniki wodne. Najstarszym jest 

Jezioro Otmuchowskie o pow. 2 tys. ha, które powstało w l.1928-1933. Jest otoczone 29 

hektarowym obszarem leśnym z licznymi okazami brzóz i dębów. Jezioro stanowi unikalny 

obszar siedliskowy czapli szarej.  Nad brzegami zbiornika ulokowanych jest szereg ośrodków 

wypoczynkowych, rekreacyjnych i wędkarskich, oferujących moŜliwość uprawiania niemal 

wszystkich sportów wodnych. 

Jezioro Nyskie  o pow. 22 km2 wybudowano w 1971 r. jako zbiornik zalewowy na rzece 

Nysa Kłodzka. Utworzone zostało na terenie dawnych wsi Miedniki, Brzezina Polska oraz 

częściowo Głębinów. Do jeziora wpadają rzeki Widnawa, Świdna, Mora oraz Biała 

Głuchołaska. Brzegi są wzmocnione przez wały, a przy zaporze funkcjonuje mała 

hydroelektrownia. Zbiornik charakteryzuje się bogatą fauną, występują m.in. sandacze, 

szczupaki i leszcze, a spośród ptactwa: mewy czarnogłowe, cyranki oraz bardzo rzadkie – 

brodźce pławne i ostrygojady.   

Najmłodszym obiektem, oddanym w 2002 roku jest zbiornik retencyjny w miejscowości 

Kozielno. Poza funkcją przeciwpowodziową (redukcja kulminacyjnych przepływów 

powodziowych) ma on polepszyć retencyjność wody powierzchniowej w czasie jej niskich 

poziomów występujących w okresie suszy, przez co wpływa na zmniejszenie skutków 

zanieczyszczenia wprowadzanymi do niej ściekami. Poza tym ma pełnić funkcję 

wykorzystania energetycznego oraz wykorzystania otoczenia zbiornika dla rekreacji. 
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3.3 Uwarunkowania kulturowe  

Bogata historia analizowanego obszaru znajduje odzwierciedlenie w obiektach 

zabytkowych, które świadczą o jej przeszłości. Zabytki na terenie obszaru reprezentują 

wysokie wartości historyczne, urbanistyczne i krajobrazowe. Zabytkowe obiekty stanowią 

duŜą atrakcję turystyczną, świadczą o historii obszaru i pozwalają na jej poznanie. Na terenie 

obszaru występuje wiele unikalnych zabytków sakralnych oraz świeckich, architektury 

obronnej i dworskiej. Są to między innymi: pałace, parki dworskie, kościoły, historyczne 

układy urbanistyczne, pomniki, Zabytki te są niezwykle interesujące dla miłośników historii 

oraz architektury. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, iŜ  na terenie Obszaru obok zabytków 

świetnie utrzymanych i przygotowanych na odwiedziny turystów stan wielu z nich wymaga 

natychmiastowej konserwacji, remontów, a wręcz zabezpieczeń przed całkowitą ich 

dewastacją. W rejestrze zabytków ujętych jest blisko 200 obiektów. 

Obiekty rejestrowe:  

Na terenach wiejskich gminy Nysa znajduje si ę: 

12 kościołów, 8 cmentarzy, zespół pałacowy (zdewastowany), 3 dwory, 2 parki, 2 domy, dom 

zakonny, zagroda, kaplica, brama cmentarna, aleja kasztanowcowa,  zbiorowa mogiła ofiar 

hitlerowskich, plebania, budynek gospodarczy. 

Gmina Głuchołazy: 

Układ urbanistyczny miasta Głuchołazy, baszta, 10 kościołów, klasztor, park, 5 zbiorowych 

mogił ofiar hitlerowskich, 4 dwory, zespól dworski, 2 spichrze, młyn wodny, 18 kamienic 

miejskich, dom zdrojowy, 6 domów wiejskich, plebania, średniowieczne grodzisko w Starym 

Lesie. Cennym zabytkiem jest tama na Złotym Potoku w Jarnołtówku z 1907r. 

Gmina Otmuchów: 

Układ urbanistyczny miasta, zespół zamkowy, fragmenty murów obronnych, basteja, brama, 

ratusz miejski, 8 kamienic, 10 kościołów, 3 kaplice, 2 plebanie, 4 cmentarze, 2 zespoły 

pałacowe, pałacyk myśliwski, 5 dworów, 9 domów wiejskich, 5 zagród wiejskich, budynek 

folwarczny, 2 szkoły, park, spichrz. 

Gmina Paczków: 

Układ urbanistyczny miasta, mury obronne z 3 basztami, ratusz, ogród dendrologiczny, 

planty, ruina kościoła cmentarnego, 46 kamienic, willa i ogród 3 kościoły, 3 domy gminne, 11 

domów wiejskich, 3 folwarki, zespól pałacowy, 2 zespoły dworskie, dwór, park pałacowy, 

zajazd. 
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śycie kulturalne  

Gminy Głuchołazy, Nysa, Otmuchów i Paczków to obszar zamieszkały w niemal w całości 

przez ludność napływową, co przekłada się na fakt, iŜ praktycznie nie ma wielowiekowej 

tradycji regionalnej, folkloru i charakterystycznej obyczajowości. Nie oznacza to jednak, iŜ 

dziedzictwo kulturowe nie stanowi o atrakcyjności turystycznej gmin objętych projektem. 

Tradycję tworzą obecni mieszkańcy gmin, a występujące zróŜnicowanie kulturowe stanowi 

dodatkowy atut obszaru. Mieszkańcy obszaru tworzą tradycję opierając się z jednej strony na 

poznawaniu i odkrywaniu jego przeszłości, stając się jednocześnie świadomymi dziedzicami 

zastanej spuścizny kulturowej, na których spoczywa odpowiedzialność za zachowanie 

kultury materialnej i niematerialnej. Z drugiej zaś strony tradycja tworzona jest z udziałem 

elementów kultury powojennych przesiedleńców z dawnych wschodnich terenów Polski. Ten 

melanŜ owocuje utoŜsamianiem się mieszkańców z miejscem zamieszkania i 

zaangaŜowaniem na rzecz jego rozwoju. Na obszarze LGD odbywa się wiele znanych w 

kraju i zagranicą imprez kulturalnych. Do najwaŜniejszych naleŜą „Lato kwiatów” w 

Otmuchowie i „Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej Kropka w Głuchołazach. Do 

imprez mających znaczenie dla ludności objętej zasięgiem LGD naleŜą teŜ „Dni Twierdzy 

Nyskiej” w których uczestniczy wielu mieszkańców kaŜdej miejscowości.  Corocznie 

odbywają się dni poszczególnych miast, w poszczególnych gminach oraz na szczeblu 

powiatowym odbywają się uroczystości doŜynkowe. Działają liczne koła gospodyń wiejskich, 

zespoły ludowe, młodzieŜowe, taneczne, sportowe, orkiestry.  

Potrawy regionalne 

Lista Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi : Gołąbki z kaszy 

gryczanej i ziemniaków zarejestrowane przez Marię Rogucką z Wilamowic Nyskich 

Do wpisania na listę kandydują: „Sernik z ziemniakami” i „Łamańce z makiem” z Wilamowic 

Nyskich, „Placki ziemniaczane na liściu kapusty”,  „Sok pomidorowy” i „Gomółki serowe z 

miętą ze Skorochowa. 

3.4. Uwarunkowania historyczne  
 

Obszar Lokalnej Grupy Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór stanowi centralną 

część dawnego księstwa nyskiego, które istniało od średniowiecza do momentu 

sekularyzacji w 1810r. Po reformie administracyjnej (1816) aŜ do zakończenia II wojny 

światowej większa część terenu wchodziła w skład powiatu nyskiego, natomiast gmina 
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Otmuchów została włączona do powiatu grodkowskiego. Podział ten utrzymano takŜe po 

wojnie do czasu reformy administracyjnej w 1975r., kiedy zlikwidowano powiaty. W 1999r. 

teren dzisiejszej LGD znalazł się w nowo utworzonym powiecie nyskim. 

Sporne jest połoŜenie tego terenu według krain historycznych. Od 1201 roku, kiedy 

ziemia nyska przejęta została przez biskupa wrocławskiego, związała się ona z Wrocławiem, 

a przez to z Dolnym Śląskiem. Związek ten trwał aŜ od wojen śląskich. Ostateczny kres 

połoŜyła mu sekularyzacja księstwa nyskiego w 1810r. i reforma administracyjna Prus, 

przeprowadzona w latach 1816-1818. W jej wyniku obszar ten włączono do rejencji opolskiej. 

Od tego czasu teren ten był silniej związany z Górnym Śląskiem. O jego granicznym 

charakterze świadczy teŜ połoŜenie względem historycznych granic Górnego i Dolnego 

Śląska, czyli przesieki śląskiej, na której terenie powstały m.in. Nysa i Głuchołazy, czy teŜ 

Nysy Kłodzkiej, która jest osią hydrograficzną dzisiejszego LGD. Część historyków uznaje 

dzisiaj przynaleŜność tych ziem do Górnego Śląska, natomiast przeciwnicy tego poglądu 

wskazują na silniejsze kulturalne i historyczne związki z Dolnym Śląskiem. 

Pierwsze ślady pobytu człowieka na tym obszarze moŜna datować na wczesną 

epokę kamienia (paleolit). Proces penetracji tego terenu przez grupy ludzkie był 

kontynuowany w środkowej epoce kamienia (mezolit 8 – 5 tys. p.n.e.). Na omawianym 

obszarze spotykamy się takŜe z reliktami datowanymi na młodszą epokę kamienia (neolit 

4200 – 1700 lat p.n.e.). Świadczy to o zasiedlaniu dolin Nysy Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej i 

mniejszych cieków przez pierwszych rolników. W epoce brązu i wczesnej epoce Ŝelaza 

interesujący nasz obszar został zasiedlony przez ludność tzw. kultury łuŜyckiej, z którą 

związane są odkryte przez archeologów cmentarzyska (m.in. w Paczkowie), osady (np. w 

Radzikowicach), czy skarb bransolet brązowych z Kopernik.. Bardziej intensywne procesy 

osadnicze zachodziły na obszarze dolnego odcinka doliny w okresie wpływów rzymskich 

(kultura przeworska). Na ten odcinek pradziejów datowane są osady (m.in. w okolicach 

Przełęku i Białej Nyskiej), pozostałości pracowni hutniczych, a takŜe tzw. skarby monet 

rzymskich (m.in. w Jędrzychowie i Niwnicy). 

Po okresie wędrówek ludów na tereny Śląska zaczęła napływać ludność słowiańska. 

W okresie wczesnośredniowiecznym dorzecze Nysy Kłodzkiej zamieszkiwała ludność 

naleŜąca do słowiańskiego plemienia Opolan. Znaleziska archeologiczne z okresu 

wczesnego średniowiecza (IX-XIIw.) potwierdzają zasiedlenie tych terenów przed XIII-

wieczną kolonizacją. W tym czasie obszar ten naleŜał do Państwa Wielkomorawskiego, a po 
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jego upadku wszedł w 921 roku do państwa czeskich Przemyślidów. W 992 roku ziemie te 

wraz z całym Śląskiem zostały włączone od państwa Piastów. 

W okresie średniowiecza interesujący nas obszar wszedł w skład księstwa nyskiego. 

ZaląŜkiem księstwa nyskiego była kasztelania otmuchowska, po raz pierwszy pojawiająca 

się w dokumentach w roku 1155r., kiedy to papieŜ Hadrian IV w jednej ze swych bulli 

wymienił 15 śląskich grodów kasztelańskich, chroniących granic śląskiej diecezji. Pierwotnie 

terytorium kasztelani skupione było wokół Otmuchowa i ciągnęło się szerokim pasem z 

północy na południe. W końcu XIIw. obszar ten znacznie poszerzył biskup Jarosław 

przekazując diecezji ziemię nyską, która do tej pory wchodziła obok Opola w skład jego 

majątku ksiąŜęcego. Rozpoczęta jeszcze w drugiej połowie XII wieku akcja kolonizacyjna, 

miała na celu przede wszystkim powiększenie zasiedlonego terytorium. Początkowo 

skierowana była najprawdopodobniej w kierunku wschodnim, natomiast w swym szczytowym 

okresie, za rządów biskupa Wawrzyńca (1207-1232) w dolnym biegu Białej Głuchołaskiej. 

Dalsze nasilenie akcji osadniczej miało miejsce w czasach jego następcy - biskupa Tomasza 

I (1232 – 1268). W pierwszej kolejności zasiedlił on szeroki pas na północy swego 

terytorium, a w dalszej kolejności obszar na wschód od Białej Głuchołaskiej. W tym samym 

teŜ czasie kolonizował zachodnią rubieŜ terytorium kasztelani otmuchowskiej, lokując tam 

m.in. Paczków. 

Zabytkowymi pozostałościami po XIII-wiecznej akcji kolonizacyjnej pogranicza nysko-

jesenickiego są zachowane po dziś dzień pierwotne układy urbanistyczne lokowanych w tym 

czasie miast. Średniowieczne układy miejskie moŜemy obserwować na starówkach Nysy, 

Paczkowa, Głuchołaz, Otmuchowa. W połowie XIV wieku miasta te otoczono kamiennymi 

murami obronnymi za panowania  biskupa Przecława  z Pogorzeli (1341-1376), zwanego 

„fortyfikatorem” nyskiego księstwa. Najlepiej system obwarowań miejskich zachował się do 

dziś w Paczkowie, który z tego powodu nazywane jest śląskim Carcassonne.  

Działania biskupów prowadziły do usamodzielnienie się dóbr kasztelani nysko-

otmuchowskiej i przekształcenie jej w niezaleŜne księstwo. Podstawy prawne pod powstanie 

księstwa biskupiego połoŜył ksiąŜę Henryk IV Probus 23 czerwca 1290 roku podnosząc 

mocą swego testamentu zarządzających kasztelanią nysko-otmuchowską biskupów 

wrocławskich do godności ksiąŜęcej, co dawało im niezaleŜność od roszczeń świeckich 

ksiąŜąt. Hierarchowie otrzymali takŜe władzę sądowniczą na terenie księstwa oraz prawo 

bicia monety. Pierwszym biskupem wrocławskim posługującym się tytułem ksiąŜęcym był 

Henryk z Wierzbna (1302 – 1319). Od tej pory dla tych ziem nie uŜywano juŜ kasztelanią 
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nysko – otmuchowską, lecz: krajem biskupim, ziemią świętego Jana, księstwem nyskim. Od 

1342 roku biskupi-ksiąŜęta, podobnie jak inni ksiąŜęta śląscy, uznali lenną zaleŜność od 

królów czeskich, wchodząc tym samym w skład Królestwa Czeskiego. 

Nysa jako stolica samodzielnego księstwa rozwinęła się w waŜny ośrodek handlu i 

rzemiosła artystycznego. W mieście handlowano zboŜem, winem, przędzą, płótnem. Na targi 

i jarmarki przybywali kupcy z Austrii, Moraw i Węgier. Natomiast w okolicach Głuchołaz 

rozwinęło się górnictwo złota. 

W 1428 roku księstwo biskupie przeŜyło najazd husycki. 19.03.1428r. doszło do 

krwawej bitwy pod Nysą, w której taboryci, pod wodzą Prokopa Wielkiego, starli się z 

wojskami biskupa wrocławskiego Konrada IV Starszego. Kierowany przez Konrada atak 

został odparty przez husytów, a jego wojska rozbite. Sam biskup, ratując Ŝycie, salwował się 

ucieczką. Wprawdzie Nysa broniona przez mieszczan oparła się atakom, jednak oblegający 

zrównali z ziemią zabudowania wszystkich przedmieść. W kilka dni później jedna część 

podzielonych sił husyckich w zdobyła, złupiła i spaliła Paczków oraz splądrowała Otmuchów, 

następne druga opanowała Głuchołazy, paląc miasto i mordując mieszkańców miasta. 

Po bezpotomnej śmierci króla Ludwika w 1526 roku, Królestwo Czeskie, a wraz z nim 

księstwo nyskie, przeszło pod panowanie Habsburgów. Interesujący nas obszar na ponad 

200 lat znalazł się w granicach monarchii habsburskiej. 

Pierwsza połowa XVII wieku był dla tego obszaru okresem niespokojnym. Tocząca 

się w Europie wojna trzydziestoletnia nie ominęła takŜe tych terenów. Konflikty religijne, 

upadek gospodarczy i kulturalny spowodowały, Ŝe Czechy i Śląsk, a w tym miejscowości 

ziemi nyskiej, stały się sceną dla ponurego spektaklu, jakim były „procesy czarownic”. Sądy 

inkwizycyjne rozpoczęły swą działalność w r. 1622 w Nysie, wkrótce potem w Głuchołazach,  

ich ofiarami padło kilkaset osób. 

W roku 1740 wybuchła pierwsza wojna śląska, w wyniku której Śląsk przeszedł w 

1742 roku pod panowanie pruskie, co spowodowało, Ŝe księstwo nyskie zostało podzielone 

na dwie części. Obszar dzisiejszych gmin Głuchołazy, Nysa, Otmuchów i Paczków znalazł 

się w ten sposób w państwie pruskim. Podział ten rozerwał dotychczasowe związki i wpłynął 

bardzo niekorzystnie na sytuacje gospodarczą. Ciągnące się do 1763 r. wojny śląskie i 

związane z nimi przemarsze wojsk oraz najróŜniejsze kontrybucje, utrudniały rozwój 

gospodarczy i prowadziły do licznych zniszczeń. 
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Rok 1810 przyniósł zasadnicze zmiany na tym obszarze. Likwidując przeŜytki epoki 

feudalnej, król pruski Fryderyk Wilhelm III dokonał sekularyzacji dóbr kościelnych, co 

połoŜyło takŜe kres istnienia księstwa biskupiego 

W drugiej połowie XIX wieku na omawianym terenie daje się zaobserwować postęp 

gospodarczy. Dzięki rozbudowie sieci połączeń kolejowych rozwinął się przemysł. W Nysie 

powstają zakłady metalowe, w Paczkowie zakłady przemysłu ceramicznego i drzewnego, w 

Otmuchowie duŜa cukrownia, natomiast w Głuchołazach rozkwita przemysł papierniczy i 

obróbki drewna. Druga połowa XIX-wieku, to systematyczny rozwój lecznictwa 

uzdrowiskowego w Głuchołazach w oparciu o metody lecznicze Vincenza Priessnitza. i ks. 

Sebastiana Kneippa. Zainteresowanie walorami uzdrowiskowymi obszaru Gór Opawskich 

wpłynęło takŜe na rozwój turystyki, która w pod koniec XIX wieku stała się waŜną gałęzią 

gospodarki na tym terenie. W 1881 roku w Głuchołazach powstał oddział Morawsko-

Śląskiego Sudeckiego Towarzystwa Górskiego (w skrócie MS SGV), który zajął się 

zagospodarowaniem turystycznym i promocją. 1881 r., powstała sekcja MSSGV w 

Głuchołazach, W kolejnych latach powstały sekcje w Nysie i Otmuchowie. Natomiast od 

1908 r. sekcja MSSGV działała w Paczkowie. 

Pierwsza wojna światowa (1914-1918), przeciągająca się w czasie mimo licznych 

zwycięstw odniesionych przez wojska niemieckie, dotknęła cięŜko ludność cywilną. Działania 

wojenne, co prawda nie toczyły się na tym obszarze, ale nie oszczędziły tutejszych 

mieszkańców, z których wielu walczyło i poległo na froncie. Wskutek zarządzonej przez 

Anglików blokady Niemiec, nastąpiła klęska głodowa w miastach, natomiast wieś, 

szczególnie w tak urodzajnym powiecie jak nyski, nie odczuwała niedostatku.  

Po obaleniu monarchii w 1918 r. wprowadzono demokratyczne ordynacje wyborcze 

do sejmu pruskiego i parlamentu Rzeszy. Bardzo waŜnym momentem dla rozwoju 

analizowanego obszaru była budowa zbiornika otmuchowskiego, który miał zatrzymać wody 

Nysy Kłodzkiej, spływającej z Sudetów w czasie wiosennych roztopów. Zadanie to 

zrealizowano w latach 1928-1933, a sam zbiornik, zwany dziś Jeziorem Otmuchowskim, 

spełniał nie tylko funkcje retencyjne, ale przyczynił się do rozwoju potencjału turystyczno-

rekreacyjnego całego regionu. W 1937r. przez ziemię nyską wyznakowano tzw. szlak 

długodystansowy Saara – Śląsk. Przechodził on przez; Paczków – Jasienice Dolną – 

Otmuchów – Wójcie – Głębinów – Nysę – Białą Nyską – Morów – Kamienną Górę – 

Biskupów – Głuchołazy – Górę Parkową – Konradów – Jarnołtówek – Pokrzywną – Dolinę 

Bystrego Potoku na Biskupią Kopę i dalej przez Dębowiec do Prudnika. 
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Po drugiej wojnie światowej obszar dzisiejszej LGD został włączony do Polski. 

Ludność niemiecka została prawie całkowicie wysiedlona, a na jej miejsce napłynęli Polacy z 

kresów wschodnich oraz osadnicy z centralnej Polski. 

 

3.5. Uwarunkowania turystyczne i rekreacyjne 
 

Na obszarze LGD występuje bardzo rozwinięta oferta turystyczna dla osób 

zainteresowanych róŜnorodnymi sposobami spędzania czasu wolnego.  Adekwatnie do 

nazwy: Nyskie Księstwo Jezior i Gór, turyści mogą spędzać czas zarówno w górach, jak i 

nad jeziorami. W ich dyspozycji znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe, zlokalizowane 

głównie nad jeziorami nyskim i otmuchowskim, a takŜe w Górach Opawskich, leŜących w 

południowej części Gminy Głuchołazy. Obszar powyŜszy charakteryzuje się bardzo silnie 

rozbudowaną infrastrukturą noclegową. Przybysze mogą zwiedzać liczne zabytki, o których 

była juŜ mowa powyŜej oraz obiekty kulturalne w miastach. Unikatową na skalę kraju 

instytucją jest Muzeum Gazownictwa w Paczkowie. 

