
1 

 

 
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kwiecień 2015 
 



Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” 

 2 

SPIS TREŚCI 

 
Wprowadzenie          4 

1.Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR   6 

1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym  

Rejestrze Sądowym         6 

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa      6 

1.3. Charakterystyka członków LGD i sposób rozszerzania/zmiany składu LG 7 

1.3.1. Charakterystyka członków LGD      7 

1.3.2. Sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD     13 

1.4. Struktura Rady (organu decyzyjnego) LGD      15 

1.4.1. Skład Rady         15 

1.4.2. Zakaz łączenia funkcji        17 

      1.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD      17 

1.5.1. Statut i organy LGD        17 

1.5.2. Zasady powołania członków Rady LGD     20 

1.5.3. Zasady uzupełniania składu Rady LGD     20 

1.5.4. Opis procedury funkcjonowania Rady LGD     21 

          1.5.4.1. Rola i zadania Rady                 21 

                      1.5.4.2. Regulamin określający funkcjonowanie Rady LGD              21 

1.5.5. Biuro LGD – zasady funkcjonowania biura, warunki techniczne i lokalowe22 

          1.5.5.1. Opis stanowisk pracy Biura LGD                        22 

          1.5.5.2. Procedura rekrutacji – wymagania konieczne i pożądane            22 

          1.5.5.3. Procedura rekrutacji – etapy rekrutacji      22 

          1.5.5.4. Warunki techniczne i lokalowe Biura LGD                   22 

      1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady LGD            23 

      1.7. Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji                       23 

2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 24 

2.1. Uwarunkowania przestrzenne, wykaz gmin      24 

2.2. Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze     26 

2.3. Uwarunkowania historyczne i kulturowe      30 

2.3.1. Uwarunkowania i dziedzictwo historyczne      30 

2.3.2. Dziedzictwo kultury materialnej      32 

2.3.3. Dziedzictwo kultury niematerialnej      34 

2.3.4. Produkty lokalne, tradycje rękodzielnicze i rzemieślnicze   35 

2.3.5. Instytucje otoczenia kultury       36 

2.4. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru      37 

2.4.1. Struktura ludności        37 

2.4.2. Rynek pracy i bezrobocie       38 

2.4.3. Aktywność społeczna        38 

2.4.4. Przedsiębiorczość        40 

2.4.5. Turystyka         40 

2.5. Specyfika obszaru i sposób jej wykorzystania     42 

2.5.1. Specyfika obszaru        42 

2.5.2. Sposób wykorzystania specyfiki obszaru     44 

3. Analiza SWOT – Analiza zasobów własnych i otoczenia zewnętrznego   45 

3.1. Analiza SWOT         45 

3.2. Wnioski wyciągnięte na podstawie analizy SWOT     46 

4. Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia  47 



Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” 

 3 

4.1. Cele ogólne i szczegółowe        47 

4.2. Przedsięwzięcia planowane do realizacji      60 

5. Misja LGD            68 

6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR     68 

7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR  

przedsięwzięć          71 

8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR  

przedsięwzięć                     72 

9. Procedura  wyboru  operacji  przez  LGD w ramach  działania, o którym mowa  

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju  

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym przyjęte przez LGD kryteria  

lokalne wraz z opisem procedury ich zmiany      73 

9.1 Procedura wyboru operacji        74 

9.2 Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w przedmiocie 

oceny operacji          82 

9.3 Lokalne kryteria wyboru        85 

9.4 Procedura zmiany kryteriów lokalnych      89  

10. Budżet LSR z podziałem na poszczególne lata realizacji    90  

11. Opis procesu przygotowania i konsultacji strategii      95 

12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR      96 

12.1. Wdrażanie LSR         96 

12.2. Aktualizacja LSR         98 

13. Zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej     99 

14. Powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem 

objętym LSR                    100 

15. Planowane działania/przedsięwzięcia/operacje realizowane przez LGD w ramach 

innych programów wdrażanych na obszarze       113 

15.1.Plany dotyczące przedsięwzięć do realizacji innych niż z Osi 4 PROW  113 

15.2.Mechanizmy zabezpieczające przed nakładaniem się pomocy w ramach  

PROW i innych programów                    114 

16. Przewidywalny wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 115 

17. Informacja o załącznikach        116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” 

 4 

WPROWADZENIE 

 

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) dla Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Jagiellońska 

Przystań” została przyjętą uchwałą Walnego Zebrania Członków LGD z dnia 27 stycznia 2009 r. 

Wymóg opracowania LSR wprowadzony został ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (Dziennik Ustaw nr 64 z 2007 r.). Zgodnie z art.5 ust. 1 w/w ustawy Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej między innymi 

poprzez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Art. 12 ustawy mówi, iż pomoc finansowa na operacje 

wybrane przez LGD przyznawana jest LGD, która wyłoniona zostanie w drodze konkursu do 

realizacji opracowanej przez nią lokalnej strategii rozwoju. Zatem lokalna strategia rozwoju jest 

dokumentem o zasadniczym znaczeniu dla otrzymania pomocy finansowej na operacje objęte osią 4 

LEADER w ramach PROW. 

Zawartość oraz formę lokalnej strategii rozwoju zawiera Załącznik nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów 

i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dziennik Ustaw nr 103 z 2008 r., poz. 

659).  

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem lokalna strategia rozwoju winna zawierać 

następujące elementy: 

1. Charakterystykę lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację 

lokalnej strategii rozwoju (LSR); 

2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności; 

3. Analizę SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy; 

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć 

służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą 

realizowane operacje; 

5. Określenie misji LGD; 

6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR; 

7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR; 

8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w  ramach LSR; 

9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru  operacji  przez 

LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego  w sprawie  wyboru operacji 

w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z  dnia 7 marca 2007 r. 

o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem  środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich,  kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność 

operacji z LSR, oraz  kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów; 
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10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji; 

11. Opis procesu przygotowania i konsultacji LSR; 

12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR; 

13. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej; 

14. Określenie powiązań z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym 

LSR; 

15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD 

w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR; 

16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich. 

Do pracy nad LSR wykorzystano przede wszystkim Instrukcję sporządzania lokalnej strategii 

rozwoju. 

Lokalna Strategia Rozwoju opracowana dla obszaru LGD „Jagiellońska Przystań” obejmuje 

swym zakresem lata 2009-2015. Sporządzenie i uchwalenie dokumentu jest jednym z kluczowych 

warunków ubiegania się o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 

Strategia jest dokumentem obejmującym zwarty terytorialne obszar, który charakteryzuje się spójnymi 

i specyficznymi zasobami krajobrazowo-przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi oraz zbliżoną 

sytuacją społeczno-gospodarczą.  

Strategia powstała w trybie szerokich konsultacji społecznych, co pozwoliło na zebranie 

i przedstawienie oddolnych opinii na temat szans rozwojowych obszaru LGD.  
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1. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA 

REALIZACJĘ LSR 

 

1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym 

Rejestrze Sądowym 

 

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zarejestrowane 

zostało w rejestrze stowarzyszeń w dniu 21 listopada 2008 r. pod numerem KRS 0000318185 przez 

Sąd Rejonowy w Lublinie – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

Stowarzyszenie powstało w oparciu o art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. nr 98, poz. 634). 

LGD posiada REGON: 060426844 oraz NIP: 539-149-57-05. Siedzibą LGD jest Parczew 

w powiecie parczewskim, województwo lubelskie. 

LGD „Jagiellońska Przystań” obecnie obejmuje terytorialnie siedem gmin o charakterze 

wiejskim lub miejsko-wiejskim: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Ostrów Lubelski, Parczew, 

Podedwórze, Siemień. Sześć gmin leży w powiecie parczewskim, jedna (Ostrów Lubelski) w powiecie 

lubartowskim. 

Nazwa LGD „Jagiellońska Przystań” nawiązuje do dwóch elementów stanowiących 

o specyfice obszaru: spójnej i rozległej sieci hydrograficznej obejmującej zlewnie trzech rzek Piwonii, 

Tyśmienicy i Zielawy, jeziora i stawy oraz tradycji historyczno-kulturowych regionu – związków 

z dynastią Jagiellonów. Brzmienie nazwy zostało określone w tym kształcie w celu jasnej identyfikacji 

zasobów i potencjału regionu.  

 

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa 

 

Inicjatorami utworzenia Lokalnej Grupy Działania w formule przyjętej w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013 były władze gminy Parczew i jej mieszkańcy.  

Pierwsze spotkania konsultacyjne odbyły się na początku 2008 roku w Parczewie. W ich 

trakcie siedmiu przedstawicieli samorządów lokalnych, gmin: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, 

Ostrów Lubelski, Parczew, Podedwórze i Siemień wyraziło gotowość i zainteresowanie zawiązaniem 

stowarzyszenia. We wszystkich gminach zorganizowano cykl spotkań dla przedstawicieli lokalnej 

społeczności i aktywnie zapraszano do tworzenia LGD podmioty z sektora społecznego, 

gospodarczego i publicznego. Podczas tych spotkań uczestnicy reprezentujący sektory: społeczny, 

gospodarczy oraz publiczny mogli zapoznać się z działaniami pomocowymi jakie kieruje do 

mieszkańców z obszarów wiejskich PROW 2007-2013, zadawać pytania i dyskutować w sprawie 
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propozycji ewentualnego utworzenia LGD. Uczestnicy byli zainteresowani wdrażaniem LEADERA, 

gdyż dostrzegali w nim szansę na zaktywizowani swoich społeczności i organizacji wokół wspólnych 

działań.  

W maju w Parczewie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego. Wójtowie i burmistrzowie poinformowali o dużym zainteresowaniu lokalnej 

społeczności możliwościami oferowanymi w ramach Osi LEADER. Spotkanie zakończyło się 

wyznaczeniem harmonogramu prac na najbliższe miesiące.   

Do dnia zebrania założycielskiego LGD „Jagiellońska Przystań”, tj. do 26 sierpnia 2008 r., 7 

jednostek samorządu terytorialnego podjęło uchwały o utworzeniu Lokalnej Grupy Działania.  

Zebranie założycielskie odbyło się w budynku Urzędu Miasta w Parczewie w dniu 26.08.2008 

r. Wzięły w nim udział 63 osoby. Były to osoby fizyczne – rolnicy, działacze społeczni reprezentujący 

głownie sektor społeczny lub gospodarczy oraz przedstawiciele osób prawnych. Wcześniej przed 

zwołaniem Zebrania Założycielskiego potencjalni członkowie – założyciele mogli zapoznać się 

z propozycją projektu statutu LGD, który był dostępny w urzędach gmin zainteresowanych 

utworzeniem LGD. 

Członkowie – założyciele LGD tworzący partnerstwo trójsektorowe wyłonili się podczas 

spotkań informacyjnych poświęconych PROW 2007 – 2013, a w szczególności osi 4 – LEADER, 

organizowanych w poszczególnych gminach, które miały być objęte zasięgiem działania LGD.   

Zebranie założycielskie LGD „Jagiellońska Przystań” podjęło szereg uchwał niezbędnych do 

zarejestrowania stowarzyszenia, w tym przyjęto jego statut oraz wybrało władze stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie pod nazwą Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” z siedzibą w Parczewie 

zarejestrowane zostało w dniu 21.11.2008 r. pod numerem KRS 0000318185. 

1.3. Charakterystyka członków LGD i sposób rozszerzania/zmiany składu LGD 

1.3.1. Charakterystyka członków LGD 

 

Według stanu na 1 stycznia 2009 r. Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” liczyła 

62 członków. Są to członkowie – założyciele LGD.  

 Według stanu na dzień 22 maja 2014 r. Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” 

liczy 115 członków. 

Według podziału na sektory najwięcej członków LGD reprezentuje sektor społeczny – 73 

osób fizycznych i prawnych. Na następnych miejscach są kolejno członkowie z sektora publicznego – 

23 członków i gospodarczego – 19 członków. 

Wśród członków z sektora społecznego przeważają osoby fizyczne (40 osób), osób prawnych 

jest 33. W tym sektorze osoby fizyczne to rolnicy lub działacze społeczni niezrzeszeni 

w organizacjach pracujący na rzecz swoich środowisk lokalnych (np. z kół gospodyń wiejskich, rad 

sołeckich, radni). Osoby prawne z sektora społecznego stanowią lokalne organizacje pozarządowe. W 



Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” 

 8 

większości są to stowarzyszenia regionalne, ochotnicze straże pożarne lub organizacje działające na 

rzecz rozwoju swojej społeczności.  

W sektorze publicznym gminy stanowią 7 podmiotów. Pozostałe podmioty to przede 

wszystkim instytucje kultury.  

W sektorze gospodarczym większość stanowią osoby fizyczne (17 podmiotów) prowadzące 

działalność gospodarczą w skali lokalnej. Są to podmioty z sektora usług. Wśród podmiotów 

prawnych występuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka cywilna i spółdzielnia.  

 

Lp. Gmina Sektor 

społeczny gospodarczy publiczny Razem 

osoba 

fizyczna 

osoba 

prawna 

osoba 

fizyczna 

osoba 

prawna 

gmina inna jedn. 

publiczna 

 

1. Dębowa 

Kłoda 

6 4 0 0 1 2 13 

2. Jabłoń 3 7 2 0 1 3 16 

3. Milanów 6 5 1 0 1 2 15 

4. Ostrów 

Lubelski 

6 1 2 0 1 3 13 

5. Parczew 12 8 8 1 1 3 33 

6. Podedwórze 4 6 1 0 1 1 13 

7. Siemień 3 2 3 1 1 2 12 

8. Ogółem 40 33 17 2 7 16 115 

       

Tabela nr 1. Zestawienie członków LGD w rozbiciu na obszary i sektory 

 

Szczegółowy imienny wykaz członków LGD w rozbiciu na sektory: 

 

 

SEKTOR SPOŁECZNY 

 

Lp. Imię i nazwisko/Nazwa Rodzaj/forma prowadzonej 

działalności przez członka LGD 

Gmina, do której 

należy członek 

lub prowadzi w 

niej działalność  

Funkcja pełniona w 

LGD 

1. 1

. 

Janusz Tryniecki Osoba fizyczna/mieszkaniec Parczew Prezes Zarządu 

2. 2

. 

Waldemar Wezgraj Osoba fizyczna/mieszkaniec Parczew Członek  zwyczajny 

3.  Teresa Hołubowicz Osoba fizyczna/mieszkaniec Parczew Członek  zwyczajny 

4. 3

. 

Fundacja Rozwoju 

Lubelszczyzny – 

przedstawiciel Monika 

Ochnik 

Fundacja Parczew Członek Rady 

5. 4

. 

Lubelska Fundacja Rozwoju 

– przedstawiciel Magdalena 

Jarosz 

Fundacja Parczew Członek Rady 

6. 5

. 

OSP w Jasionce – 

przedstawiciel Małgorzata 

Wróblewska 

Stowarzyszenie Parczew Członek Rady 

7.  Stowarzyszenie „Razem dla 

Parczewa” – przedstawiciel 

Sławomir Kuśmicki 

Stowarzyszenie Parczew Członek Rady 
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8. 6

. 

Stowarzyszenie Parczewska 

Grupa Rowerowa 

„Rowerowy Parczew”-

Włodzimierz Oberda 

Stowarzyszenie Parczew Członek zwyczajny 

9.  Stowarzyszenie 

„Perspektywa” – 

przedstawiciel Mariusz 

Gołacki   

Stowarzyszenie Parczew Członek zwyczajny 

10.  Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy w Parczewie – 

Andrzej Hulajko 

Stowarzyszenie Parczew Członek zwyczajny 

11.  Jerzy Łobejko Osoba fizyczna/mieszkaniec Parczew Członek zwyczajny 

12.  Tomasz Chlibiuk Osoba fizyczna/mieszkaniec Parczew Członek zwyczajny 

13.  Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Laski – przedstawiciel 

Marianna Szymańska  

Stowarzyszenie Parczew Członek zwyczajny 

14.  Halina Sokołowska Osoba fizyczna/mieszkaniec Parczew Członek zwyczajny 

15.  Halina Turek Osoba fizyczna/mieszkaniec Parczew Członek zwyczajny 

16.  Agnieszka Turek Osoba fizyczna/mieszkaniec Parczew Członek zwyczajny 

17.  Małgorzata Zając Osoba fizyczna/mieszkaniec Parczew Członek zwyczajny 

18.  Jadwiga Ogłozińska  Osoba fizyczna/mieszkaniec Parczew Członek zwyczajny 

19.  Katarzyna Wróblewska  Osoba fizyczna/mieszkaniec Parczew Członek zwyczajny 

20.  Marcin Wróblewski  Osoba fizyczna/mieszkaniec Parczew Członek zwyczajny 

21. 9

. 

Iwona Bednarska Osoba fizyczna/mieszkaniec Dębowa Kłoda Członek zwyczajny 

22. 1

0

. 

Katarzyna Bednarska Osoba fizyczna/mieszkaniec Dębowa Kłoda Członek zwyczajny 

23. 1

1

. 

Jadwiga Chwedyna Osoba fizyczna/mieszkaniec Dębowa Kłoda Członek zwyczajny 

24. 1

2

. 

Danuta Hetman Osoba fizyczna/mieszkaniec Dębowa Kłoda Członek zwyczajny 

25. 1

3

. 

Jerzy Krępski Osoba fizyczna/mieszkaniec Dębowa Kłoda Wiceprezes Zarządu 

26. 1

4

. 

Danuta Mazur Osoba fizyczna/mieszkaniec Dębowa Kłoda Członek Komisji 

Rewizyjnej 

27. 1

5

. 

Perły Chmielowa – 

przedstawiciel Grażyna 

Dąbrowska 

Stowarzyszenie Dębowa Kłoda Członek Rady 

28. 1

6

. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju, Chmielowa, 

Korony i Marianówki – 

przedstawiciel Danuta 

Koperczuk-Duda 

Stowarzyszenie Dębowa Kłoda Członek zwyczajny 

29. 1

7

Stowarzyszenie Kobiet 

Aktywnych-Marianna 

Stowarzyszenie Dębowa Kłoda Członek zwyczajny 
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. Czarnacka 

30. 1

8

. 

Gminny Ludowy Zespół 

Sportowy „Dąb II” - Janusz 

Słomkowski 

Stowarzyszenie Dębowa Kłoda Członek zwyczajny 

31. 1

9

. 

Krzysztof Gomółka Osoba fizyczna/mieszkaniec Jabłoń Członek zwyczajny 

32. 2

0

. 

Beata Hładun Osoba fizyczna/mieszkaniec Jabłoń Członek zwyczajny 

33. 2

1

. 

Stowarzyszenie Inicjatyw na 

Rzecz Gminy Jabłoń – 

przedstawiciel Justyna 

Kowalska - Babicz 

Stowarzyszenie Jabłoń Członek Zarządu 

34. 2

2

. 

Stowarzyszenie „Marzenie” 

– przedstawiciel Beata 

Trubaj 

Stowarzyszenie Jabłoń Wiceprzewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

35. 2

3

. 

Stowarzyszenie pomocy 

dzieciom i młodzieży 

„Michał” – przedstawiciel 

Andrzej Kuchta 

Stowarzyszenie Jabłoń Członek zwyczajny 

36. 2

4

. 

Stowarzyszenie Miłośników 

Ziemi Jabłońskiej – 

przedstawiciel Barbara 

Wikło 

Stowarzyszenie Jabłoń Członek zwyczajny 

37. 2

5

. 

Parafia Rzymsko – Katolicka 

św. Jozafata – przedstawiciel 

ks. Henryk Kalitka 

Parafia  Jabłoń Członek zwyczajny 

38.  OSP w Jabłoniu – 

przedstawiciel Mirosław 

Kusiuk 

Stowarzyszenie Jabłoń Członek zwyczajny 

39.  Radosław Kozioł  Osoba fizyczna/mieszkaniec Jabłoń Członek zwyczajny 

40.  OSP w Dawidach – 

przedstawiciel Grzegorz 

Kozak 

Stowarzyszenie Jabłoń Członek zwyczajny 

41.  Anna Czubacka Osoba fizyczna/mieszkaniec Ostrów Lubelski Członek Komisji 

Rewizyjnej 

42. 2

6

. 

Krzysztof Iwanek Osoba fizyczna/mieszkaniec Ostrów Lubelski Członek zwyczajny 

43. 2

7

. 

Sylwia Szczepańska Osoba fizyczna/mieszkaniec Ostrów Lubelski Wiceprezes Zarządu 

44. 2

8

. 

Grzegorz Kunaszyk  Osoba fizyczna/mieszkaniec Ostrów Lubelski Członek zwyczajny 

45.  Ludowy Klub Sportowy 

„Tajfun” – przedstawiciel 

Antoni Kamiński 

Stowarzyszenie Ostrów Lubelski Członek zwyczajny 

46. 3

0 

Radosław Iwanek Osoba fizyczna/mieszkaniec Ostrów Lubelski Członek zwyczajny 

47.  Tadeusz Gruszczyk  Osoba fizyczna/mieszkaniec Ostrów Lubelski Członek zwyczajny 

48. 3

2

. 

Michał Bożym 

 

Osoba fizyczna/mieszkaniec Milanów Członek zwyczajny 

49. 3

3

. 

Maria Daniluk  Osoba fizyczna/mieszkaniec Milanów Członek Rady 

50. 3Aleksander Szczurowski Osoba fizyczna/mieszkaniec Milanów Członek zwyczajny 
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4

. 

51. 3

5

. 

Elżbieta Anna Szpil Osoba fizyczna/mieszkaniec Milanów Członek zwyczajny 

52. 3

6

. 

Stowarzyszenie Ekologiczne 

„Orlik” – przedstawiciel Ewa 

Tymosiewicz 

 

Stowarzyszenie Milanów Członek Komisji 

Rewizyjnej 

53. 3

7

. 

Stowarzyszenie Kulturalno-

Oświatowe wsi Radcze – 

przedstawiciel Zbigniew 

Grzymała 

Stowarzyszenie Milanów Członek zwyczajny 

54. 3

8

. 

Stowarzyszenie Miłośników 

Ziemi Milanowskiej – 

przedstawiciel Marzena 

Zawisza 

Stowarzyszenie Milanów Sekretarz Rady 

55. 3

9

. 

Stowarzyszenie Nasza Wieś 

– przedstawiciel Elwira 

Sienkiewicz  

Stowarzyszenie Milanów Członek zwyczajny 

56. 4

0 

 Ochotnicza Straż Pożarna w 

Kostrach-Krzysztof 

Nieścioruk 

Stowarzyszenie Milanów Członek zwyczajny 

57.  Skrzeczkowski Roman Osoba fizyczna/mieszkaniec Milanów Członek zwyczajny 

58.  Kazimierz Milanowski Osoba fizyczna/mieszkaniec Milanów Członek zwyczajny 

59. 4

2

. 

Adela Derewiaka Osoba fizyczna/mieszkaniec Podedwórze Członek Komisji 

Rewizyjnej 

60. 4

3

. 

Anna Drabik Osoba fizyczna/mieszkaniec Podedwórze Skarbnik  

61. 4

4

. 

OSP w Antopolu – 

przedstawiciel Marian 

Kolenda  

Stowarzyszenie Podedwórze Członek zwyczajny 

62. 4

5

. 

OSP w Podedwórzu – 

przedstawiciel Artur Becher 

Stowarzyszenie Podedwórze Członek Rady 

63. 4

6

. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Aktywizacji Mieszkańców 

Polesia Lubelskiego – 

przedstawiciele Gabriela 

Bilkiewicz 

Stowarzyszenie Podedwórze Członek zwyczajny 

64. 4

7

. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspierania i Rozwoju Wsi 

Lubelskiej – przedstawiciel 

Leszek Turuk 

Stowarzyszenie Podedwórze Członek zwyczajny 

65. 4

8

. 

Stowarzyszenie Patrzeć w 

Przyszłość – przedstawiciel 

Katarzyna Becher 

Stowarzyszenie Podedwórze Członek zwyczajny 

66. 4

9

. 

Stowarzyszenie Społeczno-

Kulturalne w Podedwórzu – 

przedstawiciel Kazimierz 

Iwaniuk 

Stowarzyszenie Podedwórze Członek zwyczajny 

  

67.  Adam Kosacki Osoba fizyczna/mieszkaniec Podedwórze Członek zwyczajny 

68.  Mariola Chilczuk  Osoba fizyczna/mieszkaniec Podedwórze Członek zwyczajny 

69. 5

0

. 

Stanisław Dawidek Osoba fizyczna/mieszkaniec Siemień  Członek zwyczajny 

70. 5Regionalne Towarzystwo Stowarzyszenie Siemień  Członek zwyczajny 
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1

. 

Ziemi Siemieńskiej 

„Partnerstwo” – 

przedstawiciel Celina Błonka 

71. 5

2

. 

Ilona Matejczuk Osoba fizyczna/mieszkaniec Siemień  Członek Zarządu 

72. 5

3

. 

Jerzy Styczyński Osoba fizyczna/mieszkaniec Siemień  Członek zwyczajny 

73. 5

4

. 

Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Jezioro – przedstawiciel 

Małgorzata Konarska 

Stowarzyszenie Siemień  Członek zwyczajny 

 
Tabela nr 2. Członkowie LGD „Jagiellońska Przystań” z sektora społecznego 

 

 

 

 

 

 

SEKTOR GOSPODARCZY 

 

Imię i nazwisko/nazwa Rodzaj/forma prowadzonej 

działalności przez członka 

LGD 

Gmina, do której należy 

członek lub prowadzi w niej 

działalność  

Funkcja pełniona w 

LGD 

Bank Spółdzielczy w 

Parczewie – przedstawiciel 

Teresa Dyduch 

Spółdzielnia Parczew Członek zwyczajny 

Wróblewski Adam Osoba fizyczna Parczew Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

Bend Reality Agency –

Marcin Murawski 

Osoba fizyczna Parczew Członek zwyczajny 

Kochanowski Piotr Osoba fizyczna Parczew Członek zwyczajny 

Halina Wetoszka  Osoba fizyczna Parczew Członek zwyczajny 

Paweł Lipka Osoba fizyczna Parczew Członek zwyczajny 

Tomasz Ostapiuk  Osoba fizyczna Parczew Członek zwyczajny 

Piotr Iwanek  Osoba fizyczna Parczew Członek zwyczajny 

Marta Renata Kopiś  Osoba fizyczna Parczew Członek zwyczajny 

ZPHU „AMIKUS” Renata 

Kozioł  

Osoba fizyczna Jabłoń Członek Rady 

Paweł Trubaj  Osoba fizyczna Jabłoń Członek zwyczajny 

Dariusz Misiejuk  Osoba fizyczna Milanów Członek zwyczajny 

Monika Mazurek Osoba fizyczna Podedwórze Członek zwyczajny 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowo-

Produkcyjne „EJGA” Anna 

Pańczuk  

Osoba fizyczna Siemień Członek Komisji 

Rewizyjnej 

Firma Pośrednictwo 

Ubezpieczeniowe i 

Finansowe Filipiak 

Sławomir 

Osoba fizyczna Siemień Członek zwyczajny 

P.H.U. JANKIEL Jacek 

Cieniuch - przedstawiciel 

Jacek Cieniuch 

Osoba fizyczna Siemień Członek zwyczajny 

Zakład Produkcji Tkanin  

Spółka z o.o. – 

przedstawiciel Mariusz 

Komarek 

Spółka z o.o. Siemień Członek Rady 

Józef Krzysztof Gruszczyk  Osoba fizyczna Ostrów Lubelski Członek zwyczajny 
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Piotr Wołnysz Osoba fizyczna Ostrów Lubelski Członek zwyczajny 

 
Tabela nr 3. Członkowie LGD „Jagiellońska Przystań” z sektora gospodarczego 

 

 

SEKTOR PUBLICZNY 

 
Lp. Imię i 

nazwisko/nazwa 

Rodzaj/forma prowadzonej 

działalności przez członka LGD 

Gmina, do której należy 

członek lub prowadzi w 

niej działalność 

Funkcja pełniona w 

LGD 

1. 1

. 

Gmina Parczew - 

przedstawiciel Paweł 

Kędracki 

Gmina Parczew Członek Rady 

2. 2

. 

Parczewski Dom 

Kultury – 

przedstawiciel 

Krystyna Kodym 

Instytucja kultury Parczew Członek zwyczajny 

3.  Powiatowa Biblioteka 

Publiczna – Centrum 

Kultury w Parczewie 

– przedstawiciel 

Bogumiła Sarnowska 

Instytucja kultury Parczew Członek zwyczajny 

4.  Miejsko – Gminna 

Biblioteka Publiczna 

w Parczewie – 

przedstawiciel Bonik 

Teresa 

Instytucja kultury Parczew Członek zwyczajny 

5. 3

. 

Gmina Dębowa 

Kłoda - 

przedstawiciel 

Henryk Czech 

Gmina Dębowa Kłoda Członek Rady 

6. 4

. 

Gminny Ośrodek 

Kultury w Dębowej 

Kłodzie-Agnieszka 

Kowalska 

Instytucja Kultury Dębowa Kłoda Członek zwyczajny 

7. 5

. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna-Barbara 

Iwańczuk 

Instytucja Kultury Dębowa Kłoda Członek zwyczajny 

8. 6

. 

Gmina Jabłoń – 

przedstawiciel 

Dariusz Łobejko 

Gmina Jabłoń Wiceprzewodniczący 

Rady 

9.  Gminna Biblioteka 

Publiczna w 

Jabłoniu-Bożenna 

Dykas 

Instytucja Kultury Jabłoń Członek zwyczajny 

10.  Gminny Osrodek 

Kultury w Jabłoniu - 

Katarzyna Matczuk 

Instytucja Kultury Jabłoń Członek zwyczajny 

11.  Muzeum Augusta 

Zamoyskiego w 

Jabłoniu – 

przedstawiciel 

Barbara Wikło 

Instytucja Kultury Jabłoń Członek zwyczajny 

12. 7

. 

Gmina Ostrów 

Lubelski – 

przedstawiciel 

Ryszard Smerdel 

Gmina Ostrów Lubelski Członek Rady 

13. 8Centrum Kultury – Instytucja kultury Ostrów Lubelski Członek Rady 
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. przedstawiciel Iwona 

Drozd 

14. 9

. 

ZNP – przedstawiciel 

Sławomir Lato 

Związek zawodowy Ostrów Lubelski Członek zwyczajny 

15.  Samorządowa 

Biblioteka Publiczna 

w Ostrowie 

Lubelskim – 

przedstawiciel 

Katarzyna Zalewska 

Instytucja kultury Ostrów Lubelski Członek zwyczajny 

16. 1

0

. 

Gmina Milanów – 

przedstawiciel Paweł 

Krępski 

Gmina Milanów Członek zwyczajny 

17. 1

1

. 

GOK w Milanowie – 

przedstawiciel 

Małgorzata Osipiak 

Instytucja kultury Milanów Członek zwyczajny 

18.  Gminna Biblioteka 

Publiczna w 

Milanowie – 

przedstawiciel Ewa 

Kozak 

Instytucja kultury Milanów Członek zwyczajny 

19. 1

2

. 

Gmina Podedwórze – 

przedstawiciel 

Krzysztof Chilczuk 

Gmina Podedwórze Przewodniczący 

Rady 

20. 1

3

. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna – 

przedstawiciel Maria 

Masiuk 

Instytucja kultury Podedwórze Członek zwyczajny 

21. 1

4

. 

Gmina Siemień – 

przedstawiciel 

Tomasz Kanak 

Gmina Siemień  Wiceprzewodniczący 

Rady 

22.  Gminny Ośrodek 

Kultury w Siemieniu-

Andrzej Wojtal 

Instytucja kultury Siemień Członek zwyczajny 

23.  Gminna Biblioteka 

Publiczna w 

Siemieniu -Alicja 

Markowska 

Instytucja kultury Siemień Członek zwyczajny 

 
Tabela nr 4. Członkowie LGD „Jagiellońska Przystań” z sektora publicznego 

 

 
1.3.2. Sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD 

 

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” jest stowarzyszeniem otwartym na 

przyjmowanie nowych członków. Do LGD przystąpić może każdy kto spełni kryteria określone 

statutem stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia zawiera postanowienia odnoszące się do 

nieograniczonej ilości nowych członków – zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. 

Rozdział III zatytułowany „Członkowie Stowarzyszenia” (§ 9 - § 14) Statutu LGD 

„Jagiellońska Przystań” określa status członków LGD oraz to kto może zostać członkiem LGD, 

procedurę przyjęcia członka LGD oraz jego prawa i obowiązki. 



Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” 

 15 

Statut LGD „Jagiellońska Przystań” w § 9 i § 13 wskazuje, że organizacja ta może posiadać 

członków zwyczajnych i wspierających. Członkami zwyczajnymi i wspierającymi mogą być zarówno 

osoby fizyczne jak i prawne.  

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, która spełnia warunki określone 

w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na 

piśmie deklarację takiego działania, złoży deklarację członkowską, mieszka, lub prowadzi działalność 

gospodarczą na obszarze działania Stowarzyszenia. Wymogi, które musi spełnić osoba prawna to 

przedstawienie uchwały organu stanowiącego, zawierającej: deklarację przystąpienia do 

Stowarzyszenia, deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR, wskazanie osoby 

reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu. Członek zwyczajny powinien uzyskać rekomendację 

instytucji życia publicznego (m.in. samorządów lokalnych, grup społecznych w tym 

niesformalizowanych np. koła gospodyń, zespołów ludowych itp.) o charakterze jego działania na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Członkowie założyciele LGD stają się członkami zwyczajnymi 

stowarzyszenia z chwilą jego zarejestrowania.   

Nie jest ograniczona także liczba członków wspierających Stowarzyszenia (§ 13). Członkiem 

wspierającym może być także każda osoba fizyczna i prawna, po pisemnym ustaleniu z Zarządem 

zasad wspierania Stowarzyszenia   

Procedura przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających określona w § 10 ust. 1 

statutu przewiduje, że decyzja o przyjęciu członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia przyjętej zwykłą większością głosów. 

 Zarząd i Biuro LGD będą promować partnerstwo trójsektorowe, cele i działalność LGD 

„Jagiellońska Przystań” podczas różnego rodzaju wydarzeń jak np. obchody świąt i uroczystości 

lokalnych, imprezy i wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym, festyny i koncerty. Celem 

tych działań będzie zachęcenie do współpracy i przyłączenia się do partnerstwa nowych podmiotów 

prawnych i osób, które działają na obszarze objętym LSR.  

Zgodnie z § 12 statutu LGD utrata członkostwa może nastąpić wskutek: złożenia Zarządowi 

pisemnej rezygnacji, śmierci osoby fizycznej, likwidacji osoby prawnej lub ogłoszenia upadłości 

osoby prawnej, bądź wskutek wykluczenia przez Zarząd. Wykluczenie może nastąpić za działalność 

niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia; bądź za pozbawienie praw publicznych 

w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, bądź za uchylanie się od obowiązków członka. 

 

1.4. Struktura Rady (organu decyzyjnego) LGD 

1.4.1. Skład Rady 

 

LGD „Jagiellońska Przystań” jest szczególnym rodzajem stowarzyszenia. LGD jest tworzona i 

działa w oparciu o przepisy o stowarzyszeniach. O specyfice LGD decydują przepisy cytowanej już 
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wyżej ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przepis art. 15 ust. 2 tej 

ustawy wskazuje, że (1) członkiem zwyczajnym LGD może być nie tylko osoba fizyczna, ale także 

osoba prawna (w tym jednostki samorządu terytorialnego); (2) nadzór nad LGD sprawuje marszałek 

województwa; (3) LGD może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju i w zakresie określonym w statucie; i wreszcie (4) że LGD zobowiązana jest do posiadania 

organu specjalnego, którym obok walnego zebrania członków, zarządu i komisji rewizyjnej ma być 

Rada, do której wyłącznej kompetencji należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach 

opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju.  

Sposób wybory Rady oraz kto może być jej członkiem określa przepis art. 15 ust.3 ustawy 

o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wynika z niego, że Rada jest wybierana przez Walne Zebranie 

Członków a co najmniej połowę jej składu stanowić mają podmioty reprezentujące sektor społeczny 

i gospodarczy nie będące równocześnie członkami zarządu lub organu kontroli wewnętrznej (komisji 

rewizyjnej) LGD.   

Szczególna ranga Rady LGD wynika także z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy 

działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007 – 2013 (Dziennik Ustaw nr 103 z 2008 r., poz. 659). W Załączniku nr 1 do tego 

rozporządzenia Rada jest wymieniana z imienia jako jedyny organ władzy LGD, którego struktura 

musi być opisana w LSR, a w Załączniku nr 2 tegoż rozporządzenia Rada jako jedyny organ władzy 

podlegający ocenie w trakcie oceny LSR i wyboru LGD.  

Statut Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” (przyjęty uchwałą z dnia 26.08.2008 

r. w §15 wymienia władze LGD, a wśród nich Radę. Jej strukturę, kto może być jej członkiem oraz 

sposób funkcjonowania i kompetencje tego organu ramowo określa §20 statutu. Natomiast 

szczegółowe zasady funkcjonowania Rady opisuje Regulamin Rady przyjęty uchwałą Walnego 

Zebrania Członków z dnia 27.01.2009 r. stanowiący załącznik nr 2 do wniosku o wybór Lokalnej 

Grupy Działania. 

Ze statutu LGD „Jagiellońska Przystań” wynika, że liczba członków Rady wynosi od 15 do 17 

członków. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego, 

gospodarczego i publicznego, w proporcjach wynikających ze składu członków Stowarzyszenia. Rada 

w co najmniej 50% składa się z członków zwyczajnych Stowarzyszenia będących partnerami 

społecznymi i gospodarczymi oraz innych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie 

i organizacje pozarządowe. Według stanu obecnego Rada LGD „Jagiellońska Przystań” liczy 17 osób.  

W składzie Rady LGD „Jagiellońska Przystań” największy udział mają przedstawiciele 

z sektora społecznego – 8 osób. Nieco mniejszy udział stanowią przedstawiciele z sektora publicznego 

– 7 osób, zaś najmniejszy przedsiębiorcy – 2 osoby. 
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Członkowie Rady LGD z sektora społecznego i gospodarczego łącznie stanowią 58,83% 

ogółu Rady LGD. 

  

Sektor Liczba członków Rady udział w składzie Rady (w %) 

społeczny 8 47,06 

gospodarczy 2 11,78 

publiczny 7 41,17 

Ogółem 17 100 

 
Tabela nr 5. Rada LGD w podziale na sektory 

     

Lp. Imię i nazwisko Nazwa podmiotu 

delegującego 

Sektor Gmina, którą 

reprezentuje 

członek Rady  

Funkcja w Radzie 

LGD 

1. Chilczuk Krzysztof   Gmina 

Podedwórze 

publiczny Podedwórze Przewodniczący 

2.  Łobejko Dariusz  Gmina Jabłoń publiczny Jabłoń Wiceprzewodniczący 

3. Kanak Tomasz  Gmina Siemień publiczny Siemień Wiceprzewodniczący 

4 Zawisza Marzena  Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi 

Milanowskiej 

społeczny Milanów Sekretarz 

5. Kędracki Paweł Gmina Parczew publiczny Parczew Członek 

6. Lamczyk Grażyna Gmina Dębowa 

Kłoda 

publiczny Dębowa Kłoda Członek 

7. Kuśmicki Sławomir Stowarzyszenie 

„Razem dla 

Parczewa” 

społeczny Parczew Członek 

8. Dąbrowska Grażyna  Perły Chmielowa społeczny Dębowa Kłoda Członek 

9. Kozioł Renata  ZPHU „Amikus” gospodarczy Jabłoń Członek 

10. Daniluk Maria  Osoba fizyczna  społeczny Milanów Członek 

11. Drozd Iwona  Centrum Kultury publiczny Ostrów 

Lubelski 

Członek 

12. Ryszard Smerdel  Gmina Ostrów 

Lubelski 

publiczny Ostrów 

Lubelski 

Członek 

13. Wróblewska 

Małgorzata  

OSP w Jasionce społeczny Parczew Członek 

14. Becher Artur  OSP w 

Podedwórzu 

społeczny Podedwórze Członek 

15. Komarek Mariusz Zakład Produkcji 

Tkanin  Spółka z 

o.o. 

gospodarczy Siemień Członek 

16. Jarosz Magdalena  Lubelska 

Fundacja Rozwoju 

społeczny Parczew Członek 

17. Monika Ochnik  Fundacja Rozwoju 

Lubelszczyzny 

społeczny Parczew Członek 

     

Tabela nr 6. Zestawienie członków Rady w podziale na sektory i reprezentowane gminy 

 

1.4.2. Zakaz łączenia funkcji 

 

 Statut LGD „Jagiellońska Przystań” jednoznacznie rozstrzyga, że nie można być jednocześnie 

członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady LGD (§ 18 ust. 2, § 19 ust. 3 § 20 ust. 6 Statutu, § 6 
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ust. 1 Regulaminu Rady). Oznacza to, że członków Rady LGD obowiązuje zakaz łączenia funkcji 

w Radzie z jakimkolwiek, członkostwem w innym organie LGD. Regulamin Rady w § 6 ust. 2 

określa, że członkostwa w Radzie nie wolna łączyć z pracą w Biurze LGD. 

 

1.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD  

1.5.1. Statut i organy LGD 

 

Statut Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” wymienia cztery organy 

stowarzyszenia (§15): Walne Zebranie Członków, Zarząd, Radę oraz Komisję Rewizyjną. Kolejno 

w paragrafach od 17 do 21 statut określa zasady ich funkcjonowania i kompetencje. 

 

Walne Zebranie Członków 

 

Najwyższą władzą LGD jest Walne Zebranie Członków, które stanowią członkowie zwyczajni 

LGD. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków jedynie z głosem 

doradczym.  

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

 

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 

2) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, 

4) przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,   

5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

6) zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

7) uchwalanie zmian Statutu, 

8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 

9) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia

  

   Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz na rok lub na 

pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej. Zasady procedowania Walnego Zebrania Członków określa 

Statut LGD. 
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Zarząd 

  

Bieżącą działalnością LGD kieruje Zarząd, który składa się z 5 do 7 osób wybieranych 

i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Obecnie Zarząd LGD składa się z 7 osób. 

Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków. Przy czym w pierwszej 

kolejności wybierany jest Prezes Zarządu. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu spośród swoich 

członków wybiera Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.  

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

5) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

6) opracowanie LSR i innych dokumentów wymaganych przepisami PROW i aktów  z niego 

wynikających, 

7) inne decyzje przewidziane przepisami prawa albo Statutu. 

8) zatrudnianie i zwalnianie kierownika Biura Stowarzyszenia,  

9) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura 

 Stowarzyszenia, 

10) ustalanie regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia. 

11) Prezes Zarządu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników 

 zatrudnionych przez Stowarzyszenie. 

12) Składania Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań ze swojej działalności  do 

końca I kwartału następnego roku, następującego po roku obrachunkowym.  

 

Lp. Imię i nazwisko Nazwa podmiotu 

delegującego 

Sektor Gmina, którą 

reprezentuje 

członek 

Zarządu  

Funkcja w 

Zarządzie  LGD 

1. Janusz Tryniecki Osoba fizyczna społeczny Parczew Prezes 

2.  Jerzy Krępski Osoba fizyczna społeczny Dębowa Kłoda Wiceprezes 

3. Sylwia 

Szczepańska 

Osoba fizyczna społeczny Ostrów Lubelski Wiceprezes 

4. Anna Drabik Osoba fizyczna społeczny Podedwórze Skarbnik 

5. Justyna Kowalska 

- Babicz 

Stowarzyszenie Inicjatyw 

na Rzecz Gminy Jabłoń  

społeczny Jabłoń Członek Zarządu 

6. Małgorzata 

Osipiak 

GOK w Milanowie publiczny Milanów Członek Zarządu 

7. Ilona Matejczuk Osoba fizyczna społeczny Siemień Członek Zarządu 

 
Tabela nr 7. Zestawienie członków Zarządu w podziale na sektory i reprezentowane gminy 
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Komisja Rewizyjna 

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym Zarząd oraz finanse LGD. Jest ona wybierana 

przez Walne Zebranie Członków. Do jej kompetencji należy: 

1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia; 

2) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na 

Walnym Zebraniu Członków; 

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków; 

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 7 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne 

Zebranie Członków w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 3 do 5 członków, 

wybieranych przez Komisję spośród jej członków. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być 

osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji 

Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku 

pokrewieństwa do 2 stopnia włącznie, powinowactwa lub podległości służbowej. Obecnie Komisja 

Rewizyjna składa się z 7 osób.  

 

Lp. Imię i nazwisko Nazwa podmiotu 

delegującego 

Sektor Gmina, 

którą 

reprezentuje 

członek 

Zarządu  

Funkcja w 

Zarządzie  LGD 

1. Adam 

Wróblewski 

Osoba fizyczna gospodarczy Parczew Przewodniczący 

2. Katarzyna 

Matczuk 

GOK w Jabłoniu publiczny Jabłoń Wiceprzewodniczący 

3. Danuta Hetman Osoba fizyczna społeczny Dębowa 

Kłoda 

Członek Komisji 

4 Ewa Kozak Gminna Biblioteka 

Publiczna w Milanowie 

publiczny Milanów Członek Komisji 

5. Anna Czubacka Osoba fizyczna społeczny Ostrów 

Lubelski 

Członek Komisji 

6. Monika 

Mazurek 

Osoba fizyczna gospodarczy Podedwórze Członek Komisji 

7. Alicja 

Markowska 

Gminna Biblioteka 

Publiczna w Siemieniu  

publiczny Siemień Członek Komisji 

 
Tabela nr 8. Zestawienie członków Komisji Rewizyjnej w podziale na sektory i reprezentowane gminy 
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Rada 

 

Szczególnym organem LGD jest Rada funkcjonująca jako ciało decyzyjne, do której 

wyłącznej kompetencji należy wybór operacji wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju przyjętej 

przez LGD. Strukturę Rady oraz jej skład opisano powyżej.   

 

1.5.2. Zasady powołania i odwoływania członków Rady LGD 

 

Zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 3 i § 20 ust. 1 statutu LGD „Jagiellońska Przystań” członkowie Rady 

wybierani są i odwoływani przez Walne Zebranie Członków w drodze głosowania.  

W przypadku powoływania członków do Rady LGD Zarząd składa do Walnego Zebrania 

Członków listę kandydatów, wraz z krótką informację na ich temat ze wskazaniem sektorów, które 

reprezentują oraz gminy, z której pochodzą. Z opracowanej przez Zarząd listy kandydatów wynika czy 

zachowana jest reprezentatywność z poszczególnych gmin oraz czy istnieje szansa zachowania co 

najmniej 50% udziału podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych 

i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie 

i organizacje pozarządowe. Po przedstawieniu przez Zarząd listy kandydatów do Rady Walne 

Zebranie Członków w głosowaniu wybiera skład Rady.  

Obecna Rada LGD „Jagiellońska Przystań” wybrana została w głosowaniu uchwałą Walnego 

Zebrania Członków z dnia 26.08.2008 r.  

 

1.5.3. Zasady uzupełniania składu Rady LGD 

 

W razie zmniejszenia się składu Rady LGD statut stowarzyszenia przewiduje w § 21 

procedurę jego uzupełnienia. W tym celu Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, które 

w głosowaniu podejmuje decyzję o uzupełnieniu składu Rady LGD. 

 

1.5.4. Opis procedury funkcjonowania Rady LGD 

1.5.4.1. Rola i zadania Rady 

 

Rola i zadania Rady LGD „Jagiellońska Przystań” jako organu decyzyjnego wynikają 

z ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
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Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, statutu LGD „Jagiellońska Przystań” oraz 

Regulaminu Pracy Rady LGD „Jagiellońska Przystań”. 

Z przepisu art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynika, 

że głównym zadaniem Rady LGD jest wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady 

Wspólnot Europejskich (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju 

obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW), które będą realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Statut LGD „Jagiellońska Przystań” w § 11 ust.1 określa zadania Rady: wybór operacji, które 

mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju; rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady 

w zakresie oceny i wyboru operacji do realizacji; opiniowanie kierunków i programu działania 

Stowarzyszenia; opiniowanie, monitorowanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, 

1.5.4.2. Regulamin określający funkcjonowanie Rady LGD 

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady LGD określa Regulamin Rady LGD 

„Jagiellońska Przystań” stanowiący załącznik nr 2 do wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania. 

Jedną z najważniejszych funkcji LGD jest wybór operacji (projektów) do dofinansowania ze 

środków pozostających w dyspozycji LGD. Szczegółowe regulacje dotyczące wyboru operacji oraz 

organizacji pracy Rady zawarte są w Regulaminie Rady. 

Regulamin Rady zapewnia przejrzystość w podejmowaniu decyzji – procedury są jasno 

określone, zrozumiałe i jednoznaczne.  

W Regulaminie Rady znajdują się również rozwiązania gwarantujące bezstronność oceny 

operacji oraz procedura wyłączenia członka organu decyzyjnego od udziału w dokonywaniu wyboru 

operacji w razie, gdy członek Rady nie pozostaje bezstronny.  

 

Przedstawiony rozdział obowiązków i kompetencji w pełni realizuje zasadę oddzielenia 

funkcji zarządczej sprawowanej przez Zarząd LGD od funkcji decyzyjnej, która przynależy do Rady 

LGD. Jawność i przejrzystość podejmowanych decyzji jest zapewniona dzięki rozwiązaniom 

przyjętym w Regulaminie Rady LGD, stanowiącym załącznik nr 2 do wniosku o wybór Lokalnej 

Grupy Działania.   

 

1.5.5. Biuro LGD – zasady funkcjonowania biura, warunki techniczne i lokalowe 

1.5.5.1. Opis stanowisk pracy Biura LGD 
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Na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania LGD powstanie wydzielone Biuro 

LGD, w którym zatrudnionych zostanie 3 pracowników: Kierownik Biura LGD, specjalista ds. 

operacji i księgowy. Opisy stanowisk precyzujące podział kompetencji i zakres odpowiedzialności 

stanowią załącznik nr 6 do wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania. 

1.5.5.2. Procedura rekrutacji – wymagania konieczne i pożądane 

 

Kierownik Biura zatrudnia pracowników. Wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do 

kandydatów do pracy w LGD pozwalają na zatrudnienie osób gwarantujących profesjonalną obsługę 

organów LGD i beneficjentów. Wymagania konieczne i pożądane są adekwatne do obowiązków 

i zakresu odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. Szczegółowe wymagania 

odnoszące się do poszczególnych stanowisk zawarte są w załączniku nr 5 do wniosku o wybór 

Lokalnej Grupy Działania - Procedurze rekrutacji pracowników. 

 

 

1.5.5.3. Procedura rekrutacji – etapy rekrutacji 

 

W celu zapewnienia przejrzystości, procedura rekrutacji została podzielona na etapy. W procedurze 

zagwarantowano zachowanie zasady jawność i dostępu do informacji. Ponadto przewidziano 

postępowanie w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników o określonych 

wymaganiach. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 5 do wniosku o wybór Lokalnej 

Grupy Działania - Procedurze rekrutacji pracowników. 

 

1.5.5.4. Warunki techniczne i lokalowe Biura LGD 

 

LGD dysponuje biurem zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Parczew. Docelowo Biuro 

zostanie przeniesione do innej lokalizacji. Szczegółowy opis w zakresie warunków technicznych 

i lokalowych Biura LGD znajduje się w załączniku nr 7 do wniosku o wybór Lokalnej Grupy 

Działania.  