 

Baza noclegowa  

 

Gmina Głuchołazy 

NajwaŜniejsze ośrodki w liczbie 54 są zlokalizowane na terenie Głuchołaz, Jarnołtówka i 

Pokrzywnej i liczą łącznie 4 180 miejsc noclegowych (całorocznych i sezonowych). DuŜa 

liczba restauracji, kawiarni i innych lokali gastronomicznych. 

Miasto posiada Centrum Informacji Turystycznej. 

 

Gmina Nysa (tereny wiejskie) 

Centrum turystyczne jest skoncentrowane na terenach wokół Jeziora Nyskiego. Największą 

rolę odgrywa Nyski Ośrodek Rekreacji oferujący liczne sezonowe miejsca noclegowe, w 

Skorochowie znajdują się liczne gospodarstwa agroturystyczne i placówki gastronomiczne. 

Obszary wiejskie gminy są obsługiwane przez Centrum Informacji Turystycznej w Nysie.  

 

Gmina Otmuchów 

NajwaŜniejsze ośrodki: Hotel w zamku na 65 miejsc, Ośrodek wypoczynkowy „Skalnik” w 

Sarnowicach na 40 miejsc, Ośrodek wypoczynkowy „Sandacz” w Otmuchowie na 33 

miejsca, Ośrodek wypoczynkowy „Marina” w Otmuchowie (pokoje całoroczne oraz 10 



 
 

Lokalna Strategia Rozwoju 2008-2015     
 

 
 

LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór 
 

24 

 
domków letniskowych), liczne ośrodki campingowe wokół jeziora otmuchowskiego. Ponadto 

zarejestrowanych jest 10 gospodarstw agroturystycznych.      

W samym mieście znajdują się dwie restauracje, a w ośrodkach wypoczynkowych znajdują 

się liczne jadłodajnie. 

 

Gmina Paczków: 

Hotel "Korona", Hotelik "Kotwica", Ośrodek Wypoczynkowy - Irys (campingi), Ośrodek 

Wypoczynkowy "Ania", Ośrodek Turystyczno-Gastronomiczny w Ściborzu, Ośrodek 

Wypoczynkowy "Fregata" w Ściborzu. Ponadto zarejestrowanych jest 76 miejsc 

agroturystycznych. Na terenie gminy funkcjonują restauracje, puby, kawiarnie, smaŜalnie 

ryb. 

Miasto posiada Centrum Informacji Turystycznej.  

Szlaki piesze 

Szlak czerwony  biegnący przez Kopę Biskupią, Głuchołazy aŜ do Paczkowa. W obrębie 

Kopy Biskupiej występują jeszcze dwa szlaki Ŝółty i niebieski.   

Szlak śółty  prowadzi z Pokrzywnej do schroniska, a następnie zejście do Jarnołtówku. 

„Szlak Przełomu Złotego Potoku”  oznakowany na niebiesko biegnie z Jarnołtówka przez 

Olszak do Pokrzywnej, a następnie na zbocza Kopy Biskupiej przechodząc przez 

„Gwarkową Perć” i „Piekiełko”. 

Na obszarze Góry Parkowej w Głuchołazach równieŜ wytyczono dwa szlaki turystyczne:  

„Szlak Złotych Górników”  oznakowany na Ŝółto biegnie przez tereny dawnej eksploatacji 

złota , natomiast szlak niebieski biegnie wzdłuŜ kaplic drogi krzyŜowej. 

„Szlak Kopernikowski” biegnie od centrum Nysy, a następnie wzdłuŜ południowych 

brzegów Jeziora Nyskiego poprzez m.in. Koperniki i Kałków dociera do Otmuchowa. 

ŚcieŜki dydaktyczno - przyrodnicze 

ŚcieŜka przyrodniczo-dydaktyczna  „Z Jarnołtówka do RozdroŜa Pod Piekiełkiem"  2,0 km, 

ŚcieŜka przyrodniczo-dydaktyczna  „Z Pokrzywnej przez Olszak i śabie Oczko do 

Jarnołtówka"  4,3 km, 

ŚcieŜka przyrodniczo-dydaktyczna  „Przez Górę Chrobrego w Głuchołazach" 5,0 km 

ŚcieŜka przyrodniczo-dydaktyczna „Doliną Bystrego Potoku na Biskupia Kopę"  7,4 km 
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Szlaki rowerowe 

Na obszarze Nyskiego Księstwa Jezior i Gór znajduje się 5 tras rowerowych, z których dwie 

R-9 i R-60 w całości, a trzy częściowo przebiegają przez miejscowości wchodzące w skład 

LGD. 

Turystyka konna  

Stadnina Koni Morów, Rodzinne Gospodarstwo Rolne, Ranczo „Rochus” w Rochowie, 

Antoniówka  Stadnina Koni w Mańkowicach. 

Trasy kajakowe 

Spływ kajakowy (około 32 km): Bardo Śl. – Jezioro Paczkowskie – Jezioro Otmuchowskie. 

Spływ kajakowy Białą Głuchołaską. 

Wędkarstwo  

Na terenie LGD działają 3 koła wędkarskie w Głuchołazach, Paczkowie i Otmuchowie. 

Mieszkańcy Gminy Nysa są członkami 4 kół mających siedzibę w Nysie. Wędkarze mogą 

korzystać z zasobnych w ryby jezior oraz rzek obszarów tworzących LGD. 

3.6 Potencjał demograficzny i gospodarczy 
 

Ludno ść wg zameldowania: 
 

  
Gmina 

Głuchołazy 

Gmina 
Nysa 

(obszar 
wiejski) 

Gmina 
Otmuchów 

Gmina 
Paczków 

Ogółem  
LGD 

Miasto 14 996 - 5 252 8 191 28 439 
Wieś 10 820 12 799 9 062 5 615 38 292 

Ogółem  25 816 12 799 14 314 13 806 66 731 
Dane z 2007r. GUS 

 
Ludno ść wg faktycznego zamieszkania z podziałem na grupy w iekowe: 

 

 Przedpro
dukcyjny 

% Produkcyjny % Poprodu
kcyjny 

% Razem 

 
G.Głuchołazy 

4 674 18,3 16 537 64,7 4 361 17 25 572  

G.Nysa 
(obszar  
wiejski) 

2 609 20,5 8 280 65,1 1 821 14,4 12 710 

G.Otmuchów 2 845 20 9 140 64,4 2 211 15,6 14 196 
G.Paczków 2 706 19,8 8 896 65 2 073 15,2 13 675 
Ogółem LGD 12 834 19,4 42 853 64,8 10 466 15,8 66 108 
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Najwięcej mieszkańców zamieszkuje Gminę Głuchołazy. Blisko dwie trzecie mieszkańców 

jest w wieku produkcyjnym, co piąty w wieku przedprodukcyjnym, a blisko 16% w wieku 

poprodukcyjnym. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Gminie Głuchołazy charakteryzującej się  

najniŜszym wskaźnikiem ludności w wieku przedprodukcyjnym i jednocześnie największym 

wskaźnikiem ludności w wieku poprodukcyjnym. 

 
Ruch naturalny ludno ści 
 

Urodzenia Zgony Przyrost naturalny  
2006 2007 2006 2007 2006 2007 

 
Głuchołazy 

 
208 

 
222 

 
286 

 
260 

 
-78 

 
-38 

Nysa – obszar 
wiejski 

 
107 

 
112 

 
122 

 
135 

 
-15 

 
-23 

 
Otmuchów 

 
129 

 
134 

 
141 

 
144 

 
-12 

 
-10 

 
Paczków 

 
107 

 
118 

 
136 

 
131 

 
-29 

 
-13 

 
LGD 

 
551 

 
586 

 
685 

 
670 

 
-134 

 
-99 

 
Migracje 
 

Migracja wewnętrzna Migracja zagraniczna Saldo 
M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem 

 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Głuchołazy 

-39 -29 -35 -33 -74 -62 -16 -53 
 

-7 -33 -23 -86 -55 
 

-82 
 

-42 
 

-66 
 

-97 -
148 

Nysa – 
obszar 
wiejski 38 50 34 45 72 95 0 -11 

 
 
1 
 
 

-9 1 -20 38 

 
 

39 

 
 

35 

 
 

36 

 
 

77 

 
 

71 

Otmuchów 
-18 -22 -28 -28 -46 -50 -13 -41 

 

-1 -21 -14 -62 -31 -63 -29 -49 -60 -
112 

Paczków 4 11 -10 -15 -6 -4 -5 -29 -7 -19 -12 -48 -1 -18 -17 -34 -18 -52 
 
LGD 

 
-15 

 
10 

 
-39 

 
-31 

 
-54 

 
-21 

 
-34 

-
134 

 
-14 

 
-82 

 
-48 

-
216 

 
-49 

-
124 

 
-55 

-
113 

-
104 

-
237 

 
NajwaŜniejszym problemem z jakim borykają się obszary wchodzące w skład LGD jest 

spadek liczby ludności. Jest on spowodowany zarówno ujemnym przyrostem naturalnym, jak 

i wysokim poziomem migracji z regionu. Ujemny przyrost naturalny występuje we wszystkich 

gminach, niemniej w 2007 roku dała się zauwaŜyć tendencja pozytywne związana ze 

wzrostem liczby urodzin, przy jednoczesnym spadku liczby zgonów. Znacznie 

powaŜniejszym problemem jest rosnąca migracja, szczególnie zagraniczna. Natomiast 

interesującym zjawiskiem jest wzrost liczby mieszkańców na terenach wiejskich, szczególnie 

w gminie Nysa.    
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Podmioty gospodarcze 
Liczba podmiotów ogółem  

Głuchołazy    2450 

Nysa (obszar wiejski)    843 

Otmuchów    1125 

Paczków    1193 

LGD     5611 

Od 2000 roku na obszarze LGD  liczba istniejących podmiotów gospodarczych wzrosła o 

1422 firm, niemniej średni wskaźnik przedsiębiorczości w przeliczeniu na liczbę 

mieszkańców ustępuje średniej powiatowej i wojewódzkiej.  

Wg liczby zatrudnionych  
 

Zatrudnieni   Przemysł i budownictwo  Usługi      P ozostałe   Ogółem  
 

Głuchołazy   1787       2040  172  3999 

Nysa(obszar wiejski)      474         425    282  1181 

Otmuchów     844         758  322  1924 

Paczków   1080         850  110  2040 

LGD    4185       4073  886  9144 

Z analizy danych wynika, Ŝe nadal największą liczbę zatrudnionych stanowią pracownicy 

przemysłu i budownictwa. Rośnie jednak liczba osób zatrudnionych w sektorze usług, która 

na niektórych obszarach (Gmina Głuchołazy), przekroczyła juŜ liczbę pracujących w 

przemyśle. 

Gmina Głuchołazy 

Przemysł głuchołaski to przede wszystkim: przemysł meblowy, odzieŜowy, metalowy, 

papierniczy. WaŜniejsze podmioty gospodarcze: Głuchołaskie Zakłady Papiernicze, Fabryka 

Armatury Przemysłowej „WAKMET", Przedsiębiorstwo Produkcyjne „PRISMA-DEKOR", 

Fabryka Armatur „Głuchołazy" S.A. Przedsiębiorstwo Wydobycia i Obróbki Marmuru 

„MARMUR" w Sławniowicach, „MALTA-DEKOR" Fabryka Papieru w Rudawie. 

Gmina Nysa 
 
Do największych zakładów zlokalizowanych na obszarach wiejskich naleŜą: Wytwórnia lodów 

i GarmaŜerki MroŜonej Lodgar w Skorochowie oraz Przedsiębiorstwo Cafrex  ww  Konradowej –  
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firma produkująca urządzenia dla rolnictwa. 

Gmina  Otmuchów  

Przemysł  w gminie jest reprezentowany przez Cukrownię Otmuchów, Zakłady Metalowe i 

Zakłady Przemysłu Cukierniczego oraz szereg małych przedsiębiorstw i firm rodzinnych. 

Na terenach wiejskich gminy funkcjonuje szereg przedsiębiorstw i spółdzielni rolno-

produkcyjnych.  

Gmina Paczków: 

Na terenie miasta zlokalizowane są przedsiębiorstwa reprezentujące róŜne gałęzie 

gospodarki. Największymi pracodawcami są firmy produkcyjne, a wśród nich firmy z branŜy 

meblowej, papierniczej, chemicznej, budowlanej i maszynowej. Głównymi pracodawcami w 

mieście są: „Opolskie Fabryki Mebli Fabryka Nr 5” Sp. z o.o. „Famad” Fabryka Maszyn i 

Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. "Wacław Jopek",  Paczkowskie Zakłady Chemii 

Gospodarczej „Pollena”, Sp.zo.o. „Jarpak”, „Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych”, 

„Betoniarnia Paczków”, „Natopol” Sp. z o.o., „Top Libero” Sp. z o.o.  

 
Bezrobocie 

W okresie między majem 2007 r., a majem 2008r. stopa bezrobocia w powiecie nyskim 

spadła z 19,8% do 13,3%. Z uwagi na brak moŜliwości uzyskania danych na temat 

bezrobocia na obszarach wiejskich Gminy Nysa dane w tabeli przedstawiają liczbę 

bezrobotnych w poszczególnych gminach.    

  

W okresie między majem 2007 r., a majem 2008r. stopa bezrobocia w powiecie nyskim 
spadła z 19,8% do 13,3%.    
 

Gmina 

Liczba 
bezrobotnych wg. 
stanu na 30 
kwiecień 2008 r. 

Liczba 
bezrobotnych wg. 
stanu na 30 maj 
2008 r. 

Wzrost / spadek 
bezrobocia w 
porównaniu do 
końca kwietnia 
2008 r. 

Spadek 
w % 

Nysa 2.378 2.272 - 106 4,5% 

Głuchołazy 1.252 1.218 - 34 2,7% 
Otmuchów 504 453 - 51 10,1% 
Paczków 958 931 - 27 2,8% 
Dane z PUP Nysa 
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  Zarejestrowani 
jako bezrobotni 

Bezrobotne 
kobiety 

do 25 roku Ŝycia 
Długotrwale 
bezrobotni 

PowyŜej 50 
roku Ŝycia 

Bez kwalifikacji 
zawodowych 

GMINA  

Ilość 
Udział  

% 
Ilość 

Udział 
% 

Ilość 
Udział  

% 
Ilość Udział % Ilość Udział % Ilość Udział % 

Nysa 2141 37,5% 1243 58,0% 273 12,7% 988 46,1% 580 25,9% 610 28,4% 

Głuchołazy 1171 20,5% 618 52,7% 215 19,3% 589 50,3% 285 25,7% 439 37,4% 

Otmuchów 414 7,2% 213 51,4% 63 15,2% 173 41,7% 119 28,2% 119 28,7% 

Paczków 856 15% 500 58,4% 138 16,1% 519 60,6% 228 25,5% 343 40,0% 

 

Bezrobocie nieustannie wykazuje tendencję spadkową, a największym 

problemem pozostaje stosunkowo wysoka ilość osób długotrwale bezrobotnych. 

Ciągle na wysokim poziomie utrzymuje się bezrobocie wśród kobiet, które stanowią 

ponad połowę wszystkich bezrobotnych. Co czwarty bezrobotny jest w wieku 

powyŜej 50 lat, a blisko jedna trzecia nie posiada Ŝadnych kwalifikacji zawodowych.    
 

3.7. Stan rozwoju infrastruktury wiejskiej  
 
Gmina Głuchołazy 

Gmina jest w większości zwodociągowania, natomiast duŜe braki występują w 

infrastrukturze kanalizacyjnej.  

 W Głuchołazach działa Centrum Kultury, a na terenach wiejskich świetlice wiejskie w 

Biskupowie, Burgrabicach, Jarnołtówku, Markowicach, Nowym Lesie, Nowym Świętowie, 

Polskim Świętowie, Suchej Kamienicy, Wilamowicach Nyskich.  Planowane jest prowadzenie 

prac związanych z remontem i modernizacją w/w obiektów, zagospodarowaniem terenów 

połoŜonych obok świetlic, placów zabaw itp. Oprócz tego planowane jest objęcie sołectw 

gminy siecią wodociągową, gazowniczą, sanitarną i teleinformatyczną. Renowacja, 

konserwacja i utrzymanie zabytków i dóbr kultury.  

 

Gmina Nysa 

 Na terenach wiejskich prowadzone, bądź planowane są znaczne inwestycje m.in.: 

obwodnic, dróg krajowych, wojewódzkich powiatowych i gminnych, parkingów. W 
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Skorochowie planowana jest modernizacja Nyskiego Ośrodka Rekreacji. Ponadto główny 

nacisk kładziony będzie na rozwój agroturystyki, usług związanych z turystyką i 

wypoczynkiem, usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej, wytwarzania materiałów 

energetycznych z biomasy. Remonty i wyposaŜenie świetlic wiejskich w: Domaszkowicach, 

Hajdukach Nyskich, Jędrzychowie, Kępnicy, Kopernikach, Kubicach, Niwnicy, Podkamieniu, 

Przełęku, Radzikowicach, Regulicach, Rusocinie, Sękowicach, Skorochowie, Wyszkowie 

Śląskim, Złotogłowicach, Morowie, Hanuszowie. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 

wiejskiej w Lipowej, centrum sportowo rekreacyjnego, budowa boisk do tenisa i piłki 

siatkowej oraz remont boiska do piłki noŜnej w Niwnicy, zagospodarowanie terenu przy 

Publicznej Szkole Podstawowej dla celów sportowo-rekreacyjnych w Goświnowicach.  

Planowane są renowacja, konserwacja i utrzymanie zabytków i dóbr kultury. 

 

Gmina Otmuchów      

Około 70% miejscowości jest zwodociągowanych. Sieć kanalizacyjna  

występuje tylko w mieście Otmuchów, który jest skanalizowany w 61%. 

Na terenie gminy funkcjonują: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Otmuchowie, Wiejski  Dom  

Kultury  w Kałkowie, biblioteki publiczne w Otmuchowie i Kałkowie oraz świetlice  wiejskie. 

Do najwaŜniejszych zadań w najbliŜszych latach obok skanalizowania i z zwodociągowania 

gminy naleŜeć będzie rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej oraz budowa i remonty 

wiejskich świetlic, placów zabaw i dróg, renowacja, konserwacja, utrzymanie zabytków i dóbr 

kultury. 

 
Gmina Paczków 

Gmina jest w całości zwodociągowania i zelektryfikowana, natomiast na terenach 

wiejskich brak jest kanalizacji. Miasto jest zgazyfikowane w 97%, a jego sołectwa w 10%. 

Drogi wojewódzkie na terenie gminy liczą 8,5 km, miejskie 19 km, a gminne 356 km.   

Wiejskie Domy Kultury w Dziewiętlicach, Trzeboszowicach i Kamienicy;  

Świetlice wiejskie w Unikowicach i Gościcach. Planowana jest renowacja, konserwacja i 

utrzymanie zabytków i dóbr kultury, remonty i zagospodarowanie świetlic oraz terenów wokół 

świetlic, budowa i remonty infrastruktury turystyczno-sportowej.    
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4. Uzasadnienie spójno ści obszaru  
 

Diagnoza obszaru LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór pokazuje wiele cech wspólnych 

w wymiarze geograficzno - przestrzennym, środowiskowym, historycznym, kulturowym, 

gospodarczym i demograficznym. Nazwa LGD celnie oddaje wspólne, kluczowe cechy 

obszaru. PoniŜej wymienione zostaną główne czynniki decydujące o jego spójności i 

specyfice. 

 

Spójno ść historyczno-kulturowa 

• Wspólna historia obszaru od średniowiecza po czasy współczesne 

- wejście obszaru w skład Państwa Wielkomorawskiego i Księstwa Czeskiego 

- przejęcie terenu przez Państwo Piastów 

- przynaleŜność do kasztelanii otmuchowskiej i księstwa nyskiego 

- wejście w skład Królestwa Czeskiego, a następnie w obręb monarchii habsburskiej 

- przejście w wyniku I wojny śląskiej do Królestwa Pruskiego 

- przynaleŜność administracyjna do powiatu nyskiego i rejencji opolskiej 

• Działalność biskupów wrocławskich 

- akcja osadnicza biskupa Wawrzyńca 

- działania fortyfikacyjne w okresie panowania biskupa Przecława z Pogorzeli 

- fundacje biskupa Ludwika Neuburga 

• Bogata historia ma odzwierciedlenie w występowaniu obiektów o duŜej wartości 

historycznej i kulturowej (wiele z nich zostało wpisanych do rejestru zabytków) 

• Dominacja ludności napływowej, głównie z kresów wschodnich 

• Obserwowalne stopniowe utoŜsamianie się mieszkańców z miejscem zamieszkania i 

wzrastające zaangaŜowanie na rzecz jego rozwoju 

• Liczne organizacje pozarządowe i społeczne działające na rzecz społeczności 

lokalnych (stowarzyszenia rozwoju wsi, KGW, OSP, LZS, organizacje parafialne itp.) 