 

 

 1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady LGD 

 

 Rada LGD „Jagiellońska Przystań” to wyważona reprezentacja osób zaangażowanych 

w realizację działania LEADER, w której ponad 50% członków reprezentuje sektor społeczno-

gospodarczy. Większość członków Rady ma doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej 

i rozwoju obszarów wiejskich, jak i udziału w różnego typu projektach i programach lokalnych, 

regionalnych i krajowych, w tym w projektach finansowanych ze środków UE. Większość członków 
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Rady ma doświadczenie w zarządzaniu środkami publicznymi lub brała czynny udział w pracach 

różnego typu komitetach, komisjach i ciałach decyzyjnych różnych organizacji i instytucji. Radę 

stanowi grupa osób o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w wielu dziedzinach, takich jak: 

prowadzenie działalności gospodarczej, organizacja imprez i festynów, działalność kulturalno-

oświatowa, sportowa, promocja produktu lokalnego, zarządzanie projektami, zarządzanie instytucją 

publiczną itp. Do ciała decyzyjnego wybrano zarówno dobrych organizatorów, jak i osoby mające 

doświadczenie w podejmowaniu decyzji czy kontroli finansowej. Wszyscy członkowie Rady zgłosili 

się dobrowolnie i zostali wybrani przez Walne Zebranie Członków LGD. Członkowie Rady mają 

ukończone różnego typu szkolenia i kursy z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, w tym większość 

posiada również udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia 

Leader. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 

 

 

 

1.7. Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji 

 

 

Duża część członków LGD oraz podmiotów delegujących swoich przedstawicieli do Rady 

LGD ma doświadczenie w realizacji projektów realizowanych na terenach obszarów wiejskich. 

Doświadczenie członkowie LGD zdobyli przy wdrażaniu różnorodnych projektów w ramach SPO, 

ZPORR, SAPARD, POKL i innych.  

Działalność pozostałych organizacji i osób fizycznych z sektora społeczno-gospodarczego 

związana jest z celami LSR. Członkowie społeczni oraz gospodarczy mogą pochwalić się realizacją 

projektów, dofinansowywanych ze środków i funduszy różnych instytucji i organizacji, w tym ze 

środków UE, głównie w dziedzinie: rozwoju mikroprzedsiębiorstw, pomocy społecznej, rozwoju 

kultury, prowadzenia szkoleń i działań edukacyjnych, a także w organizacji imprez integrujących 

mieszkańców wsi i promujących region.  

Największe doświadczenie w realizacji dużych projektów inwestycyjnych 

dofinansowywanych ze środków UE posiada sektor publiczny - gminy np. budowy dróg, remonty 

świetlic i domów ludowych, remonty obiektów zabytkowych, kształtowanie centrów wsi, budowa 

boisk sportowych oraz budowy wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków. Urzędy gmin potrafią 

administrować środkami publicznymi, mają na swoim koncie wiele pozytywnych przykładów 

zarządzenia dotacjami. Instytucje publiczne realizowały także różnego typu projekty finansowane 

z EFS, takie jak: spotkania, szkolenia i doradztwo dla osób pracujących i wykluczonych społecznie, 

a także sponsorowały i organizowały przeróżne imprezy służące promocji lokalnej i regionalnej. 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 2 do Lokalnej Strategii Rozwoju.  



Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” 

 25 

 

 
2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO 

WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI 

2.1. Uwarunkowania przestrzenne, wykaz gmin 

 

Obszar Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”, położony jest w północnej części 

województwa lubelskiego. Na obszar ten składa się siedem gmin, w tym sześć z terenu powiatu 

parczewskiego: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień oraz jedną z terenu 

powiatu lubartowskiego: Ostrów Lubelski. Żadna z gmin wchodzących w skład LGD „Jagiellońska 

Przystań” nie należy do innej LGD. Łączna powierzchnia obszaru objętego działaniem Lokalnej 

Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” wynosi 902 km2, z czego 864 km2 to tereny wiejskie, zaś 38 

km2 stanowią tereny miejskie.    

 

 

Mapa 1. Obszar LGD „Jagiellońska Przystań” 
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Mapa 2. Lokalizacja LGD „Jagiellońska Przystań” zaznaczona kolorem żółtym 

 

Gmina Dębowa Kłoda jest gminą wiejską, zajmującą obszar 188 km2 oraz zamieszkiwaną 

przez 4114 mieszkańców. Gmina Jabłoń jest gminą wiejską, zajmującą obszar 110 km2 oraz 

zamieszkiwaną przez 4197 mieszkańców. Gmina Milanów jest gminą wiejską, zajmującą obszar 117 

km2 oraz zamieszkiwaną przez 4203 mieszkańców. Gmina Ostrów Lubelski jest gminą miejsko-

wiejską, zajmującą obszar 121,7 km2 oraz zamieszkiwaną przez 5622 mieszkańców. Gmina Parczew 

jest gminą miejsko-wiejską, zajmującą obszar 146 km2 oraz zamieszkiwaną przez 14941 

mieszkańców. Gmina Podedwórze jest gminą wiejską, zajmującą obszar 107 km2 oraz zamieszkiwaną 
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przez 1910 mieszkańców. Gmina Siemień jest gminą wiejską, zajmującą obszar 110 km2 oraz 

zamieszkiwaną przez 4940 mieszkańców. Łącznie na obszarze objętym funkcjonowaniem LGD 

zamieszkuje 39927 osób. Liczba mieszkańców została ustalona w oparciu o dane GUS z 31 grudnia 

2006 r. (liczba osób zameldowanych na pobyt stały).  

Obszar LGD jest spójny i terytorialnie zwarty. Cechuje się stosunkowo dobrą dostępnością 

komunikacyjną. Przez teren LGD przebiegają drogi wojewódzkie: droga nr 813 Międzyrzec Podlaski - 

Parczew – Łęczna, droga nr 814 Radzyń Podlaski – Suchowola - Śminne, droga nr 815 Lubartów – 

Parczew - Wisznice, droga nr 818 Parczew – Włodawa, droga nr 819 Parczew – Kołacze – Łowcza - 

Wola Uhruska. Znajduje się w odległości 60 km od Lublina, 30 km od Radzynia Podlaskiego, 50 km 

od Włodawy i 58 km od przejścia granicznego w Sławatyczach. 

2.2. Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze 

 

Obszar LGD położony jest na terenie Polesia Lubelskiego na styku 3 krain geograficznych: 

Równiny Parczewskiej, Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego oraz Garbu Włodawskiego.  

Polesie Lubelskie jest krainą położoną w środkowo-wschodniej Polsce w dorzeczu dwóch 

rzek: Wieprza i Bugu. Kraina podzielona jest na sześć mezoregionów: Zaklęsłość Łomaską, Równinę 

Parczewską, Równinę Kodeńską, Zaklęsłość Sosnowiecką, Garb Włodawski i Równinę Łęczyńsko -

Włodawską.  

Równina Parczewska to mezoregion fizycznogeograficzny o łącznej powierzchni 753 km2, 

stanowiący płaską, miejscami falistą równinę, zbudowaną częściowo z materiału piaszczystego, 

częściowo polodowcowych glin zwałowych. Charakterystyczną cechą regionu są naprzemianległe 

wzniesienie z gliny zwałowej, otoczone piaszczystymi równinami akumulacji wodnej. 

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie to kraina o łącznej powierzchni 1315 km2 położona 

w strefie brzeżnej, zbudowanej ze sfałdowanych i zmetamorfizowanych skał prekambryjskich 

Platformy Wschodnioeuropejskiej. W zapadliskach skał prekambryjskich osadziły się miąższe 

pokłady skał paleozoicznych i mezozoicznych. Oś strukturalną Pojezierza stanowi niecka lubelsko-

lwowska. Spośród skał paleozoicznych wyróżnić należy, mające znaczenie przemysłowe, karbońskie 

pokłady węgla kamiennego. Strop osadów mezozoicznych, którego ukształtowanie odgrywa znaczącą 

rolę krajobrazotwórczą stanowią margle, wapienie i kreda pisząca. Nierówności górnokredowego 

podłoża wypełniają oligoceńskie piaski glaukonitowe, czwartorzędowe gliny, piaski, muły, iły, kreda 

jeziorna oraz torfy. Krajobraz Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego tworzą rozległe, kotlinowate 

obniżenia często wypełnione torfem i rozdzielone niskimi garbami mineralnymi. Decydujący wpływ 

na rzeźbę miały okresy zlodowaceń, jak również procesy rzeźbotwórcze zachodzące 

w czwartorzędzie. 
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Garb Włodawski to mezoregion fizycznogeograficzny o łącznej powierzchni 350 km2, 

będący płaską wysoczyzną polodowcową, stromo opadającą ku południu, łagodniej ku północy. 

Podłoże regionu zbudowane jest z zalegającej na kredzie zdenudowanej gliny zwałowej. Pokrywy 

wodnolodowcowe utworzone w czasie zlodowacenia Odry tworzą łagodne przejście od wzniesień 

wysoczyzny morenowej do doliny Bugu.  

Charakterystyczną cechą obszaru objętego działaniem LGD jest rozległa sieć hydrograficzna - 

położenie w dolinie trzech rzek: Piwonii, Tyśmienicy i Zielawy, kanału Wieprz-Krzna oraz 

występowanie szeregu zbiorników wodnych. To właśnie ta specyfika zdeterminowała 

wykorzystanie w nazwie LGD słowa „Przystań”. 

 

Lp. Zbiornik Miejsce położenia (gmina) 

1. jezioro Bialskie Dębowa Kłoda 

2. jezioro Czarne Ostrów Lubelski 

3. jezioro Jezioro Siemień 

4. jezioro Kleszczów Ostrów Lubelski 

5. jezioro Miejskie Ostrów Lubelski 

6. jezioro Mytycze Ostrów Lubelski 

7. jezioro Święte Jabłoń 

8. staw Bobowiski Siemień 

9. staw Dobosz  Siemień 

10. staw Siemień Siemień 

11. zbiornik Jabłoń Jabłoń 

12. zbiornik Mosty Podedwórze 

13. zbiornik Podedwórze Podedwórze 

14. zbiornik w dolinie Piwonii Parczew 

 

            Tabela nr 9. Zestawienie zbiorników wodnych występujących na obszarze LGD „Jagiellońska Przystań”  

 

 

Bogactwo i zróżnicowanie sieci wodnej nie stanowi jedynego wyznacznika i atutu terenu 

objętego LGD. Kolejnym są walory krajobrazowo-przyrodnicze. Ponad 15 % obszaru stanowią tereny 

prawnie chronione: 

 Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie” zlokalizowany częściowo na terenie 

gminy Ostrów Lubelski. Obszar jest jedynym w Polsce pojezierzem położonym poza 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoczyzna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lodowiec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kreda_(skała)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Denudacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glina_zwałowa
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zasięgiem ostatniego zlodowacenia o rzeźbie, w której dominują formy płaskie, 

urozmaicone niewielkimi wzniesieniami kredowymi i lejami krasowymi, nielicznymi 

pozostałościami po morenach czołowych  (w rejonie jezior Miejskie i Kleszczów) 

oraz nielicznymi wydmami. Najbardziej charakterystycznym rysem krajobrazu są 

jeziora, torfowiska i stawy. Jezioro Mytycze położone na terenie LGD w ciągu 

ostatnich 30 lat zregenerowało unikalne ekosystemy, zniszczone wskutek 

przekształcenia w zbiornik retencyjny i obecnie proponowane jest do ochrony 

rezerwatowej. Na pływających wyspach na jeziorze zachowały się cenne zbiorowiska 

torfowiskowe z wieloma gatunkami rzadkich roślin. 

 Rezerwat „Czarny Las” – rezerwat leśny o powierzchni 16 ha, utworzony na terenie 

gminy Milanów obejmujący fragmenty wielogatunkowego lasu mieszanego, 

naturalnego pochodzenia z rzadkimi, chronionymi gatunkami roślin. Drzewostan 

rezerwatu charakteryzuje znaczna ilość drzew o rozmiarach zbliżonych do rozmiarów 

drzew pomnikowych. Rezerwat otaczają podmokłe łąki i torfowiska. 

 Rezerwat „Lasy Parczewskie” - rezerwat leśny o powierzchni 157 ha w kompleksie 

Lasów Parczewskich, położony na terenie gminy Dębowa Kłoda. Drzewostan tworzy 

dorodna sosna pospolita z domieszką innych gatunków drzew jak np. dąb szypułkowy 

czy brzoza brodawkowata. 

 Rezerwat „Warzewo” - rezerwat wodno-torfowiskowy o powierzchni 58 ha 

w kompleksie Lasów Parczewskich, położony na terenie gminy Podedwórze  Na 

obszarze tym wykształconych jest 14 typów zbiorowisk roślinnych. Większość z nich 

zachowała charakter naturalny. Występują tu płytkie i rozległe powierzchnie 

nasłonecznionej wody stwarzające doskonałe warunki bytowe dla ptactwa. Jest to 

miejsce lęgowe i ostoja dla wielu interesujących gatunków awifauny. Występuje tu 

około 60 gatunków ptaków.  

 Rezerwat „Królowa Droga” – rezerwat leśny o powierzchni 35 ha w kompleksie 

Lasów Parczewskich, położony na terenie gminy „Dębowa Kłoda” Dominującym 

zespołem rezerwatu jest grąd z pięknym starodrzewem dębowo - sosnowym. Warstwę 

panującą stanowi dąb szypułkowy, rzadziej - bezszypułkowy. Pojedynczo lub kępami 

spotyka się sosnę pospolitą. Wiele drzew osiąga rozmiary zbliżone do drzew 

pomnikowych. Podszyt tworzy grab z domieszką kruszyny, jarzębiny i lipy. 

W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu od strony północno - zachodniej występuje 

rzadki zespół olsu torfowcowego. W obrębie terenu objętego ochroną możemy 

napotkać wiele ciekawych i chronionych gatunków roślin, między innymi: widłak 

goździsty i jałowcowaty, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, naparstnica 

zwyczajna, turówka wonna oraz lilia złotogłów 
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 Rezerwat „Jezioro Obradowskie” – rezerwat wodny, położony w północnej części 

Lasów Parczewskich powierzchni 81,79 ha obejmuje pierwotnie dystroficzne, obecnie 

humusowe, eutroficzne jezioro Obradowskie (12 ha lustra wody) oraz otaczające je 

torfowisko przejściowe i fragmenty boru sosnowego. Występują tutaj chronione 

gatunki roślin: wierzby, brzoza niska, turzyce, rosiczki, widłak torfowy i inne. 

Na terenie obszaru LGD zostało wyznaczonych pięć ostoi, które wchodzą w skład obszarów 

NATURA 2000: 

ostoje siedliskowe:  

 Czarny Las – Obszar znajduje się na terenie gminy Milanów. Drzewostan 

pochodzenia naturalnego cechuje duża różnorodność gatunkowa i wiekowa 

drzew, z których wiele okazów ma pomnikowe rozmiary. Dominują tu ok. 

160- letnie dęby i 130-letnie graby i lipy. Poza nimi rosną tu stare jesiony, 

sosny, brzozy, zaś w podszycie licznie spotykanymi gatunkami są 

leszczyny, kaliny, trzmieliny oraz młode dęby, osiki i klony, 

ostoje ptasie: 

 Lasy Parczewskie - Obszar znajdujący się na terenie gmin: Dębowa 

Kłoda, Ostrów Lubelski i Parczew, jest ostoją ptaków o randze 

europejskiej. Odnotowano tu występowanie przynajmniej 23 gatunków 

ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. 5 gatunków zostało wpisanych 

do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Lęgi odbywa tu powyżej 1% 

krajowej populacji bielika, trzmielojada, puchacza i podgorzałki, dla której 

jest to jedno z nielicznych stałych lęgowisk w Polsce. W ostoi stwierdzono 

też wysokie zagęszczenia bociana białego i dzięcioła białogrzbietego, 

 Dolina Tyśmienicy - Obszar doliny Tyśmienicy znajdujący się na terenie 

gmin: Ostrów Lubelski, Parczew i Siemień, daje schronienie niezwykle 

licznym populacjom ptaków siewkowych: kulików, rycyków, bekasów, 

kaczek, rybitw i chruścieli. Dodatkowym atutem doliny są stawy 

w Siemieniu, których znaczną powierzchnię zajmują szuwary trzcinowe 

i pałkowe. W stawach tych pierzy się corocznie kilkaset osobników 

łabędzia niemego. Dolina stanowi również ważną ostoje wydry oraz kilku 

zagrożonych gatunków ryb. Poza tym występują tu takie gatunki roślin 

chronionych jak: grzybień biały, grążel żółty, bagno zwyczajne, kruszyna 

pospolita. Obszar doliny otoczony jest terenami rolniczymi,  
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 Zbiornik Podedwórze - Obszar znajdujący się na terenie gminy 

Podedwórze obejmuje należący do systemu melioracyjnego Kanału Wieprz 

- Krzna zbiornik retencyjny o powierzchni 282 ha, wraz z otaczającymi go 

terenami (lasy - 1% i podmokłe łąki - 5% obszaru). Wody śródlądowe 

stojące i płynące zajmują 94% powierzchni ostoi. Na terenie ostoi 

występuje 15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 6 

innych, cennych i zagrożonych gatunków ptaków 

 Uroczysko Mosty-Zahajki - Obszar znajdujący się na terenie gminy 

Podedwórze obejmuje 2 sztuczne zbiorniki retencyjne należące do systemu 

melioracyjnego Kanału Wieprz - Krzna - we wsi Mosty o powierzchni 

lustra wody 396 ha i we wsi Zahajki o powierzchni 240 ha, wraz 

z otaczającymi je terenami (głównie lasy olszowe - Zahajki oraz pola 

uprawne i lasy mieszane - Mosty). W sumie na terenie ostoi wody 

śródlądowe zajmują 10% powierzchni, podmokłości - 35%, lasy zajmują 

54% powierzchni, łąki i pastwiska - 21%. Na terenie ostoi występuje 21 

gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 8 innych, cennych 

i zagrożonych gatunków ptaków (nie wymienionych w Dyrektywie). 

 

Duża lesistość terenów, mnogość obszarów chronionych, unikatowe obiekty przyrodnicze 

(drzewa pomnikowe, torfowiska), ostoje ptasie oraz rozległa i spójna sieć hydrograficzna (wszystkie 

gminy położone w obszarze LGD są objęte jej oddziaływaniem) świadczą o potencjale turystycznym 

regionu, który na mapie atrakcji województwa lubelskiego zajmuje niezasłużone, odległe miejsce. 

Wykorzystanie walorów krajobrazowo – przyrodniczych połączone z nieustającą ochroną 

najcenniejszych obiektów umożliwi harmonijny rozwój regionu przy zachowaniu jego naturalnego 

piękna i unikatowej specyfiki. 

2.3. Uwarunkowania historyczne i kulturowe 

 

2.3.1 Uwarunkowania i dziedzictwo historyczne  

 

Historia obszaru LGD jest nierozerwalnie związana z panowaniem dynastii Jagiellonów. 

W 1386 r. wielki książę litewski Jagiełło, rezydujący w Wilnie, wyruszył w podróż do Polski, mając 

nadzieję na objęcie w niej rządów. Po przekroczeniu granicy polsko-litewskiej przybył do Lublina, 

gdzie rycerstwo zgromadzone na zjeździe wybrało go na kandydata do korony. Zawiązana wówczas 

unia otworzyła przed księciem Jagiełłą drogę do tronu polskiego. Wraz z licznym orszakiem podążył 
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więc do stołecznego Krakowa. Po chrzcie, na którym otrzymał imię Władysław i ślubie z królową 

Jadwigą, otrzymał obiecaną koronę. Od słynnej wyprawy założyciela dynastii jagiellońskiej 

rozpoczęła się niezwykła kariera europejskiego traktu, łączącego stolice Polski i Litwy, noszącego 

miano „szlak jagielloński”. Trakt Kraków – Lublin – Wilno wielokrotnie przemierzały odtąd orszaki 

królewskie. Był to również często uczęszczany szlak kupiecki, a także trasa podróży urzędników, 

dyplomatów, rycerzy, duchownych, uczonych, artystów. Podczas jednego z przejazdów królewskich, 

3 lipca 1401 r. król Władysław Jagiełło wydał przywilej lokacyjny na założenie miasta Parczew. 

Miasto zostało ulokowane  w widłach rzek Piwonii i Konotopy obok osady, która wówczas miała 

status przedmieścia i dopiero w XVI w. włączono ją do miasta. Za panowania Jagiellonów nastąpił 

dynamiczny rozwój miasta. W 1413 roku, na zjeździe w Horodle, Parczew został wyznaczony na 

miejsce zjazdów polsko - litewskich i sejmów. Stał się odtąd ważnym ośrodkiem życia politycznego 

kraju. Tu gościli kolejno wszyscy królowie z dynastii Jagiellonów. W 1446 r. odbył się w Parczewie 

sejm, który zadecydował na ponad trzy wieki o elekcyjnym systemie wyboru królów polskich. Na 

sejmie tym koronę elekcyjną otrzymał Kazimierz Jagiellończyk. Tu zapadło wiele ważnych dla Polski 

i Litwy ustaleń. Ostatni sejm parczewski odbył się w 1564 roku za Zygmunta Augusta. Omawiano 

sprawę dalszej unii z Litwą. Na zakończenie obrad odbyło się przyjęcie przez króla i senat uchwał 

soboru trydenckiego, dzięki czemu Polska uniknęła walk religijnych. W XVI w. Parczew należał do 

najznaczniejszych miast w województwie lubelskim. Był siedzibą starostwa niegrodowego i stanowił 

ważny ośrodek gospodarczy regionu. Otoczony był wałami, w których mieściły się trzy bramy: 

Lubelska, Chełmska i Łomaska. Za bramami znajdowały się trzy przedmieścia: Nowe, Stare i Ruskie. 

Powstawały gospody obsługujące kupców, zajazdy i stajnie, rozwijał się handel i rzemiosło. Tuż obok 

miasta wznosiła się rezydencja królewska zwana zamkiem, w której zatrzymywał się król, kiedy 

gościł w Parczewie. Na terenie LGD w gminie Dębowa Kłoda przebiega historyczna granica trzech 

państw: Korony, Litwy (miejscowość Uchnin) oraz Rusi (na rzece Piwonia). 

25 stycznia 1548 r. przywilej lokacyjny od króla Zygmunta Starego otrzymał Ostrów. 

Przywilej na wójtostwo dziedziczne otrzymał szlachcic Wacław Grzymała. Miasto powstało na 

gruntach wsi Wola Kolechowska i Jamy. Obszar miasta wynosił ok. 1985 ha. Ostrów stał się miastem  

królewskim, z prawem organizowania sobotnich targów, pobierania cła na drodze z Lublina do 

Parczewa. W 1565 roku miasto liczyło ok. 1800 mieszkańców, przede wszystkim Polaków. Ostrów 

należał do pięciu najludniejszych miast woj. lubelskiego. Poza Lublinem więcej ludności niż 

w Ostrowie, mieszkało tylko w Kazimierzu.  

Znaczenie obszaru wzrosło po ustanowieniu na sejmie w Lublinie w 1569 r. Rzeczpospolitej 

Obojga Narodów. Szlak Kraków – Lublin – Wilno stał się najważniejszą drogą wspólnego państwa. 

Nowa, ściślejsza unia sprawiła, że trakt ten odgrywał dużą rolę nawet po bezpotomnej śmierci 

Zygmunta Augusta w 1572 r. Jego upadek zapoczątkowało dopiero przeniesienie przez Zygmunta III 

Wazę rezydencji królewskiej do Warszawy, w której osiadł na stałe w 1611 r. „Szlak Jagielloński” 

pełnił również funkcje europejskiej drogi kulturowej. Istotnie przyczyniał się do wymiany pomiędzy 
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cywilizacją łacińską oraz bizantyńską, a więc Zachodem i Wschodem Europy. Świadczy o tym m.in.: 

rozprzestrzenianie się prawa magdeburskiego w miejscowościach usytuowanych na trakcie, 

współistnienie w nich różnych obrządków chrześcijańskich, międzynarodowy charakter wielu 

jarmarków oraz przenikanie zróżnicowanych form sztuki. Dziedzictwo to wpłynęło na wpisanie traktu 

Kraków – Lublin – Wilno do „Via Regia” – Wielkiej Drogi Kulturowej Rady Europy i połączenia go 

z trasą Santiago de Compostela – Kijów. 

Za panowania dynastii Jagiellonów obszar LGD przeżywał swój rozkwit, był ważnym 

punktem na politycznej mapie kraju, rozwijał się gospodarczo i kulturowo. Po jej wygaśnięciu doszło 

do powolnego upadku regionu. Znaczenie dynastii Jagiellonów dla rozwoju obszaru LGD i ich 

bezpośredni związek z tą ziemią, jako elementy spajające i integrujące, znalazły swoje 

odzwierciedlenie w nazwie Lokalnej Grupy Działania – „Jagiellońska Przystań”. 

Obszar LGD był również miejscem bohaterskich walk wyzwoleńczych prowadzonych 

w trakcie okupacji hitlerowskiej. Lasy Parczewskie stanowiły bazę dla wielu różnych ugrupowań 

partyzanckich. Ostrów i okolice określane były mianem Rzeczypospolitej Partyzanckiej. Ożywioną 

działalność prowadziły wszystkie ugrupowania partyzanckie, które współpracowały ze sobą. To 

odosobnienie miasteczka położonego jak wysepka (w języku starosłowiańskim „ostrów” znaczy 

„wyspa”) wśród bagien i lasów stało się atutem dla Ostrowa. Partyzanci z GL, AL, i BCh obrali sobie 

okoliczne wsie (Jamy, Bójki, Rudka, Jedlanka, Babianka i inne) za swoje siedziby i bazy wypadowe. 

Za aktywny udział mieszkańców miasteczko zostało odznaczone Krzyżem Grunwaldzkim III klasy. 

O działalności partyzantów świadczą pomniki w Jabłoniu, Milanowie, Parczewie i Lasach 

Parczewskich.  

Z historią obszaru LGD związane są ważne postaci historyczne: przede wszystkim 

wspomniana dynastia Jagiellonów: Władysław Jagiełło, który nadał prawa miejskie Parczewowi, 

Kazimierz Jagiellończyk koronowany w Parczewie na króla, Zygmunt Stary, który nadał prawa 

miejskie Ostrowowi, ale także: 

 August Zamoyski ur. w Jabłoniu wybitny rzeźbiarz, któremu poświęcone są coroczne 

wydarzenia o charakterze kulturalno-artystycznym organizowane w gm. Jabłoń. 

 Izabela Czartoryska, mecenas sztuki, pisarka, właścicielka dworu w Siemieniu 

 

2.3.2 Dziedzictwo kultury materialnej 
 

Na terenie działania LGD występuje szereg obiektów zabytkowych o znaczeniu historycznym, 

wpisanych do rejestru zabytków i ewidencji dóbr kultury województwa lubelskiego.  

Lp. Obiekt Charakterystyka Położenie 

1. Kościół w Kodeńcu Dawna cerkiew unicka z 1791 roku Dębowa Kłoda 

2. Kościół w Białce  Dawna cerkiew unicka z 1760 roku fundacji Dębowa Kłoda 
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Potockich 

3. Pałac Zamoyskich W skład zespołu pałacowego wchodzą: neogotycki 

pałac, oficyna, kaplica pałacowa, brama wjazdowa z 

kordegardą, leśniczówka, czworaki.   

Jabłoń 

4. Pałac Lubieńskich w Kolanie Rezydencja dworska wzniesiona w XIX wieku, 

otoczona parkiem 

Jabłoń 

5. Kościół w Paszendach Dawna cerkiew unicka z 1717 roku Jabłoń 

6. Zespół cerkwi unickiej p.w. 

Przemienienia Pańskiego  

Drewniana świątynia zbudowana w latach 1817-1818, 

przykład podlaskiej architektury drewnianej 

Milanów 

7. Pałac Uruskich i 

Czetwertyńskich 

Zbudowany w 1840 r. rozbudowany w latach 1872-74 

według projektu F.M. Lanciego 

Milanów 

8. Kościół parafialny p.w. 

Niepokalanego Poczęcia NMP 

Ufundowany w  XIX wieku przez Wandę Juliannę 

Uruską - Caboga, zaprojektowany przez wybitnego 

architekta Henryka Marconi. 

Milanów 

9. Zespół dworsko-parkowy w 

Kopinie 

 Milanów 

10. Dawna cerkiew prawosławna 

p.w. Św. Mikołaja 

Zbudowana w 1895 r. przez rząd carski w Radczu Milanów 

11. Dwór modrzewiowy w Kopinie Drewniany dwór wybudowany w latach 1936-38 Milanów 

12. Zespół Kościoła Parafialnego p.w. 

Niepokalanego Poczęcia NMP 

Cenny przykład barokowej architektury sakralnej z połowy 

XVIII w 

Ostrów 

Lubelski 

13. Rudka Kijańska Chałupa z I połowy XX wieku Ostrów 

Lubelski 

14. Kolechowice Cmentarz prawosławny z II połowy XIX w. o 

symetrycznym układzie osiowym  

Ostrów 

Lubelski 

15. Hala Targowa Wzniesiona w 1938 roku według projektu Artura 

Bernhardta 

Parczew 

16. Dawna Szkoła Carska Wzniesiona pod koniec XIX wieku Parczew 

17. Centrum – Stare Miasto – 

obszar miasta lokacyjnego 

Historyczne, średniowieczne założenie urbanistyczne 

Parczewa wraz z podziemnymi śladami osadnictwa i 

rozwoju miasta 

Parczew 

18. Bożnica – synagoga Wybudowana po 1873 roku w stylu eklektycznym Parczew 

19. Zespół kościoła p.w. Św. Jana 

Chrzciciela  

Wybudowany w latach 1906-1914 w stylu 

neogotyckim 

Parczew 

20. Drewniana dzwonnica Unikatowy obiekt pochodzący z 1675 r. Parczew 

21. Sanktuarium Matki Bożej 

Królowej Rodzin 

W świątyni znajduje się XVI-wieczny obraz Matki 

Bożej z Gruszą o wymiarach 115 na 80 cm, 

namalowany przez nieznanego malarza szkoły 

flamandzkiej. 

Parczew 

22. Murowana kaplica Kaplica z 1646 roku przedstawiająca wizerunek 

Jezusa Frasobliwego  

Podedwórze 

23. Kościół murowany „Biały” p.w. 

Zwiastowania NMP 

Wybudowany w latach 1805-1811  Podedwórze 

24. Kościół murowany „Czerwony” 

p.w. Podwyższenia Krzyża 

Świętego 

Wybudowany w latach 1911-1914 Podedwórze 

25. Zespół dworski rodziny 

Zaorskich 

Wybudowany w połowie XIX wieku Siemień 

26. Drewniany kościół p.w. 

Przemienienia Pańskiego 

Drewniany kościół wybudowany w 1931 roku. Siemień 

Tabela nr 10. Zestawienie najważniejszych zabytków występujących na obszarze LGD „Jagiellońska Przystań” 
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2.3.3 Dziedzictwo kultury niematerialnej 
 

Na obszarze LGD organizowanych jest szereg imprez i wydarzeń o znaczeniu kulturalnym, 

które podnoszą atrakcyjność regionu i stanowią ciekawą propozycję spędzenia wolnego czasu dla 

odwiedzających rejon turystów. Do najważniejszych organizowanych cyklicznie imprez należy 

zaliczyć:  

 z terenu gminy Parczew: przeglądy kolęd i pastorałek, Konfrontacje taneczne – 

przeglądy grup tanecznych działających na obszarze LGD, Festiwal Kapel 

Podwórkowych, skupiający kapele podwórkowego z całego kraju, Pikniki 

historyczne – zloty grup rekonstrukcji historycznych i bractw rycerskich z całego 

kraju. Wydarzenie o znacznym oddziaływaniu kulturalnym promujące i rozbudzające 

zainteresowanie historią regionu. Wśród dotychczas przeprowadzonych inscenizacji 

znalazły się m.in.: założenie Parczewa, pokazy walki wojów polskich, Chmielnicki w 

Parczewie, Walki o wolność 1918, Walka 27 Wołyńskiej Dywizji AK 1944, 

Spotkania orkiestr dętych, skupiające orkiestry z terenu województwa lubelskiego, 

Jarmark Jagielloński - impreza mająca charakter festiwalu twórczości ludowej, 

rzemieślniczej i artystycznej, obejmująca m.in.: promocję rzeźby ludowej i malarstwa, 

ceramiki i garncarstwa, wyrobów ze słomy i kwiatów, haftu, koronkarstwa i tkactwa 

a także wyrobów wikliniarskich i z drewna oraz pszczelarskich, występy zespołów 

ludowych z Lubelszczyzny, Dni Parczewa,  Parczewska Jesień Kulturalna – 

Europejskie Dni Dziedzictwa, Okręgowe Zawody Jeździeckie w skokach przez 

przeszkody, Dożynki powiatowe, liczne konkursy plastyczne, taneczne 

i recytatorskie  

 z terenu gminy Ostrów Lubelski: Jubileusz nadania praw miejskich, upamiętniający 

ponad 450-letnią historię Ostrowa, Spotkania z folklorem „Pod strzechą” 

skupiające twórców ludowych z terenów powiatów lubartowskiego i parczewskiego, 

Festyn letni nad jeziorem miejskim, Ostrowskie Spotkania z Kolędą, Przegląd 

teatrów dziecięcych i młodzieżowych, Dożynki powiatowe, konkursy 

fotograficzne i plastyczne 

 z terenu gminy Jabłoń: cykl wydarzeń związanych z osobą Augusta Zamoyskiego, 

w tym widowiska historyczne, sesje popularno-naukowe, Plener Rzeźbiarski 

Twórców Ludowych Lubelszczyzny im. Augusta Zamoyskiego z udziałem gości 

z kraju i zagranicy 

 z terenu gminy Milanów: Powiatowe Warsztaty Teatralne „Teatr i Muzyka – 

Najlepsza Profilaktyka”, Dni Milanowa, Dzień Pieczonego Ziemniaka 

 z terenu gminy Siemień: powiatowe prezentacje kolęd i pastorałek, Dni Siemienia 
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 z terenu gminy Dębowa Kłoda: planowany na 2008 r. Festyn Trzech Granic, 

upamiętniający granicę historyczną Polski z Litwą i Rusią, Festyn Letni nad jeziorem 

Bialskim  

 z terenu gminy Podedwórze: Dni Gminy Podedwórze, Festyn Święto Krainy 

Rumianku – poświęcone promocji lokalnych walorów, bogatych zasobów ziół 

leczniczych. 

Bogaty kalendarz imprez kulturalnych jest uzupełniony o regularnie organizowane turnieje 

i zawody sportowe dla różnych grup wiekowych, zawody wędkarskie (na stawach w gminie 

Siemień), obchody świąt państwowych i religijnych. Mnogość wydarzeń o charakterze rekreacyjno 

– kulturalnym jest jednym z wyznaczników LGD, spajającym jej obszar i świadczącym o dużym, lecz 

wciąż nienależycie wykorzystanym potencjale turystycznym.  

2.3.4 Produkty lokalne, tradycje rękodzielnicze i rzemieślnicze 

 

Kolejnym z elementów, integrujących i spajających obszar LGD założenia jest katalog 

produktów lokalnych, wyjątkowych dla tego regionu. Zawiera on w sobie potrawy i produkty 

spożywcze. Najważniejsze i najbardziej charakterystyczne produkty ujęto w tabeli.  

 

Lp.  Produkt lokalny Miejsce występowania 

1. Osuch – placek na zsiadłym mleku z suszonymi jagodami Dębowa Kłoda 

2.. Perepycha wątrobiana – placek typu naleśnikowego przekładany 

wątróbką z warzywami 

Dębowa Kłoda 

3. Musztarda parczewska Parczew 

4. Strucle z groszkami Parczew 

5. Pierogi ostrowskie Ostrów Lubelski 

6. Baby Kolechowskie – rodzaj placków ziemniaczanych  Ostrów Lubelski 

7. Chleb Ostrowski Ostrów Lubelski 

8. Karp Siemieński Siemień 

9. Dywo dywelne Podedwórze 

10. Bocianie szyjki Podedwórze 

11. Zawijańce kurzęce Podedwórze 

12. Byda z wydoju Podedwórze 

13. Jaskółcze gniazdka Podedwórze 

14. Pucki z konfiturą z dyni Podedwórze 

15. Gołąbki z kaszą gryczaną i z pęczakiem Podedwórze 

16. Nalewki rumiankowe i ziołowe Podedwórze 
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17. Tort dyniowy Podedwórze  

18. Nalewki Jabłońskie (na pigwie, jeżynach, z czarnego bzu)  Jabłoń 

19. Smalec Jabłoński Jabłoń 

20. Chleb wiejski Jabłoń 

21. Pierogi z soczewicą Jabłoń 

 

Tabela nr 11. Zestawienie najważniejszych produktów lokalnych występujących na obszarze LGD „Jagiellońska 

Przystań” 

Obszar LGD jest charakterystyczny również z uwagi na występowanie i kultywację tradycji 

rękodzielniczych i rzemieślniczych. W gminie Podedwórze, we wsi Hołowno, upowszechnia się 

i pielęgnuje zanikające obecnie plecionkarstwo (wyrób ozdób ze słomy) i ceramikę (wyrób naczyń 

i ozdób ceramicznych). Wiedza i umiejętności z tego zakresu są przekazywane nowym pokoleniom 

w Ośrodku Edukacji Regionalnej. W gminie Dębowa Kłoda, utrwalana jest tradycja rękodzielnicza 

haftu dekoracyjnego, w Ostrowie Lubelskim plecionkarstwo i haft dekoracyjny (wieś Jamy). 

Gmina Jabłoń słynie z tradycji wikliniarskich i hafciarskich, kultywowanych przez Koła Gospodyń 

Wiejskich. Ponadto na terenie LGD (gminy Podedwórze i Jabłoń) kultywuje się jedno z najstarszych 

rzemiosł uprawianych przez człowieka: tkactwo tradycyjnymi metodami (wyrób koszuli lnianej tzw. 

Soroczki, wyrób gobelinów).         

2.3.5 Instytucje otoczenia kultury 

 

Na obszarze funkcjonowania LGD działają biblioteki publiczne i ich filie - łącznie 22 obiekty, 

co daje uśrednioną wartość 1 814 mieszkańców na jedną placówkę (w województwie 2940 osób, zaś 

w kraju – prawie 3700 osób). Podobnie, choć już bez tak dużych różnic wygląda analiza pod kątem 

zasobności księgozbiorów bibliotek: 4,2 wolumina przypada na mieszkańca, przy wartości 3,5 w kraju 

i 3,2 w województwie. Poziom czytelnictwa jest niższy niż w województwie oraz kraju i wynosi 124 

czytelników na 1000 mieszkańców (przy wskaźniku 190 w kraju i 200 w województwie). Czytelnicy 

w ciągu roku wypożyczają średnio 16 książek, podczas gdy w województwie średnia wypożyczeń 

wynosi 19 książek. 

Na terenie LGD zlokalizowanych jest pięć ośrodków kultury, prowadzących aktywną 

działalność w zakresie organizacji wydarzeń i imprez kulturalnych, integrujących lokalną społeczność 

i stanowiących atrakcyjną ofertę dla turystów odwiedzających region. 

Tradycje historyczne, unikatowe zabytki i obiekty natury sakralnej, położenie na historycznym 

„Szlaku Jagielloński”, związki z dynastią Jagiellonów podkreślane podczas cyklicznych wydarzeń, 

bogaty repertuar imprez kulturalnych stanowią o bogactwie kulturowym obszaru i stanowią obok 

walorów krajobrazowo – przyrodniczych fundamentalny element jego potencjału. Właściwe 
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wykorzystanie tych zasobów, promocja regionu w województwie i na terenie kraju jest warunkiem 

rozwoju gmin objętych LGD, a zarazem wspólnym celem, który je spaja i integruje. 

 

2.4.  Ocena społeczno-gospodarcza obszaru 

2.4.1. Struktura ludności 

 

Liczba ludności zamieszkującej obszar działania LGD „Jagiellońska Przystań” na koniec 2006 

roku wynosiła 39927 osób, co stanowiło 1,85 % ogólnej liczby ludności województwa lubelskiego. 

Najwięcej osób zamieszkuje w gminach Parczew i Ostrów Lubelski, najmniej w gminie Podedwórze. 

Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat odnotowuje się trwały spadek liczby ludności obszaru (o ponad 200 

osób rocznie). Długoterminowe prognozy demograficzne wskazują na dalszy spadek liczby ludności. 

Spadek liczby ludności spowodowany jest głównie migracjami krajowymi i ujemnym przyrostem 

naturalnym. W roku 2006 saldo migracji kształtowało się na poziomie: -180 osób, natomiast przyrost 

naturalny: -28. 

Obszar ma stosunkowo niekorzystną strukturę wiekową. Przy wzrastającym poziomie 

ludności w wieku poprodukcyjnym, spada udział ludności w wieku przedprodukcyjnym. Odsetek osób 

w wieku poprodukcyjnym wynosi 19%, podczas gdy średnia dla województwa wynosi nieco ponad 

16%. Natomiast ludności w wieku produkcyjnym jest prawie 63%, czyli o 2 punkty procentowy 

więcej niż średnio w województwie. Ze strukturą wieku powiązany jest wskaźnik obciążenia 

demograficznego, który pokazuje liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w 

wieku produkcyjnym. Wysoki poziom współczynnika wskazuje na niekorzystną strukturę wiekową 

mieszkańców oraz wpływa negatywnie na jakość życia i warunki funkcjonowania lokalnej gospodarki. 

Wskaźnik ten od kilku lat maleje i w roku 2006 osiągnął wartość 70,3 osób (przy 63 osobach w 

województwie). Wysoka wartość wskaźnika obciążenia demograficznego wpływa niekorzystnie na 

lokalny rynek pracy i sprawia, że zbyt duży odsetek mieszkańców utrzymuje się z socjalnych źródeł 

dochodów. 

Wykształcenie ludności jest wskaźnikiem w dużym stopniu obrazującym potencjał obszaru do 

rozwoju i dokonywania się zmian strukturalnych w gospodarce i społeczeństwie. Według danych 

spisu powszechnego odsetek osób z wyższym wykształceniem kształtuje się na poziomie 7% 

(w województwie – 8%), zaś wykształceniem średnim legitymuje się 23% (przy podobnym wskaźniku 

dla województwa). Najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym, których na 

terenie oddziaływania LGD jest ponad 41%. 
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2.4.2 Rynek pracy i bezrobocie 

 

Rynek pracy na obszarze LGD jest w dużym stopniu pochodną rolniczego charakteru 

gospodarki oraz struktury wykształcenia mieszkańców. Na koniec 2006 roku liczba zatrudnionych 

kształtowała się na poziomie ponad 5,2 tys. osób i od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. 

Stosunkowo niewielka liczba zatrudnionych wynika między innymi z faktu, że statystyka nie 

obejmuje osób pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz podmiotach 

gospodarczych o liczbie zatrudnionych do 9 osób. Zbyt niskiej liczbie zatrudnionych towarzyszy 

również niekorzystna struktura zatrudnienia w podziale na poszczególne sektory gospodarki. 

Najwięcej miejsc pracy (ponad 50% - bez rolnictwa indywidualnego) jest w sektorze usług 

nierynkowych, gdzie pracodawcami są głównie instytucje użyteczności publicznej, finansowane ze 

środków budżetu państwa (urzędy wraz z podległymi jednostkami, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, 

itd.). 

Odsetek osób pracujących w rolnictwie wynosi ponad 60% ogółu pracujących na obszarze 

LGD (21,5% średnio dla kraju i 45% dla województwa). Tak wysoki udział osób zatrudnionych 

w rolnictwie wskazuje na przestarzałą strukturę lokalnej gospodarki, która w najbliższych latach 

będzie musiała ulegać stopniowej restrukturyzacji. 

Bezrobocie na obszarze LGD podobnie jak w całym województwie, stanowi w dalszym ciągu 

poważny problem społeczny. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie parczewskim, do którego 

należy sześć gmin objętych LGD na koniec sierpnia 2008 wynosiła 11,7% i była mniejsza o 4,9 

punktu procentowego w porównaniu z czerwcem 2006 roku. Obserwowany spadek bezrobocia wynika 

związany jest z emigracją zarobkową młodych ludzi zagranicę. Według długofalowych prognoz 

bezrobocie będzie nadal spadać, chociaż jego dynamika będzie znacznie mniejsza niż jest to notowane 

obecnie. Z uwagi na charakter zatrudnienia dominujący na obszarze LGD trudno określić, w jakim 

stopniu ogólnoświatowy kryzys gospodarczy wpłynie na poziom bezrobocia w regionie. Wśród osób 

bezrobotnych dominują osoby młode (w wieku do 34 lat jest 60% bezrobotnych) oraz słabo 

wykształcone (prawie 55% bezrobotnych nie posiada wykształcenia średniego). Ponad 50% 

bezrobotnych to osoby długotrwale bezrobotne, czyli pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. 

Dane te wskazują na ciągle strukturalny charakter bezrobocia. 

 

2.4.3 Aktywność społeczna 

 

Na obszarze LGD występuje stosunkowo duża ilość organizacji pozarządowych wpisanych do 

rejestru KRS – ponad 90, co daje 2,5 organizacji na 1000 mieszkańców, przy średniej wojewódzkiej 

na poziomie 2,2. Najbardziej charakterystyczne organizacje pozarządowe z terenu LGD: 
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 Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Mieszkańców Polesia Lubelskiego, 

prowadzące we wsi Hołowno (gm. Podedwórze) Ośrodek Edukacji Regionalnej, 

dysponujący bogatą ofertą szkoleniowo-edukacyjną z zakresu rzemiosła 

i rękodzielnictwa – tkactwa, plecionkarstwa, ceramiki, tradycyjnych form wyrobu 

produktów żywnościowych, historii regionu. Stowarzyszeniem jest laureatem wielu 

konkursów i zdobywcą prestiżowych nagród: Perełki Lubelszczyzny 2005, Nagrody 

Pro Publico Bono 2005 za Najlepszą Inicjatywę Obywatelską, I Nagrodę 

Kryształowej Koniczyny.    

 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Wsi Lubelskiej, z siedzibą we wsi 

Zaliszcze (gm. Podedwórze), prowadzące grupę artystyczno-żonglerską „Mali 

Cyrkowcy”, która bierze udział w imprezach kulturalnych z terenu województwa 

i uczestniczy w ogólnopolskich przeglądach  

 Perły Chmielowa – działające na terenie gminy Dębowa Kłoda, prowadzące zespół 

śpiewaczy i kultywujące lokalne tradycje rękodzielnicze (haft dekoracyjny) 

 Stowarzyszenie Ekologiczne „Orlik” – działające na terenie gminy Milanów, 

propagujące bogactwa naturalne i walory przyrodniczo-krajobrazowe regionu 

 Grupa Inicjatyw Twórczych „Art Wyspa” – prowadząca na terenie Ostrowa 

Lubelskiego galerię sztuki  

 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe wsi Radcze 

 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Milanowskiej 

 Stowarzyszenie „Perspektywa” 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chmielowa, Korony i Marianówki  

 Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Gminy Jabłoń 

 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej 

 Fundacja Rozwoju Gospodarczego Gminy Siemień 

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jezioro 

 oddziały Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny i Lubelskiej Fundacji Rozwoju  

Ponadto na terenie LGD prężnie działa ponad 20 zespołów artystycznych – m. in. 

śpiewaczych i tanecznych, zrzeszających ponad 280 osób oraz orkiestry strażackie i koła gospodyń 

wiejskich. Mieszkańcy wykazują duże zaangażowanie w życie społeczno-kulturalne regionu, aktywnie 

współpracując z jednostkami publicznymi (GOK-ami, bibliotekami). O stopniu społecznej aktywności 

i zainteresowaniu problemami lokalnymi świadczy również stosunkowo wysoki poziom partycypacji 

w wyborach samorządowych z 2006 roku – ponad 55 %.7 
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2.4.4 Przedsiębiorczość 

 

Obszar LGD cechuje się stosunkowo niekorzystną strukturą gospodarki, z dominującą pozycją 

mało efektywnego sektora rolnego i słabo rozwiniętą działalnością pozarolniczą.  

Pod względem zatrudnienia sektor rolny jest dominującym sektorem gospodarki. Ponad 75 % 

powierzchni użytków rolnych zajmują grunty orne, Gleby charakteryzują się generalnie średnią 

żyznością.  Najlepszej jakości gleby znajdują się w gminie Jabłoń oraz, w nieco mniejszym stopniu, w 

gminach Milanów i Dębowa Kłoda. W pozostałych gminach przeważają gleby średnich bądź słabych 

klas bonitacyjnych. Jednym z powodów nieefektywności sektora rolnego w powiecie jest niekorzystna 

struktura obszarowa gospodarstw rolnych (duże rozdrobnienie gruntów, duża ilość działek 

ewidencyjnych, brak dojazdów do pól). 

Według szacunków własnych ok. 43% gospodarstw rolnych z obszaru LGD produkuje towar 

na rynek, pozostałe zaś zajmują się produkcją rolną wyłącznie na własne potrzeby. Wśród 

gospodarstw rolnych dominują tradycyjne metody produkcji, bez nadmiernego stosowania środków 

chemicznych do nawożenia i ochrony upraw. Czynnik ten jest atutem do rozwoju rolnictwa 

ekologicznego i wyrobu ekologicznych, tradycyjnych produktów lokalnych. Niewielki jest 

również odsetek gospodarstw starających się różnicować swoją działalność rolną. Ocenia się, że ok. 

2% gospodarstw rolnych prowadzi działalność pozarolniczą. Główne obszary działalności 

pozarolniczej to: przetwórstwo przemysłowe, handel oraz budownictwo.  

Poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, na obszarze LGD zlokalizowanych jest ponad 

2000 podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych w systemie REGON, z czego ponad 70% to osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Tzw. wskaźnik przedsiębiorczości, liczony liczbą 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, wynosi 51 przedsiębiorstw i jest 

o ponad 20% niższy niż średnia dla województwa (68 podmiotów) i o 44% niż średnia w kraju (95 

podmiotów). Struktura przedsiębiorstw wg prowadzonej działalności ukazuje specyfikę gospodarki 

obszaru LGD. Najliczniej reprezentowaną dziedziną działalności jest sekcja G (handel oraz naprawy), 

w której działa 644 jednostki. W sekcji D (przetwórstwo przemysłowe) działają 203 jednostki, 

w sekcji F (budownictwo) 170 jednostek, w sekcji K (obsługa nieruchomości, wynajem i usługi 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) 167 jednostek.  

2.4.5.    Turystyka 

 

Rozwój sektora turystyki może być kluczową formą wzmacniania lokalnej gospodarki 

i tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem. Liczne walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz 

uwarunkowania historyczno – kulturowe przytoczone powyżej stanowią dobrą podstawę do rozwoju 

różnych form turystyki na obszarze LGD. Przez rejon przebiegają następujące szlaki turystyczne: 

„Zielony” rozciągający się od Białki do Parczewa, „Niebieski – Szlak Partyzancki” rozciągający się 
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od Rąblowa do Ostrowa Lubelskiego oraz „Czerwony” rozciągający się od Ostrowa Lubelskiego do 

Parczewa. Ponadto na obszarze LGD istnieje 125,5 km tras rowerowych oraz zlokalizowane są dwa 

zbiorniki wodne o dużym potencjale rekreacyjno – wypoczynkowym: jezioro Bialskie (gm. Dębowa 

Kłoda) i jezioro Miejskie (gm. Ostrów Lubelski).  

W ciągu ostatnich lat zauważalny jest spadek liczby obiektów noclegowych (z 23 w roku 2003 

do 14 w roku 2006). O ponad połowę spadła też liczba miejsc noclegowych (541 w roku 2006). 