• Dobrze rozwinięte kontakty między mieszkańcami obszaru oparte na partnerstwie i 

wzajemnej pomocy 

 

Spójno ść geograficzna 

• Graniczny charakter – połoŜenie w strefie przejściowej między Sudetami a Niziną 

Śląskiej oraz na granicy Dolnego i Górnego Śląska 

• Centralne usytuowanie LGD w obrębie powiatu nyskiego 
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• PołoŜenie w zlewni Nysy Kłodzkiej 

• Występowanie na stosunkowo niewielkim obszarze zróŜnicowanego krajobrazu – od 

górskiego, po nizinny 

• Występowanie trzech duŜych zbiorników zaporowych – nyskiego, otmuchowskiego i 

paczkowskiego 

 

Spójno ść przyrodniczo-krajobrazowa: 

• Urozmaicony krajobraz od nizinnego po górski 

• Kształtowanie swoistych cech krajobrazu przez duŜe zbiorniki retencyjne 

• Strefa korytarza ekologicznego o randze krajowej doliny Nysy Kłodzkiej 

• Występowanie lokalnych korytarzy ekologicznych dolin Białej Głuchołaskiej, Widnawy 

i mniejszych rzek umoŜliwiają przemieszanie się gatunków nizinnych w obszary 

górskie, a górskim na niziny 

• Stosunkowo duŜa bioróŜnorodność środowiska przyrodniczego 

• Ostoje lęgowe i przelotne ptaków wodno-błotnych 

• Ostoje nietoperzy 

• Znaczne obszary podlegające szczególnej ochronie: 

- obszary sieci Natura 2000 

- Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” 

- Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu 

- liczne rezerwaty 

 

Spójno ść społeczno-gospodarcza 

• Dobrze rozwinięte rolnictwo o podobnym charakterze produkcji 

• Dominuje uprawa zbóŜ i roślin przemysłowych 

• DuŜy udział usług turystycznych i okołoturystycznych w gospodarce obszaru 

• Rosnące znaczenie zatrudnienia i dochodów z sektora usług 

• Relatywnie wysoki poziom bezrobocia (ok. 13 %), wspólny dla wszystkich gmin  

• Ujemne saldo migracji 

• Ujemny przyrost naturalny 

• DuŜy udział ludności w wieku produkcyjnym 

• Wysoki poziom przedsiębiorczości (średni wskaźnik 71 podmiotów gosp. na 1000 

mieszkańców) 
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• Niezadowalający stan podstawowej infrastruktury zwłaszcza dróg i kanalizacji 

• Podobne problemy w gospodarce odpadami (brak selektywnej zbiórki odpadów, 

dzikie wysypiska) 

• Dobra dostępność do usług telekomunikacyjnych 

• ZbliŜone strategie rozwoju społeczno-gospodarczego wszystkich gmin tworzących 

LGD 

• Wybitne walory krajobrazowe (obszary górskie i jeziora), predysponujące do rozwoju 

turystyki 

 

Sposób wykorzystania specyfiki obszaru 
 
Występowanie w/w czynników warunkujących spójność obszaru ma swoje odzwierciedlenie 

w zawartych w LSR celach i kierunkach rozwoju wskazanych przez jego mieszkańców w 

toku prac nad strategią. Odniesienie działalności LGD i LSR do proponowanego obszaru jest 

procesem celowym i uzasadnionym z uwagi na przyjęcie wspólnych rozwiązań istniejących 

problemów.  

Główne działania skoncentrowane zostaną na: 

- zasobach przyrodniczych i kulturowych 

- potencjale turystycznym 

- infrastrukturze publicznej 

- promocji i informacji o obszarze   

- aktywności społeczności lokalnej 

- lokalnych inicjatywach  

- współpracy  

- przedsiębiorczości  

Celem prowadzonych działań będzie:  

- stworzenie spójnej oferty programowej oraz   dogodne warunki do wypoczynku i realizacji 

inicjatyw w kierunku poprawy atrakcyjności obszaru LGD zarówno dla mieszkańców, jak 

równieŜ turystów poprzez  wykorzystanie lokalnych zasoby przyrodnicze, kulturowe, 

przygraniczne połoŜenie i  tradycje  turystyczne  

- m.in.  rozwój infrastruktury turystycznej, wzbogacenie oferty kulturalnej i rozrywkowej, 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej przyjaznej wypoczynkowi i zamieszkaniu na 

obszarze 
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- zapewnienie mieszkańcom  dostępu do infrastruktury społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej. 

w celu umocnienia  poczucia więzi z miejscem zamieszkania i motywacji do inicjowania i 

realizacji przedsięwzięć  na rzecz rozwoju obszaru 

- stworzenie warunków do aktywnej społeczności lokalnej, jej kreatywności w celu 

prowadzenia  działań w kierunku:: pielęgnowania tradycji obszaru,  organizacji imprez 

promocyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych  oraz realizacji inicjatyw partnerskich 

- zapewnienie  dostępu do informacji i wiedzy w celu budowania kapitały społecznego i  

podniesienia jego kwalifikacji  

-  promocji i tworzeniu wizerunku obszaru  w oparciu o walory środowiskowe i kulturowe 

-  stworzenie warunków do rozwoju małej przedsiębiorczości w o[parciu o lokalne zasoby, 

zgodnie z potrzebami mieszkańców 

- aktywizacji mieszkańców obszaru LGD w szczególności w zakresie ich aktywności w 

pozyskiwaniu funduszy i kreowaniu pomysłów na rozwój ich miejscowości.  

Efektem prowadzonych  działań będzie: 

- poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 

- poprawa atrakcyjności obszaru 

- promocja obszaru i jego walorów 

- rozwój przedsiębiorczości  

- budowanie kapitału społecznego 

 
 

5. Analiza SWOT obszaru obj ętego Lokaln ą Strategi ą 
Rozwoju  
 

Dla dokonania diagnozy obszaru objętego LSR wykorzystano analizę SWOT. 

Narzędzie to pozwala na sformułowanie wizji rozwojowej obszaru, a takŜe  celów ogólnych i 

szczegółowych. Przeprowadzona analiza wskazuje najwaŜniejsze czynniki determinujące 

rozwój obszaru: zewnętrzne (szanse i zagroŜenia) oraz wewnętrzne (mocne i słabe strony). 

Do przygotowania listy czynników wykorzystano metodę pracy w grupach. Podczas spotkań  

warsztatowych w kaŜdej z gmin ze społecznością obszaru działania LGD zostały poddane 

analizie społecznej zasoby obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa 

przyrodniczo-kulturowego, infrastruktury społecznej i potencjału gospodarczego. Na 

podstawie wyników analizy dokonano wyboru istotnych (z punktu widzenia grupy) czynników. 

W wyniku pracy grupy powstała poniŜsza tabela. 
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Analiza SWOT 

 
 

Mocne strony Słabe strony 
 

 
� połoŜenie obszaru w pasie 

transgranicznym oraz pomiędzy  
Górnym a Dolnym Śląskiem                                       

� atrakcyjne turystycznie środowisko 
przyrodnicze(krajobraz, klimat, flora, 
fauna, rzeźba terenu) 

� bogate dziedzictwo historyczne i 
kulturowe 

� korzystne połoŜenie w ciekawym 
krajobrazowo terenie (duŜa lesistość, 
parki krajobrazowe, jeziora, góry) 

� walory rekreacyjne wynikające z 
sąsiedztwa Jezior Otmuchowskiego i 
Nyskiego 

� znaczna liczba obiektów noclegowych, 
gastronomicznych, handlowych 

� cykliczne imprezy kulturalno- sportowe 
znane w Polsce i zagranicą  

� zwarta zabudowa i bezpośrednie 
sąsiedztwo wsi- duŜa moŜliwość dalszej 
rozbudowy 

� róŜnorodność osadnicza: od wsi 
rolniczych, przez turystyczne 
(agroturystyczne), po rzemieślnicze 

� ludność  dobrze zintegrowana po 
wniesieniu róŜnorodnych kultur i 
mentalności 

� moŜliwość wykorzystania nieuŜytków 
rolnych do celów turystycznych; 

� duŜa ilość gospodarstw rolnych 
dysponujących Ŝyznymi glebami i chęcią 
rozwoju 

� tereny gmin to ziemie nieskaŜone 
ekologicznie czyste, nadające się w pełni 
do produkcji zdrowej Ŝywości 

� dobre połączenia komunikacyjne 
� aktywnie działające organizacje 

społeczne i lokalne  
� duŜa liczba obiektów uŜyteczności 

publicznej 
� przywiązanie lokalnej społeczności do 

miejsca zamieszkania  
 
 

 
� niski poziom infrastruktury technicznej na 

obszarze 
� brak alternatywnych źródeł utrzymania 

dla ludności wiejskiej 
� słabo wykorzystane moŜliwości 

rozwojowe sołectw 
� istniejące zaniedbania w estetyce 

miejscowości 
� słabo rozbudowana infrastruktura 

turystyczna hamująca rozwój turystyki, 
rekreacji i wypoczynku 

� duŜa liczba obiektów turystycznych o 
niskim standardzie 

� brak infrastruktury wzbogacającej i 
wspomagającej turystykę, zwiększającej 
jej atrakcyjność 

� niewykorzystane walory turystyczne 
� brak wykreowanego produktu 

turystycznego umoŜliwiającego 
wydłuŜenie sezonu turystycznego 

� niewystarczająca sieć dobrze 
zorganizowanych gospodarstw 
agroturystycznych 

� brak markowych produktów turystycznych 
� mało wykorzystane ukształtowanie i 

urozmaicenie terenu 
� zmniejszająca się sieć PKS i PKP 
� niedostateczna dbałość o obiekty 

dziedzictwa kulturowego 
� niewystarczające umiejętności lokalnych 

przedsiębiorców w wykorzystaniu 
funduszy krajowych i UE 

� niska aktywność gospodarcza 
� mała świadomość społeczności lokalnej z 

korzyści płynących z edukacji 
� niedoinwestowane obiekty uŜyteczności 

publicznej 
� brak umiejętności lokalnych organizacji w  
      pozyskiwaniu środków na realizację    
      inicjatyw 
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Szanse 

 
Zagro Ŝenia 

� całoroczny ruch turystyczny 
� stosunkowo bliskie sąsiedztwo autostrady 

A4 
� postrzeganie wsi jako atrakcyjnego 

miejsca do Ŝycia i wypoczynku 
� rozwój szkolnictwa wyŜszego 
� duŜy potencjał ludności wykwalifikowanej 

w wieku produkcyjnym 
� aktywnie działające organizacje 

społeczne 
� walory krajobrazowo - przyrodnicze 
� zapotrzebowanie na usługi turystyczno-

rekreacyjne i produkty rolnictwa 
ekologicznego 

� baza noclegowo- wypoczynkowa 
� rozwój obszarów wiejskich-ekologiczne i 

agroturystyczne gospodarstwa rolne 
� doposaŜenie infrastruktury przy wsparciu 

środkami UE 
� moŜliwość pozyskania środków 

finansowych na rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

� promocja gospodarcza i turystyczna 
gminy (rajdy, zloty, zawody sportowe); 

� napływ turystów 
� zwiększenie standardu usług 

turystycznych 
� wykorzystanie walorów kulturowych 

obszaru i promocja walorów 
przyrodniczych obszaru chronionego  
Krajobrazu Jezior Nyskiego, 
Otmuchowskiego i Paczkowskiego 

� wprowadzenie atrakcyjnych produktów 
turystycznych w poszczególnych gminach 
obszaru 

� modernizacja i inwestycje w bazę 
turystyczną mogą stworzyć konkurencję 
dla oferty Czech 

� moŜliwość stworzenia doskonałego 
centrum turystycznego Opolszczyzny 

� wzrost znaczenia aktywnych form 
turystyki (wędkarstwo, jeździectwo, 
turystyka rowerowa) 

� moŜliwość współpracy turystycznej, 
polsko- czeskiej 

� współpraca z partnerami krajowymi i 
zagranicznymi 

� stworzenie społeczno – kulturalnych 
ośrodków na terenach wiejskich 

 

� brak środków finansowych gmin na 
rozwój turystyki 

� niepełne wykorzystanie środków UE ze 
względu na konieczność przygotowania 
dokumentacji technicznych i środki 
własne 

� niewykorzystanie środków pochodzących 
z unijnego programu pomocy bezzwrotnej 
dla obszarów wiejskich LADER+ 

� brak napływu kapitału inwestycyjnego  
� zmiana preferencji turystów 
� mała liczba turystów krajowych i 

zagranicznych 
� braki w infrastrukturze technicznej 
� brak wystarczającej bazy noclegowej dla 

ruchu turystycznego; 
� zaniedbanie renowacji i konserwacji 

zabytków 
� konkurencja regionów czeskich 
� wzrastający poziom ryzyka 

inwestycyjnego w sferze usług (w tym 
turystycznych) w warunkach nasilającej 
się konkurencji 

� brak stanowiska i porozumienia wśród 
społeczności lokalnych co do wizji 
rozwoju miejscowości 

� zagroŜenie powodziowe na terenach 
zalewowych 

� migracja ludzi młodych, wykształconych 
� brak polityki wspierania małej i średniej 

przedsiębiorczości 
� strefy ekonomiczne w województwach 

sąsiednich 
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Atrakcyjne połoŜenie i uwarunkowania przyrodnicze, bogate dziedzictwo kulturowe oraz 

znaczna ilość obiektów noclegowo - wypoczynkowych i gastronomicznych predestynuje  

obszar LGD do rozwoju turystyki. Aktywność społeczności lokalnej, przywiązanie do miejsca 

zamieszkania, duŜe zaangaŜowanie w realizację inicjatyw społecznych stanowią podstawę 

do działań w kierunku społeczno – gospodarczego rozwoju. W/w cechy uwidaczniają 

konieczność realizacji w strategii zadań wykorzystujących mocne strony obszaru.  

Do głównych barier w rozwoju  obszaru zaliczyć moŜna niezadowalający stan infrastruktury 

społeczno – kulturalnej, sportowo- rekreacyjnej, niewykorzystane moŜliwości rozwojowe 

miejscowości oraz brak pomysłów na ich rozwój. Biorąc pod uwagę połoŜenie geograficzne, 

walory przyrodniczo – krajobrazowe czynnikiem ograniczającym rozwój obszaru są: 

niewykorzystane walory przyrodniczo – kulturowe, turystyczne oraz zły stan zabytków 

zwłaszcza na terenach wiejskich. Utrzymujący się relatywnie wysoki poziom bezrobocia na 

obszarze LGD  oraz niewystarczające umiejętności lokalnych przedsiębiorców w 

wykorzystaniu funduszy oraz walorów i zasobów obszaru ograniczają jego rozwój społeczno- 

gospodarczy.  

Istniejące problemy wskazują na potrzebę doinwestowania infrastruktury turystycznej i około 

turystycznej, społeczno- kulturowej i rekreacyjnej, większej dbałości o istniejące zasoby 

przyrodnicze i kulturowe, poprawę warunków zarobkowania i zamieszkania społeczności. 

Rozwój obszaru LGD w przyjętych w LSR kierunkach zagroŜony jest jednak występowaniem 

wielu czynników zewnętrznych. Przewidziane w LSR długookresowe działania będą miały na 

celu ograniczenie, choć w części występujących zagroŜeń poprzez: przygotowanie i 

uświadomienie mieszkańców nt. do wykorzystania środków pomocowych w dziedzinach 

wymagających wsparcia, wskazanych w LSR. W efekcie wykorzystanie istniejącego 

potencjału, przy jednoczesnym niwelowaniu czynników ograniczających rozwój obszaru 

umoŜliwi zrealizowanie pojawiających się szans rozwojowych zawartych w analizie SWOT.  

 

6. Cele ogólne i szczegółowe 
 

Proponowane w LSR ogólne i szczegółowe opracowane zostały na podstawie istniejących 

problemów rozwojowych  obszaru, jego zasobów, przy uwzględnieniu szans rozwojowych 

oraz wizji rozwoju opracowanej podczas prowadzonych warsztatów, spotkań ze 

społecznością lokalną. Przyjęte w LSR cele ogólne mają długofalowy charakter,  a o ich 

osiągnięciu decydować będzie realizacja w okresie wdraŜania LSR celów szczegółowych i 

poszczególnych przedsięwzięć.  
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6.1. Wizja 
 
Wizja obszaru LGD określa przyszły obraz kierunków jego społeczno – gospodarczego 

rozwoju 

Nyskie Ksi ęstwo Jezior i Gór  to obszar atrakcyjny dla mieszkańców i turystów z 

zachowanym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, 

rozwijający się gospodarczo i społecznie, otwarty na współpracę partnerską dla poprawy 

jakości Ŝycia mieszkańców, rozwiązywania ich problemów . 

 
6.2. Cele ogólne, szczegółowe 
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Cel ogólny 1 

 
Poprawa jako ści Ŝycia mieszka ńców obszaru LGD  

 
Cel szczegółowy  

 
Cel szczegółowy 

1.1. Podniesienie atrakcyjności obszaru LGD 1.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców 
obszaru  LGD do wiedzy i informacji 

  Przedsi ęwzięcia 

 
I   Kształtowanie przestrzeni publicznej 
lub turystyczno- rekreacyjnej obszaru 
LGD 

II  Edukacja i informacja na obszarze LGD   
 

Cel ogólny 2 

 
Wykorzystanie lokalnych zasobów do rozwoju przedsi ębiorczo ści i 

aktywno ści mieszka ńców obszaru LGD 
 

2.1. Rozwój usług i pozarolniczych źródeł 
zarobkowania  

2.2. W zrost aktywności mieszkańców na 
rzecz rozwoju obszaru LGD 

  Przedsi ęwzięcia 

III  Aktywno ść gospodarcza mieszka ńców  
obszaru LGD 

 
IV  Aktywno ść społeczna  mieszka ńców 
obszaru LGD  

Cel ogólny 3 

 

Ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych i kultu rowych 

3.1. Poprawa stanu zachowania walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych dla 
przyszłych pokoleń 

3.2. Poprawa stanu zachowania  zasobów 
kulturowych dla przyszłych pokoleń 
 

  Przedsi ęwzięcia 

V  Ochrona, promocja obszarów  
przyrodniczo cennych i pomników 
przyrody  

VI. Ochrona, rewitalizacja i promocja 
niematerialnego i materialnego  
dziedzictwa kulturowego 
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6.3. Opis przedsi ęwzięć 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I 
 

 

Kształtowanie przestrzeni publicznej lub turystyczn o- rekreacyjnej obszaru LGD  
 
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:  
� Celu ogólnego 1 „Poprawa jako ści Ŝycia mieszka ńców obszaru LGD”  
� Celu szczegółowego  1.1. „Podniesienie atrakcyjno ści obszaru LGD”  
 
 

Uzasadnienie spójno ści specyfiki obszaru z celami 

Realizacja przedsięwzięcia związana z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej i 
rekreacyjno- turystycznej  wpłynie na  podniesienie atrakcyjności obszaru LGD jako miejsca 
zamieszkania oraz wypoczynku.  
Obszar LGD charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi i 
kulturowymi sprzyjającymi rozwojowi turystyki. Występujące atrakcje turystyczne, baza 
noclegowo – wypoczynkowa , specyficzny mikroklimat, przygraniczne połoŜenie stanowią o 
tradycjach wypoczynkowo- turystycznych obszaru. Brak infrastruktury wzbogacającej i 
wspomagającej turystykę, zwiększającej jej atrakcyjność to główne problemy obszaru 
wymagające działań w kierunku zaspokojenia potrzeb mieszkańców i turystów w zakresie 
dostępu, unowocześnienia i doinwestowania  atrakcji turystycznych oraz istniejącej bazy 
rekreacyjno – wypoczynkowej w kierunku zwiększenia jej atrakcyjności. 
Istniejące problemy w zakresie niewystarczająco ukształtowanej infrastruktury technicznej i 
społecznej  z uwzględnieniem obiektów uŜyteczności publicznej o funkcjach społeczno- 
kulturalno – sportowych, zaniedbania w estetyce miejscowości, słabe wykorzystanie 
moŜliwości rozwojowych sołectw stanowią uzasadnienie z kolei do realizacji działań w 
kierunku zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 
społecznych oraz  wykorzystaniu cech funkcjonalno – przestrzennych miejscowości.  
Realizacja celów poprzez m.in. budowę, remont modernizację i doposaŜenie obiektów 
pełniących funkcje społeczno- kulturalne oraz rekreacyjno- turystyczne, stworzenie lub 
zagospodarowanie infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i turystycznej warunkować  będzie 
rozwój obszaru z korzyścią dla jego mieszkańców, jak równieŜ odwiedzających go gości. 
W/w działania kształtować będą pozytywny wizerunek obszaru jako atrakcyjnego dla 
mieszkańców poprzez dostęp do spełniających swoje funkcje uŜytkowe  obiektów społeczno- 
kulturalno- sportowych oraz spełniać będą oczekiwania turystów poszukujących atrakcji 
podczas swojego pobytu. Poprawa jakości Ŝycia na obszarze przejawiać się będzie 
zadowoleniem mieszkańców, poczuciem więzi z miejscem zamieszkania i satysfakcją z 
postrzegania ich miejsca zamieszkania jako atrakcyjnego przez gości. Dodatkowo wzrost 
liczby turystów będzie miało przełoŜenie na rozwój gospodarczy obszaru, dochody 
samorządów  i tym samym na wzrost moŜliwości dalszego inwestowania  w rozwój obszaru 
w celu poprawy jakości Ŝycia mieszkańców, jego konkurencyjności i pozytywnego wizerunku.  
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Grupy docelowe beneficjentów 

Zgodnie z grupą beneficjentów w ramach działania WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 
PROW 2007-2013 m.in.:   
gminy, instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, 
kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacje pozarządowe mające status organizacji 
poŜytku publicznego, osoby fizyczne, prawne, stowarzyszenia, fundacje.  
 