O dwie trzecie spadła liczba udzielonych noclegów, w tym o ponad połowę udzielonych turystom 

zagranicznym. Nad jeziorami znajdują się ośrodki wypoczynkowe i sezonowe pola namiotowe, 

z których w okresie letnim korzystają mieszkańcy przyjeżdżający z terenu całego województwa 

lubelskiego. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z kwater prywatnych i pokojów dostępnych 

w ramach kilku gospodarstw agroturystycznych. Na terenie Dębowej Kłody znajdują się cztery domy 

wypoczynkowe, w Milanowie jedno schronisko młodzieżowe, a w Ostrowie Lubelskim jedno 

schronisko młodzieżowe i pole namiotowe nad jeziorem Miejskim. Do atrakcji regionu należy ośrodek 

hipiczny w Makoszce – „Stajnia Makoszka” zlokalizowany w gminie Dębowa Kłoda oraz miejsca 

wędkarskie nad jeziorami i zbiornikami retencyjnymi. Na terenie Podedwórze działają dwie wioski 

tematyczne – Kraina Rumianku (wieś Hołowno) i Wioska Dyniowa (wieś Zaliszcze). Na terenie 

samego Parczewa funkcjonuje dom wycieczkowy i dwa domy noclegowe, które są czynne przez cały 

rok. W Parczewie znajduje się również Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, który dysponuje 

wypożyczalnią sprzętu turystycznego i sportowo-rekreacyjnego oraz prowadzi działalność turystyczną 

w dzierżawionym Ośrodku Wypoczynkowym w Białce k. Parczewa. Pomimo bogatych walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych, obszar LGD postrzegany jest jako obszar mało atrakcyjny 

i przyjazny dla turystów. Głównymi czynnikami ograniczającymi rozwój sektora turystyki są:  

 zły stan infrastruktury turystycznej, w tym przede wszystkim bazy gastronomicznej 

i noclegowej, niezbędnej do stworzenia kompleksowej oferty turystycznej 

i zapewnienia zadawalającej jakości usług, 

 brak zintegrowanej oferty turystycznej zdolnej przyciągnąć i zatrzymać na dłużej 

turystów uwzględniającej walory całego regionu, 

 brak aktywności ze strony powiatu i mieszkańców w tworzeniu lokalnych produktów 

turystycznych i promowaniu ich na zewnątrz, 

 niska aktywność w zakresie promowania walorów turystycznych obszaru 

Do głównych form turystyki i rekreacji mających realne szanse rozwoju na obszarze LGD 

należy zaliczyć: 

 turystyka rekreacyjno-wypoczynkowa mieszkańców regonu z wykorzystaniem 

kompleksów leśnych, sieci rzek, jezior i stawów (do uprawiania między innymi 

wędkarstwa oraz sportów wodnych), 
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 turystyka rowerowa rozwijana według istniejących i planowanych ścieżek 

rowerowych, 

 turystyka krajoznawcza-przyrodnicza (wykorzystująca cenne obszary przyrodnicze 

oraz infrastrukturę ścieżek dydaktycznych), 

 turystyka kulturowa opierająca się o wykorzystanie tradycji historycznych 

i wydarzeń organizowanych na terenie obszaru, 

2.5. Specyfika obszaru i sposób jej wykorzystania  

 

2.5.1 Specyfika obszaru 

 

Na specyfikę obszaru objętego LGD składają się następujące elementy: 

Bogactwo walorów przyrodniczo – krajobrazowych -  Obszar LGD „Jagiellońska Przystań” 

stanowi nie odkryty turystycznie rejon o unikalnej, spójnej sieci hydrograficznej obejmującej zlewnie 

rzek: Piwonii, Tyśmienicy i Zielawy i niepowtarzalnych obiektach przyrodniczych (torfowiska, 

drzewa pomnikowe). Na terenie działania LGD znajduje się ponad 40 pomników przyrody, 14 

zbiorników wodnych, Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie, pięć rezerwatów przyrody, pięć 

obszarów objętych programem Natura 2000, w tym jedna ostoja siedliskowa i cztery ostoje ptasie. Na 

podkreślenie fakt spójności przyrodniczej regionu, którego charakterystyczne elementy (równinne 

położenie, stopień zalesienia, występująca roślinność, sieć wodna) występują na całym obszarze LGD. 

Uwarunkowania historyczne i kulturowe – położenie na trakcie Kraków – Wilno – Lublin 

określiło dzieje regionu i przełożyło się na jego rozwój i znaczenie odgrywane na przełomie XV i XVI 

wieku. Związki z dynastią Jagiellonów na stałe wpisały się historię obszaru i po dziś dzień są 

kultywowane w trakcie cyklicznych imprez i wydarzeń kulturalnych. Na obszarze LGD występuje 

szereg ciekawych i wartych odwiedzenia obiektów zabytkowych: obiekty architektury sakralnej 

z dużą liczbą dawnych cerkwi unickich, dwory i pałace szlacheckie, obiekty architektury wiejskiej. Na 

obszarze LGD w gminie Dębowa Kłoda przebiega historyczna granica trzech państw: Korony, Litwy 

i Rusi.   

Bogaty kalendarz wydarzeń i imprez kulturalnych – W oparciu o tradycje historyczne 

i związki z dynastią Jagiellonów na obszarze LGD organizowane są cyklicznie imprezy i wydarzenia 

o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym. Na terenie Parczewa i Ostrowa Lubelskiego tradycje 

jagiellońskie są świętowane w trakcie Jarmarku Jagiellońskiego, Pikników historycznych, Jubileuszu 

nadania praw miejskich Ostrowowi, a w Dębowej Kłodzie odbędzie się Festyn Trzech Granic. Na 

terenie Jabłonia organizowany jest cykl wydarzeń związanych z osobą Augusta Zamoyskiego, w tym 

międzynarodowy plener rzeźbiarski. Z kolei walory przyrodniczo – krajobrazowe umożliwiają 

przeprowadzenie zawodów wędkarskich w Siemieniu, festynów letnich nad jeziorami w Dębowej 
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Kłodzie i Ostrowie Lubelskim, Święta Krainy Rumianku w Podedwórzu. Imprezami o dużym 

oddziaływaniu są: Powiatowe Warsztaty Teatralne „Teatr i Muzyka – Najlepsza Profilaktyka” 

zlokalizowane w gm. Milanów, Spotkania orkiestr dętych i Festiwal Kapel Podwórkowych 

w Parczewie oraz organizowane na terenie Parczewa, Ostrowa Lubelskiego i Siemienia przeglądy 

kolęd i pastorałek. 

Katalog zróżnicowanych produktów lokalnych oraz kultywowanie tradycji 

rzemieślniczych i rękodzielniczych – Na terenie LGD istnieje szeroki wybór produktów lokalnych, 

zarówno potraw jak i wyrobów żywnościowych. Te najbardziej charakterystyczne to: karp siemieński, 

musztarda parczewska, perepycha wątrobiana, Baby Kolechowskie, gołąbki z kaszą gryczaną 

i pęczakiem, Nalewki Jabłońskie, nalewki z rumianku. O zachowanie tradycyjnych receptur i metod 

ich wytwarzania dbają sami mieszkańcy regionu, zrzeszeni w organizacjach pozarządowych, kołach 

gospodyń wiejskich. Obszar LGD słynie z tradycji rzemieślniczych (tkactwo) i rękodzielniczych 

(plecionkarstwo, wikliniarstwo, haft dekoracyjny, ceramika). 

Niewykorzystany potencjał turystyczny – Wskazane wyżej elementy składają się na 

niewątpliwy potencjał turystyczny obszaru, który niestety nie jest należycie wykorzystany, co wynika 

z szeregu zaniedbań popełnionych w sferze turystyki, braków w infrastrukturze wypoczynkowo – 

rekreacyjnej (niewystarczająca liczba miejsc noclegowych, brak punktów gastronomicznych), braku 

spójnej i zintegrowanej koncepcji turystycznej, w tym jednolitego przekazu promocyjnego, niszczeniu 

i niewystarczającym środkom przeznaczanym na renowację i utrzymanie obiektów zabytkowych. 

Teren LGD nie jest kojarzony z atrakcjami natury turystycznej i przegrywa w staraniach o klienta 

z innymi regionami Lubelszczyzny. Jednym z celów przyświecających tworzeniu LSR jest 

przełamanie tego trendu i wykorzystanie walorów turystycznych regionu. 

Aktywność społeczna – Mieszkańców obszaru LGD cechuje wysoka aktywność społeczna 

i zainteresowanie problemami lokalnymi, przejawiająca się w tworzeniu i funkcjonowaniu organizacji 

pozarządowych, których wskaźnik jest wyższy niż średnia województwa lubelskiego. Organizacje 

pozarządowe angażują się w rozwój regionu, współpracują z instytucjami publicznymi w zakresie 

kultury, ekologii, turystyki, promocji przedsiębiorczości. Instrumentem stymulującym dalszy rozwój 

aktywności obywatelskiej będzie niewątpliwie wsparcie finansowe udzielone w ramach wdrażania 

LSR. 

Niski poziom przedsiębiorczości – Na obszarze LGD dominują niewielkie, mało efektywne 

gospodarstwa rolne, z których zaledwie 43% produkuje towary na rynek. Niewielki jest również 

odsetek gospodarstw starających się różnicować swoją działalność rolną, ok. 2% gospodarstw rolnych 

prowadzi działalność pozarolniczą. Wskaźnik przedsiębiorczości  wynosi 51 przedsiębiorstw i jest 

o  ponad 20% niższy niż średnia dla województwa (68 podmiotów) i o 44% niż średnia w kraju (95 

podmiotów).     
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Wskazane elementy były podstawą do zaprojektowania celów ogólnych i szczegółowych oraz 

sformułowania przedsięwzięć LSR. 

2.5.2 Sposób wykorzystania specyfiki obszaru 

 

Walory krajobrazowo – przyrodnicze zostaną wykorzystane w celu rozwoju i promocji oferty 

turystycznej obszaru objętego LGD. Pozwolą na stworzenie nowych, integrujących teren LGD 

produktów i usług turystycznych oraz na podniesienie atrakcyjności propozycji już istniejących. 

Zasoby krajobrazowe zostaną wykorzystane do wytyczenia nowych szlaków turystycznych 

i rozwinięcia sieci tras rowerowych. Powstaną punkty widokowe a pomniki przyrody zostaną 

odpowiednio oznakowane. Zagospodarowaniu ulegnie sieć hydrograficzna – jeziora i zbiorniki 

mogące pełnić funkcje kąpielisk zostaną otoczone niezbędną infrastrukturą turystyczną z wytyczeniem 

plaż i miejsc kąpielowych. Stawy zostaną wyposażone w stanowiska wędkarskie i przestrzenie do 

zaparkowania samochodów. Bogactwo obszarów chronionych pozwoli na utworzenie edukacyjnych 

szlaków przyrodniczych i promocję postaw proekologicznych wśród mieszkańców. Uwarunkowania 

przyrodniczo-krajobrazowe całego obszaru LSR umożliwiają rozwój turystyki krajoznawczej 

i kwalifikowanej (jeździectwo, wędkarstwo, turystyka przyrodnicza) – jednodniowej i weekendowej. 

Ponadto, specyfika krajobrazowa będzie stanowiła istotny element promocji obszaru i podstawę do 

stworzenia jednolitego przekazu adresowanego do potencjalnych turystów. 

Uwarunkowania historyczno – kulturowe zostaną również wykorzystane do rozwoju turystyki 

oraz umożliwią mieszkańcom tworzenie źródeł dochodu w oparciu o ruch turystyczny. Na potrzeby 

LGD zostanie opracowany jednolity kalendarz imprez i wydarzeń o kulturalno-rekreacyjnych, w 

którym znajdzie się „Jagielloniada” – cykl wydarzeń zlokalizowanych w każdej gminie LGD, 

opartych o związki z dynastią jagiellońską i położenie na trakcie królewskim Kraków – Lublin – 

Wilno. Obiekty zabytkowe będą poddawane systematycznej renowacji oaz zostaną stosownie 

oznakowane. Produkty lokalne zostaną skatalogowane, mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mieli 

możliwość otrzymania dofinansowania w zakresie pielęgnowania, rozwoju tradycji rzemieślniczych 

i rękodzielniczych. Tradycje historyczne i liczne wydarzenia kulturalne staną się jedną z wizytówek 

regionu wyróżniającą go na tle reszty województwa lubelskiego. 

Aktywność społeczna mieszkańców obszaru LSR wykorzystana zostanie do budowania 

potencjału społecznego na wsi, tworzenia silniejszego poczucia identyfikacji mieszkańców z ich 

regionem wraz z jego wartościami i tradycjami oraz do poprawy jakości życia i różnicowania 

gospodarki. Organizacje pozarządowe zostaną włączone w proces rozwoju turystyki obszaru LGD 

i jako równorzędny partner przejmą część przewidzianych w strategii działań. Aktywność 

mieszkańców wyrażająca się wieloma inicjatywami sportowymi i kulturalnymi, imprezami 

cyklicznymi zostanie wykorzystana do promowania regionu i tym samym zachęcania turystów do 

odwiedzania terenu LGD. 
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Niski wskaźnik przedsiębiorczości będzie systematycznie niwelowany dzięki działaniom 

promującym aktywność i tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, doradztwo i szkolenia dla 

osób chcących rozpocząć działalność. Promowane będzie tworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw, 

szczególnie w branży turystycznej i okołoturystycznej (miejsca noclegowe, atrakcje turystyczne 

i rekreacyjne, punkty gastronomiczne). 

Całokształt podejmowanych działań pozwoli na rozwój obszaru, zagospodarowanie potencjału 

turystycznego i stworzenie alternatywy dla ośrodków turystycznych o ugruntowanej pozycji z terenu 

województwa.  

 

3. ANALIZA SWOT – ANALIZA ZASOBÓW WŁASNYCH I OTOCZENIA 

ZEWNĘTRZNEGO  

 

3.1 Analiza SWOT 

 

 

 

Mocne strony 
(strenghts) 

 

 zasoby środowiska naturalnego – walory 

przyrodnicze (obszary prawnie 

chronione, obszary Natura 2000) 

 flora i fauna (ostoje siedliskowe i ptasie) 

 rozległa i spójna sieć hydrograficzna 

(jeziora, rzeki i stawy) 

 bogate dziedzictwo kulturowe i 

historyczne (duża ilość obiektów 

zabytkowych) 

 spójność historyczna i kulturowa (Szlak 

Jagielloński)  

 szlaki turystyczne 

 trasy rowerowe 

 zasoby kapitału społecznego – aktywność 

mieszkańców i zainteresowanie 

problemami lokalnymi 

 działalność organizacji pozarządowych   

 duża ilość produktów lokalnych 

charakterystycznych dla regionu  

 tradycje rękodzielnicze 

 atrakcyjna oferta wydarzeń kulturalnych 

(Jarmark Jagielloński, cykl wydarzeń 

poświęconych Augustowi Zamojskiemu)  

 

Słabe strony 
(weakness) 

 

 brak identyfikacji oferty turystycznej 

przez potencjalnych turystów 

 brak infrastruktury do obsługi ruchu 

turystycznego (niewielka liczba punktów 

noclegowych i gastronomicznych) 

 brak obiektów rekreacyjno-rozrywkowch 

 zły stan i niszczenie obiektów 

zabytkowych  

 brak oznaczenia atrakcji turystycznych 

 małe, niedochodowe gospodarstwa rolne 

 słabo rozwinięta przedsiębiorczość, 

rozdrobnienie i niska zdolność 

inwestycyjna przedsiębiorców 

 niewielka liczba przedsiębiorców 

świadczących usługi turystyczne 

 brak jednolitego i spójnego przekazu 

promocyjnego obszaru LGD 

 niekorzystna struktura ludności – duży 

udział osób w wieku poprodukcyjnym 

 ujemne saldo migracji 

 poziom bezrobocia 

 niski poziom wykształcenia mieszkańców 

 niskie dochody mieszkańców i 
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 rozwinięta sieć instytucji otoczenia 

kultury (ośrodki kultury, biblioteki)  

 ekologiczna produkcja rolna 

uzależnienie od wsparcia socjalnego 

 

 

Szanse 
(opportunities) 

 

 wykorzystanie walorów turystycznych 

regionu – stworzenie alternatywy dla 

obecnie istniejących w województwie 

produktów turystycznych 

 wykorzystanie zaangażowania 

organizacji pozarządowych i ruchów 

społecznych 

 modernizacja i specjalizacja rolnictwa 

wynikająca z wymogów unijnych, w tym 

rozwój produkcji ekologicznej 

 wykorzystanie środków zewnętrznych 

(fundusze strukturalne, dotacje) do 

poprawienia atrakcyjności regionu 

 funkcjonowanie LGD „Jagiellońska 

Przystań” 

 

Zagrożenia 
(threats) 

 

 odpływ ludzi młodych, starzenie się 

społeczeństwa i wyludnianie obszaru 

objętego LSR 

 marazm i zobojętnienie mieszkańców, 

wzrost zagrożenia patologiami 

społecznymi  

 marginalizacja regionu - spadek 

konkurencyjności w stosunku do innych 

obszarów województwa lubelskiego 

 postępujące zanieczyszczenie środowiska 

prowadzące do degradacji naturalnych 

walorów regionu 

 zmniejszanie się walorów inwestycyjnych 

regionu – odpływ przedsiębiorców 

 wzrost bezrobocia 

 kryzys gospodarczy 

 

 

 

Tabela nr 12. Analiza SWOT 

 

3.2 Wnioski wyciągnięte na podstawie analizy SWOT 

 

Obszar LGD Jagiellońska Przystań jest rejonem o bogatych walorach krajobrazowo – 

przyrodniczych, charakteryzującym się unikatową siecią hydrograficzną, spajającą cały region. 

Dysponuje szeregiem zasobów atrakcyjnych turystycznie (obszarami prawnie chronionymi, 

pomnikami przyrody, niepowtarzalną florą i fauną, szlaki turystyczne), które stwarzają warunki do 

rozwoju turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej. Ponadto wyróżniają go tradycje i uwarunkowania 

historyczno-kulturowe, związek z dynastią Jagiellonów, uniami polsko-litewskimi, rodziną 

Zamoyskich, duża liczba obiektów zabytkowych. Charakterystyczne są tradycje rękodzielnicze 

i rzemieślnicze oraz szeroki wybór produktów lokalnych. Na terenie LGD organizowanych jest szereg 

imprez i wydarzeń o szerokim oddziaływaniu, które mogą być bazą do stworzenia regionalnego 

kalendarza kulturalnego, co z kolei umożliwi powstanie spójnej i atrakcyjnej przez cały rok oferty 

turystycznej.   

Rozwój turystyczny regionu zostanie osiągnięty wyłącznie na drodze eliminacji 

i przezwyciężenia słabych stron obszaru. Niezbędne są inwestycje w infrastrukturę turystyczną, 
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rekreacyjno-rozrywkową, renowacje obiektów zabytkowych, oznakowanie atrakcji turystycznych. 

W proces ten należy zaangażować lokalnych mieszkańców, co przyczyni się do rozwoju 

przedsiębiorczości i stworzy możliwość osiągania dochodu poza produkcją rolną. Istotnym aspektem 

rozwoju jest właśnie zaangażowanie lokalnej społeczności poprzez promocję postaw 

przedsiębiorczych, zachęcanie i ułatwianie tworzenia podmiotów gospodarczych. Promocja 

przedsiębiorczości wydaje się niezwykle istotnym instrumentem, zwłaszcza w dobie 

ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i wciąż wysokiego poziomu bezrobocia na obszarze LGD. 

Tak podejmowane działania umożliwią zahamowanie niekorzystnych tendencji w procesie 

kształtowania struktury ludności (ujemne saldo migracyjne, odpływ ludzi młodych) i stworzą warunki 

do poprawy jakości życia na terenie objętym LGD.   

Ważnym elementem, determinującym osiągnięcie założonych rezultatów jest odpowiednia 

promocja regionu i wypracowanie jednolitego, spójnego przekazu informacyjnego dla potencjalnych 

klientów. Niezbędne będą zatem działania promocyjne, uwypuklające zalety obszaru i podkreślające 

szeroki wachlarz ofert i produktów turystycznych.  

 

Mając na uwadze wskazane powyżej elementy, sformułowano wizję LGD: 

 

 

 

4. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LSR ORAZ PLANOWANE DO REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LSR ORAZ PLANOWANE DO REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

4.1 Cele ogólne i szczegółowe 

 

Obszar funkcjonowania LGD Jagiellońska Przystań atrakcyjną alternatywą 

turystyczną w województwie lubelskim, słynącą z walorów kulturowych i 

przedsiębiorczości mieszkańców 
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Mając na uwadze wnioski wyciągnięte z analizy SWOT, specyfikę obszaru LGD, określone 

problemy oraz założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wyznaczono 3 cele 

ogólne: 

Cele ogólne: 

 
1. Budowa i rozwój kompleksowej oferty turystycznej w oparciu o walory przyrodniczo-

krajobrazowe i zasoby kulturowe obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

2. Promocja lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie rozwoju gospodarczego obszaru 

objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

3. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

Realizacja celów ogólnych będzie możliwa dzięki spełnieniu szeregu celów szczegółowych 

wyznaczonych zgodnie z obszarami mającymi największe znaczenie dla poprawy jakości życia 

mieszkańców i rozwoju regionu. Termin osiągnięcia celów szczegółowych wyznaczono na 31 grudnia 

2014 r. 

Cele szczegółowe: 

 

Cel ogólny 1: Budowa i rozwój kompleksowej oferty turystycznej w oparciu o walory 

przyrodniczo-krajobrazowe i zasoby kulturowe obszaru objętego LGD „Jagiellońska 

Przystań” 

Cel szczegółowy 1.1: Rozwój usług i produktów turystycznych 

Cel szczegółowy 1.2: Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

Cel szczegółowy 1.3: Promocja walorów turystycznych, przyrodniczo-krajobrazowych i 

kulturowych obszaru objętego LGD 

Cel ogólny 2: Promocja lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie rozwoju gospodarczego 

obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

Cel szczegółowy 2.1: Rozwój drobnej przedsiębiorczości pozarolniczej, w tym sektora usług i 

rzemiosła  

Cel szczegółowy 2.2: Promocja lokalnych produktów i usług 

Cel szczegółowy 2.3: Wzrost kwalifikacji i umiejętności mieszkańców objętych obszarem 

działania LGD  

Cel ogólny 3: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego LGD „Jagiellońska 

Przystań” 

Cel szczegółowy 3.1: Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej  
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Cel szczegółowy 3.2: Budowanie i wzmacnianie kapitału społecznego  

Cel szczegółowy 3.3: Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

obszaru 
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WIZJA 
 

Obszar funkcjonowania LGD Jagiellońska Przystań atrakcyjną alternatywą turystyczną w województwie lubelskim, słynącą z walorów kulturowych i 

przedsiębiorczości mieszkańców 

 

 

MISJA   
 

LGD Jagiellońska Przystań to oparty o zasadę współpracy i tworzenia lokalnych partnerstw instrument umożliwiający rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców 

regionu objętego jej działaniem 

 

 

CEL OGÓLNY 1 

 

Budowa i rozwój kompleksowej oferty turystycznej w 

oparciu o walory przyrodniczo-krajobrazowe i zasoby 

kulturowe obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

 

CEL OGÓLNY 2 

 

Promocja lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie 

rozwoju gospodarczego obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 

 

CEL OGÓLNY 3 

  
Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego 

LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

 

Cel szczegółowy 

1.1 

 

Cel szczegółowy 

1.2 

 

Cel szczegółowy  

1.3 

 

Cel szczegółowy  

2.1 

 

Cel 

szczegółowy  

2.2 

 

Cel szczegółowy 

2.3 

 

Cel szczegółowy  

3.1 

 

Cel szczegółowy  

3.2 

 

Cel szczegółowy  

3.3 

Rozwój usług i 

produktów 

turystycznych 
 

Poprawa stanu 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej 
 

Promocja walorów 

turystycznych, 

przyrodniczo-

krajobrazowych i 

kulturowych obszaru 

objętego LGD 
 

Rozwój drobnej 

przedsiębiorczości 

pozarolniczej, w tym 

sektora usług i 

rzemiosła 
 

Promocja 

lokalnych 

produktów i 

usług 

Wzrost 

kwalifikacji i 

umiejętności 

mieszkańców 

objętych 

obszarem 

działania LGD  
 

Poprawa 

infrastruktury 

użyteczności 

publicznej  
 

Aktywizacja 

mieszkańców i 

wzmacnianie 

kapitału 

społecznego  
 

Zachowanie i 

ochrona 

dziedzictwa 

kulturowego i 

przyrodniczego 

obszaru 

 

 

Tabela nr 13 – Zestawienie celów ogólnych i szczegółowych
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Cel ogólny 1: Budowa i rozwój kompleksowej oferty turystycznej w oparciu o walory przyrodniczo-

krajobrazowe i zasoby kulturowe obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia 

 

1.1.Rozwój usług i produktów turystycznych 

 

 

Przedsięwzięcie I – Tworzenie i rozwój produktów 

turystycznych wspólnych dla obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 

Przedsięwzięcie III – Organizacja cyklu wydarzeń 

kulturalnych „Jagielloniada” w oparciu o wspólne 

tradycje historyczne 
 

 

1.2.Poprawa stanu infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej 

 

 

1.3.Promocja walorów turystycznych, 

przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych 

obszaru objętego LGD 

  

Cel ogólny 2: Promocja lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie rozwoju gospodarczego obszaru 

objętego LGD „Jagiellońska Przystań 

 

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia 

2.1 Rozwój drobnej przedsiębiorczości 

pozarolniczej, w tym sektora usług i 

rzemiosła 

 

 

Przedsięwzięcie II – Produkty i tradycje lokalne 

wizytówką LGD 
 

Przedsięwzięcie IV – Program rozwoju i promocji 

przedsiębiorczości 
 

Przedsięwzięcie VII - Rozwój umiejętności i 

kwalifikacji mieszkańców obszaru LGD 

 

2.2 Promocja lokalnych produktów i usług 

  

2.3 Wzrost kwalifikacji i umiejętności 

mieszkańców objętych obszarem działania 

LGD  

 
 

Cel ogólny 3: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia 

 

3.1 Poprawa infrastruktury użyteczności 

publicznej  

 

 

 

Przedsięwzięcie V – Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej obszaru objętego LGD „Jagiellońska 

Przystań” 

 

Przedsięwzięcie VI – Ochrona walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych obszaru objętego 

działaniem LGD 

 

3.2 Aktywizacja mieszkańców i wzmacnianie 

kapitału społecznego  

 

 

3.3 Zachowanie i ochrona dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego obszaru 

 

Tabela nr 14 – Zestawienie celów i przedsięwzięć
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Lp. LOGIKA INTERWENCJI: 

 cele ogólne 

 cele szczegółowe 

 przedsięwzięcia 

Wskaźniki 

 oddziaływania 

 rezultatu 

 produktu 

 

 

Źródła informacji 

 

 

Założenia/ryzyko (niezależne od 

LGD) 

 Cel ogólny I: 

Budowa i rozwój kompleksowej oferty 

turystycznej w oparciu o walory 

przyrodniczo-krajobrazowe i zasoby 

kulturowe obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 

- wzrost liczby osób korzystających z 

noclegów o 5% do końca czerwca 

2015 r. w stosunku do roku 2010 

- wzrost liczby przedsiębiorców 

zaangażowanych w działalność 

turystyczną o 5% do końca czerwca 

2015 r. w stosunku do roku 2010  

 

- Dane GUS 

- Dane z hoteli, 

gospodarstw 

agroturystycznych 

- Dane z urzędów gmin 

 

Koniunktura gospodarcza – 

kryzys, mogący wpłynąć na 

zmniejszenie środków 

przeznaczanych na turystykę 

 Cel szczegółowy I.1: 

Rozwój usług i produktów 

turystycznych 

 

- liczba wprowadzonych nowych lub 

udoskonalonych usług lub produktów 

turystycznych – 2 szt. 