Lista rekomendowanych operacji 

Odnowa i rozwój wsi 

Preferowane będą operacje:  

� budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŜenia obiektów: 
� pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe (z 

wyłączeniem szkól, przedszkoli, Ŝłobków) 
� kształtowania obszaru przestrzeni publicznej  

� budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŜenia obiektów małej architektury 
� budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŜenia placów zabaw, miejsc rekreacji, 

ścieŜek rowerowych, szlaków pieszych oraz obiektów sportowych z wyłączeniem  sal 
sportowych  przeznaczonych wyłącznie dla szkól lub przedszkoli  

� odnawianie, budowa placów parkingowych, chodników, oświetlenia ulicznego 
� wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania 

terenu w miejscowości, jeŜeli jest niemoŜliwe ich odnowienie i dalsze uŜytkowanie 
� zakup i odnowienie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji 

budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne 
� zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym 

budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele 
publiczne 

� budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŜenia obiektów i infrastruktury pełniących 
funkcje rekreacyjne i turystyczne 

� budowy, przebudowy lub remontu oraz wyposaŜenia  obiektów małej architektury i 
targowisk, 

� zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji  
lub w celu poprawy estetyki miejscowości  

� urządzanie i porządkowanie  terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku  
WdraŜanie LSR – Małe projekty 

Preferowane będą operacje:  

� zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów  drogowych dróg 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich  

� remont połączony z modernizacją   lub wyposaŜeniem  istniejących świetlic wiejskich  
oraz innych obiektów pełniących ich funkcję 

� zagospodarowanie terenu  przylegającego do istniejących świetlic wiejskich  oraz innych 
obiektów pełniących ich funkcję 

� wyposaŜenie obiektów  pełniących funkcje turystyczne  i rekreacyjne z wyłączeniem  
hoteli, moteli,  pensjonatów oraz bazy gastronomicznej 

� budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją małej infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej (punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, biwakowych, 
tras narciarstwa biegowego, zjazdowego, szlaków wodnych, rowerowych, konnych, 
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ścieŜek spacerowych) 

� zagospodarowanie lub oznakowanie  obiektów małej infrastruktury turystycznej  i 
rekreacyjnej  

� utworzenie, zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji 
turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą  turystyczną 
obszaru  objętego LSR 

� prowadzenie  badań  nad obszarem  wdraŜania  LSR innych niŜ  realizowane w ramach 
działania  o którym mowa  w rat. 5 ust.1 pkt.23 (Funkcjonowanie LGD) ustawy o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich   
 

Projekty współpracy  

Preferowane będą operacje:  

� wymiana doświadczeń z innymi LGD, stowarzyszeniami i innymi organizacjami o 
podobnym profilu działania na terenie kraju i za granicą 

� wymiana doświadczeń z innymi LGD, które swym zasięgiem obejmują obszary 
atrakcyjne turystycznie 

� realizacja inicjatyw z innymi partnerami w zakresie działań na rzecz promocji turystycznej 
obszaru, jego walorów przyrodniczo- kulturowych i atrakcji turystycznych 

Aktywizacja i nabywanie umiej ętności  

Preferowane będą działania informacyjno – promocyjne, doradcze, szkoleniowe  
  

PRZEDSIĘWZIĘCIE II 
 

Edukacja i informacja na obszarze LGD   
 
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:  
� Celu ogólnego 1 „Poprawa jako ści Ŝycia mieszka ńców obszaru LGD”  
� Celu szczegółowego 1.2 „Zwi ększenie dost ępności mieszka ńców obszaru LGD do 

wiedzy i informacji” 
 
 

Uzasadnienie spójno ści specyfiki obszaru z celami 

Realizacja przedsięwzięcia związana jest ze stworzeniem moŜliwości rozwijania 
zainteresowań, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności w miejscu zamieszkania w celu 
osobistego rozwoju, jak równieŜ wielokierunkowego rozwoju obszaru. 
Obszar LGD charakteryzuje się duŜą liczbą działających organizacji społecznych, 
skupionych w większości wokół grup odnowy wsi, aktywnych w realizacji lokalnych inicjatyw. 
Głównym problemem mieszkańców jest jednak niski poziom kompetencji i umiejętności w 
pozyskiwaniu środków na realizację inicjatyw w tym edukacyjnych, integracyjnych oraz w 
zakresie doinwestowania istniejącej bazy i wykorzystania lokalnych zasobów. Nowe 
moŜliwości pozyskiwania środków finansowych przez przedstawicieli sektora publicznego, 
społecznego i gospodarczego obszaru LGD wymaga prowadzenia działań w kierunku 
dostępu do informacji i wzrostu poziomu wiedzy. 
Istniejące bariery w postaci: niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury szkoleniowej na 
terenach wiejskich z uwzględnieniem m.in. wyposaŜenia i dostępu do Internetu oraz 
stosunkowo mała ilość organizowanych przez społeczność lokalną inicjatyw szkoleniowych 
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wpływają na kształtowanie się negatywnej świadomości, Ŝe zamieszkanie na terenie 
wiejskim ogranicza moŜliwości rozwojowe jego mieszkańców. W/w problemy stanowią 
uzasadnienie do realizacji działań w kierunku zaspokojenia potrzeb edukacyjnych 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz  realizacji lokalnych 
inicjatyw. 
Realizacja celów poprzez wykorzystanie narzędzia jakim jest Internet czy stworzenie bazy 
szkoleniowej, umoŜliwi mieszkańcom obszaru uczestnictwo w szeregu, róŜnotematycznych 
działań szkoleniowych, edukacyjnych  oraz ich organizacji przez mieszkańców na własne 
potrzeby.  Realizacja działań w zakresie kreowania rozwoju intelektualnego, budowania 
kapitału społecznego, aktywizacji  oraz  rozwijania zainteresowań mieszkańców wpływać 
będzie na poprawę jakości Ŝycia na obszarze w aspekcie  motywacji, zadowolenia i 
satysfakcji mieszkańców zamieszkania na obszarze otwartym na wiedzę i informację. 
Korzyści wynikające z zainwestowania w osobisty rozwój stanowić będą narzędzie do 
realizacji kolejnych przedsięwzięć na rzecz  rozwoju całej społeczności a w następstwie 
obszaru.  
 
 

Grupy docelowe beneficjentów 

Zgodnie z grupą beneficjentów w ramach działania WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 
PROW 2007-2013 m.in.:   
gminy, instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, 
organizacja pozarządowa mająca status organizacji poŜytku publicznego, stowarzyszenia, 
fundacje, osoby fizyczne lub osoby prawne. 
Lista rekomendowanych operacji 

Odnowa i rozwój wsi 

Preferowane będą operacje:  

� budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŜenia obiektów: 
� pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne  (z wyłączeniem szkól, 

przedszkoli, Ŝłobków) i przystosowanie do celów szkoleniowych 
WdraŜanie LSR – Małe projekty 

Preferowane będą operacje:  

� organizacja  szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym  
dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niŜ  w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

� udostępnienie urządzeń i sprzętu ( w tym komputerowego z uwzględnieniem dostępu do      
Internetu) z wyłączeniem  środków transportu napędzanych mechanicznie   

� prowadzenie  badań  nad obszarem  wdraŜania  LSR innych niŜ  realizowane w ramach 
działania  o którym mowa  w rat. 5 ust.1 pkt.23 (Funkcjonowanie LGD) ustawy o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich   

Aktywizacja i nabywanie umiej ętności  

Preferowane będą działania informacyjno – promocyjne, doradcze, szkoleniowe 

Aktywizacja i nabywanie umiej ętności  

Preferowane będą działania informacyjno – promocyjne, doradcze, szkoleniowe, 
wykonywanie analiz i badań dot. ruchu turystycznego, trendów w turystyce 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE III 

 
Aktywno ść gospodarcza mieszka ńców  obszaru LGD 

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:  
� Celu ogólnego 2 „Wykorzystanie lokalnych zasobów do rozwoju przedsi ębiorczo ści 

i aktywno ści mieszka ńców obszaru LGD”  
� Celu szczegółowego  2.1. „Rozwój usług i pozarolniczych źródeł zarobkowania”  
 
Uzasadnienie spójno ści specyfiki obszaru z celami 

Realizacja przedsięwzięcia związana jest ze stworzeniem moŜliwości rozwoju 
mikroprzedsiębiorczości i pozarolniczych źródeł zarobkowania przy wykorzystaniu 
istniejącego potencjału i lokalnych zasobów.  
Z uwagi na specyfikę obszaru zasadnym będzie rozwój usług  warunkujących jego 
turystyczno – rekreacyjny rozwój. Jednym z istotnych czynników jest wzrost aktywności 
przedsiębiorców w zakresie usług turystycznych, agroturystycznych i pokrewnych  
związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Z drugiej strony mając na uwadze 
strukturę mikroprzedsięborczości ( przewaga w sektorze przemysłu, budownictwa i usług) 
oraz problem  stosunkowo wysokiego poziomu bezrobocia oraz braku alternatywnych form 
zatrudnienia poza rolnictwem zasadnym jest wsparcie innych form rozwoju aktywności 
gospodarczej. 
Barierą w rozwoju mikroprzedsiębiorczości z jednej strony jest brak kompetencji i  
niewystarczających umiejętności lokalnych przedsiębiorców w wykorzystaniu funduszy 
pomocowych,  z drugiej brak rozeznania w lokalnych zasobach i moŜliwościach ich 
wykorzystania.  
Realizacja celów oparta będzie na działaniach związanych z dostarczeniem niezbędnej 
wiedzy oraz stworzeniu  moŜliwości pozyskiwania środków  na  rozwój 
mikroprzedsiębiorczości i usług. Aktywizacja mieszkańców  wpłynie pozytywnie na:  wzrost 
zainteresowania podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej, stworzeniem lub 
utrzymaniem miejsc pracy i tym samym będzie miała odzwierciedlenie w jakości Ŝycia 
mieszkańców.  
Grupy docelowe beneficjentów 

Zgodnie z grupą beneficjentów w ramach działania WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 
PROW 2007-2013 m.in.:   
osoby fizyczne lub osoby prawne,  osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, 
jako rolnik, małŜonek rolnika lub domownik, jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, które prowadzą (podejmują) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo 
zatrudniające poniŜej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln 
euro. 
Lista rekomendowanych operacji 

RóŜnicowanie w kierunku działalno ści nierolniczej 

Preferowane będą operacje:  
� z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności pozarolniczej  w zakresie usług turystycznych, 

agroturystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w zakresie 
rzemiosła i rękodzielnictwa oraz operacje w zakresie usług: dla gospodarstw rolnych lub 
leśnictwa, dla ludności, transportowych, komunalnych, w zakresie sprzedaŜy hurtowej i 
detalicznej , robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, przetwórstwa  produktów 
rolnych  lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, 
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wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług 
informatycznych 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsi ębiorstw 
 
Preferowane będą operacje:  
� z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, 

działających w zakresie usług turystycznych, agroturystycznych oraz związanych ze 
sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w zakresie rzemiosła i rękodzielnictwa oraz operacje 
w zakresie usług: dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, dla ludności, transportowych, 
komunalnych, w zakresie sprzedaŜy hurtowej i detalicznej , robót i usług budowlanych 
oraz instalacyjnych, przetwórstwa  produktów rolnych  lub jadalnych produktów leśnych, 
magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z 
biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych 

Aktywizacja i nabywanie umiej ętności  

Preferowane będą działania informacyjno – promocyjne, doradcze, szkoleniowe 

PRZEDSIĘWZIĘCIE IV 
 

Aktywno ść społeczna  mieszka ńców obszaru LGD 
 
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:  
� Celu ogólnego 2 – „Wykorzystanie lokalnych zasobów do rozwoju 

przedsi ębiorczo ści i aktywno ści mieszka ńców obszaru LGD”  
� Celu szczegółowego    2.2. „W zrost aktywno ści mieszka ńców na rzecz rozwoju 

obszaru LGD” 
 
Uzasadnienie spójno ści specyfiki obszaru z celami 

Realizacja przedsięwzięcia związana jest z pobudzeniem aktywności społecznej 
mieszkańców obszaru LGD poprzez wzrost liczby organizowanych przez nią inicjatyw z 
wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych.  
Obszar LGD charakteryzuje się duŜą liczbą realizowanych inicjatyw kulturalnych i 
sportowych co nie zmienia faktu narastających trudności z finansowaniem w/w 
przedsięwzięć oraz właściwego podejścia do wykorzystania lokalnych tradycji i walorów.  
 Następstwem administracyjnych barier funkcjonowania podmiotów, obniŜonej motywacji, 
niewystarczającej wiedzy oraz braku pomysłów na rozwój miejscowości jest słabo 
wykorzystany potencjał społeczności lokalnej  oraz  niewystarczające  wykorzystane 
moŜliwości rozwojowych  obszaru LGD. W/w zjawisko przejawia się w małej ilości 
przedsięwzięć promujących specyfikę i unikalne wartości obszaru, globalnie realizujących 
wizję obszaru atrakcyjnego dla mieszkańca i turysty  z wypracowanym produktem – imprezy, 
przedsięwzięcia, miejsca  znamienne dla obszaru.  
Realizacja celów oparta będzie na wykorzystaniu potencjału lokalnych organizacji i 
podmiotów do rozwoju obszaru i jego promocji. Wzmocnienie organizacyjne, pokazanie 
dobrych praktyk, zintegrowanie działań pozwoli właściwie wykorzystać istniejące zasoby i 
ograniczać negatywne zjawiska społeczne  takie jak: brak motywacji, brak samodzielności 
organizacji, trudności w funkcjonowaniu.  
Prowadzone działania w zakresie organizacji Ŝycia społeczno-kulturalnego mieszkańców 
obszaru, integracji mieszkańców, ochrony jego toŜsamości, tradycji, dziedzictwa  
kulturowego wpłynie nie tylko na rozwój społeczny ale równieŜ gospodarczy obszaru i 
podniesienie tym samym jego atrakcyjność turystyczną.  
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Grupy docelowe beneficjentów 

Zgodnie z grupą beneficjentów w ramach działania WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 
PROW 2007-2013 m.in.:   
Gminy, instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, 
organizacja pozarządowa mająca status organizacji poŜytku publicznego, stowarzyszenia, 
fundacje, osoby fizyczne lub osoby prawne, osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu 
rolników, jako rolnik, małŜonek rolnika lub domownik, jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, które prowadzą (podejmują) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo 
zatrudniające poniŜej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln 
euro. 
 
Lista rekomendowanych operacji 

Odnowa i rozwój wsi 

Preferowane będą operacje: 
� budowa, przebudowa, remont, wyposaŜenie obiektów budowlanych przeznaczonych na 

cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal 
ekspozycyjnych, witryn i innych  

� zakup towarów słuŜącym  przedsięwzięciom związanym  z kultywowaniem tradycji  
społeczności lokalnych  lub tradycyjnych zawodów 

WdraŜanie LSR – Małe projekty 

Preferowane będą operacje:  

� rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez 
� promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem zasobów 

historycznych, przyrodniczych, i dziedzictwa kulturowego z wyłączeniem  remontu i 
budowy budynków mieszkalnych  

� promocję i organizację aktywnego trybu Ŝycia z wyłączeniem  remontu i budowy 
budynków mieszkalnych  

� promocję lokalnej przedsiębiorczości  
� kultywowanie miejscowych  tradycji, obrzędów, zwyczajów, języka regionalnego i 

gwary  
� kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła 

� organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych, sportowych 
związanych z  promocja lokalnych walorów 

� przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych  
dotyczących obszaru objętego LSR  

� prowadzenie  badań  nad obszarem  wdraŜania  LSR innych niŜ  realizowane w ramach 
działania  o którym mowa  w rat. 5 ust.1 pkt.23 (Funkcjonowanie LGD) ustawy o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich   

 
Projekty współpracy  

Preferowane będą operacje:  

� wymiana doświadczeń i współpracy z innymi LGD, stowarzyszeniami na terenie kraju i za 
granicą, realizowanie wspólnych inicjatyw 

Aktywizacja i nabywanie umiej ętności  
Preferowane będą działania informacyjno – promocyjne, doradcze, szkoleniowe oraz  
udział LGD w lokalnych inicjatywach 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE V 

 
Ochrona, promocja obszarów  przyrodniczo cennych i pomników 

przyrody 
 
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:  
� Celu ogólnego 3 –„Ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych i kultu rowych”  
�  Celu szczegółowego 3.1. „Poprawa stanu zachowania walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych dla przyszłych pokole ń”  
 
Uzasadnienie spójno ści specyfiki obszaru z celami 

Realizacja przedsięwzięcia związana jest z podjęciem działań podnoszących poziom 
ochrony i promocji istotnych z uwagi na rozwój obszaru zasobów przyrodniczych i 
krajobrazowych z korzyścią dla jego mieszkańców i turystów.  
Obszar LGD charakteryzuje się atrakcyjnym turystycznie środowiskiem przyrodniczym i 
krajobrazowym o duŜej ilości miejsc przyrodniczo cennych i chronionych.  Niewystarczająca 
dbałość o zasoby przyrodnicze, braki w infrastrukturze chroniące i eksponujące istniejące 
zasoby  nie sprzyjają ochronie ani wykorzystaniu unikalnych zasobów i kluczowych dla 
rozwoju obszaru. W efekcie kluczowym problemem są częściowo niewykorzystane 
moŜliwości płynące z posiadanego bogactwa przyrodniczego.  
Realizacja celów  oparta będzie na poprawie stanu zachowania oraz właściwej promocji i 
wyeksponowania walorów przyrodniczo- krajobrazowych. Prowadzone działania wpłyną na 
wzrost atrakcyjności obszaru, jak równieŜ mogą zostać do wprowadzenia na rynek nowych 
produktów turystycznych.  
Wykorzystanie i promocja bogactwa przyrodniczego zwiększy zainteresowanie turystów  
oraz wpłynie na wzrost poczucia toŜsamości i odpowiedzialności mieszkańców za jego 
rozwój oraz kształtować będzie wizerunek obszaru jako atrakcyjnego do zamieszkania i 
wypoczynku.  
 
Grupy docelowe beneficjentów 

Zgodnie z grupą beneficjentów w ramach działania WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 
PROW 2007-2013 m.in.:   
gminy, instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, 
kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji 
poŜytku publicznego, osoby fizyczne lub osoby prawne 
 
Lista rekomendowanych operacji 

WdraŜanie LSR – Małe projekty 

Preferowane będą operacje:  

� Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług 
opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki, lokalnym 
dziedzictwie  przyrodniczym albo podnoszenie jakości tych produktów lub usług poprzez: 
� udział w targach  i konkursach produktów  lub usług lokalnych  
� promocję  produktów i usług lokalnych 
� uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości 
� budowę, adaptację lub wyposaŜenie niemieszkalnych obiektów  budowlanych 
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wykorzystywanych do prowadzenia  wyrobu i sprzedaŜy produktów lub usług 
lokalnych 

� badanie  rynku produktów  lub usług lokalnych – z wyłączeniem działalności rolniczej  
� Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia 

warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej w tym polegającej na 
wynajmie pokoi  w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej  

� przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych  
dotyczących obszaru objętego LSR  

� promowanie, zachowanie , odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie  cennego., 
lokalnego  dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego , w szczególności obszarów 
objętych  poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym  obszarów NATURA 2000  

� budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją małej infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej (ścieŜek dydaktycznych) 

 
Projekt współpracy 

Działania na rzecz promocji turystycznej obszaru, jego walorów przyrodniczo- kulturowych i 
atrakcji turystycznych 
Aktywizacja i nabywanie umiej ętności  

Preferowane będą działania informacyjno – promocyjne, doradcze, szkoleniowe 

PRZEDSIĘWZIĘCIE VI 
 

Ochrona, rewitalizacja i promocja niematerialnego i  materialnego  
dziedzictwa kulturowego 

 
 
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:  
� Celu ogólnego 3 –„Ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych i kultu rowych”  
�  Celu szczegółowego 3.2. „Poprawa stanu zachowania  zasobów kulturowych dla 

przyszłych pokole ń”  
 
Uzasadnienie spójno ści specyfiki obszaru z celami 

Realizacja przedsięwzięcia związana jest z podjęciem działań podnoszących poziom 
ochrony i promocji istotnych z uwagi na rozwój obszaru zasobów kulturowych z korzyścią dla 
jego mieszkańców i turystów.  
Obszar LGD cechuje bogactwo obiektów dziedzictwa kulturowego. Wiele miejsc, cennych 
pod względem architektonicznym i historycznym wskazuje na niedostateczna dbałoś o w/w 
obiekty zwłaszcza na obszarach wiejskich.  
Odrestaurowane zabytki na terenach wiejskich niejednokrotnie o bardzo duŜej wartości 
kulturowej stanowić będą poszerzenie oferty turystycznej oferowanej przez ośrodki miejskie 
na których terenie występuje większa koncentracja obiektów zabytkowych.  
Realizacja celów  oparta będzie na poprawie stanu zachowania oraz właściwej promocji i 
wyeksponowania obiektów   pozostających poza większym  zainteresowaniem społeczności 
lokalnej oraz turystów ich występowaniem i wartością historyczną. 
Wykorzystanie i promocja kulturowego dziedzictwa  zwiększy zainteresowanie turystów  
obszarem oraz wpłynie na wzrost poczucia toŜsamości i odpowiedzialności mieszkańców za 
jego rozwój.   
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Grupy docelowe beneficjentów 

Zgodnie z grupą beneficjentów w ramach działania WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 
PROW 2007-2013 m.in.:   
gminy, instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, 
kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji 
poŜytku publicznego, osoby fizyczne lub osoby prawne 
Lista rekomendowanych operacji 

Odnowa i rozwój wsi 

Preferowane będą operacje:  

� rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 
ewidencją zabytków , uŜytkowanych na cele publiczne  

� rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 
ewidencją zabytków obiektów małej architektury, 

� odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci 
� odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej 

wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków  
� odnawiania  cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków 

 
WdraŜanie LSR – Małe projekty 

Preferowane będą operacje:  

� Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług 
opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki, lokalnym 
dziedzictwie w tym kulturowym, historycznych  albo podnoszenie jakości tych produktów 
poprzez:  
� udział w targach  i konkursach produktów  lub usług lokalnych  
� promocję  produktów i usług lokalnych 
� uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości 
� budowę, adaptację lub wyposaŜenie niemieszkalnych obiektów  budowlanych 

wykorzystywanych do prowadzenia  wyrobu i sprzedaŜy produktów lub usług 
lokalnych 

� badanie  rynku produktów  lub usług lokalnych – z wyłączeniem działalności rolniczej  
� Remont lub  wyposaŜenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich 

funkcję  
� Odbudowę, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków 
� przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych  

dotyczących obszaru objętego LSR  
 
Projekt współpracy 

działania na rzecz promocji turystycznej obszaru, jego walorów przyrodniczo- kulturowych i 
atrakcji turystycznych 
Aktywizacja i nabywanie umiej ętności  

Preferowane będą działania informacyjno – promocyjne, doradcze, szkoleniowe 
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6.4. Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania ka Ŝdego 
przedsi ęwzięcia  
 

Przedsi ęwzięcie I 
Kształtowanie przestrzeni publicznej lub turystyczn o- rekreacyjnej obszaru LGD  
 
 
 
 

Opis 

 
Wskaźniki realizacji 

przedsi ęwzięcia 
 

 
Warto ść 

docelowa 
Źródła 

weryfikacji 

Cel ogólny 

1. Poprawa jakości Ŝycia 
mieszkańców obszaru LGD 
 
 
 