 

- dane od 

beneficjentów operacji 

– ankieta monitorująca 

Koniunktura gospodarcza – 

kryzys mogący wpłynąć na 

ograniczenie inwestycji w 

obszarze turystycznym  

 Cel szczegółowy I.2: 

Poprawa stanu infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

- liczba osób korzystających z 

nowopowstałych lub 

zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej do końca czerwca 2015 r. 

– 4500 

 

- dane od 

beneficjentów operacji  

lub 

- lista obecności 

- dane z gmin LGD (od 

dysponentów 

obiektów) 

lub 

ankieta sondażowa 

wśród mieszkańców i 

turystów 

 

Wzrost zainteresowania ofertą 

turystyczną LGD 



Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” 

54 

 

 Cel szczegółowy I.3: 

Promocja walorów turystycznych, 

przyrodniczo-krajobrazowych i 

kulturowych obszaru objętego LGD 

 

- 30600 osób uzyska wiedzę o terenie 

LGD za pośrednictwem publikacji, 

broszur itp. do końca czerwca 2015 r. 

- 32210 osób weźmie udział w 

wydarzeniach promujących walory 

turystyczne, przyrodniczo – 

krajobrazowe i kulturowe obszaru 

LGD 

- do końca czerwca 2015 r. 8 

podmiotów zostanie wyposażonych w 

sprzęt, umożliwiający kultywowanie 

miejscowych tradycji;  

 

- dane od 

beneficjentów operacji 

– ankieta monitorująca 

lub 

dane własne LGD (w 

odniesieniu do zadań 

realizowanych przez 

lub na zlecenie LGD) 

 

Wzrost zainteresowania ofertą 

turystyczną LGD 

  

PRZEDSIĘWZIĘCIE 

 

   

1 –Tworzenie i rozwój produktów 

turystycznych wspólnych dla obszaru 

objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

- zrealizowanie 2 zadań 

inwestycyjnych, usługowych lub 

promocyjnych do końca czerwca 2015 

r. 

- do końca czerwca 2015 r. powstanie 

lub zostanie zmodernizowanych 7 

obiektów turystycznych lub 

rekreacyjnych 

- wydanie 30600 egzemplarzy 

publikacji, broszur itp. na temat terenu 

LGD, do końca czerwca 2015 r. 

- zrealizowanie 61 wydarzeń (imprez, 

konferencji, pokazów, warsztatów, 

- dane od 

beneficjentów operacji 

– ankieta monitorująca 

lub 

dane własne LGD (w 

odniesieniu do zadań 

realizowanych przez 

lub na zlecenie LGD 

 

Przedsięwzięcie realizuje Cel 

ogólny I: Budowa i rozwój 

kompleksowej oferty turystycznej 

w oparciu o walory przyrodniczo-

krajobrazowe i zasoby kulturowe 

obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań” 
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zajęć edukacyjnych, wystaw, imprez 

turystyczno-rekreacyjnych itd..) 

promujących walory turystyczne, 

przyrodniczo – krajobrazowe i 

kulturowe obszaru LGD do końca 

czerwca 2015 r. 

- zrealizowanie 8 zadań 

inwestycyjnych służących wspieraniu 

twórczości lokalnej lub ludowej 

(zakup instrumentów, strojów 

ludowych itp.) do końca czerwca 2015 

r. 

- utworzenie lub odnowienie 2 

obiektów architektonicznego o 

znaczeniu historycznym do końca 

czerwca 2015  r. 

3 Organizacja cyklu wydarzeń 

kulturalnych „Jagielloniada” w oparciu 

o wspólne tradycje historyczne 

 

- zorganizowanie 14 wydarzeń w 

ramach cyklu do końca czerwca 2015 

r. 

- dane od 

beneficjentów operacji 

– ankieta monitorująca 

lub 

dane własne LGD (w 

odniesieniu do zadań 

realizowanych przez 

lub na zlecenie LGD 

 

Przedsięwzięcie realizuje Cel 

ogólny I: 

Budowa i rozwój kompleksowej 

oferty turystycznej w oparciu o 

walory przyrodniczo-

krajobrazowe i zasoby kulturowe 

obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 Cel ogólny II: 

Promocja lokalnej przedsiębiorczości i 

stymulowanie rozwoju gospodarczego 

- wzrost dochodów z turystyki, 

osiąganych przez podmioty z obszaru 

LGD o 5% do końca czerwca 2015 r. 

- dane z 

przedsiębiorstw 

prowadzących 

Koniunktura gospodarcza – 

kryzys, mogący wpłynąć na 

sytuacje na lokalnym rynku 
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obszaru objętego LGD „Jagiellońska 

Przystań” 

 

w stosunku do roku 2010, 

- wzrost dochodów gmin z tytułu 

podatku dochodowego od osób 

fizycznych (wzrost wskaźnika G) o 

5% do końca czerwca 2015 r. w 

stosunku do roku 2010 

działalność turystyczną  

- dane z urzędów gmin 

lub dane GUS, MF 

 

pracy.  

 Cel szczegółowy II.1: 

Rozwój drobnej przedsiębiorczości 

pozarolniczej, w tym sektora usług i 

rzemiosła 

- do końca czerwca 2015 r. utworzenie 

lub rozwinięcie 5 

mikroprzedsiębiorstw 

- do końca czerwca 2015 r. powstanie 

minimum 5 miejsc pracy   

- 

- dane od 

beneficjentów operacji 

– ankieta monitorująca 

 

Koniunktura gospodarcza – 

kryzys mogący wpłynąć na 

ograniczenie inwestycji w 

obszarze turystycznym  

 Cel szczegółowy II.2: 

Promocja lokalnych produktów i usług 

- liczba osób, które pozyskały 

publikacje książkowe i audiowizualne 

nt. lokalnych produktów i usług do 

końca czerwca 2015 r. - 2000 osób 

- dane od 

beneficjentów operacji 

– ankieta monitorująca 

lub 

dane własne LGD (w 

odniesieniu do zadań 

realizowanych przez 

lub na zlecenie LGD 

Zainteresowanie turystów 

tradycjami rękodzielniczymi i 

rzemieślniczymi oraz specyfika 

produktów lokalnych 

 Cel szczegółowy II.3: 

Wzrost kwalifikacji i umiejętności 

mieszkańców objętych obszarem 

działania LGD  

 

- 130 osób z obszaru LGD rozwinie 

swoje kwalifikacje lub umiejętności do 

końca czerwca 2015 r.  

- dane od 

beneficjentów operacji 

– ankieta monitorująca 

lub 

dane własne LGD (w 

odniesieniu do zadań 

realizowanych przez 

lub na zlecenie LGD) 

Zainteresowanie mieszkańców z 

obszaru LGD podnoszeniem 

kwalifikacji 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE 

 

   

2 Produkty i tradycje lokalne wizytówką 

LGD 

- liczba zrealizowanych wydarzeń 

promocyjnych dotyczących produktów 

i tradycji lokalnych – 5 szt. do końca 

czerwca 2015 r. 

- dane od 

beneficjentów operacji 

– ankieta monitorująca 

lub 

dane własne LGD (w 

odniesieniu do zadań 

realizowanych przez 

lub na zlecenie LGD 

- Dokumentacja w 

siedzibie LGD (m.in. 

broszury, foldery 

reklamowe, zdjęcia.) 

Przedsięwzięcie realizuje Cel 

ogólny II: 

Promocja lokalnej 

przedsiębiorczości i 

stymulowanie rozwoju 

gospodarczego obszaru objętego 

LGD „Jagiellońska Przystań” 
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4 Program rozwoju i promocji 

przedsiębiorczości 

 

- zorganizowanie 9 szkoleń w zakresie 

rozwoju przedsiębiorczości do końca 

czerwca 2015 r.  

- liczba zrealizowanych zadań 

inwestycyjnych, w tym w sektorze 

usług i rzemiosła – 5 szt. do końca 

czerwca 2015 r. 

- dane od 

beneficjentów operacji 

– ankieta monitorująca 

lub 

dane własne LGD (w 

odniesieniu do zadań 

realizowanych przez 

lub na zlecenie LGD 

 

Przedsięwzięcie realizuje Cel ogólny II: 

Promocja lokalnej przedsiębiorczości i 

stymulowanie rozwoju gospodarczego 

obszaru objętego LGD „Jagiellońska 

Przystań” 

7 Rozwój umiejętności i 

kwalifikacji mieszkańców 

obszaru LGD 

- liczba zrealizowanych szkoleń/zajęć 

dot. podnoszenia kwalifikacji lub 

umiejętności - 7 szt. 

- dane od 

beneficjentów operacji 

– ankieta monitorująca 

lub 

dane własne LGD (w 

odniesieniu do zadań 

realizowanych przez 

lub na zlecenie LGD) 

 

Przedsięwzięcie realizuje Cel ogólny II: 

Promocja lokalnej przedsiębiorczości i 

stymulowanie rozwoju gospodarczego 

obszaru objętego LGD „Jagiellońska 

Przystań” 

 Cel ogólny III: 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców obszaru objętego 

LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

- wzrost identyfikacji z miejscem 

zamieszkania wśród mieszkańców 

LGD do końca czerwca 2015 r. 

 – wzrost liczby osób deklarujących 

poczucie więzi z miejscem 

zamieszkania o 10% w końca czerwca 

2015 r. w stosunku do roku 2010 

- wzrost liczby różnych form 

aktywności społecznej w gminach 

- Ankieta sondażowa 

wśród mieszkańców  

- Dane z urzędów gmin 

- Dane LGD (ankiety, 

obserwacje) 

Zagrożenie ruchem turystycznym 
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LGD o 5% do końca czerwca 2015 r. 

w stosunku do roku 2010 

 

 

 Cel szczegółowy III.1. 

Poprawa infrastruktury 

użyteczności publicznej  

 

 

- liczba osób korzystających z 

utworzonych, zmodernizowanych lub 

wyposażonych obiektów 

infrastrukturalnych o funkcji 

publicznej, społeczno-kulturalnej, 

rekreacyjnej lub sportowej do końca 

czerwca 2015 r. – 55110 

Ankiety sondażowe 

wśród mieszkańców 

lub 

- dane od 

beneficjentów operacji 

– ankieta monitorująca 

lub 

- dane z gmin LGD 

 

 

Rozwój integracji wśród mieszkańców 

LGD „Jagiellońska Przystań” 

 Cel szczegółowy III.2. 

Aktywizacja mieszkańców i 

wzmacnianie kapitału 

społecznego  

- do końca czerwca 2015 r. 

uczestnictwo 85 osób w działaniach 

edukacyjnych 

- wzrost liczby członków LGD do 

końca czerwca 2015 r. o 58% w 

stosunku do roku 2010 

- dane od 

beneficjentów operacji 

– ankieta monitorująca 

lub 

dane własne LGD (w 

odniesieniu do zadań 

realizowanych przez 

lub na zlecenie LGD 

 

Wzmocnienie współpracy pomiędzy 

sektorami: społecznym, gospodarczym i 

publicznym, 

 Cel szczegółowy III.3. 

Zachowanie i ochrona 

dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego obszaru 

- liczba osób odwiedzających obszary 

chronione i miejsca atrakcyjne 

kulturowo do końca czerwca 2015 r. - 

600 osób  

Ankiety sondażowe 

wśród mieszkańców i 

turystów 

Zainteresowanie mieszkańców tematyką 

ochrony środowiska 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE 

 

   

5 Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 

- utworzenie, zmodernizowanie lub 

wyposażenie 68 obiektów 

infrastrukturalnych o funkcji 

publicznej, społeczno-kulturalnej, 

rekreacyjnej lub sportowej do końca 

czerwca 2015 r. 

- dane od 

beneficjentów operacji 

– ankieta monitorująca 

 

Przedsięwzięcie realizuje Cel 

ogólny III: 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców obszaru objętego 

LGD „Jagiellońska Przystań” 

6 Ochrona walorów przyrodniczo-

krajobrazowych obszaru objętego 

działaniem LGD 

 

- do końca czerwca 2015 r. utworzenie 

lub oznakowanie 3 szlaków 

edukacyjnych lub rekreacyjnych  

- liczba zrealizowanych zadań 

edukacyjnych dot. promowania postaw 

proekologicznych - 2 szt. do końca 

czerwca 2015 r. 

- dane od 

beneficjentów operacji 

– ankieta monitorująca 

 

Przedsięwzięcie realizuje Cel 

ogólny III: 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców obszaru objętego 

LGD „Jagiellońska Przystań” 

Tabela 15 Matryca logiczna celów LSR.
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4.2 Przedsięwzięcia planowane do realizacji 

 

Przedsięwzięcie I – Tworzenie i rozwój produktów turystycznych wspólnych dla 

obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

1. Numer i nazwa 

przedsięwzięcia: 

I. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych wspólnych dla 

obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

2. Numer i nazwa celu ogólnego, 

do realizacji którego 

przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

1. Budowa i rozwój kompleksowej oferty turystycznej w oparciu o 

walory przyrodniczo-krajobrazowe i zasoby kulturowe obszaru 

objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

3. Numer i nazwa celu 

szczegółowego, do realizacji 

którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

1.1. Rozwój usług i produktów turystycznych 

1.2. Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

1.3. Promocja walorów turystycznych, przyrodniczo-krajobrazowych i 

kulturowych obszaru objętego LGD 

4. Uzasadnienie: Obszar objęty działaniem Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska 

Przystań” jest regionem charakteryzującym się szeregiem walorów 

turystycznych, które można podzielić na dwie grupy:  

 zasoby natury przyrodniczo-krajobrazowej (rozległa i 

spójna sieć wodna: jeziora, rzeki, stawy rybne, rezerwaty 

przyrody, obszary Natura 2000 – ostoje siedliskowe i 

ptasie)  

 natury kulturowo-historycznej (położenie na trasie traktu 

Kraków – Lublin – Wilno, związki z dynastią Jagiellonów, 

liczne zabytki, historyczna granica z państwem litewskim i 

ruskim) 

Istniejący potencjał nie przekłada się na jego automatyczne 

wykorzystanie – przede wszystkim brakuje kompleksowej koncepcji 

turystycznej, która byłaby spójna dla całego obszaru i umożliwiała 

zaoferowanie potencjalnym klientom szeregu atrakcji rozmieszczonych 

we wszystkich miejscowościach położonych na terenie objętym 

działaniem LGD. Ponadto region nie dysponuje jednolitym przekazem 

promocyjno-informacyjnym, co przejawia się w kompletnym braku 

znajomości oferty turystycznej wśród potencjalnych klientów. 

Przedsięwzięcie umożliwi tworzenie nowych i wsparcie już istniejących 

produktów i usług turystycznych, które pozwolą na zbudowanie i 

promocję jednolitej oferty turystycznej, co z kolei przełoży się na 

wzrost zainteresowania regionem. Tym samym obszar objęty LGD ma 

szansę stać się realną alternatywą dla silnie eksploatowanych 

turystycznie regionów województwa i dopełnić ofertę Lubelskiego. 

5. Beneficjenci – grupy 

docelowe: 

Rolnicy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich 

jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, mieszkańcy, 

kościoły lub inne związki wyznaniowe. 

6. Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

6a Odnowy i rozwoju wsi: Preferowane będą operacje dotyczące inwestycji w zakresie:  

- renowacji, odbudowy, zabezpieczenia i wyeksponowania obiektów 

zabytkowych, pomników historycznych i miejsc pamięci 

- budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej 

- urządzania i porządkowania terenów zielonych i rekreacyjnych 

- zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celach 

związanych z turystyką 

- propagowania i zachowania dziedzictwa historycznego, tradycji, 

sztuki oraz kultury. 

6b Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej: 

Preferowane będą operacje dotyczące:  

- usług turystycznych i okołoturystycznych, rzemiosła i rękodzieła 

6c Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw: 

Preferowane będą operacje dotyczące:  

- usług turystycznych, okołoturystycznych, rzemiosła i rękodzieła. 

6d Małe projekty: Preferowane będą operacje dotyczące:  
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1. oznakowania małej infrastruktury turystycznej (w tym: punktów 

widokowych, miejsc wypoczynkowych, szlaków wodnych, szlaków 

rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub 

dydaktycznych); 

2. oznakowania cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i 

przyrodniczego; 

3. oznakowania obiektów lokalnego dziedzictwa kulturowego i 

historycznego; 

4. produkcji map, wydawnictw, foldery i serwisów internetowych 

informujących o zintegrowanych produktach turystycznych 

występujących na obszarze działania LGD; 

5. budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w 

szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i 

biwakowych, tras rowerowych, szlaków wodnych, szlaków 

konnych; 

6. inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycji 

rękodzielniczych i rzemieślniczych oraz inwestycji służących 

wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej (zakup instrumentów, 

strojów ludowych); 

7. renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, 

pomników przyrody oraz miejsc i budowli istotnych dla realizacji 

LSR wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc; 

6e Nabywanie umiejętności i 

aktywizacja: 

Preferowane będą operacje dotyczące:  

- szkoleń i doradztwa w zakresie usług turystycznych i promocji 

produktów turystycznych 

 

Tabela nr 16. Karta Przedsięwzięcia I - Tworzenie i rozwój produktów turystycznych wspólnych dla obszaru 

objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 
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Przedsięwzięcie II – Produkty i tradycje lokalne wizytówką LGD „Jagiellońska 

Przystań” 

 

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia: II. Produkty i tradycje lokalne wizytówką LGD „Jagiellońska 

Przystań” 

2. Numer i nazwa celu ogólnego, 

do realizacji którego przyczynia 

się przedsięwzięcie: 

2. Promocja lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie rozwoju                      

gospodarczego obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

3. Numer i nazwa celu 

szczegółowego, do realizacji 

którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

2.1 Rozwój drobnej przedsiębiorczości pozarolniczej, w tym sektora  

      usług i rzemiosła  

2.2 Promocja lokalnych produktów i usług 

2.3 Wzrost kwalifikacji i umiejętności mieszkańców objętych 

obszarem działania LGD  

 

4. Uzasadnienie: Na obszarze LGD występuje szereg lokalnych produktów oraz 

tradycji rzemieślniczych i rękodzielniczych. Realizacja 

przedsięwzięcia pozwoli na należyte wypromowanie tych produktów i 

tradycji. Mieszkańcom i przedsiębiorcom z obszaru LGD umożliwi 

stworzenie alternatywnych źródeł dochodu i wreszcie przyczyni się 

do zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszaru.      

5. Beneficjenci – grupy docelowe: Rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy,  

6. Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

6a Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej: 

Preferowane będą operacje dotyczące:  

- rękodzieła i rzemiosła 

6b Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw: 

Preferowane będą operacje dotyczące:  

- promocji i sprzedaży lokalnych produktów 

6c Małe projekty: Preferowane będą operacje dotyczące:  

- promocji lokalnych produktów i tradycji 

- promocji twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego 

dziedzictwa (kulturowego, historycznego lub przyrodniczego); 

- inicjowania powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na 

rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, 

tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w 

tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym 

6d Nabywanie umiejętności i 

aktywizacja: 

Preferowane będą operacje dotyczące:  

informowania o działaniach w zakresie promocji lokalnych 

produktów i usług na obszarze LGD. 

 

 

Tabela nr 17. Karta Przedsięwzięcia II - Produkty i tradycje lokalne wizytówką LGD „Jagiellońska Przystań
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Przedsięwzięcie III – Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych „Jagielloniada” w 

oparciu o wspólne tradycje historyczne 

 

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia: III. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych „Jagielloniada” w 

oparciu o wspólne tradycje historyczne 

2. Numer i nazwa celu ogólnego, 

do realizacji którego przyczynia 

się przedsięwzięcie: 

1. Budowa i rozwój kompleksowej oferty turystycznej w oparciu o 

walory przyrodniczo-krajobrazowe i zasoby kulturowe obszaru 

objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

3. Numer i nazwa celu 

szczegółowego, do realizacji 

którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych 

1.3 Promocja walorów turystycznych, przyrodniczo-krajobrazowych 

      i kulturowych obszaru objętego LGD 

4. Uzasadnienie: Obszar objęty działaniem LGD poza spójnością geograficzną i 

walorami przyrodniczo-krajobrazowymi charakteryzują również 

wspólne tradycje i uwarunkowania historyczne: dawna granica z 

państwem litewskim i ruskim, położenie traktu królewskiego: Kraków 

- Lublin – Wilno. Rozkwit regionu (w tym nadanie praw miejskich 

Parczewowi i Ostrowowi Lubelskiemu) nastąpił za panowania 

dynastii Jagiellonów - region był miejscem organizowania zjazdów 

polsko-litewskich i sejmów. Tło historyczne i tradycje powodują, że 

elementem mogącym realnie poprawić identyfikowalność i 

atrakcyjność turystyczną regionu jest organizacja cyklu wydarzeń 

związanych z Jagiellonami – okresem ich panowania i unii polsko-

litewskich. Imprezy będą organizowane na terenie wszystkich gmin 

wchodzących w skład LGD według wspólnie ułożonego i przyjętego 

kalendarza. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na stworzenie 

ciekawej i unikalnej oferty turystycznej obejmującej cały rok 

kalendarzowy. Potencjalny turysta będzie miał możliwość 

odwiedzenia wszystkich LGD, co wpłynie na harmonijny i 

zrównoważony rozwój obszaru.  

5. Beneficjenci – grupy docelowe: Rolnicy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich 

jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, mieszkańcy, 

kościoły lub inne związki wyznaniowe. 

6. Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

6a Małe projekty: Preferowane będą operacje dotyczące inwestycji w zakresie:  

8. organizacji wydarzeń i imprez kulturalnych wpisujących się w 

cykl „Jagielloniady” 

9. zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji wydarzeń i 

imprez kulturalnych 

10. publikacji materiałów (folderów, plakatów, ulotek itp.) 

promujących cykl „Jagielloniady” oraz upowszechniających 

informacje o tradycjach i historii obszaru objętego LGD 

6b Nabywanie umiejętności i 

aktywizacja: 

Preferowane będą operacje dotyczące:  

- szkoleń z zakresu organizacji i promocji imprez i wydarzeń 

kulturalnych  

 

 

Tabela nr 18. Karta Przedsięwzięcia III - Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych „Jagielloniada” w oparciu o 

wspólne tradycje historycz
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Przedsięwzięcie IV – Program rozwoju i promocji przedsiębiorczości 
 

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia: IV. Program rozwoju i promocji przedsiębiorczości 

2. Numer i nazwa celu ogólnego, 

do realizacji którego przyczynia 

się przedsięwzięcie: 

2. Promocja lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie rozwoju 

gospodarczego obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

3. Numer i nazwa celu 

szczegółowego, do realizacji 

którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

2.1 Rozwój drobnej przedsiębiorczości pozarolniczej, w tym sektora  

       usług i rzemiosła  

2.3  Wzrost kwalifikacji i umiejetności mieszkańców objętych 

       obszarem działania LGD  

4. Uzasadnienie: Obszar LGD charakteryzuje się niskim stopniem upowszechnienia 

przedsiębiorczości i dominacją gospodarki rolnej. Ludność wiejska 

zamieszkująca obszar działania LGD z powodu niskich dochodów 

uzyskiwanych z gospodarstw rolnych szuka alternatywnych źródeł 

zarobkowania. Na obszarze objętym niniejszą LGD szansą na 

uzyskanie dodatkowych dochodów, a z czasem odejście od produkcji 

rolniczej jest turystyka oraz działalność okołoturystyczna. Niniejsze 

przedsięwzięcie proponuje mieszkańcom z obszaru LGD szkolenia w 

zakresie utworzenia własnego mikroprzedsiębiorstw oraz 

prowadzenia działalności gospodarczej a także wsparcie finansowe na 

utworzenie własnej firmy. Natomiast dla osób już prowadzących 

działalność gospodarczą wsparcie finansowe na utworzenie kolejnego 

bądź kolejnych miejsc pracy. Proponowane przedsięwzięcie ma na 

celu wzmocnienie gospodarcze obszaru LGD oraz stymulowanie 

rozwoju przedsiębiorczości.  

5. Beneficjenci – grupy docelowe: Rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy 

6. Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

6a Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej: 

Preferowane będą operacje dotyczące: sektora drobnych usług, w 

szczególności usług turystycznych i okołoturystycznych  

6b Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw: 

Preferowane będą operacje dotyczące: sektora drobnych usług, w 

szczególności usług turystycznych i okołoturystycznych  

6c Małe projekty: Preferowane będą operacje dotyczące: 

- wsparcia instytucjonalno-organizacyjnego przedsiębiorców 

- promocji przedsiębiorczości  

- szkoleń i doradztwa z zakresu utworzenia i prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej  

 

6d Nabywanie umiejętności i 

aktywizacja: 

Preferowane będą operacje dotyczące:  

- informowania o działaniach w zakresie promocji 

przedsiębiorczości na terenie LGD 

 

 

Tabela nr 19. Karta Przedsięwzięcia IV - Program rozwoju i promocji przedsiębiorczości 
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Przedsięwzięcie V – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań” 
 

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia: V – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru objętego 

LGD „Jagiellońska Przystań” 

2. Numer i nazwa celu ogólnego, 

do realizacji którego przyczynia 

się przedsięwzięcie: 

3.     Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego LGD 

       „Jagiellońska Przystań” 

3. Numer i nazwa celu 

szczegółowego, do realizacji 

którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

 

3.1  Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej 

3.3  Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru 

4. Uzasadnienie: Warunkiem rozwoju każdej społeczności jest stworzenie 

odpowiedniej infrastruktury użyteczności publicznej. Realizacja 

przedsięwzięcia wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, 

zaspokojenia potrzeb społeczno-kulturalnych oraz rozwój aktywności 

lokalnej i wzrost poziomu identyfikacji z zamieszkiwanym obszarem.  

5. Beneficjenci – grupy docelowe: Rolnicy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich 

jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, mieszkańcy, 

kościoły lub inne związki wyznaniowe. 

6. Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

6a Odnowy i rozwoju wsi: Preferowane będą operacje dotyczące:  

- budowy, przebudowy, remontu i wyposażenia obiektów 

pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i 

sportowe 

6b Małe projekty: Preferowane będą operacje dotyczące:  

- zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w 

tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu oraz 

zakup usługi dostępu do Internetu) i ich udostępnianie na 

potrzeby społeczności na obszarze LSR; 

- remontu i wyposażenie świetlic 

6c Nabywanie umiejętności i 

aktywizacja: 

Preferowane będą operacje dotyczące:  

- promocji działań zmierzających do rozwoju i modernizacji 

infrastruktury użyteczności publicznej 

 

 

Tabela nr 20. Karta Przedsięwzięcia V - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru objętego 

LGD „Jagiellońska Przystań” 
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Przedsięwzięcie VI – Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru objętego 

działaniem LGD 

 
1. Numer i nazwa przedsięwzięcia: VI – Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru 

objętego działaniem LGD 

2. Numer i nazwa celu ogólnego, 

do realizacji którego przyczynia 

się przedsięwzięcie: 

3.     Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego LGD 

       „Jagiellońska Przystań” 

3. Numer i nazwa celu 

szczegółowego, do realizacji 

którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

 

3.2 Aktywizacja mieszkańców i wzmacnianie kapitału społecznego 

3.3  Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

obszaru 

 

4. Uzasadnienie: Obszar objęty funkcjonowaniem LGD jest regionem o unikatowym 

znaczeniu pod względem walorów przyrodniczo – krajobrazowych, o 

czym świadczy chociażby objęcie programem Natura 2000 sześciu 

ostoi – jednej siedliskowej i pięciu ptasich. Na terenie LGD znajdują 

się: Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie”, rezerwaty przyrody: 

„Czarny Las”, „Jezioro Obradowskie”, „Królowa Droga”, Lasy 

Parczewskie”, „Warzewo”, rozległa sieć akwenów i cieków wodnych,  

sieć lasów (ok. 24 % powierzchni jest zalesione). Przedsięwzięcie ma 

na celu ochronę najcenniejszych i najważniejszych terenów 

przyrodniczo-krajobrazowych obszaru LGD.    

5. Beneficjenci – grupy docelowe: Rolnicy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich 

jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, mieszkańcy,  

6. Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

6a Małe projekty: Preferowane będą operacje dotyczące:  

- zachowania, odtworzenia, zabezpieczenia lub oznakowania 

cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i 

przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych 

poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów 

Natura 2000; 

- wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w 

celu poprawy warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub 

gospodarczej, w tym rolniczej; 

- promowanie postaw proekologicznych; 

- tworzenie, znakowanie i promowanie szlaków edukacyjnych o 

charakterze przyrodniczo-krajobrazowym. 

6b Nabywanie umiejętności i 

aktywizacja: 

Preferowane będą operacje dotyczące szkoleń i promocji zachowań 

proekologicznych  

 

 
Tabela nr 21. Karta Przedsięwzięcia VI - Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru 

objętego działaniem LGD 
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Przedsięwzięcie VII – Rozwój umiejętności i kwalifikacji mieszkańców obszaru LGD 

 
1. Numer i nazwa przedsięwzięcia: VII – Rozwój umiejętności i kwalifikacji mieszkańców obszaru 

LGD 

2. Numer i nazwa celu ogólnego, 

do realizacji którego przyczynia 

się przedsięwzięcie: 

2.     Promocja lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie rozwoju 

        gospodarczego obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

3. Numer i nazwa celu 

szczegółowego, do realizacji 

którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

2.3    Wzrost kwalifikacji i umiejetności mieszkańców objętych   

         obszarem działania LGD  

 

4. Uzasadnienie: Obszar LGD charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia i 

niekorzystną strukturą ludności z przewagą osób w wieku 

poprodukcyjnym. Jednocześnie mieszkańcy wykazują wysoką 

aktywność społeczną przejawiającą się w tworzeniu i funkcjonowaniu 

organizacji pozarządowych. Przedsięwzięcie pozwoli na 

wykorzystanie potencjału społecznego obszaru LGD, poprzez 

realizację operacji wychodzących naprzeciw wymogom dynamicznie 

rozwijającego się rynku pracy. Odpowiednio wykształcone i aktywne 

kadry przełożą się rozwój gospodarczy regionu.  

5. Beneficjenci – grupy docelowe: Rolnicy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy,  

6. Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

6a Małe projekty: Preferowane będą operacje dotyczące:  

- organizacji kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań 

edukacyjnych ukierunkowanych na zdobywanie i rozwijanie 

umiejętności i kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy   

- kultywowanie tradycji rzemieślniczych i rękodzielniczych 

6b Nabywanie umiejętności i 

aktywizacja: 

Preferowane będą operacje dotyczące badania potrzeb edukacyjnych 

mieszkańców obszaru LGD  

 

 
Tabela nr 22. Karta Przedsięwzięcia VII - Rozwój umiejętności i kwalifikacji mieszkańców obszaru LGD 
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5.  MISJA LGD 

 
Misja LGD powinna wyrażać filozofię jej funkcjonowania oraz określać sens jej istnienia 

i działania. 

Ideą przyświecającą członkom-założycielom LGD było działanie na rzecz rozwoju regionu 

i poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zaangażowanie w rozwiązywanie problemów lokalnych 

sektora społecznego i gospodarczego.  

Lokalna Grupa Działania wyznaczyła sobie misję, która brzmi: 

        

        

  

 
6. WYKAZANIE SPÓJNOŚCI SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR 
 

Cele ogólne i szczegółowe LSR spójne są ze specyfiką obszaru objętego działaniem LGD 

„Jagiellońska Przystań”. 

Specyfiką obszaru LGD jest bogactwo walorów przyrodniczo-krajobrazowych, 

przejawiające się w spójnej i złożonej sieci hydrograficznej (zlewnie trzech rzek, jeziora, stawy), dużej 

liczbie obszarów prawnie chronionych (Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie”, pięć 

rezerwatów, sześć obszarów Natura 2000, w tym jedna ostoja siedliskowa i pięć ostoi ptasich) Walory 

te stanowią podstawę do rozwoju turystyki na obszarze LGD co odzwierciedla przyjęty w LSR Cel 

ogólny 1: Budowa i rozwój kompleksowej oferty turystycznej w oparciu o walory przyrodniczo-

krajobrazowe i zasoby kulturowe obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” wraz z trzema 

Celami szczegółowymi: 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych, 1.2 Poprawa stanu infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej, 1.3 Promocja walorów turystycznych, przyrodniczo-krajobrazowych 

i kulturowych obszaru objętego LGD. Szanse rozwoju turystyki są największe w rejonach o pięknym 

i unikatowym krajobrazie tak jak to jest w przypadku obszaru LGD. Jednak nie jest to wystarczający 

warunek do rozwoju turystyki, należy także bowiem tworzyć i rozwijać obiekty infrastruktury 

turystycznej (np. szlaki turystyczne, bazę noclegową i gastronomiczną itp.) i promować piękno 

i unikatowość obszaru. Na to ukierunkowane są przyjęte w LSR wyżej wymienione cele. Walory 

przyrodniczo-krajobrazowe odnoszą się także do Celu ogólnego 3: Poprawa jakości życia 

mieszkańców obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań”, a w szczególności do Celu 

szczegółowego 3.3: Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru. 

 

LGD Jagiellońska Przystań to oparty o zasadę współpracy i tworzenia 

lokalnych partnerstw instrument umożliwiający rozwój i poprawę 

jakości życia mieszkańców obszaru objętego jej działaniem 
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Mieszkańcy obszaru LGD dostrzegają walory krajobrazowo-przyrodnicze i za ważne uznają ich 

ochronę oraz promocję poprzez np. organizowanie akcji ekologicznych mających na celu 

porządkowanie obszarów chronionych oraz realizowanie przyrodniczych ścieżek edukacyjnych. 

Walory przyrodniczo-krajobrazowe będą także stanowić podstawę do organizowanie się mieszkańców 

w organizacje lub różnego rodzaju partnerstwa oraz podejmowania szeregu inicjatyw społecznych na 

rzecz ochrony przyrody i promocji postaw proekologicznych. Będą one mieścić się w ramach Celu 

szczegółowego 3.2: Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie i kapitału społecznego. 

Specyficzne dla obszaru LGD uwarunkowania historyczno-kulturowe i ściśle z nim 

związana potencjał turystyczny spójne są ze wszystkimi celami ogólnymi LSR. W sposób oczywisty 

są one spójne z Celem ogólnym 1: Budowa i rozwój kompleksowej oferty turystycznej w oparciu 

o walory przyrodniczo-krajobrazowe i zasoby kulturowe obszaru objętego LGD „Jagiellońska 

Przystań” wraz z trzema Celami szczegółowymi: 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych, 1.2 

Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 1.3 Promocja walorów turystycznych, 

przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obszaru objętego LGD. Na bazie uwarunkowań 

historyczno-kulturowych oparty będzie rozwój turystyki na obszarze LGD. Ponadto te dwa 

specyficzne elementy obszaru LGD spójne są z Celem ogólnym 2: Promocja lokalnej 

przedsiębiorczości i stymulowanie rozwoju gospodarczego obszaru objętego LGD „Jagiellońska 

Przystań”, Celem szczegółowym 2.1: Rozwój drobnej przedsiębiorczości pozarolniczej, w tym sektora 

usług i rzemiosła. Turystyka i całe otoczenie turystyczne stanowi podstawę do rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarze LGD. Te walory spójne są także z Celem ogólnym 3: Poprawa jakości 

życia mieszkańców obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań”, a przede wszystkim z Celem 

szczegółowym 3.3. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru. 

Realizacja tego celu umożliwi podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego i tym samym będzie 

podnosić atrakcyjność turystyczną obszaru LGD. Potencjał turystyczny stanowi również impuls do 

rozbudowy i modernizacji infrastruktury użyteczności publicznej, co pozostaje w ścisłym związku z 

Celem szczegółowym 3.1 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej.  

Bogaty kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych wspólnie z katalogiem 

zróżnicowanych produktów lokalnych oraz kultywowanie tradycji rzemieślniczych 

i rękodzielniczych w sposób naturalny znalazły swoje odzwierciedlenie w Celu ogólnym 1: Budowa i 

rozwój kompleksowej oferty turystycznej w oparciu o walory przyrodniczo-krajobrazowe i zasoby 

kulturowe obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań”. Te dwa elementy będą jednym 

z kluczowych składników oferty turystycznej obszaru i budowy jednolitego przekazu promocyjnego 

obszaru LGD. Ponadto organizacja wydarzeń i imprez kulturalnych oraz promocja produktów 

i tradycji lokalnych są spójne z Celem ogólnym 2: Promocja lokalnej przedsiębiorczości 

i stymulowanie rozwoju gospodarczego obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań”, 

w szczególności z Celami szczegółowymi 2.1: Rozwój drobnej przedsiębiorczości pozarolniczej, w tym 
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sektora usług i rzemiosła oraz 2.2: Promocja lokalnych produktów i usług. Powyższe działania będą 

w dużej mierze realizowane przez sektor prywatny, stworzą bazę do tworzenia nowych podmiotów 

gospodarczych i powstawania miejsc pracy. Wreszcie oba wskazane elementy specyfiki obszaru 

pozwalają na osiągnięcie Celu ogólnego 3: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego 

LGD „Jagiellońska Przystań”, a przede wszystkim Celu szczegółowego 3.3: Zachowanie i ochrona 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru. 

Kolejnym elementem specyfiki obszaru LGD jest aktywność społeczna, która spójna jest 

w zasadzie z każdym Celem ogólnym LGD. Spójna jest z Celem ogólnym 1: Budowa i rozwój 

kompleksowej oferty turystycznej w oparciu o walory przyrodniczo-krajobrazowe i zasoby kulturowe 

obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” wraz z trzema Celami szczegółowymi: 1.1: Rozwój 

usług i produktów turystycznych, 1.2: Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 1.3: 

Promocja walorów turystycznych, przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obszaru objętego LGD. 

Aktywność społeczna mieszkańców i podmiotów prawnych skupiona jest wokół tworzenia organizacji 

pozarządowych kultywujących tradycje lokalne i promujących walory turystyczne regionu. 

Aktywność społeczna spójna jest także z rozwojem turystyki na obszarze LGD. Ponadto te dwa 

specyficzne elementy obszaru LGD spójne są z Celem ogólnym 2: Promocja lokalnej 

przedsiębiorczości i stymulowanie rozwoju gospodarczego obszaru objętego LGD „Jagiellońska 

Przystań”, Celami szczegółowym: 2.1 Rozwój drobnej przedsiębiorczości pozarolniczej, w tym sektora 

usług i rzemiosła i 2.2 Promocja lokalnych produktów i usług. Lokalna społeczność zostanie aktywnie 

zaangażowana w rozwój i promocję postaw przedsiębiorczych. Aktywna społeczność w naturalny 

sposób koresponduje z Celem ogólnym 3: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań”,  Celem szczegółowym 3.2: Aktywizacja mieszkańców i wzmacnianie kapitału 

społecznego. 

Niski poziom przedsiębiorczości zostanie w dużej mierze zniwelowany poprzez osiągnięcie 

Celu ogólnego 2: Promocja lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie rozwoju gospodarczego 

obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” Celów szczegółowych: 2.1 Rozwój drobnej 

przedsiębiorczości pozarolniczej, w tym sektora usług i rzemiosła, 2.2 Promocja lokalnych produktów 

i usług, 2.3 Wzrost kwalifikacji umiejętności mieszkańców objętych obszarem działania LGD. 

Promocja postaw przedsiębiorczych i działania o charakterze edukacyjno-doradczym przyczynią się 

do powstawania nowych podmiotów gospodarczych i tworzenia miejsc pracy. Osiągnięcie Celu 

szczegółowego 2.3 wraz z Celem szczegółowym 3.2: Budowanie i wzmocnienie i kapitału społecznego 

wpłynie na kształtowanie i rozwój nowoczesnych i dynamicznych kadr, które staną się atutem regionu 

i umożliwią rozwój gospodarczy.  

 

 



Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” 

72 

 

 

7. UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA PLANOWANYCH W 

RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ  

 

Niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju ma charakter zintegrowany. Przejawia się on 

przynajmniej na kilku poziomach. Po pierwsze, zintegrowane podejście w LSR dla LGD 

„Jagiellońska Przystań” występuje na poziomie zaplanowanych celów (ogólnych i szczegółowych), 

przedsięwzięć i operacji. Są one spójne, powiązane, wzajemnie się uzupełniają  i oddziaływują na 

siebie. Cel ogólny 1: Budowa i rozwój kompleksowej oferty turystycznej w oparciu o walory 

przyrodniczo-krajobrazowe i zasoby kulturowe obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” wiąże 

się z pozostałymi trzema celami ogólnymi i po części realizuje te cele. Rozwój turystyki bowiem ma 

wpływ na rozwój przedsiębiorczości, oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Podobnie Cel ogólny 

2: Promocja lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie rozwoju gospodarczego obszaru objętego 

LGD „Jagiellońska Przystań”, w bezpośredni sposób oddziałuje i wpływa na sytuację życiową 

lokalnej społeczności, a tym samym na osiągnięcie Celu ogólnego 3: Poprawa jakości życia 

mieszkańców obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań”.   

Na poziomie celów szczegółowych także występują wzajemne powiązania 

i komplementarność na wiele sposobów. Przykładowo Cel szczegółowy 1.1 – Rozwój usług 

turystycznych wiąże się i uzupełnia z Celem 1.2 – Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 

1.3 – Promocja walorów turystycznych obszaru LGD, ale także z Celem szczegółowym 2.2 – 

Promowanie lokalnych produktów, 3.2 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego 

społeczności lokalnych.  

Podobną sytuację mamy na poziomie zaplanowanych przedsięwzięć. I tak na przykład 

Przedsięwzięcie I – Tworzenie i rozwój produktów turystycznych wspólnych dla obszaru objętego 

LGD „Jagiellońska Przystań” wiąże się z Przedsięwzięciem IV – Program rozwoju i promocji 

przedsiębiorczości. Produkty turystyczne będą bowiem w dużej mierze tworzone przez lokalnych 

przedsiębiorców, co pozwoli im na rozwijanie działalności oraz mieszkańców obszaru LGD w ramach 

nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw.  

Po drugie, zintegrowane podejście w niniejszej LSR występuje na poziomie podmiotów 

realizujących LSR. Planowane w strategii przedsięwzięcia i operacje będą realizowane przeważnie 

przez podmioty z różnych sektorów. Realizacja tych przedsięwzięć zakłada także współpracę różnych 

podmiotów wykonujących cząstkowe operacje składające się na określone przedsięwzięcie. 

Przykładowo realizacja Przedsięwzięcie I - Tworzenie i rozwój produktów turystycznych wspólnych 

dla obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” przewiduje udział m.in. jednostek samorządu 

terytorialnego, przedsiębiorców, mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. A więc udział 

wszystkich sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. W ramach tego przedsięwzięcia 
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gminy mogą tworzyć infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną, organizacje pozarządowe – 

przygotowywać wydawnictwa bądź mapy turystyczne, rolnicy – rozwijać działalność w zakresie 

turystyki, rękodzieła i rzemiosła, a podmioty gospodarcze inwestować w usługi turystyczne 

i okołoturystyczne (miejsca noclegowe, punkty gastronomiczne) . Innym przykładem może być 

Przedsięwzięcie V – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru objętego LGD „Jagiellońska 

Przystań”. Gminy skorzystają z możliwości renowacji i rozbudowy obiektów użyteczności publicznej, 

zaś mieszkańcy i organizacje pozarządowe zdobędą wyposażenie do świetlic wiejskich i remiz 

strażackich.  

Po trzecie, zintegrowane podejście w LSR przewiduje wykorzystanie różnych zasobów 

lokalnych (przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowych). Zaplanowane w strategii Przedsięwzięcia od 

I do VII przewidują wykorzystanie miejsc i obiektów stanowiących bogactwo przyrodnicze a także 

zasobów kulturowych obszaru – zabytków, historii a także produktów i tradycji lokalnych 

społeczności. I tak np. realizacja Przedsięwzięcia III - Produkty i tradycje lokalne wizytówką LGD 

„Jagiellońska Przystań” bezpośrednio odnosi się do wykorzystania w ramach prowadzonych operacji 

zasobów lokalnych w postaci tradycji rzemieślniczych i rękodzielniczych oraz szerokiej gamy 

produktów specyficznych dla obszaru LGD. Z kolei Przedsięwzięcie I - Tworzenie i rozwój 

produktów turystycznych wspólnych dla obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” zakłada 

zaangażowanie w realizację operacji zarówno zasobów krajobrazowo-przyrodniczych, np. 

zagospodarowanie sieci wodnej i uwarunkowań historycznych, np. wyznaczenie historycznych 

ścieżek edukacyjnych.     

Powyższe wskazania pozwalają na stwierdzenie, że niniejsza strategia została zatem 

stworzona z uwzględnieniem podejścia zintegrowanego.   

 

8. UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA PLANOWANYCH W 

RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ  

 

Przedsięwzięcia, które zaplanowano do realizacji w ramach niniejszej LSR, zakładają 

podejście innowacyjne przede wszystkim w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju turystyki, 

tradycji i produktów lokalnych, sposobu zaangażowania lokalnej społeczności w rozwój obszaru, 

rozpowszechnianiu informacji o osiągnięciach podmiotów zaangażowanych w realizację LGD oraz 

promocji i budowy marki regionu.  

Po pierwsze, innowacyjność LSR odnosi się do tworzenia i promowania zintegrowanych 

produktów turystycznych, które aktywizowałyby turystycznie cały obszar LSR. Przewiduje się 

kompleksowe przedsięwzięcia dotyczące: rozwoju spójnej sieci szlaków turystycznych dla całego 

obszaru, a nie tylko dla jednej gminy, renowacji zabytków wzdłuż szlaków. Najlepszym przykładem 

zintegrowanego podejścia do produktów i usług turystycznych jest organizacja tzw. Jagielloniady – 
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cyklu wydarzeń obejmujących swoim zasięgiem wszystkie gminy, wykorzystujących tradycje 

i związki obszaru z dynastią jagiellońską. Ponadto zintegrowane produkty i usługi będą tworzone przy 

zaangażowaniu partnerów z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Takie podejście 

dotychczas nie było podejmowane na obszarze LSR. 

Po drugie, innowacyjność LSR wiąże się ze szczególnym sposobem zaangażowania 

mieszkańców w rozwój obszaru LSR. Strategia przewiduje w budżecie przeznaczenie ok. 50% 

środków finansowych na małe projekty, aby dać szansę aktywnym mieszkańcom i organizacjom 

pozarządowym wpływać bezpośrednio na rozwój życia kulturalnego, społecznego i zasobów 

przyrodniczych. Dotychczasowe mechanizmy pomocy i dotacji zewnętrznych nie stwarzały takich 

możliwości. LGD stanowić będzie dla nich wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie pomocy 

we wdrażaniu inicjatyw lokalnych. 

Po trzecie, innowacyjność przejawia się w działaniach zmierzających do skatalogowania 

i uporządkowania grupy produktów i tradycji lokalnych występujących na obszarze LGD. Dotychczas 

produkty i tradycje były rozproszone na całym terenie LGD i brak spójnej, jednolitej informacji 

sprawiał, że sami mieszkańcy nie wiedzieli o bogactwie i zasobach regionu w tym zakresie. 

Skatalogowanie i wypromowanie tych walorów będzie zatem działaniem innowacyjnym na obszarze 

LGD 

Po czwarte, przejawem innowacyjności będzie budowa jednolitego i spójnego przekazu 

promocyjnego obszaru. Specyfiką regionu jest niewykorzystany potencjał turystyczny, co w dużej 

mierze wynika z braku odpowiedniej, wielopłaszczyznowej promocji walorów i zasobów rejonu. 

Odpowiednie zastosowanie szeregu instrumentów i narzędzi promocyjno-marketingowych pozwoli na 

stworzenie wspólnej marki obszaru LGD i efektywne staranie o potencjalnych klientów. 

 

9. PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD W RAMACH DZIAŁANIA, 

O KTÓRYM MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 21 USTAWY Z DNIA 7 MARCA 2007 r. O 

WSPIERANIU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW 

WIEJSKICH, W TYM PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE WRAZ 

Z OPISEM PROCEDURY ICH ZMIANY  

 
Na potrzeby realizacji przedsięwzięć przewidzianych w strategii LGD musi dysponować 

czytelnymi i przejrzystymi procedurami wyboru operacji, odwołań od rozstrzygnięć w zakresie 

wyboru operacji i zmiany lokalnych kryteriów wyboru. 
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9.1 Procedura wyboru operacji, oceny zgodności operacji z LSR, oceny operacji 

według lokalnych kryteriów wyboru.    

 

Za wybór operacji odpowiedzialna jest Rada LGD. Członkowie Rady nie mogą być 

pracownikami Biura LGD i są zobowiązani do zachowania bezstronności w trakcie oceny operacji. 

Członkowie nie będący bezstronni w ocenie są wyłączani z rozpatrywania poszczególnych wniosków. 

Szczegółowe zasady dotyczące deklarowania bezstronności, wyłączania członka od udziału 

w głosowaniu określa Regulamin Rady stanowiący załącznik nr 2 do wniosku o wybór Lokalnej 

Grupy Działania. Procedura wyboru operacji, łącznie z procedurą odwołania od rozstrzygnięć Rady 

w przedmiocie wyboru operacji trwa 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków.   

Na procedurę wyboru operacji składają się: procedura zgodności operacji z zakresem 

tematycznym operacji, o ile został on wskazany w informacji o możliwości składania wniosków o 

przyznanie pomocy, procedura oceny zgodności operacji z LSR oraz procedura oceny operacji 

według lokalnych kryteriów wyboru. Ocenie operacji według lokalnych kryteriów oceny 

poddawane są wyłącznie wnioski zgodne z LSR i z zakresem tematycznym operacji, o ile został on 

wskazany w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy. W oparciu o lokalne 

kryteria członkowie Rady przyznają poszczególnym wnioskom wartości punktowe.  