Wskaźniki oddziaływania 
 
� średni wskaźnik salda 

migracji wewnętrznych i 
zagranicznych  na 1000 
mieszkańców w latach 
2009-2015 

 
 
� średni wskaźnik wzrostu 

liczby udzielonych 
noclegów na obszarze 
LGD w latach 2009-2015 

 

 
 
 

Nie 
przekroczy 

(- 8) 
 
 
 
 
 

1,5%  
 
 

 

 
� Dane 

LGD  
� Dane 

GUS 
� Dane z 

gmin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cel szczegółowy 

1.1. Podniesienie atrakcyjności 
obszaru  
 

Wskaźniki rezultatu: 
 
� liczba osób 

korzystających z 
nowych/zmodernizowanyc
h obiektów sportowych lub 
rekreacyjnych lub 
turystycznych w latach 
2009-2015 

 
� liczba spotkań, imprez, 

lokalnych inicjatyw 
zorganizowanych w 
nowych, 
zmodernizowanych 
obiektach w latach 2009-
2015 

 
 
� liczba osób korzystająca z 

utworzonych , 
wyposaŜonych lub 
odremontowanych świetlic 
wiejskich  w latach 2009-
2015 
 
 

 
 
 

10 000 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

8 000 
 

 
 
 
 

 
� Dane 

LGD  
� Dane od 

beneficje
ntów, 
sprawozd
ania  
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� liczba miejscowości, w 

których zrealizowano 
projekty dotyczące 
modernizacji przestrzeni 
publicznej w latach 2009-
2015 

 
 
� Liczba osób 

korzystających z punktów 
informacji turystycznej lub 
bazy informacji 
turystycznej lub stron 
internetowych w latach 
2009-2015  

 

 
 

4 
 
 
 
 

 
 
 

6000 

Działania PROW 

Odnowa i rozwój 
wsi 

Operacje w zakresie: 
 
budowy, przebudowy, remontu 
lub wyposaŜenia obiektów 
pełni ących funkcje publiczne, 
społeczno-kulturalne, 
rekreacyjne i sportowe , 
kształtowania obszaru 
przestrzeni publicznej , 
wyburzenie i rozbiórka 
zdewastowanych obiektów 
budowlanych, zakup i odnowienie 
obiektów charakterystycznych dla 
danego regionu lub tradycji 
budownictwa wiejskiego i ich 
adaptacji na cele publiczne, 
zakupu obiektów 
charakterystycznych dla tradycji 
budownictwa w danym regionie, 
budowy, przebudowy, remontu 
lub wyposa Ŝenia obiektów i 
infrastruktury pełni ących 
funkcje rekreacyjne i 
turystyczne, zagospodarowanie 
zbiorników i cieków wodnych, 
urządzanie i porz ądkowanie  
terenów zielonych, parków lub 
innych miejsc wypoczynku  

Wskaźnik produktu: 
 
� Liczba nowych lub 

zmodernizowanych  
obiektów uŜyteczności 
publicznej pełniących 
funkcje społeczne-lub  
kulturalne lub sportowe w 
latach 2009-2015 

 
 
� Liczba  nowych lub 

zmodernizowanych  
obiektów infrastruktury  
turystycznej lub 
rekreacyjnej  ( szlaki 
turystyczne, obiekty małej 
infrastruktury , centra wsi, 
parki, tereny zielone) w 
latach 2009-2015 

 

 
 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
� Dane 

LGD  
� Dane od 

beneficje
ntów, 
sprawozd
ania   

 

Małe projekty 

Operacje w zakresie: 
 
zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, remont  połączony z 
modernizacj ą   lub 
wyposa Ŝeniem  istniej ących 
świetlic wiejskich  oraz innych 
obiektów pełni ących ich funkcj ę 
oraz zagospodarowanie terenu  
przylegającego do tych obiektów , 
wyposaŜenie obiektów  pełniących 
funkcje turystyczne  i rekreacyjne 
z wyłączeniem  hoteli, moteli,  
pensjonatów oraz bazy 
gastronomicznej,  

Wskaźnik produktu:  
 
� liczba wyposaŜonych lub 

zmodernizowanych  
świetlic wiejskich lub 
innych obiektów 
pełniących ich funkcję w 
latach  2009-2015 

 
 
� liczba nowych lub 

zmodernizowanych  
obiektów małej 
infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej w latach 

 
 

 
 

7 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 

 
 
 
 
� Dane 

LGD  
� Dane od 

beneficje
ntów, 
sprawozd
ania   
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budowa, odbudowa, 
przebudowa, remont poł ączony 
z modernizacj ą małej 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej, 
zagospodarowanie lub 
oznakowanie  obiektów małej 
infrastruktury turystycznej  i 
rekreacyjnej, utworzenie, 
zmodernizowanie punktów 
informacji turystycznej, bazy 
informacji turystycznej oraz 
stron internetowych 
związanych tematycznie z 
ofert ą  turystyczn ą obszaru  
obj ętego LSR, prowadzenie  
badań  nad obszarem  
wdra Ŝania  LSR  
 

2009-2015 
 
� liczba nowych lub 

zmodernizowanych  
punktów informacji 
turystycznej lub bazy 
informacji turystycznej lub 
stron internetowych w 
latach  2009-2015 

 
 
 

2 

Projekty 
współpracy  

Operacje w zakresie: 
 
wymiana doświadczeń z innymi 
LGD, stowarzyszeniami i innymi 
organizacjami o podobnym profilu 
działania na terenie kraju i za 
granicą, realizacja inicjatyw z 
innymi partnerami w zakresie 
działań na rzecz promocji 
turystycznej obszaru, jego 
walorów przyrodniczo- 
kulturowych i atrakcji 
turystycznych  

Wskaźnik produktu: 
 
� liczba punktów 

rekreacyjno- 
informacyjnych  na 
obszarze LGD w latach 
2009-2015r 

 
� liczba wydanych folderów 

informacyjno- 
promocyjnych w latach 
2009-2015 

 

 
 
 

4 
 
 
 
 

12 000 

 
� Dane 

LGD 

 

 
Przedsi ęwzięcie II 

Edukacja i informacja na obszarze LGD 
 
 
 Opis Wskaźniki realizacji 

przedsi ęwzięcia 
Warto ść 

docelowa 
Źródła 

weryfikacji 

Cel ogólny 

1. Poprawa jakości Ŝycia 
mieszkańców obszaru LGD 
 
 
 

Wskaźniki oddziaływania: 
 
� średni wskaźnik salda 

migracji wewnętrznych i 
zagranicznych  na 1000 
mieszkańców w latach  
2009-2015 

 
 

 
Nie 

przekroczy 
(- 8) 

 

 
� Dane 

GUS 
 
 
 

Cel szczegółowy 

1.2. Zwiększenie dostępności 
mieszkańców obszaru do wiedzy i 
informacji 
 

Wskaźniki rezultatu: 
 
� liczba osób 

korzystających z Internetu 
i sprzętu komputerowego 
lub szkoleniowego  w 
latach 2009-2015 

 
 

 
 
 

3000 
 
 
 
 
 

 
� Dane 

LGD  
� Dane od 

beneficjen
tów 
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� liczba osób 

korzystających z 
nowych/zmodernizowanyc
h obiektów pełniących 
funkcje szkoleniowe w 
latach 2009-2015  

 
� liczba uczestników 

szkoleń zorganizowanych 
w ramach wdraŜania LSR 
w latach 2009-2015 

 
�  liczba miejscowości w 

których uruchomiono 
Internet w latach 2009-
2015  

 
 

1000 
 
 
 
 

2000 
 
 

 
3  

Działania PROW 

Małe projekty 

Operacje w zakresie: 
 
organizacja  szkoleń i innych 
przedsięwzięć o charakterze 
edukacyjnym i warsztatowym  dla 
podmiotów z obszaru objętego 
LSR ,udost ępnienie urz ądzeń i 
sprz ętu ( w tym komputerowego 
z uwzgl ędnieniem dost ępu do      
Internetu),   
prowadzenie  badań  nad 
obszarem  wdraŜania  LSR  

Wskaźniki produktu: 
 
 
� liczba zrealizowanych 

inicjatyw edukacyjnych na 
obszarze LGD w latach 
2009-2015  

 
� liczba obiektów 

przystosowanych do 
celów szkoleniowych w 
latach 2009-2015 

 
� liczba obiektów  z 

dostępem do sprzętu 
komputerowego lub 
Internetu w latach 2009-
2015 

 

 
 
 

7 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

 
� Dane od 

beneficjen
tów 

 

Aktywizacja i 
nabywanie 

umiej ętności  

Operacje w zakresie: 
 
działania informacyjno – 
promocyjne, doradcze, 
szkoleniowe 

Wskaźniki produktu: 
 
� ilość szkoleń z zakresu 

małych projektów w latach 
2009-2015 

 
�  liczba uczestników 

szkoleń z zakresu małych 
projektów w latach 2009-
2015 

 
� liczba osób/ podmiotów 

korzystających z 
doradztwa z zakresu 
małych w latach 2009-
2015 

 
� liczba ulotek  i folderów 

informujących o  LGD i 
LSR w latach 2009-2015 
 

 
 

 
15 

 
 
 

200 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

3000 
 
 

 
 
� Dane 

LGD  
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Przedsi ęwzięcie III 
Aktywno ść gospodarcza mieszka ńców obszaru LGD 

 
 
 Opis Wskaźniki realizacji 

przedsi ęwzięcia 
Warto ść 

docelowa 
Źródła 

weryfikacji 

Cel ogólny 

2. Wykorzystanie lokalnych 
zasobów do rozwoju 
przedsiębiorczości i aktywności 
mieszkańców obszaru LGD 

Wskaźniki oddziaływania: 
 
� Średni % wzrost 

dochodów własnych gmin 
obszaru LGD do 2015r. 
latach 2009-2015 

 

 
 

1% 

 
� Dane 

GUS 
 
 

Cel szczegółowy 

2.1. Rozwój usług i 
pozarolniczych źródeł 
zarobkowania   

Wskaźniki rezultatu: 
 
� liczba utworzonych 

miejsc pracy na obszarze 
LGD (etaty) w latach 
2009-2015 

 
 

 
 
 

5 
 

� Dane od 
beneficjen
tów 

 
�  Wpisy do 

rejestru w 
urzędach 
gmin 

 
Działania PROW 

RóŜnicowanie w 
kierunku 

działalno ści 
nierolniczej 

 
Operacje w zakresie: 
 
 podj ęcie lub rozwój 
działalno ści pozarolniczej  w 
zakresie usług turystycznych, 
agroturystycznych, związanych 
ze sportem, rekreacją i 
wypoczynkiem, rzemiosłem i 
rękodzielnictwem,  usług: dla 
gospodarstw rolnych lub 
leśnictwa, dla ludności, 
transportowych, komunalnych, w 
zakresie sprzedaŜy hurtowej i 
detalicznej , robót i usług 
budowlanych oraz 
instalacyjnych, przetwórstwa  
produktów rolnych  lub jadalnych 
produktów leśnych, 
magazynowania lub 
przechowywania towarów, 
wytwarzania produktów 
energetycznych z biomasy, 
rachunkowości, doradztwa lub 
usług informatycznych 

Wskaźniki produktu: 
 
� liczba nowopowstałych 

lub rozwiniętych 
działalności 
pozarolniczych  w latach 
2009-2015 

 

 
 

5 

 
� Dane 

LGD 
 
� Dane od 

beneficjen
tów 

 
�  Wpisy do 

rejestru w 
urzędach 
gmin 

 
 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsi ę-

biorstw 

 
Operacje w zakresie: 
 
tworzenie lub rozwój 
mikroprzedsi ębiorstw w 
zakresie usług turystycznych, 
agroturystycznych oraz 
związanych ze sportem, 
rekreacją i wypoczynkiem , 
rzemiosłem i rękodzielnictwem 
oraz operacje w zakresie usług: 

Wskaźniki produktu 
 
� liczba nowopowstałych 

lub rozwiniętych 
podmiotów 
gospodarczych 
(mikroprzedsiębiorstw) w 
latach 2009-2015 

 

 
 

5 

� Dane 
LGD 

 
� Dane od 

beneficjen
tów 

 
�  Wpisy do 

rejestru w 
urzędach 
gmin 
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dla gospodarstw rolnych lub 
leśnictwa, dla ludności, 
transportowych, komunalnych, w 
zakresie sprzedaŜy hurtowej i 
detalicznej , robót i usług 
budowlanych oraz 
instalacyjnych, przetwórstwa  
produktów rolnych  lub jadalnych 
produktów leśnych, 
magazynowania lub 
przechowywania towarów, 
wytwarzania produktów 
energetycznych z biomasy, 
rachunkowości, doradztwa lub 
usług informatycznych 

 

Aktywizacja i 
nabywanie 

umiej ętno ści 

 
Operacje w zakresie: 
 
działania informacyjno – 
promocyjne, doradcze, 
szkoleniowe  

Wskaźniki produktu: 
 
� liczba szkoleń z zakresu 

mikroprzedsiębiorczości i 
pozarolniczych źródeł 
zarobkowania w latach 
2009-2015 

 
� liczba uczestników  

szkoleń z zakresu 
mikroprzedsiębiorczości i 
pozarolniczych źródeł 
zarobkowania w latach 
2009-2015 

 
� liczba uczestników 

doradztwa 
indywidualnego z zakresu 
mikroprzedsiębiorczości i 
pozarolniczych źródeł 
zarobkowania w latach 
2009-2015 

 

 
 

8 
 
 
 
 
 

 
 

80 
 
 
 
 
 

40 

 
 
� Dane 

LGD 
 

 
 
 
 

Przedsi ęwzięcie IV 
Aktywno ść społeczna mieszka ńców obszaru LGD 

 
 
 
 Opis Wskaźniki realizacji 

przedsi ęwzięcia 
Warto ść 

docelowa 
Źródła 

weryfikacji 

Cel ogólny 

 
2 Wykorzystanie 
lokalnych zasobów do 
rozwoju 
przedsiębiorczości i 
aktywności mieszkańców 
obszaru LGD 
 
 
 

Wskaźniki oddziaływania: 
 
� Wzrost liczby nowych, 

zarejestrowanych  stowarzyszeń 
i organizacji lokalnych do 2015r. 
w porównaniu do 2009r.  

  

 
 
 

5% 

 
 
 
� Dane 

GUS 
� Dane 

KRS 
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Cel szczegółowy 

2.2. Wzrost aktywności 
mieszkańców na rzecz 
rozwoju obszaru 
 

Wskaźniki rezultatu: 
 
� liczba projektów  o 

dofinansowanie składanych do 
LGD w latach 2009-2015 

 
 
� liczba działań na rzecz  

powstania i wdroŜenia 
produktów lokalnych opartych na 
lokalnych zasobach  w latach 
2009-2015 

 

 
 

100 
 
 
 
 
 
 

1 

 
� Dane 

LGD 
 
� Dane od 

beneficjen
tów 

 
� Badania 

własne 
LGD 

 
� Dane z 

gmin 
Działania PROW 

 

Małe projekty 

Operacje w zakresie: 
promocja i organizacja 
lokalnej twórczości 
kulturalnej z 
wykorzystaniem zasobów 
historycznych, 
przyrodniczych, i 
dziedzictwa kulturowego z 
wyłączeniem  remontu i 
budowy budynków 
mieszkalnych,  
kultywowanie miejscowych  
tradycji, obrzędów, 
zwyczajów, języka 
regionalnego i gwary, 
tradycyjnych zawodów i 
rzemiosła, 
organizacja imprez 
kulturalnych, 
promocyjnych, 
rekreacyjnych, 
sportowych zwi ązanych 
z  promocja lokalnych  
walorów, 
przygotowanie i wydanie 
folderów oraz innych 
publikacji informacyjnych i 
promocyjnych  
dotyczących obszaru 
objętego LSR,  
prowadzenie  badań  nad 
obszarem  wdraŜania  LSR  
 

Wskaźniki produktu: 
 
� liczba nowych wydawnictw 

promocyjnych w latach 2009-
2015 

 
� ilość zorganizowanych imprez 

kulturalnych, sportowych, 
promocyjnych turystycznych, 
rekreacyjnych w latach 2009-
2015 

 
 

 
 
 

2 
 

 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�  Dane 

LGD 
 
� Dane od 

beneficjen
tów 

 
� Badania 

własne 
LGD 

Aktywizacja i 
nabywanie 

umiej ętności  

Operacje w zakresie: 
 
działania informacyjno – 
promocyjne, doradcze, 
szkoleniowe  

Wskaźniki produktu: 
 
� Liczba zorganizowanych  

spotkań aktywizacyjnych, 
integracyjnych i informacyjnych 
(innych niŜ szkolenia)  dla 
mieszkańców obszaru LGD w 
latach 2009-2015 

 
� liczba imprez/przedsięwzięć z 

udziałem przedstawicieli LGD w 
latach 2009-2015 

 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
� Dane 

LGD 
 
� Dane od 

beneficjen
tów 

 
� Dane z 

gmin 
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� liczba uczestnictwa w 

imprezach targowych w latach 
2009-2015 

 
� liczba  materiałów promujących 

aktywność LGD i   
mieszkańców obszaru LGD w 
latach 2009-2015 

 
 

 
 

 
 

3 
 

 
300 

 

 
 
 

Przedsi ęwzięcie V 
Ochrona i promocja obszarów przyrodniczo cennych i pomników przyrody 
 
 
 Opis Wskaźniki realizacji 

przedsi ęwzięcia 
Warto ść 

docelowa 
Źródła 

weryfikacji 

Cel ogólny 

3. Ochrona i wykorzystanie 
zasobów naturalnych i 
kulturowych 

Wskaźniki oddziaływania: 
 
Liczba form ochrony przyrody 
objętych dofinansowaniem w 
ramach LSR w latach 2009-2015 
 
 

 
 
 

2 

 
� Dane 

LGD 
 
� Dane od 

beneficjen
tów 

 

Cel szczegółowy 

3.1. Poprawa stanu 
zachowania walorów 
przyrodniczych i 
krajobrazowych dla 
przyszłych pokoleń 

Wskaźniki rezultatu: 
 
 
� Liczba podmiotów 

zaangaŜowanych w 
inicjatywy dotyczące 
ochrony i promocji obszarów 
przyrodniczo cennych w 
latach 2009-2015 

 
 
 
 
 

 
 
 

2 

 
 
 
� Dane od 

beneficjen
tów 

 

Działania PROW 

Małe projekty 

Operacje w zakresie: 
promocja  produktów i usług 
lokalnych, 
uzyskanie certyfikatów i 
uczestnictwo w systemach 
jakości, 
budowa, adaptację lub 
wyposaŜenie niemieszkalnych 
obiektów  budowlanych 
wykorzystywanych do 
prowadzenia  wyrobu i 
sprzedaŜy produktów lub 
usług lokalnych 
badanie  rynku produktów  lub 
usług lokalnych,  
wykorzystanie energii 

Wskaźniki produktu: 
 
� Ilość przedsięwzięć w 

zakresie ochrony, 
zachowania dziedzictwa 
przyrodniczego w latach 
2009-2015 

 
� Ilość działań promujących 

lokalne dziedzictwo 
przyrodnicze i krajobrazowe 
w latach 2009-2015 

 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
� Dane 

LGD 
 
� Dane od 

beneficjen
tów 
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pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w celu 
poprawienia warunków 
prowadzenia działalności 
kulturalnej lub gospodarczej w 
tym polegającej na wynajmie 
pokoi   
przygotowanie i wydanie 
folderów oraz innych 
publikacji informacyjnych i 
promocyjnych  dotycz ących 
obszaru obj ętego LSR  
promowanie, zachowanie 
odtworzenie, 
zabezpieczenie lub 
oznakowanie  cennego, 
lokalnego  dziedzictwa 
krajobrazowego i 
przyrodniczego  
 

 
 

Przedsi ęwzięcie VI 
Ochrona, rewitalizacja i promocja  niematerialnego i materialnego dziedzictwa  
kulturowego 
 
 
 Opis Wskaźniki realizacji 

przedsi ęwzięcia 
Warto ść 

docelowa 
Źródła 

weryfikacji 

Cel ogólny 

3. Ochrona i 
wykorzystanie zasobów 
naturalnych i kulturowych 

Wskaźniki oddziaływania: 
 
� Udział zrewitalizowanych 

obiektów zabytkowych  (ze 
środków LGD) w stosunku do  
obiektów zabytkowych 
wpisanych do rejestru  dla 
obszaru LGD do 2015r.  

 
 

2% 

 
 
�  rejestr 

zabytków  
 

 

Cel szczegółowy 

3.2. Poprawa stanu 
zachowania zasobów 
kulturowych dla przyszłych 
pokoleń 

Wskaźniki rezultatu: 
 
 
� Liczba podmiotów 

zaangaŜowanych w inicjatywy 
dotyczące ochrony, rewitalizacji 
i promocji zabytków dziedzictwa 
kulturowego w latach 2009-2015 

 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
� Dane od 

beneficjen
tów 

 

Działania PROW 

Odnowa i rozwój 
wsi 

Operacje w zakresie: 
 
rewitalizacji budynków 
wpisanych do rejestru 
zabytków  lub objętych 
wojewódzką ewidencją 
zabytków , uŜytkowanych 

Wskaźniki produktu: 
 
� liczba obiektów zabytkowych 

poddanych remontowi, pracom 
konserwatorskim i 
restauratorskim  w latach 2009-
2015 

 
 
 

4 

 
� dane LGD 
 
� dane od 

beneficjen
tów  
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na cele publiczne, 
rewitalizacji budynków 
wpisanych do rejestru 
zabytków lub objętych 
wojewódzką ewidencją 
zabytków obiektów małej 
architektury, 
odnawiania lub 
konserwacji lokalnych 
pomników historycznych i 
miejsc pamięci, 
odnawiania elewacji 
zewnętrznych i dachów 
w budynkach 
architektury sakralnej 
wpisanych do rejestru 
zabytków lub  objętych 
wojewódzką ewidencją 
zabytków,  
odnawiania  cmentarzy 
wpisanych do rejestru 
zabytków 
 

Małe projekty 

Operacje w zakresie: 
udziału w targach  i 
konkursach produktów  lub 
usług lokalnych,   
promocję  produktów i 
usług lokalnych,  
uzyskanie certyfikatów i 
uczestnictwo w systemach 
jakości, 
budowę, adaptację lub 
wyposaŜenie 
niemieszkalnych obiektów  
budowlanych 
wykorzystywanych do 
prowadzenia  wyrobu i 
sprzedaŜy produktów lub 
usług lokalnych 
badanie  rynku produktów  
lub usług lokalnych, 
remont lub  wyposaŜenie 
istniejących muzeów lub 
innych obiektów 
pełniących ich funkcję,  
odbudow ę, renowacja, 
restauracja albo remont 
lub oznakowanie 
obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków lub 
obj ętych wojewódzk ą 
ewidencj ą zabytków, 
przygotowanie i wydanie 
folderów oraz innych 
publikacji 
informacyjnych i 
promocyjnych   
dotycz ących obszaru 
obj ętego LSR   

Wskaźniki produktu: 
 
� liczba odnowionych 

zabytkowych obiektów w latach 
2009-2015 

 
 

10 

 
�  dane 

LGD 
 
�  dane od 

beneficjen
tów 

 



 
 

Lokalna Strategia Rozwoju 2008-2015     
 

 
 

LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór 
 

60 

 
 
 

7.   Misja LGD  
 
Wypracowana misja LGD jest wyraŜeniem istoty funkcjonowania LGD oraz określa działania 

LGD w procesie wdraŜania LSR. Działania LGD będą zmierzać do: 
 

� utrwalenia wizerunku obszaru  

� stworzenia przyjaznego klimatu dla rozwoju turystyk i i rekreacji 

� rozwoju infrastruktury społecznej 

� wysokiego standardu Ŝycia mieszka ńców 

� utrwalenia  poczucia to Ŝsamości lokalnej 

� rozwoju przedsi ębiorczo ści  

� utrwalenia własnych tradycji i dziedzictwa kulturow ego 

� rozwini ęcia platformy współpracy pomi ędzy administracj ą, podmiotami 

gospodarczymi i organizacjami pozarz ądowymi 

� wzrostu aktywno ści społecznej i dost ępu do informacji  
 

 

Wypracowana przy tych załoŜeniach Misja to: 
 
Misją LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór jest poprawa poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców 

poprzez zrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich w oparciu o moŜliwości lokalnej 

przedsiębiorczości i walory turystyczno-krajobrazowe obszaru, przy poszanowaniu tradycji, 

kultury, zabytków i środowiska naturalnego. Przy realizacji wspólnych celów opieramy się na 

wzajemnym zaufaniu i partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami, organizacjami 

społecznymi, przedsiębiorcami i aktywnymi grupami mieszkańców, wykorzystując moŜliwości 

wynikające z członkostwa Polski w UE i dostępności do środków wspierania rozwoju 

lokalnego i regionalnego. 
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8. Spójno ść specyfiki obszaru z celami LSR 
 
 Przedstawione w LSR czynniki wpływające na spójność i specyfikę obszaru opisują 

zjawiska uwzględnione w postaci głównych obszarów rozwoju. 

Przedstawione w LSR czynniki wpływające na spójność i specyfikę obszaru opisują zjawiska 

uwzględnione w postaci głównych obszarów rozwoju. 

  

Cel ogólny 1  

Wspólne problemy i zjawiska w zakresie społecznych oraz infrastrukturalnych uwarunkowań 

funkcjonowania obszaru znalazły odzwierciedlenie w realizacji celu ogólnego  „Poprawa 

jakości Ŝycia mieszkańców LGD” w postaci działań w zakresie: 

- kształtowania przestrzeni publicznej  

- poprawy atrakcyjności turystyczno- rekreacyjnej obszaru 

- poprawy dostępu do wiedzy i informacji 

- współpracy z partnerami zewnętrznymi 

 

Cel ogólny 2  

Spójność gospodarcza, istniejący potencjał oraz lokalne zasoby znalazły odzwierciedlenie w 

realizacji celu ogólnego  „Wykorzystanie lokalnych zasobów do rozwoju przedsiębiorczości” 

w postaci działań w zakresie: 

- rozwoju mikroprzedsiębiorczości 

- rozwoju pozarolniczych źródeł  zarobkowania  

- aktywizacji mieszkańców obszaru LGD 

- współpracy z partnerami zewnętrznymi 

  

Cel ogólny 3  

Istotne z uwagi na rozwój obszaru LGD uwarunkowania historyczno – kulturowe oraz 

przyrodniczo – krajobrazowe obszaru znalazły odzwierciedlenie w realizacji celu ogólnego  3 

„Ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych” w postaci działań w zakresie:  

- ochronę, zachowanie i promocję w/w zasobów.  
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Korelacja czynników wpływających na spójność i specyfikę obszaru z zakresem 

planowanych przedsięwzięć przy wykorzystaniu pojawiających się szans i zagroŜeń 

rozwojowych stanowić będzie podstawę osiągnięcia przyjętej w LSR wizji rozwoju obszaru. 

  

 

9. Uzasadnienie podej ścia zintegrowanego dla 
planowanych w ramach LSR przedsi ęwzięć 
 
Działalność LGD wielosektorowa, przekrojowa i partnerska realizowana na lokalnie 

określonym obszarze warunkuje zintegrowany charakter proponowanych działań. Połączenie 

w/w działań sprzyja spójności prowadzonych inicjatyw na poziomie:  

1. podmiotów (partnerstwa) 

2. zasobów (obszaru- terytorialnej spójno ści) 

3. celów  

1. Integracja  podmiotów  

Zintegrowany charakter proponowanych działań umoŜliwi włączenie róŜnych 

partnerów do planowania i wdraŜania lokalnych inicjatyw, zdefiniowanie problemów obszaru 

oraz kierunków jego rozwoju przy wykorzystaniu istniejącego potencjału. Udział we 

wdraŜaniu LSR przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego 

warunkuje powstanie szeregu powiązań pomiędzy poszczególnymi grupami i integrację 

poprowadzonych działań. Efektem Integracji podmiotowej  będzie wzajemne uzupełnianie się 

potencjału współpracujących podmiotów  i tym samym zwiększenie szans pomyślnej i 

bogatszej w efekty realizacji operacji w ramach LSR. 

Zintegrowany charakter operacji w ramach LSR nale Ŝy rozumie ć np. jako:  

- włącznie się – współpraca   co najmniej 2 róŜnych podmiotów w realizację wspólnego 

przedsięwzięcia z jasno określonymi zadaniami w projekcie  

- współpraca   podmiotów reprezentujących sektor publiczny i pozarządowy w realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia  

- współpraca podmiotów reprezentujących sektor pozarządowy i prywatny w realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia  

- włączenie  się – współpraca  mieszkańców reprezentujących róŜne miejscowości w 

koordynację działań  i realizację operacji  
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2. Integracja zasobów  

Skoncentrowanie działań na obszarze spójnym pod względem przyrodniczym, kulturowym i 

gospodarczym, wykorzystanie róŜnych zasobów w jego rozwoju tzw. podejście terytorialne 

stanowi element integrujący przedsięwzięcia zaplanowane w LSR.  

Integracja posiadanych zasobów lub oddziaływanie operacji na cały obszar LGD 

warunkować będzie jego zrównowaŜony rozwój, stworzenie spójnej oferty atrakcyjnej dla 

mieszkańca i turysty.  

 

Zintegrowany charakter operacji w ramach LSR nale Ŝy rozumie ć np.  jako:  

- preferowaną realizację operacji  obejmujących swoim zasięgiem cały obszar LGD  

- realizację operacji obejmujących merytorycznie lub przestrzennie  co  najmniej 2 gminy  

- operacja ograniczona przestrzenie do części obszaru powinna  stanowić cześć większego 

systemu np. projekty informacyjne zawierające  dane o całym obszarze, strony, bazy 

internetowe, publikacje  

- organizację imprez na obszarze LGD co najmniej o charakterze powiatowym  

- organizację przedsięwzięć ogólnodostępnych co najmniej dla wszystkich mieszkańców 

obszaru  

- realizację operacji wykorzystującej jednocześnie zasoby przyrodnicze i kulturowe  

- realizację operacji zakładających na etapie realizacji udział przedstawicieli mieszkańców co 

najmniej 1 miejscowości z obszaru 4 gmin  

 

3. Integracja celów  

Proponowane w LSR cele i przedsięwzięcia z uwagi na istniejące powiązania i oddziaływania 

wpływają na społeczno – gospodarczy rozwój obszaru z zachowaniem jego specyfiki. 

Ochrona zasobów, promocja walorów, działania na rzecz poprawy jakości Ŝycia 

mieszkańców obszaru i wzrostu ich aktywności wpływają na wielokierunkowy rozwój 

obszaru. Działania w zakresie poprawy infrastrukturalnych aspektów  funkcjonowania 

obszaru, przy jednoczesnym wykorzystaniu atrakcyjności krajobrazowej, kulturowej i innych 

uwarunkowań społeczno- ekonomicznych dostarczą korzyści zainteresowanym grupom 

mieszkańców obszaru w aspekcie zwiększających się moŜliwości zarobkowania, rozwoju 

przedsiębiorczości, jak i zwiększenia standardu zamieszkania i aktywności społeczności 

lokalnej.  
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Zintegrowany charakter operacji w ramach LSR nale Ŝy rozumie ć np.  jako:  

 

- realizacja przedsięwzięcia którego efekty sprzyjają osiągnięciu innych celów załoŜonych w 

LSR  

 
 

10. Uzasadnienie podej ścia innowacyjnego dla 
planowanych w ramach LSR przedsi ęwzięć 
 

Program Leader powiązany z nową polityką rozwoju obszarów wiejskich jest 

programem eksperymentalnym, którego celem jest opracowanie nowych metod 

zaspokajania potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności oraz wprowadzenie innowacyjnych 

form zarządzania na tym poziomie lokalnym. Formalną platformą do identyfikacji, nowych, 

skutecznych rozwiązań zintegrowanego i zrównowaŜonego rozwoju jest LGD i opracowana 

na potrzeby realizacji innowacyjnych działań LSR.  LGD jako nowatorski sposób 

angaŜowania lokalnej społeczności w proces planowania rozwoju i bezpośredniego udziału 

w nim wprowadza nowy model współpracy reprezentantów 3 sektorów. Połączenie kapitału 

społecznego 4 gmin: Głuchołazy, Nysa, Paczków, Otmuchów w nową formę jaką jest LGD 

umoŜliwia przekrojowe podejście do istniejących na danym obszarze problemów  przy 

zachowaniu jego spójności na róŜnych płaszczyznach. Włączenie społeczności lokalnych w  

proces planowania, wdraŜania im aktualizacji  wybranych przez nią istotnych przedsięwzięć, 

a więc oddolne podejście do rozwoju obszaru stanowi  innowacyjny element realizowanych 

dotychczas działań.  

Innowacyjny charakter odzwierciedla się w samej LSR opracowanej dla obszaru 4 

gmin, której wdraŜanie przez LGD stanowi nowe narzędzie słuŜące do przeprowadzenia juŜ 

zapoczątkowanych działań, usprawniające i zwiększające ich skalę przy uwzględnieniu 

partnerstwa, decentralizacji podejmowanych działań, lokalnego zarządzania oraz 

skierowanie działań na obszar o wspólnej specyfice i problemach rozwojowych.  

Obszar jezior i gór stanowić będzie dzięki swojej specyfice i realizowanym 

inicjatywom nowy rozpoznawalny na mapie regionu lokalny produkt,  przyjazny dla rozwoju  

społeczności lokalnej, przedsiębiorczości czy turystyki przy wykorzystaniu lokalnych 

zasobów.  

WdraŜanie LSR umoŜliwia realizację przedsięwzięć skierowanych głownie na rozwój 

obszarów wiejskich marginalizowanych dotychczas pod względem prowadzonych inicjatyw 
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oraz skali środków finansowych przeznaczonych na ich rozwój. Aktywizacja społeczności 

lokalnej, tworzenie miejsc pracy w sektorze pozarolniczym, rewitalizacja terenów wiejskich 

stanowiły dotychczas tylko częściowo dostrzegany proces. Zawarte w LSR propozycje 

działań związanych z Odnową i rozwojem wsi umoŜliwią intensywniejszy rozwój terenów 

wiejskich obszaru LGD w sposób zaplanowany i kontrolowany przez społeczność lokalną. 

Nowatorska metoda pozyskiwania środków finansowych w oparciu o  małe projekty uzupełni 

działania infrastrukturalne prowadzone w ramach osi 3 PROW 2007-2013  o oddolne 

inicjatywy  społeczności lokalnej. Działania w zakresie odnowy i rewitalizacji zasobów 

przyrodniczych i kulturowych na terenach wiejskich zwiększą ich konkurencję w stosunku do 

doinwestowanych ośrodków miejskich.  

Warto zauwaŜyć, Ŝe proponowane rozwiązania umoŜliwiają równieŜ nawiązanie 

współpracy z innymi LGD w kraju i zagranicą w celu realizacji wspólnych projektów, wymiany 

doświadczeń, ułatwienia wymiany informacji oraz transferu i upowszechnienia innowacji. 

PołoŜenie obszaru w pasie przygranicznym stworzy moŜliwość promocji przyjętych 

rozwiązań w ramach LGD, realizacji projektów prezentujących walory obszaru, jego 

toŜsamość i kulturę we współpracy z partnerami czeskimi, nie wykluczając wdraŜania 

projektów współpracy z innymi zagranicznymi partnerami. 

Za projekty innowacyjne w nawi ązaniu do LSR nale Ŝy rozumie ć projekty:  

� zakładające  wykorzystanie  walorów przyrodniczych, kulturowych  do podnoszenia 

atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru poprzez zastosowanie 

niestandardowych, mało upowszechnionych  dotąd rozwiązań na obszarze LGD m.in. 

zastosowanie nowych metod, powstanie nowych usług, produktów lokalnych, współpracę 

zagraniczną, udostępnienie obiektów dotychczas nieudostępnianych, rejestrację  

produktów tradycyjnych lub ich wprowadzenie na rynek 

� angaŜujące społeczność  lokalną poprzez wykazanie wkładu pracy własnej w realizacje 

operacji, 

� uwzględniające  wykorzystanie i rozwój odnawialnych źródeł energii  

� zakładające stworzenie lub rozwój oferty programowej  w sektorze turystycznym np. 

innowacyjne formy uatrakcyjnienia pobytu turysty 

� wykorzystanie technologii teleinformatycznych  w projektach oraz tworzonych miejscach 

pracy i przedsiębiorstwach. 
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11. Procedura oceny operacji  
 
Procedura oceny operacji w ramach  WdraŜania Lokalnej Strategii Rozwoju przebiegać 

będzie według schematu ( załącznik – schemat 1)  i  obejmować będzie procedurę przyjęcia 

wniosków oraz ich oceny w celu stworzenia listy rankingowej operacji. 

 
Informacje ogólne  

 
Procedura oceny wniosków składanych przez poszczególnych beneficjentów pomocy 

w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

„RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „małe projekty” będzie procesem 

wieloetapowym związanym z przyjęciem wniosków przez pracownika biura LGD, a następnie 

ich właściwą  oceną przez Organ Decyzyjny. 

 
W terminie 44 dni przed  planowanym dniem rozpoczęcia  biegu terminu składania 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju”, 

LGD składa do SW właściwego ze względu na siedzibę LGD wniosek o podanie do 

publicznej wiadomości informacji o terminie naboru wniosków za jej pośrednictwem, a 

dokumenty niezbędne do podania do publicznej wiadomości informacji o moŜliwości składnia 

wniosków o przyznanie pomocy - w terminie 24 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia 

biegu terminu składnia wniosków o przyznanie pomocy w ramach w/w działania 

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie krótszy niŜ 14 dni i nie dłuŜszy 

niŜ 30 dni, który jednocześnie nie moŜe rozpocząć się nie wcześniej niŜ po upływie 14 dni od 

dnia podania do publicznej wiadomości. 

 

Informacj ę o mo Ŝliwo ści składania wniosków zamieszcza si ę takŜe na stronie 

internetowej LGD oraz w biurze LGD.   

Informacja w szczególno ści zwiera ć będzie wskazanie: 

- terminu składania wniosków o przyznanie pomocy (od 14- 30 dni) , 

- miejsca składania wniosków o pomoc, 

-  miejsca zamieszczenia wzoru formularza wniosku, 

- miejsca zamieszczenia kryteriów wyboru projektów , określonych w LSR, 

- miejsca zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia        
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   kryteriów wyboru projektów przez LGD  określonych w LSR, 

- limitu dostępnych środków 

- minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD.    

 

Wnioskodawcy składaj ą wnioski bezpo średnio w Biurze LGD  osobi ście. ZłoŜenie 

wniosku potwierdza się  zamieszczając datę złoŜenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby 

przyjmującej wniosek oraz oznaczenie sprawy (numer wniosku).  W/w zamieszcza się 

równieŜ na kopii potwierdzającej złoŜenie wniosku dla wnioskodawcy. KaŜdy wniosek o 

sfinansowanie operacji złoŜony w ramach prowadzonego naboru jest rejestrowany i 

otrzymuje indywidualny numer, który słuŜy do jego identyfikacji w dalszym postępowaniu 

prowadzonym przez LGD. Numer wniosku składa się z 4 ciągów liczb, z których pierwszy 

odpowiada – numerowi działania, drugi – numerowi konkursu w ramach danego działania, 

trzeci – numerowi kolejnemu wniosku w danej procedurze konkursowej a czwarty – rokowi 

przeprowadzania procedury konkursowej. 

LGD prowadzi odrębny rejestr wniosków oraz sporządza zestawienie złoŜonych wniosków. 

Ocenie podlegają wnioski złoŜone w terminie i zawierające adres wnioskodawcy.  

LGD podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej liczbę wniosków , które 

wpłynęły w odniesieniu do kaŜdego działania oraz limit dostępnych środków oraz 

zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Organu Decyzyjnego. Tryb 

zwołania posiedzenia Organu Decyzyjnego i sposób jego obrad reguluje odrębny regulamin.  

Członkowie Organu Decyzyjnego zapoznają się ze złoŜonymi wnioskami o pomoc oraz 

innymi dokumentami dot. procesu oceny w biurze LGD.  

 

11.1  Ocena zgodno ści operacji z LSR i wg. kryteriów lokalnych  
 

W pierwszej kolejno ści zło Ŝone wnioski podlegaj ą ocenie zgodno ści z LSR. Operacje 

niezgodne z LSR nie podlegaj ą dalszej ocenie.  

 

Organ Decyzyjny ocenia zgodność operacji:  z LSR oraz lokalnymi kryteriami według 

przyjętych w formie tabelarycznej  kart oceny: zgodności operacji z LSR (załącznik nr 11)  i 

oceny operacji wg. kryteriów lokalnych (załącznik nr 12) potwierdzając wyniki oceny operacji 

uchwałą (załącznik nr 13a, 13b, 13c)  jednocześnie zawiadamiać  wnioskodawcę o wynikach 

oceny i o wybraniu lub niewybraniu operacji do realizacji (załącznik nr 14a i 14b)  oraz 
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sporządza protokół ze swoich posiedzeń przy pomocy pracownika biura LGD (załącznik nr 

15a). 

Ocena zgodności operacji z LSR dotyczy przyjętych w strategii celów ogólnych, 

szczegółowych i przedsięwzięć i wymaga krótkiego uzasadnienia zgodności przez 

oceniającego członka Organu Decyzyjnego. Ocena zgodności zgłoszonych projektów z LSR 

przez członków Organu Decyzyjnego odbywa się poprzez wypełnienie karty oceny 

zgodności, na którym oceniający odpowiadają na pytania: 

· Czy wniosek jest zgodny przynajmniej z jednym celów ogólnych LSR? 

· Czy wniosek jest zgodny przynajmniej z jednym celem szczegółowym LSR? 

· Czy wniosek odpowiada załoŜonym w LSR przedsięwzięciom? 

 

Operacje zgodne z LSR podlegaj ą dalszej ocenie wg. lokalnych kryteriów   w oparciu  o 

zróŜnicowany zestaw kryteriów  dla poszczególnych opera cji z uwagi na ich odmienny 

charakter i przeznaczenie.   

 

Do zatwierdzenia operacji, do finansowania, zło Ŝonej w ramach Wdra Ŝania Lokalnej 

Strategii Rozwoju, niezb ędne jest spełnienie minimalnych wymaga ń tj. uzyskania w 

trakcie oceny wg kryteriów lokalnych 30% maksymalne j liczby punktów 

przewidzianych dla danego działania.  

 

Zatwierdzone przez Organ Decyzyjny operacje w ramach LSR muszą obok lokalnych 

kryteriów i zgodności z LSR oraz minimalnych wymagań, spełniać kryteria centralne wspólne 

dla wszystkich wnioskodawców wynikające z wytycznych dotyczących poszczególnych 

działań w ramach osi 3 i 4 PROW 2007-2013.  

 

W stosunku do kaŜdej ocenianej operacji podejmowana jest przez Organ Decyzyjny uchwała 

o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania, głosowaniu podlega równieŜ: cała lista 

rankingowa ocenianych operacji ( lista wybranych i niewybranych operacji do finansowania w 

ramach LSR ) 

 

Członkowie Organu Decyzyjnego  podpisują  deklarację poufności i bezstronności (załącznik 

nr 15b).  W przypadku wystąpienia okoliczności budzących wątpliwość bezstronności oceny 

operacji , członek Organu Decyzyjnego zgłasza ten fakt Przewodniczącemu/Zastępcy 
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Przewodniczącego Organu Decyzyjnego przed rozpoczęciem procedury oceny składając 

pisemny wniosek o wykluczenie z oceny przedmiotowej operacji (załącznik nr 15c).   

 

Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji pod wzgl ędem zgodno ści z LSR oraz wg. 

lokalnych kryteriów, lecz nie pó źniej ni Ŝ 21 dni  od dnia, w którym upłyn ął termin 

składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD sporz ądza list ę ocenionych operacji w 

podziale na operacje:  zgodnych z LSR i wybranych, zgodnych z LSR i niewybranych 

oraz  niezgodnych z LSR, ustalaj ąc ich kolejno ść wg. liczby uzyskanych punktów w 

ramach przeprowadzonej oceny i przekazuje j ą wnioskodawcom informuj ąc ich na 

piśmie o: 

- zgodności projektu z LSR albo niezgodności- wskazując przyczyny niezgodności,  

- liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny i miejscu na liście  ocenionych    

projektów, 

- moŜliwości złoŜenia odwołania od wyników tej oceny  

 

W terminie 45 dni od dnia w którym upłyn ął termin składania wniosków o przyznanie 

pomocy  i po uwzgl ędnieniu procedury odwoławczej LGD przekazuje wła ściwemu 

podmiotowi wdra Ŝającemu  (Samorz ąd Województwa Opolskiego, ARiMR): 

� Wnioski o przyznanie pomocy, które nie wpłynęły w terminie wraz z ich wykazem 

� Wnioski o przyznanie pomocy, w których nie wskazano adresu  wnioskodawcy i nie 

ma moŜliwości  ustalenia tego adresu  wraz z ich wykazem 

� Wnioski o przyznanie pomocy , które zostały wybrane wraz z uchwałami w sprawie 

wyboru 

� Lista wniosków  o przyznanie pomocy wybranych do finansowania w ramach LSR 

wraz z uchwałą 

� Wnioski o przyznanie pomocy , które nie zostały wybrane wraz z uchwałami w 

sprawie nie dokonania wyboru 

� Lista wniosków  o przyznanie pomocy nie wybranych do finansowania w ramach LSR 

wraz z uchwałą 

Uchwały i listy zawiera ć będą nast ępujące informacje:  

- indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD 

- dotyczące wnioskodawcy (m.in. NIP, numer identyfikacyjny producenta) 

- tytuł operacji 
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- lokalizacje operacji 

- wnioskowana kwoty pomocy 

- informację o wynikach oceny 

 

W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie 

pomocy LGD  informuje wnioskodawcę o: 

- wybraniu lub niewybraniu projektu do realizacji, wskazując przyczyny niewybrania, 

- liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny i miejscu na liście projektów, które zostały 

wybrane, 

- zmieszczeniu się projektu w limicie dostępnych w ramach LSR środków  w roku, w którym 

po raz ostatni zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o moŜliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy, 

- moŜliwości złoŜenia wniosku o przyznanie pomocy na operację bezpośrednio do podmiotu 

wdraŜającego w przypadku wnioskodawcy, którego projekt nie został wybrany do 

finansowania w ramach LSR 

 

Procedura zmiany kryteriów 
Na podstawie opracowanych wyników monitoringu wdraŜania LSR wskazujących na 

okoliczność niewykorzystania przewidywanych w budŜecie LSR środków  Zarząd LGD ma 

prawo zmiany kryteriów lokalnych wyboru operacji. W/w zmiana kaŜdorazowo wymaga 

uchwały Walnego Zgromadzenia w trybie głosowania przyjętym w statucie.  

 
11. 2  Odwołanie od rozstrzygni ęć Organu Decyzyjnego  
 

Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organu Decyzyjnego w 

ciągu 7 dni od  daty  otrzymania pisemnego zawiadomienia o zgodności projektu z LSR albo 

niezgodności- wskazując przyczyny niezgodności oraz liczbie uzyskanych punktów w 

ramach oceny i miejscu na liście  ocenionych  projektów  do Przewodniczącego/Zastępcy 

Przewodniczącego Organu Decyzyjnego. Wnioskodawca składa odwołanie osobiście w 

biurze LGD.  Wniosek w dalszej kolejności poddany zostanie ponownemu rozpatrzeniu. 

Decyzja Organu Decyzyjnego po uwzględnieniu odwołania jest ostateczna. Opis procedury 

odwołania od rozstrzygnięć znajduje się w Regulaminie Organu Decyzyjnego stanowiącego 

załącznik do strategii. 
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12.  Bud Ŝet LSR dla ka Ŝdego roku realizacji LSR 
 
BudŜet LGD i harmonogram stanowią załącznik nr 16  do LSR 

 
13. Przygotowanie LSR 
 

Forma prowadzonych prac nad LSR oraz przebieg procesu strategicznego 

planowania umoŜliwiły zaangaŜowanie i współudział w przygotowaniu dokumentu róŜnych 

grup i środowisk istotnych z uwagi na społeczno – gospodarczy rozwój obszaru LGD. 

Dokument został opracowany metodą społeczno – ekspercką, w której istotnym elementem 

było zaangaŜowanie społeczeństwa przy jednoczesnej współpracy z ekspertem 

zewnętrznym. W procesie opracowania LSR uczestniczyło szerokie grono mieszkańców 

obszaru objętego jej załoŜeniami, a w szczególności przedstawiciele instytucji publicznych, 

organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. LSR sporządzona zgodnie z przyjętymi 

wytycznymi zawiera wszystkie elementy właściwe strategii uzupełnione o niezbędne zapisy  

warunkujące jej prawidłowe wdraŜanie i ocenę. Z uwagi na zakres informacji zawartych w 

dokumencie prace nad jego przygotowaniem podzielono na etapy. 

Pierwszym etapem prac nad LSR było wykonanie syntetycznej charakterystyki 

zasobów, potencjału i uwarunkowań rozwojowych obszaru. W opracowaniu tej części LSR 

wykorzystano w pierwszej kolejności informacje pochodzące z zorganizowanych na etapie 

tworzenia LGD warsztatów strategicznych z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnych, 

koordynatorów gminnych w 4 gminach przeprowadzonych przez zewnętrznego eksperta. Na 

tym etapie wykorzystano analizę zasobów obszaru LGD wykonaną w ramach realizacji 

projektu pn. Lato w Nyskim Księstwie Jezior i Gór. W wykonaniu diagnozy obszaru 

posłuŜono się równieŜ materiałami udostępnionymi przez instytucje publiczne (urzędy gmin, 

starostwo, GUS), organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i inne grupy nieformalne) oraz 

odwołano się do wiedzy mieszkańców obszaru, publikacji naukowych i samorządowych 

dokumentów (Plany Rozwoju Lokalnego i inne sektorowe programy). Wykonana analiza 

stanowiła w dalszej części podstawę przystąpienia do właściwych prac nad LSR w kierunku 

określenia strategicznych obszarów rozwoju. W tej fazie prac wykorzystano m.in. takie formy 

pracy grupowej jak: warsztat strategiczny oraz spotkania informacyjno – robocze w 4 

gminach obszaru w celu identyfikacji potrzeb, najwaŜniejszych problemów społecznych oraz 
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wykorzystania wiedzy i doświadczeń przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorców oraz lokalnego społeczeństwa.  

W warsztacie strategicznym zorganizowanym w związku z tworzoną LSR 

uczestniczyli pracownicy samorządowi, radni, przedsiębiorcy, oraz działacze społeczni 

łącznie 25 osób.  Podczas prac nadzorowanych przez moderatora (eksperta zewnętrznego) 

przeprowadzono analizę SWOT, zdefiniowano wizję rozwoju obszaru objętego LSR oraz 

wyznaczono cele i przedsięwzięcia na przyszłość. Spotkania informacyjno – robocze w 

gminach obszaru LGD z kolei pozwoliły przy jednoczesnym przekazaniu informacji o LGD, 

szansach i moŜliwościach jakie daje realizacja programu  na pozyskanie cennych uwag i 

propozycji samorządów oraz zaproszonych działaczy społecznych w zakresie  planowanych 

kierunków rozwoju obszarów wiejskich poszczególnych gmin oraz proponowanych inicjatyw 

społecznych na ich terenie. 

 Wszystkie zebrane informacje stanowiły bazę do opracowania projektu LSR przez 

eksperta zewnętrznego. Członkowie LGD uczestniczyli dodatkowo w konsultacjach z 

ekspertem, w których uzgodniono kwestie podziału środków finansowych (budŜet LSR),  

zweryfikowano zgodność załoŜeń LSR z dokumentami programowymi oraz omówiono 

kwestie promocji i monitorowania strategii. 

W dalszej części prac nad LSR dokonano prezentacji jej projektu podczas spotkań  

konsultacyjnych z władzami gminnymi w celu poznania  opinii na temat przyjętych załoŜeń i 

rozwiązań oraz planowanego budŜetu LSR.  Z uwagi na pełniejszy zasięg konsultacji cele 

ogólne i szczegółowe wraz z budŜetem umieszczono na stronie www LGD wraz z ankietą w 

celu przyjęcia ewentualnych uwag i opinii mieszkańców obszaru.  

 
14. WdraŜanie i aktualizacja LSR 
 

Opracowana koncepcja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD, zawierająca oddolne i lokalne 

podejście, wymaga wprowadzenia nowej formy zarządzania strategicznego na etapie 

wdraŜania strategii i jej ewaluacji, która jednocześnie uwzględnia:  

- informację, promocję LSR oraz prowadzonych w ramach jej wdraŜania działań              

            przez LGD 

- monitoring prowadzonych przez LGD działań i realizowanych w ramach wdraŜania   

            LSR operacji i przedsięwzięć 

- aktualizację LSR poprzez włączenie społeczności lokalnej oraz odwołanie się do  

            opinii mieszkańców obszaru.  
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Promocja i informacja  

Z uwagi na terytorialny, partnerski i zintegrowany charakter prowadzonych działań na rzecz 

lokalnego rozwoju, proces wdraŜania i aktualizacji LSR powinienem uwzględnić udział 

partnerów LGD i mieszkańców obszaru. Osiągnięcie przyjętych w procesie strategicznego 

planowania przez wspólnotę lokalną celów wymaga wzajemnego kontaktowania się, 

wymiany poglądów, wnoszenia uwag poszczególnych grup społecznych. Działania te 

umoŜliwią systematyczną kontrolę realizacji LSR, uwzględnienie pojawiających się potrzeb i 

dostosowanie się LGD do zaistniałych zmian, w celu efektywniejszego wykorzystania 

środków. Ułatwieniem dla udziału społeczności lokalnej w procesie wdraŜania i aktualizacji 

będą działania informacyjno-promocyjne, prowadzone przy wykorzystaniu róŜnych technik 

przekazu i skierowane głównie do mieszkańców obszaru, wykonawców operacji. 

Wykorzystanie standardowego i efektywnego narzędzia, jakim jest Internet i funkcjonująca 

strona www, LGD,  umoŜliwi stały, zrozumiały, jawny i ogólnodostępny przekaz istotnych, z 

uwagi na realizację LSR, aktualnych informacji, ankiet,  dokumentów i raportów, 

upowszechniających równieŜ działania LGD. Stronna www będzie głównym miejscem 

zamieszczania informacji o naborze wniosków w ramach działania „WdraŜanie LSR”. 

Zamieszczona informacja zawierać m.in. będzie:  

� Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy, 

� Informację o kryteriach oceny wniosków 

� Informację o wysokości środków na realizację operacji w ramach naboru, 

� Informację gdzie moŜna uzyskać szczegółowe informacje  

� Informację, gdzie moŜna pobrać dokumentację konkursową i zapoznać się z 

wytycznymi 

W/w informacje dodatkowo udostępnione zostaną na stronach www i tablicach ogłoszeń 

partnerów LGD (urzędy gmin) i w wyznaczonych miejscach na terenie sołectw 

poszczególnych gmin. 

 

Funkcjonujące biuro LGD stanowić będzie punkt informacyjny dla potencjalnych 

wnioskodawców. Pracownicy biura LGD udzielać będą informacji wszystkim 

zainteresowanym na temat bieŜącej działalności LGD, działań w zakresie wdraŜania LSR, 

ogłoszonych naborów, wytycznych dla wnioskodawców. Do bieŜącej informacji o realizacji 

przyjętych w LSR celów oraz w celu poznania opinii mieszkańców dot. wdraŜania LSR, 

wykorzystywane zostaną lokalne imprezy, dystrybuowane podczas nich ulotki, foldery oraz 
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funkcjonujące punkty informacyjne, a takŜe spotkania o charakterze lokalnym. W ramach 

działań informacyjnych LGD w miarę moŜliwości prowadzić będzie warsztaty i szkolenia dla 

mieszkańców obszaru w zakresie istotnym dla jego rozwoju i osiągnięcia załoŜonych celów. 

W/w wpłyną na aktywizację społeczności lokalnej, umoŜliwią nabycie wiedzy i umiejętności, 

niezbędnych we wdraŜaniu LSR oraz będą platformą wymiany cennych uwag i poglądów na 

temat podejmowanych przez LGD działań. Elementem działań informacyjno-promocyjnych 

będzie równieŜ współpraca z mediami, partnerami LGD oraz bezpośrednio z koordynatorami 

gminnymi podejścia Leadera, a pośrednio z radnymi i sołtysami 4 gmin w ramach obszaru. 

Realizacja działań informacyjno-promocyjnych podlegać będzie rocznemu sprawozdaniu i 

zatwierdzeniu przez organy LGD.  

Prowadzone przez LGD działania, uwzględniające demokratyczny udział społeczeństwa 

poprzez umoŜliwienie zgłaszania swoich uwag, postulatów i opinii przy wykorzystaniu 

róŜnych środków przekazu oraz organizowanych spotkań, warsztatów i badań ankietowych, 

pozwolą na bieŜący monitoring przebiegu realizacji celów zawartych w LSR. Zgłoszone 

wnioski organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, radnych, liderów lokalnych umoŜliwią 

poddanie LSR corocznej ocenie przez Zarząd, a następnie przez Walne Zgromadzenie. 

Uzyskane informacje wykorzystane zostaną w procesie ewaluacji strategii i dokonywania  

zmian w LSR na bieŜąco w procesie programowania. 
 

Monitoring i aktualizacja  

Prawidłowe zarządzanie LSR wymaga systematycznej kontroli realizacji operacji przez 

wykonawców oraz przedsięwzięć w ramach LSR a takŜe funkcjonowania LGD w celu 

wykazania nieprawidłowości. Zgłaszanie uwag i opinii pozwoli na zebranie istotnych 

informacji na temat: realizacji LSR i śledzenie postępu prowadzonych działań, w 

szczególności w odniesieniu do osiągniętych celów i rezultatów oraz wydatkowania środków 

finansowych.  

Działania prowadzone w ramach monitoringu obejmować będą: 

- analizę korelacji pomiędzy przyjętymi celami operacji, przedsięwzięć i osiągniętych 

rezultatów (wskaźników), 

- analizę zakresu odpowiedzialności wykonawców i postępu realizacji operacji, 

- analizę osiąganych wskaźników w nawiązaniu do operacji i przedsięwzięć, 

- analizę liczby zrealizowanych operacji i wykorzystanych środków budŜetu LSR, 

- analizę funkcjonowania biura LGD. 
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Narzędziem w procesie monitoringu, weryfikującym tempo, kierunek oraz rezultaty 

wdraŜania strategii będą: 

- roczne sprawozdanie wykonawców operacji zawierające udokumentowany opis i 

termin wykonywanych zadań ze wskazaniem osiągniętych wskaźników w formie 

raportów. W razie konieczności (istniejących nieprawidłowości) przewiduje się 

skrócenie okresu raportowania, 

- roczne sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć zawartych w LSR przygotowane 

przez biuro LGD, 

- kontrole na miejscu weryfikujące postęp prac i rezultatów, analizę dokumentów, 

- badania ankietowe, 

- bezpośrednie spotkania i konsultacje . 

Uzyskane w procesie monitoringu informacje poddane zostaną corocznej (w razie potrzeby 

w krótszym okresie) ocenie przez Zarząd LGD a następnie przez Walne Zgromadzenie. 

Uzyskane w procesie monitoringu informacje ułatwią przeprowadzenia działań 

aktualizacyjnych, niezbędnych z uwagi na prawidłowość wdraŜania LSR. 

 
 

15. Zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej  
 
Ewaluacja jest usystematyzowanym procesem oceny efektywności realizowanych w ramach 

LSR działań oraz funkcjonowania LGD w celu identyfikacji ewentualnych nieprawidłowości i 

określenia sposobów doskonalenia prowadzonych działań. Ewaluacja prowadzona będzie w 

odniesieniu do kaŜdej operacji i przedsięwzięć, jak i równieŜ dotyczyć będzie samej LGD z 

uwzględnieniem: funkcjonowania Biura, organów LGD, przepływu informacji, efektywności 

stosowanych procedur i sprawności podejmowania decyzji. 

 Proces ewaluacji przebiegać będzie przy uwzględnieniu następujących kryteriów: 

• Trafności zastosowanych rozwiązań w stosunku do istniejących problemów. 

• Skuteczności realizowanych projektów w stosunku do zakładanych celów 

• Efektywności nakładów, kosztów, zasobów w stosunku do osiągniętych rezultatów 

• Oddziaływania na osiągnięcie celów długookresowych 

• Trwałości w zakresie występowania pozytywnych efektów po przerwaniu 

finansowania. 

W procesie ewaluacji LSR i funkcjonowania LGD uwzględniony zostanie udział społeczności 

lokalnej oraz bezpośrednich wykonawców projektu. Zadania ewaluacyjne znajdować się 
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będą w kompetencji Zarządu, jak równieŜ mogą zostać powierzone  ekspertom zewnętrznym 

w celu zachowania bezstronności. Jednocześnie dopuszcza się bieŜącą aktualizację 

zapisów LSR w celu usprawnienia procesu wdraŜania i realizacji LSR zatwierdzoną w formie 

uchwały przez Zarząd LGD.  

Z uwagi na długofalowy okres działalności LGD i wdraŜania LSR zakłada się 

przeprowadzenie ewaluacji: 

� Ex ante – w fazie podejmowania decyzji o realizacji operacji na etapie oceny 

wniosków. 

� Mid–term – w czasie realizacji operacji w celu oceny przebiegu realizacji i identyfikacji 

trudności. 

� Ex post – po zakończeniu realizacji operacji. 

Ewaluacja własna stanowić będzie proces spójny z prowadzonym monitoringiem i 

dokonywana będzie na bieŜąco w ciągu roku, w zaleŜności od specyfiki i terminu 

realizowanych operacji. Wyniki ewaluacji przedstawiane będą przez Zarząd Walnemu 

Zgromadzeniu   w formie raportów- sprawozdań  rocznych w celu ich zatwierdzenia.  

Przykładowy raport z oceny ewaluacyjnej zawiera ć powinien: 

1. Wstęp 

- kto przeprowadził ewaluację 

- opis zastosowanych metod badawczych 

- opis grupy poddanej badaniu ewaluacyjnemu  

- wykaz operacji zrealizowanych (lub w trakcie realizacji) w danym roku, z opisem 

merytorycznym i informacją finansową  

- opis występujących trudności podczas badania  

- wykaz przedsięwzięć i zrealizowanych w ich ramach operacji. 

2. Wyniki 

- opis efektów operacji w porównaniu z zakładanymi na etapie planowania, oraz 

bezpośrednich efektów przedsięwzięć 

- opis wpływu realizowanych operacji na osiągnięcie przyjętych celów 

- informację nt. Funkcjonowania LGD 

3. Wnioski końcowe 

- analiza końcowa operacji i przedsięwzięć pod kątem przyjętych kryteriów ewaluacji 

- opis zidentyfikowanych nieprawidłowości 

- propozycje dot. sposobów doskonalenia, czy modyfikacji ewaluowanych działań. 
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Raporty sporządzone zostaną na podstawie badań ankietowych, spotkań, konsultacji, 

kontroli na miejscu oraz przedstawione do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na 

stronie www LGD, w prasie lub do wglądu w biurze LGD. 

 
 
 

16. Powi ązanie LSR z innymi dokumentami 
planistycznymi  
 
 

Tworząc Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupa Działania „Nyskie Księstwo Jezior i Gór” 

szczególną uwagę zwrócono na potencjał obszaru określony w diagnozie oraz na załoŜenia 

strategiczne województwa, powiatu oraz poszczególnych gmin. Jest to waŜne ze względu na 

spójność kierunków rozwoju partnerstwa, które mocno współpracuje z samorządem 

lokalnym. LSR spójna z celami strategicznymi regionu moŜe liczyć na harmonijny rozwój, 

współpracę, a takŜe wsparcie ze strony władz lokalnych, którym LGD moŜe pomóc w 

realizacji swoich celów strategicznych.  

W związku z tym, w trakcie prac nad strategią uwzględniono następujące dokumenty 

o charakterze strategicznym i planistycznym: 

 

1. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego, 

2. Strategia rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007 – 2013, 

3. Strategia Rozwoju Wspólnoty Międzygminno – Powiatowej Ziemi Nyskiej na lata 2004 –   

      2015, 

4. Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2004-2015, 

5. Strategia Rozwoju Gminy Głuchołazy, 

6. Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na lata 2004-2020, 

7. Strategia rozwoju Gminy Otmuchów, Paczków 

8. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego. 
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Tabela. Odniesienie celów ogólnych i szczegółowych zawartych w Lokalnej Strategii 
Rozwoju do Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego  
 
LSR Strategia Rozwoju Województwa 

Opolskiego 
Cel ogólny 1: Poprawa jako ści Ŝycia 
mieszka ńców obszaru LGD  
1.1. Kształtowanie przestrzeni publicznej 
przyjaznej rozwojowi obszaru LGD 
 

VI. Wielofunkcyjne, ró Ŝnorodne oraz 
atrakcyjne dla inwestycji i zamieszkania 
obszary wiejskie 
VI. 2. Poprawa zagospodarowania obszarów 
wiejskich i kształtowanie warunków Ŝycia z 
udziałem społeczności lokalnych 
 

1.2. Podnoszenie atrakcyjności turystyczno-
rekreacyjnej obszaru 
 

VI. Wielofunkcyjne, ró Ŝnorodne oraz 
atrakcyjne dla inwestycji i zamieszkania 
obszary wiejskie 
VI. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej 
obszarów wiejskich i rozwój infrastruktury 
technicznej 
VI. 4. Rozwój turystyki wiejskiej 
 

1.3 Aktywizacja mieszkańców na rzecz 
poprawienia swojej sytuacji i rozwoju regionu 

I. Innowacyjny region z dobrze 
wykształconymi i aktywnymi 
mieszka ńcami 
I. 6. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

1.4 Współpraca na rzecz rozwoju obszaru z 
partnerami krajowymi i zagranicznymi 
 

VII. Rozwój wielokulturowej to Ŝsamości 
oraz mi ędzynarodowej i krajowej 
współpracy regionalnej  
VII. 2. Region jako obszar wielokulturowego 
społeczeństwa otwartego na świat 
 

Cel ogólny 2: Wykorzystanie lokalnych 
zasobów do rozwoju przedsi ębiorczo ści 
2.1. Rozwój usług w zakresie turystyki i 
rekreacji 
2.2. Wzrost dochodów i miejsc pracy na 
obszarze LGD  

IV. Aktywizacja gospodarcza regionu z 
zachowaniem zasady zrównowa Ŝonego 
rozwoju 
IV. 2. Rozwój sektora usług 
(m.in. wspieranie rozwoju usług z tradycjami 
i, jak np. kowalstwo czy rękodzieło; usług 
turystycznych i agroturystycznych, którym 
towarzyszyć powinno tworzenie nowoczesnej 
bazy turystycznej oraz zaplecza rekreacyjno-
rozrywkowego, a takŜe szeroko zakrojone 
działania promocyjne) 
IV. 8. Turystyka jako element rozwoju 
gospodarczego regionu 
( Obszary priorytetowe rozwoju turystyki w 
regionie opierają się na produktach 
turystycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem turystyki aktywnej i 
wypoczynkowej na bazie zbiorników 
wodnych w Nysie, Otmuchowie, 
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Paczkowie….WaŜną rolę odegra turystyka 
uzdrowiskowa i zdrowotna….. MoŜliwości 
rozwoju produktu turystycznego leŜą …w 
upowszechnianiu i promocji turystyki 
miejskiej i kulturowej oraz wiejskiej i 
agroturystycznej.)  

Cel ogólny 3: Ochrona i wykorzystanie 
zasobów naturalnych i kulturowych 
3.1. Ochrona i rewitalizacja walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych  
3.2. Odnowa i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego dla przyszłych pokoleń 

VI. Wielofunkcyjne, ró Ŝnorodne oraz 
atrakcyjne dla inwestycji i zamieszkania 
obszary wiejskie 
VI. 1. Zachowanie i wykorzystanie zasobów 
kulturowych oraz przyrodniczych wsi, 
poprawa stanu środowiska 
 

 

Odniesienie celów ogólnych i szczegółowych zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju do 
Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 
 
Lokalna Strategia 
Rozwoju LGD  

Strategia  rozwoju  turystyki  w województwie  opolskim  na 
lata 2007 - 2013  

Cel ogólny 1: Poprawa 
jakości Ŝycia 
mieszka ńców obszaru 
LGD 
1.2. Podnoszenie 
atrakcyjności turystyczno-
rekreacyjnej obszaru 
Cel ogólny 2: 
Wykorzystanie lokalnych 
zasobów do rozwoju 
przedsi ębiorczo ści 
2.1. Rozwój usług w 
zakresie turystyki i rekreacji 

3. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego – 
turystyka na terenach wiejskich 
3.1. Cel: Rozwój agroturystyki 
Do głównych obszarów predestynowanych do rozwoju 
agroturystyki zaliczyć naleŜy: tereny wokół Jeziora Nyskiego i 
Otmuchowskiego (powiat nyski, w tym szczególnie w gminach: 
I pierścień – Nysa, Otmuchów, Paczków, rejon Gór Opawskich 
(powiat nyski, w tym gmina Głuchołazy) 
3.2. Cel: Pełniejszy rozwój ekoturystyki 
m.in. na terenach Parku Krajobrazowego Góry Opawskie, 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Otmuchowsko-Nyskiego 

 

Odniesienie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju do Strategii 
Rozwoju Wspólnoty Mi ędzygminno – Powiatowej Ziemi Nyskiej na lata 2004 –  2015 
 
Lokalna Strategia Rozwoju LGD Strategia Rozwoju Wspólnoty 

Międzygminno – Powiatowej Ziemi 
Nyskiej na lata 2004 - 2015 

Cel ogólny 1: Poprawa jako ści Ŝycia 
mieszka ńców obszaru LGD 
1.2. Podnoszenie atrakcyjności turystyczno-
rekreacyjnej obszaru. 

Cel strategiczny 7. Turystyka 
7.1. Rozwój bazy noclegowej i 
gastronomicznej, 
7.2. Tworzenie infrastruktury turystycznej, 
np. szlaki piesze, rowerowe, wodne 

Cel ogólny 1: Poprawa jako ści Ŝycia 
mieszka ńców obszaru LGD 
1.3  Aktywizacja mieszkańców na rzecz 
poprawienia swojej sytuacji i rozwoju regionu 

Cel strategiczny 4. Infrastruktura 
społeczna  
4.6. Tworzenie warunków dla rozwoju ruchu 
społecznego i organizacji pozarządowych. 
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Cel ogólny 1: Poprawa jako ści Ŝycia 
mieszka ńców obszaru LGD 
1.4 Współpraca na rzecz rozwoju obszaru z 
partnerami krajowymi i zagranicznymi 
 

Cel strategiczny 8. Współpraca 
międzyregionalna i transgraniczna  
8.1. Rozwój współpracy gospodarczej, 
wymiany i kontaktów z partnerami krajowymi 
i zagranicznymi, 

Cel ogólny 2: Wykorzystanie lokalnych 
zasobów do rozwoju przedsi ębiorczo ści 
2.1. Rozwój usług w zakresie turystyki i 
rekreacji 
2.2. Wzrost dochodów i miejsc pracy na 
obszarze LGD 
 

Cel strategiczny 2. Rolnictwo i obszary 
wiejskie 
2.1.Kreowanie wielofunkcyjnego rozwoju 
obszarów wiejskich, alternatywnych źródeł 
dochodu i wzrostu przedsiębiorczości 

Cel ogólny 3: Ochrona i wykorzystanie 
zasobów naturalnych i kulturowych 

3.1. Ochrona i rewitalizacja walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych  

Cel strategiczny 6. Ochrona środowiska 
6.3. Powiększenie i ochrona obszarów 
leśnych, 
 

Cel ogólny 3: Ochrona i wykorzystanie 
zasobów naturalnych i kulturowych 
3.2. Odnowa i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego dla przyszłych pokoleń 

Cel strategiczny 5. Kultura  
5.3.Ochrona dziedzictwa kulturowego 

 
Odniesienie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju do Strategii gmin: 
Nysa, Głuchołazy, Otmuchów i Paczków 
 

Lokalna Strategia 
Rozwoju LGD 

Strategia Gminy 
Nysa 

Strategia Gminy 
Głuchołazy 

Strategia Gminy 
Otmuchów 

Strategia Gminy 
Paczków 

Cel ogólny 1: 
Poprawa jako ści 
Ŝycia 
mieszka ńców 
obszaru LGD 
1.1. Kształtowanie 
przestrzeni 
publicznej 
przyjaznej 
rozwojowi obszaru 
LGD 
1.2. Podnoszenie 
atrakcyjności 
turystyczno-
rekreacyjnej 
obszaru 
1.3 Aktywizacja 
mieszkańców na 
rzecz poprawienia 
swojej sytuacji i 
rozwoju regionu 
1.4  Współpraca na 
rzecz rozwoju 

Cel strategiczny 
IV.2. 
Kształtowanie 
krajobrazu i ładu 
przestrzennego 
na terenach 
wiejskich. 
Cel strategiczny 
II. 2. Rozwój 
funkcjonalnych 
usług 
społecznych 
1. Poprawa 
infrastruktury 
społecznej. 
2. Poprawa 
warunków 
zamieszkania. 
Cel strategiczny 
III.1. Rozwój bazy 
turystycznej. 
1. Modernizacja i 
rozwój 

Cel 
strategiczny: 
Wykorzystanie 
potencjału 
rolnictwa do 
trwałego 
rozwoju 
produkcji rolno-
spo Ŝywczej -
uporz ądkowanie 
i modernizacja 
obszaru gminy 
Cele operacyjne: 
 - 
uporządkowanie i 
zmodernizowanie 
sołectw gminy 
(poprawa 
estetyki, mała 
architektura)  
- objecie sołectw 
gminy siecią 
wodociągową, 

Cel strategiczny 
III 
Restrukturyzacja 
rolnictwa, 
rozbudowa 
sektora rolno-
spo Ŝywczego 
oraz 
wielofunkcyjny 
rozwój obszarów 
wiejskich 
III.7. Poprawa 
estetyki sołectw i 
ich modernizacja 
Cel strategiczny 
IV Rozwój 
turystyki na bazie 
posiadanego 
potencjału i 
walorów 
przyrodniczych 
IV.1 Modernizacja 
oraz rozwój bazy 

Pole rozwoju 9. 
Estetyka 
 - Uporządkowanie 
miasta i sołectw 
pod względem 
czystości i wyglądu 
Pole rozwoju 4. 
Turystyka 
Modernizacja i 
rozwój bazy 
turystycznej 
Pole rozwoju 1. 
Integracja 
społeczna 
-Aktywacja 
społeczna i 
zawodowa 
mieszkańców 
-Utrzymanie i 
pogłębianie 
dotychczasowych 
kontaktów 
międzynarodowych 
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obszaru z 
partnerami 
krajowymi i 
zagranicznymi 
 

infrastruktury 
turystycznej 

gazowniczą, 
sanitarną i 
teleinfor-
matyczną 
- rozwój bazy 
agroturystycznej 
w sołectwach  
 

turystycznej i 
rekreacyjnej, 
zwiększenie 
standardu 
świadczonych 
usług turystyczno-
rekreacyjnych: 
Cel strategiczny 
VI. Rozwój 
współpracy 
międzyregionalnej 
i transgranicznej 
oraz kontaktów 
indywidualnych 
VI.1. Rozwój 
współpracy 
gospodarczej, 
wymiany i 
kontaktów z 
partnerami 
krajowymi i 
zagranicznymi 

 

Cel ogólny 2: 
Wykorzystanie 
lokalnych 
zasobów do 
rozwoju 
przedsi ębiorczo ści  
2.1. Rozwój usług w 
zakresie turystyki i 
rekreacji 
2.2. Wzrost 
dochodów i miejsc 
pracy na obszarze 
LGD 
 

Cel strategiczny 
IV.1. Wspieranie 
wielofunkcyjnego 
rozwoju wsi. 
2. Wprowadzanie 
alternatywnych 
działalności na 
terenach wiejskich 

Cel 
strategiczny: 
Wykorzystanie 
potencjału 
rolnictwa do 
trwałego 
rozwoju 
produkcji rolno-
spo Ŝywczej -
uporz ądkowanie 
i modernizacja 
obszaru gminy 
Cel operacyjny: 
rozwój bazy 
agroturystycznej 
w sołectwach 

IV Rozwój 
turystyki na bazie 
posiadanego 
potencjału i 
walorów 
przyrodniczych 
IV. 7. Promocja 
agro- i ekoturystyki 
Cel strategiczny 
III 
Restrukturyzacja 
rolnictwa, 
rozbudowa 
sektora rolno-
spo Ŝywczego 
oraz 
wielofunkcyjny 
rozwój obszarów 
wiejskich 
IV. 5. Stworzenie 
alternatywnych 
źródeł zatrudnienia 
na wsi 

 Pole rozwoju 4. 
Turystyka 
- Stworzenie 
koncepcji rozwoje 
turystyki na 
obszarze gminy 
- Modernizacja i 
rozwój bazy 
turystycznej 

Cel ogólny 3: 
Ochrona i 
wykorzystanie 
zasobów 
naturalnych i 

Cel strategiczny 
III.2. 
Rewitalizacja 
zasobów 
dziedzictwa 

Cel strategiczny: 
ochrona 
obszarów o 
unikalnych 
walorach 

IV Rozwój 
turystyki na bazie 
posiadanego 
potencjału i 
walorów 

Pole rozwoju 2.  
Marketing 
(Promocja) 
-Propagowanie 
architektury, 
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kulturowych  
Cele szczegółowe  
3.1. Ochrona i 
rewitalizacja 
walorów 
przyrodniczych i 
krajobrazowych  
3.2. Odnowa i 
zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego dla 
przyszłych pokoleń 

kulturowego i 
wykorzystanie 
walorów 
przyrodniczych 
dla celów 
turystycznych 
1. Rozwój 
systemu obszarów 
chronionych. 
2. Renowacja i 
adaptacja 
zabytków dla 
potrzeb turystyki 
 

klimatyczno-
zdrowotnych 
Cel operacyjny: 
ochrona Parku 
Krajobrazowego 
Góry Opawskie i 
rozbudowa 
obszarów 
leśnych 
Cel 
strategiczny: 
Rozwój 
turystyki i 
agroturystyki w 
oparciu o 
posiadany 
potencjał i 
chronione 
środowisko 
naturalne 
Cel operacyjny: 
renowacja, 
konserwacja i 
utrzymanie 
zabytków i dóbr 
kultury  

przyrodniczych 
IV 8. Ochrona 
walorów 
krajobrazowych, 
wypoczynkowych i 
środowiska oraz 
ochrona świata 
roślinnego 
IV. 6. Renowacja, 
konserwacja i 
utrzymanie 
zabytków: 

zabytków, przyrody 
gminy 
 

 
Korelacja zapisów LSR z Planem Zagospodarowania Prz estrzennego 

Województwa Opolskiego. 

Cele LSR są skorelowane z „Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Opolskiego”. Zapisano tam, Ŝe polityka przestrzenna na obszarach rozwoju 

turystyki i rekreacji obejmować powinna działania ukierunkowane na rozwój oraz 

wykreowanie rejonów aktywizacji turystycznej, wykorzystujących warunki stwarzane przez 

środowisko przyrodnicze i kulturowe oraz restrukturyzację i modernizację terenów wiejskich, 

w szczególności:  

- rozwój ukształtowanych obszarów aktywności turystycznej, szczególnie atrakcyjnych i o 

wysokiej atrakcyjności dla turystyki i rekreacji (m.in. Park Krajobrazowy Góry Opawskie, 

Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu), 

- rozwój ukształtowanych obszarów aktywności turystycznej, szczególnie atrakcyjnych i o 

wysokiej atrakcyjności dla turystyki i rekreacji, 
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- rozwój obszarów o wysokich walorach i predyspozycjach turystyczno-rekreacyjnych, 

bazujących na istniejących i potencjalnych parkach krajobrazowych oraz istniejących i 

proponowanych obszarach chronionego krajobrazu, 

- wykorzystanie dolin rzecznych (m.in. Nysy Kłodzkiej), istniejących i projektowanych 

zbiorników wodnych dla rozwoju aktywnych form turystyczno - rekreacyjnych, w 

szczególności kajakarstwa, jeździectwa, turystyki pieszej i rowerowej, wędkarstwa, turystyki 

przyrodniczej, 

- rozwój bazy noclegowo- gastronomicznej dla potrzeb wypoczynku i rekreacji świątecznej i 

codziennej (agroturystyka, turystyka wiejska, turystyka pobytowa), 

- rozwój kwalifikowanych form turystyki i rekreacji, w szczególności wytyczenie i utrzymanie 

szlaków turystyki pieszej, górskiej oraz sieci ścieŜek rowerowych, krajoznawczych szlaków 

tematycznych oraz zaplecza rekreacyjnego, 

- podniesienie poziomu wyposaŜenia w infrastrukturę techniczną, komunikacyjną i 

społeczną, w szczególności na obszarach predysponowanych dla rozwoju funkcji 

turystyczno- rekreacyjnych, 

- zachowanie ładu przestrzennego i krajobrazowego, ochrona i konserwacja ukształtowanych 

układów ruralistycznych i historycznej zabudowy na terenach wiejskich i w miastach. 

Lokalna Strategia Rozwoju LGD, a Program Operacyjny  Kapitał Ludzki. 

Cele zawarte w LSR mogą być realizowane w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Jego głównym celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. 

W ramach programu wsparciem zostaną zagadnienia związane z rozwojem zasobów 

ludzkich na terenach wiejskich, poprzez wsparcie na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich 

ukierunkowane na rozwój oferty edukacyjnej, samoorganizacji i podejmowania oddolnych 

inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społeczności wiejskich, zwłaszcza w obszarze 

zatrudnienia i integracji społecznej. 

Zakres ten będzie moŜliwy do realizacji w ramach następujących priorytetów i działań 

1. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. 

1.1. Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu   

       aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. 

2. Priorytet VII Promocja integracji społecznej. 

2.1. Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. 

3. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 

3.1. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 
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17. Wskazanie przedsi ęwzięć realizowanych w 
ramach innych programów 

LGD swoją działalność na rzecz skuteczniejszego rozwoju obszaru, na którym działa 

wspierać będzie poprzez uczestnictwo i realizację innych niŜ oś 4 Leadera programów. 

Planowane przedsięwzięcia będą mieć charakter komplementarny i uzupełniać będą 

działania w ramach wdraŜania LSR. 

Do działań realizowanych w ramach innych programów m.in. moŜna zaliczyć 

przedsięwzięcia edukacyjne w ramach POKL, a w szczególności : priorytet VII „Promocja 

integracji społecznej” , działanie 7.3 „ Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. W 

ramach w/w pojawi się moŜliwość wsparcia działań edukacyjnych wpływających na wzrost  

aktywności społecznej mieszkańców obszaru oraz rozwój lokalnych inicjatyw warunkujących 

ich rozwój. Kolejnym działaniem realizowanym w ramach POKL będą „Oddolne inicjatywy  

edukacyjne na obszarach miejskich na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu 

wykształcenia mieszkańców wsi ”. 

Dodatkowo LGD będzie niejednokrotnie wnioskować o środki Samorządu 

Województwa na realizację swoich inicjatyw w zakresie wpisującym się w załoŜenia 

funkcjonowania LGD. Z uwagi na przygraniczne połoŜenie obszaru LGD  będzie miało 

moŜliwość aplikowania o środki mikroprojektów wdraŜanych w Euroregionie Pradziad w 

ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –

Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 

Z uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo podwójnego finansowania przedsięwzięć 

konieczne jest przyjęcie mechanizmów zabezpieczających przed wystąpieniem opisywanych 

zjawisk. Proponowane zabezpieczenia dotyczyć będą kwestii personalnych, finansowych 

oraz obejmować będą stały monitoring ich realizacji.  

Do realizacji działań pochodzących z innych programów zostaną zatrudnieni i 

wynagradzani w ramach danego programu koordynatorzy. KaŜda z osób zatrudniona 

zostanie na podstawie umowy zawierającej wykaz obowiązków ze wskazaniem programu w 

ramach którego będą wykonywane. W razie konieczności z uwagi na specyfikę 

realizowanych działań zakłada się równieŜ zatrudnienie dodatkowych pracowników 

odpowiedzialnych za konkretne zadania w ramach programów. W zakresie finansowych 

zabezpieczeń utworzone zostaną odrębne subkonta, co ułatwi monitoring wydatkowania 

środków. Dodatkowo wydatkowanie środków z danego programu zostanie przedstawione na 
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kaŜdym dokumencie finansowym w postaci informacji o programie, z którego dany koszt 

został pokryty. 

W ramach kontroli prowadzonych działań kierownik biura i Zarząd będzie nadzorował 

pracę koordynatorów i zatrudnionych w ramach innych programów pracowników i 

prowadzonych przez nich działań. 

W celu uniknięcia ryzyka w zakresie nakładania się pomocy ze środków innych 

programów konieczne będzie przeprowadzanie analizy istniejących moŜliwości LGD i 

ewentualnych działań w kierunku zapobieganiu w/w ryzyka, niwelując czynniki wpływające 

na jego powstanie na etapie planowania działań do realizacji.     

 

18. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój 
regionu i obszarów wiejskich 

 
Lokalna Strategia Rozwoju „Nyskiego Księstwa Jezior i Gór” dobrze wpisuje się jako 

całość w kierunki rozwoju Opolszczyzny zdefiniowane w zaktualizowanej Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego. Podstawowym przesłaniem Strategii Rozwoju Województwa 

Opolskiego jest stworzenie w regionie warunków dla likwidacji zapóźnień cywilizacyjnych. 

Ogromną rolę do odegrania ma tu dobrze wykształcone społeczeństwo, dbałość o 

pielęgnowanie tradycji i kultury, zmierzające do zachowania toŜsamości regionalnej i 

narodowej. W realizacji tego załoŜenia niezwykle waŜne jest upodmiotowienie społeczności 

lokalnych, czemu sprzyja m.in. tworzenie Lokalnych Grup Działania. Strategia rozwoju 

województwa opolskiego powinna stanowić oparcie dla lokalnych społeczności i ich 

programów rozwojowych. Przyjęte w LSR zapisy bardzo dobrze korelują z wizją 

województwa opolskiego jako regionu wykształconego społeczeństwa, otwartego na świat, 

dobrego sąsiedztwa, o wysokim standardzie Ŝycia, zrównowaŜonego rozwoju, 

wielofunkcyjnej i nowoczesnej gospodarki, efektywnego rolnictwa i nowoczesnej wsi, 

decydującym o własnym rozwoju. Realizacja LSR moŜe mieć kluczowe znaczenie dla 

statusu społeczno-gospodarczo-kulturowego lokalnej społeczności, włączając ją w nurt 

regionalizacji Europy, powracającej do swoich korzeni i tradycji.  

Oddolne działania wzmocnią spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podniosą 

jakość zarządzania i przyczynią się do wzmocnienia kapitału społecznego w 

społecznościach wiejskich, a takŜe skłonią do stosowania innowacyjnych rozwiązań w 

zakresie rozwoju danego obszaru. Będzie to sprzyjać lepszemu wdroŜeniu i absorpcji 
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środków w ramach pozostałych osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, ze 

szczególnym uwzględnieniem osi trzeciej „Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i 

róŜnicowanie gospodarki wiejskiej”, której charakter działań i ich podstawowy cel odpowiada 

idei tworzenia Lokalnych Strategii Rozwoju. WdraŜając LSR tworzy się warunki rozwoju 

społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej dzięki realizacji 

projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, odbudową i poprawą 

stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, rozbudową i modernizacją infrastruktury 

turystycznej, promocją walorów turystyczno - krajoznawczych, kreowaniem i promowaniem 

produktów lokalnych oraz utrzymaniem lokalnych tradycji i obrzędów. 