 

1. Za ogłoszenie konkursu odpowiedzialny jest Samorząd Województwa. Zarząd LGD zwraca się 

z wnioskiem do Samorządu Województwa o ogłoszenie konkursu na 44 dni przed 

planowanym terminem składania wniosków o przyznanie pomocy.   

2. Kierownik Biura występuje do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia 

Rady w celu dokonania wyboru operacji w ramach LSR nie później niż na 7 dni od daty, w  

której upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy. 

3. Wniosek, o którym mowa w pkt 2, powinien zawierać: 

a) nazwę działania PROW 2007-2013, w ramach którego zostanie ogłoszony konkurs, 

b) limit dostępnych środków, 

c) termin ogłoszenie konkursu, 

d) termin składania wniosków, 

e) miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy, 

f) miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku, 

g) kryteria wyboru projektu określone w LSR oraz miejsce ich udostępnienia, 

h) wykaz niezbędnych dokumentów oraz miejsce ich udostępnienia, 

i) minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji. 
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j) zakres tematyczny operacji, o ile został on wskazany w informacji o możliwości 

składania wniosków o przyznanie pomocy. 

4. W godzinach pracy Biura LGD pracownicy udzielają wsparcia doradczego na rzecz 

potencjalnych wnioskodawców.  

5. Wnioski o przyznanie pomocy są składane w Biurze LGD. 

6. Złożone wnioski o dofinansowanie operacji są rejestrowane poprzez przypisanie im 

indywidualnej sygnatury. 

7. Wnioskodawca otrzymuje poświadczenie złożenia wniosku zawierające: 

a) datę złożenia wniosku (godzina, dzień, miesiąc, rok) 

b) nazwę wnioskodawcy 

c) nazwę operacji 

d) numer konkursu nadany przez Instytucję Wdrażającą 

e) sygnaturę wniosku 

8. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został 

złożony w Biurze LGD. 

9. Kierownik Biura zleca pracownikowi Biura przygotowanie streszczenia operacji – karty 

operacji dla każdego z wniosków skierowanych do rozpatrzenia. 

10. Karty, o których jest mowa w pkt 9, przekazywane są Radzie na pierwszym posiedzeniu 

prowadzonym w ramach procedury. 

11. Członkowie Rady mają prawo do wglądu w Biurze LGD do każdego złożonego wniosku.  

12. Po rozpoczęciu posiedzenia Przewodniczący odczytuje złożone wnioski, podając informację 

o wnioskodawcach.  

13. Członkowie Rady przystępujący do procedury zobowiązani są złożyć oświadczenie 

o bezstronności w podejmowaniu decyzji. 

14. Oświadczenie, o którym mowa powyżej zawiera w szczególności informację o: 

a) składaniu oświadczenia będąc świadomym odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywych zeznań, 

b) znajomości zasad bezstronności w ocenie operacji określonych w Regulaminie Rady, 

c) ocenie zgodnie z zasadą bezstronności, 

d) listę wszystkich wniosków przeznaczonych do rozpatrzenia w ramach konkursu 

zawierającą: numer wniosku, pełną nazwę wnioskodawcy, 

15. Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowywana jest lista biorących udział 

w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowanie poszczególnych operacji. 

16. Przy nazwisku członka Rady, który nie pozostaje bezstronny w podjęciu decyzji, na liście, 

o której jest mowa w pkt 15, wpisuje się „wykluczony z głosowania”. 
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17. Członkowie Rady, którzy pozostają bezstronni, podpisują się na liście, o której jest mowa 

w pkt 15. 

18. Lista biorących udział w głosowaniu, przygotowana w powyżej wskazany sposób stanowi 

załącznik do uchwały o wykluczeniu z głosowania. 

19. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach i głosowaniach. 

20. Dyskusje, o których mowa w pkt 19, prowadzone są przez Przewodniczącego, w przypadku 

jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego, albo innego członka Rady posiadającego 

pisemne upoważnienie Przewodniczącego. 

21. Prowadzącym dyskusję może być wyłącznie osoba będąca bezstronna wobec rozpatrywanego 

wniosku.  

22. Dyskusja rozpoczyna się od zreferowania wniosku przez pracownika Biura LGD. 

23. Dyskusja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rady. 

24.  Po zamknięciu dyskusji Rada przechodzi do głosowania nad zgodnością operacji z zakresem 

tematycznym operacji, o ile został on wskazany w informacji o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy. 

25.  Ocena zgodności operacji z zakresem tematycznym operacji odbywa się w drodze głosowania 

członków Rady przy pomocy kart oceny zgodności operacji z zakresem tematycznym 

operacji. Wzór karty oceny zgodności operacji z zakresem tematycznym operacji stanowi 

załącznik nr 8 do Lokalnej Strategii Rozwoju. 

26.  Projekty uznane w głosowaniu, za zgodne z zakresem tematycznym operacji poddawane są 

ocenie zgodności operacji z LSR. 

27.  Ocena zgodności operacji z LSR odbywa się w drodze głosowania członków Rady przy 

pomocy kart oceny zgodności operacji z LSR. Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR 

stanowi załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju. 

28. Za operację zgodną z LSR uznaje się operację, której realizacja przyczyni się do osiągnięcia co 

najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz 

która jest zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR. 

29.  Projekty uznane w głosowaniu, za zgodne z LSR poddawane są ocenie według lokalnych 

kryteriów wyboru operacji. 

30. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru odbywa się w drodze głosowania członków Rady 

przy pomocy karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Wzory kart oceny operacji 

według lokalnych kryteriów wyboru stanowią załącznik nr 4 do Lokalnej Strategii Rozwoju.  

31. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru polega na przyznaniu wartości punktowych za 

spełnianie poszczególnych kryteriów.  
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32. Za ocenę według kryteriów wyboru operacji przyjmuje się średnią liczbę punktów 

otrzymanych z oceny przeprowadzonej przez członków Rady biorących udział w głosowaniu. 

33. W terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków tworzona jest lista 

ocenionych operacji, którą Rada zatwierdza stosowną uchwałą. Kolejność na liście zależy od 

liczby uzyskanych w ramach oceny punktów.   

34.  Lista przekazywana jest wnioskodawcom razem z informacją o: 

a) zgodności albo niezgodności operacji z zakresem tematycznym operacji, o ile został 

on wskazany w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, 

b) zgodności albo niezgodności operacji z LSR, wskazując przyczyny niezgodności, 

c) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania 

kryteriów określonych w LSR i miejscu na liście wybranych operacji, 

d) prawie do odwołania i procedurze odwołania od podjętej decyzji. 

35. Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej, (jeżeli zajdzie taka konieczność) sporządzana 

jest lista wybranych operacji oraz lista niewybranych operacji oraz podejmowane są przez 

Radę w tej sprawie stosowne uchwały. Na liście wybranych operacji zamieszczane są 

wyłącznie wnioski, które otrzymają minimalne wartości punktowe ustalone dla 

poszczególnych działań oraz mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków w danym 

naborze. W przypadku, gdy informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie 

pomocy jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni, LGD wybiera wnioski do 

wysokości 150% limitu dostępnych środków.  

36. W wyniku przeprowadzonej procedury Zarząd LGD przekazuje samorządowi województwa 

następujące dokumenty: 

a) Wnioski o przyznanie pomocy, które nie wpłynęły w terminie lub zostały złożone w 

innym, niż wyznaczone, miejscu wraz z ich wykazem 

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

ma możliwości ustalenia tego adresu wraz z ich wykazem 

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

wyboru 

d) Lista wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania w ramach LSR 

wraz z uchwałą 

e) Wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach 

LSR wraz z uchwałami w sprawie wyboru 

f)  Lista wniosków o przyznanie pomocy niewybranych do finansowania w ramach LSR 

wraz z uchwałą 

37. Biuro informuje na piśmie wnioskodawcę o: 

  a) wybraniu operacji albo jej niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania. 
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 b) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji lub miejscu na liście 

wybranych do dofinansowania wniosków. 

 Ponadto pismo do wnioskodawcy zawiera informację, czy dany projekt mieści się w 

ramach limitu dostępnych środków. 

38. Biuro zamieszcza na stronie internetowej LGD listę operacji wybranych do dofinansowania, 

nie później niż w dniu jej przekazania do Urzędu Marszałkowskiego.  

39.  Na potrzeby procedury wprowadza się wzory formularzy i pism stanowiące załącznik nr 5 

do Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie kart oceny 

operacji 

Przekazanie kart oceny operacji 

na posiedzenie rady 

Rozpoczęcie posiedzenia w 

przedmiocie oceny operacji 

Weryfikacja bezstronności  

członków Rady w podejmowaniu decyzji  

 

Wykluczenie z głosowania 

 
Wpisanie na listę osób biorących 

udział w głosowaniu 

 

Wsparcie doradcze dla  

potencjalnych wnioskodawców 

Przyjmowanie i rejestracja 

wniosków 

Wystąpienie z wnioskiem o zwołanie 

Rady w celu dokonania wyboru 

operacji 

 

Zwołanie Rady 

Ogłoszenie konkursu i podanie terminu 

składania wniosków o przyznanie pomocy  

o przyznanie pomocy 
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Zreferowanie operacji 

Dyskusja 

Ocena zgodności operacji z LSR 

Przygotowanie listy  

ocenionych operacji  

Przekazanie wnioskodawcom 

listy ocenionych operacji 

Ocena operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru operacji 

 

Przekazanie dokumentacji Samorządowi 
Województwa 

Powiadomienie o wynikach oceny 

 

Procedura odwoławcza 

Ocena zgodności operacji z 

tematycznym zakresem operacji o 

ile został on wskazany w 

informacji o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy 
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Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 

Dokument Adresat 

 

Ogłoszenie konkursu 

 

Samorząd 

Województwa 

 

 

 

Potencjalni 

projektodawcy 

 

 

Wystąpienie z 

wnioskiem o zwołanie 

Rady w celu dokonania 

wyboru operacji 

  

 

Kierownik Biura 

 

Wniosek o zwołanie Rady 

w celu dokonania wyboru 

operacji 

 

Przewodniczący Rady 

 

Zwołanie Rady 

 

Przewodniczący 

Rady 

  

Członkowie Rady, 

Zarząd 

 

 

Wsparcie doradcze dla 

potencjalnych 

beneficjentów 

 

 

Pracownicy Biura 

LGD 

  

Potencjalni 

wnioskodawcy 

 

Przyjmowanie i 

rejestracja wniosków 

 

 

Pracownicy Biura 

LGD 

 

Poświadczenie złożenia 

wniosku 

 

Wnioskodawcy 

 

Przygotowanie 

streszczeń operacji  

– kart operacji 

 

 

Pracownicy Biura 

LGD 

 

Karta operacji 

 

Członkowie Rady 

 

Przekazanie kart operacji 

na posiedzenie Rady 

 

 

Kierownik Biura 

 

Karta operacji 

 

Członkowie Rady 

 

Weryfikacja 

bezstronności  

członków Rady w 

podejmowaniu decyzji  

  

 

Przewodniczący 

Rady 

 

Oświadczenie o 

bezstronności 

 

Członkowie Rady  

 

Wykluczenie z 

głosowania 

 

 

Rada 

 

Uchwała o wykluczeniu 

 z głosowania  

 

Członkowie Rady  

 

Wpisanie na listę osób 

biorących udział w 

głosowaniu 

 

 

Przewodniczący 

Rady 

 

 

Lista osób biorących udział 

w głosowaniu 

 

Członkowie Rady 

 

Zreferowanie operacji 

 

Pracownicy Biura 

LGD 

 

Karta operacji 

 

Członkowie Rady 
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Dyskusja  

 

Członkowie 

Rady/Zarząd 

 

 

 

 

 

 

Ocena zgodności 

operacji z tematycznym 

zakresem operacji o ile 

został on wskazany w 

informacji o możliwości 

składania wniosków o 

przyznanie pomocy  

 

Członkowie Rady 

Karta oceny zgodności 

operacji z tematycznym 

zakresem operacji 

 

 

 

Ocena zgodności 

operacji z LSR 

 

Członkowie Rady 

 

Karta oceny zgodności 

operacji z LSR 

 

 

 

 

Ocena operacji według 

lokalnych kryteriów 

wyboru operacji 

 

 

Członkowie Rady 

 

Karta oceny operacji  

 

 

 

 

Przygotowanie listy 

ocenionych operacji  

 

 

Przewodniczący 

Rady 

 

Lista ocenionych operacji  

 

 

 

 

Przyjęcie listy 

ocenionych operacji 

 

 

Członkowie Rady 

 

Uchwała o przyjęciu listy 

ocenionych operacji  

 

 

 

 

Przekazanie listy 

ocenionych operacji  

 

 

Pracownicy Biura 

LGD 

 

Lista ocenionych operacji  

 

 

Beneficjenci 

 

Procedura odwoławcza 

 

Rada LGD 

 

 

 

 

 

 

Przekazanie 

dokumentacji 

konkursowej  

 

 

Pracownicy Biura 

LGD 

 

Uchwały w sprawie 

wyboru operacji, lista 

ocenionych operacji, lista 

wybranych operacji, lista 

niewybranych operacji 

 

 

Samorząd 

Województwa 

 

Powiadomienie o 

wynikach oceny 

 

Przewodniczący 

Rady 

 

 

 

 

Beneficjenci 

 

Tabela nr 29. Procedura wyboru operacji 
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9.2 Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w przedmiocie 

oceny operacji 

 

W celu zapewnienia prawidłowej oceny złożonych wniosków wprowadzono procedurę 

odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego (Rady) w przedmiocie oceny operacji. Takie 

rozwiązanie zapewnia przejrzystość zasad stosowanych w trakcie oceny operacji.  

 

1. Wnioskodawca ma prawo do wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia Rady. 

2. Odwołanie przysługuje od oceny zgodności operacji z tematycznym zakresem operacji o ile 

został on wskazany w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, 

zgodności operacji z LSR, jak również od oceny operacji pod względem spełniania lokalnych 

kryteriów oceny operacji.  

3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni. daty podania do publicznej wiadomości (strona 

internetowa LGD, tablica ogłoszeń w siedzibie LGD) listy ocenionych wniosków przez Radę. 

4. W ramach procedury rozpatrywane są odwołania od decyzji Rady, które są prawidłowe pod 

względem formalnym. 

5. Odwołanie uznaje się za prawidłowe pod względem formalnym, jeżeli: 

a) wpłynęło do Biura LGD w terminie 5 dni, daty podania do publicznej wiadomości 

(strona internetowa LGD, tablica ogłoszeń w siedzibie LGD) listy ocenionych 

wniosków przez Radę. 

b) złożone będzie na formularzu 

c) zawierać będzie: pisemne uzasadnienie odwołania oraz nr wniosku nadany na etapie 

rejestracji w ramach procedury wyboru, 

d) zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie 

operacji w ramach LSR bądź przez osobę posiadającą pełnomocnictwo podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. 

6. Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer, który używany jest w trakcie jego 

rozpatrywania. 

7. Spełnianie przez odwołania wymogów formalnych jest weryfikowane przez pracowników 

Biura LGD. 

8. Kierownik Biura występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia w 

celu przeprowadzenia procedury odwoławczej. Do wniosku dołącza prawidłowe pod 

względem formalnym odwołania od rozstrzygnięć podjętych przez Radę. 
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9. Kierownik Biura informuje pisemnie odwołującego się o przyjęciu jego odwołania do 

rozpatrzenia, bądź o odrzuceniu z powodów formalnych. 

10. Pismo o przyjęciu odwołania do rozpatrzenia winno zawierać następujące informacje: 

a) numer pod jakim odwołanie zostało zarejestrowane, 

b) miejsce, termin i godzinę posiedzenia. 

11. Pismo o odrzuceniu odwołania z powodów formalnych winno zawierać następujące 

informacje: 

a) numer pod jakim odwołanie zostało zarejestrowane, 

b) podstawę odrzucenia odwołania. 

12. W szczególnych wypadkach informacje, o których mowa w pkt 10 i 11, mogą zostać 

przekazane wnioskodawcy pocztą elektroniczną lub fax’em. 

13. Przewodniczący zwołuje Posiedzenie zgodnie z przepisami Regulaminu Rady. 

14. Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia Rady polega na ponownej ocenie zgodności 

operacji z tematycznym zakresem operacji o ile został on wskazany w informacji o 

możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, zgodności operacji z  LSR oraz ocenie 

operacji pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, z uwzględnieniem 

argumentów podniesionych przez projektodawcę w odwołaniu, zgodnie z procedurą oceny 

operacji. 

15. Od decyzji podjętej w ramach Procedury nie ma odwołania. 

16. Przewodniczący pisemnie informuje wnioskodawców o podjętej decyzji przekazując 

informacje wymagane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 

2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  

17. Na stronie internetowej publikowane są listy odwołań rozpatrzonych pozytywnie, 

negatywnie i odrzuconych z powodów formalnych. 

18. Wyniki odwołań zostają uwzględniane przy tworzeniu list operacji wybranych do 

dofinansowania oraz list operacji niewybranych do dofinansowania.  

19. Na potrzeby procedury wprowadza się wzory formularzy i pism stanowiące załącznik nr 6 

do Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

Wpłynięcie odwołania 

Przyjmowanie i rejestracja 

odwołań 
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Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 

Dokument Adresat 

 

Przyjmowanie i 

rejestracja odwołań 

 

 

Pracownicy Biura 

LGD 

 

 

 

 

 

Sprawdzanie odwołań 

pod względem 

formalnym 

  

 

Pracownicy Biura 

LGD 

 

 

 

 

 

Wystąpienie do 

Przewodniczącego o 

zwołanie Rady 

 

 

Kierownik Biura 

 

Wniosek o zwołanie Rady 

w celu rozpatrzenia 

odwołań 

 

Przewodniczący 

 

Zwołanie Rady 

 

 

Przewodniczący 

Rady 

 

 

 

Członkowie Rady, 

Zarząd 

Sprawdzenie wniosków pod 

względem formalnym 

Wysłanie powiadomienia o 

odrzuceniu odwołania z powodów 

formalnych 

Wysłanie powiadomienia o 

przyjęciu odwołania do rozpatrzenia 

Wystąpienie z wnioskiem o 

zwołanie posiedzenia Rady 

Zwołanie posiedzenia Rady 

Rozpatrzenie odwołań 

Powiadomienie o wynikach odwołania Stworzenie listy wybranych operacji, 

listy niewybranych operacji 
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Powiadomienie o 

odrzuceniu odwołania z 

powodów formalnych  

 

 

Kierownik Biura 

 

Pismo o odrzuceniu 

odwołania z powodów 

formalnych 

 

Wnioskodawcy 

 

Powiadomienie o 

przyjęciu odwołania do 

rozpatrzenia 

 

 

Kierownik Biura 

 

Pismo o przyjęciu 

odwołania do rozpatrzenia 

 

Wnioskodawcy 

 

 

Posiedzenie Rady w 

przedmiocie rozpatrzenia 

odwołań 

 

 

Rada 

 

Karta oceny zgodności 

operacji z LSR,  

Karty oceny operacji 

według lokalnych 

kryteriów 

 

 

 

 

Powiadomienie o 

odrzuceniu odwołania 

 

 

Przewodniczący 

Rady 

 

Pismo o odrzuceniu 

odwołania 

 

Wnioskodawcy 

 

Powiadomienie o 

pozytywnym 

rozpatrzeniu odwołania 

 

 

Przewodniczący 

Rady  

 

Pismo o pozytywnym 

rozpatrzeniu odwołania 

 

Wnioskodawcy 

 

Przyjęcie listy 

wybranych operacji, listy 

niewybranych operacji 

 

 

Kierownik Biura 

 

Lista wybranych operacji, 

lista niewybranych operacji 

 

Wnioskodawcy 

 

Tabela nr 30. Procedura odwołania 

 

 

9.3 Lokalne kryteria wyboru 

 

Lokalne kryteria wyboru są instrumentem służącym wartościowaniu złożonych wniosków 

i przyczyniają się do wyboru operacji odpowiadających potrzebom obszaru objętego LGD.  

 

 

 

Lokalne kryteria wyboru „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

 

Lp.  Kryterium Opis  Punkty 
1. Przynależność do LGD „Jagiellońska 

Przystań” 

Promowane są wnioski składane przez 

członków LGD – aktywnych 

2 – dotyczy, 

0 – nie dotyczy 
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 przedstawicieli społeczności wykazujących 

zainteresowanie problemami lokalnymi 

2. Operacja dotyczy usług 

turystycznych, rękodzieła, rzemiosła 

 

Promowane są działania wpisujące się w 

turystyczny rozwój regionu, związane np. z 

produktami i tradycjami lokalnymi 

2 – dotyczy, 

0 – nie dotyczy 

3. Czas realizacji operacji Preferuje realizację krótszych operacji 2 – poniżej 1 

roku 

1 – od 1 roku do 

2 lat 

0 – ponad 2 lata  

4. Realizacja operacji spowoduje 

utworzenie, w przeliczeniu na pełne 

etaty średniorocznie 

 

Preferuje operacje zakładające utworzenie 

większej ilości miejsc pracy, co może 

wpłynąć na spadek bezrobocia  

2 – powyżej 3 

miejsc pracy 

1 – od 1 do 3 

miejsc pracy 

0 – nie dotyczy   

5. Działalność, której dotyczy operacja 

jest oparta o wykorzystanie 

lokalnych zasobów, w szczególności 

lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

historycznego lub przyrodniczego 

 

Lokalne zasoby turystyczne stanowią o 

potencjale regionu i ich wykorzystanie 

realnie wpłynie na harmonijny rozwój 

całego obszaru 

2 – dotyczy 

0 – nie dotyczy  

 

6. Wnioskowana kwoty pomocy 

wynosi: 

 

Preferowane będą operacje o mniejszej 

kwocie dofinansowania 

2 – poniżej 50 

tys. zł 

0 – powyżej 50 

tys. zł 

 

7. Wnioskodawca ma doświadczenie w 

realizacji projektów ze środków UE 

lub krajowych 

 

Preferuje wnioskodawców, którzy 

realizowali projekty ze środków UE lub 

krajowych 

2 – dotyczy 

0 – nie dotyczy  

 

Maksymalna liczba punktów – 14 punktów 

Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać wybrana operacja – 4 punkty 

 
Tabela nr 30. Zestawienie lokalnych kryteriów wyboru dla działania „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” 

 

 

 

Lokalne kryteria wyboru „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

 

Lp.  Kryterium Opis  Punkty 
1. Przynależność do LGD „Jagiellońska 

Przystań” 

 

Promowane są wnioski składane przez 

członków LGD – aktywnych 

przedstawicieli społeczności wykazujących 

zainteresowanie problemami lokalnymi 

2 – dotyczy, 

0 – nie dotyczy 

2. Operacja dotyczy turystyki, 

rzemiosła 

 

Promowane są działania wpisujące się w 

turystyczny rozwój regionu, związane np. z 

tworzeniem infrastruktury turystycznej 

(miejsc noclegowych, obiektów 

gastronomicznych) 

2 – dotyczy, 

0 – nie dotyczy 

3. Realizacja operacji spowoduje 

utworzenie, w przeliczeniu na pełne 

etaty średniorocznie 

 

Preferuje operacje zakładające utworzenie 

większej ilości miejsc pracy, co może 

wpłynąć na spadek bezrobocia  

2 – powyżej 3 

miejsc pracy 

1 – od 1 do 3 

miejsc pracy 

0 – nie dotyczy   

4. Działalność, której dotyczy operacja 

jest oparta o wykorzystanie 

Lokalne zasoby turystyczne stanowią o 

potencjale regionu i ich wykorzystanie 

2 – dotyczy 

0 – nie dotyczy  
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lokalnych zasobów, w szczególności 

lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

historycznego lub przyrodniczego 

 

realnie wpłynie na harmonijny rozwój 

całego obszaru 

 

5. Wnioskowana kwoty pomocy 

wynosi: 

 

Preferowane będą operacje o mniejszej 

kwocie dofinansowania 

2 – poniżej 50 

tys. zł 

0 – powyżej 50 

tys. zł 

 

6. Wnioskodawca ma doświadczenie w 

realizacji projektów ze środków UE 

lub krajowych 

 

Preferuje wnioskodawców, którzy 

realizowali projekty ze środków UE lub 

krajowych 

2 – dotyczy 

0 – nie dotyczy  

 

7. Operacja dotyczy utworzenia 

mikroprzedsiębiorstwa 

Preferuje operacje polegające na tworzeniu 

nowych podmiotów gospodarczych, co 

pozwoli na wzrost wskaźnika 

przedsiębiorczości na obszarze LGD 

2 – dotyczy 

0 – nie dotyczy  

 

Maksymalna liczba punktów – 14 punktów 

Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać wybrana operacja – 4 punkty 

 

 
Tabela nr 31. Zestawienie lokalnych kryteriów wyboru dla działania „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

 

 

 

Lokalne kryteria wyboru „Odnowa i rozwój wsi” 

 

Lp.  Kryterium Opis  Punkty 
1. Przynależność do LGD „Jagiellońska 

Przystań” 

 

Promowane są wnioski składane przez 

członków LGD – aktywnych 

przedstawicieli społeczności wykazujących 

zainteresowanie problemami lokalnymi 

2 – dotyczy, 

0 – nie dotyczy 

2. Operacja dotyczy infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej  

 

Promowane są działania zmierzające do 

rozbudowy i modernizacji infrastruktury 

rekreacyjnej i turystycznej z obszaru LGD 

2 – dotyczy, 

0 – nie dotyczy 

3. Wnioskowana kwoty pomocy 

wynosi: 

 

Preferuje operacje, gdzie wnioskowana 

kwota jest jak najmniejsza. 

2 – poniżej 100 

tys. zł 

1 – od 100 tys. 

zł. do 200 tys. zł 

0 – powyżej 200 

tys. zł  

 

4. Wysokość wkładu własnego wynosi: 

 

Preferowane będą operacje, w których 

udział wnioskodawcy jest jak największy 

2 – powyżej 

50% 

1 – 40-50% 

0 – do 40% 

 

5. Wnioskodawca ma doświadczenie w 

realizacji projektów ze środków UE 

lub krajowych 

 

Preferuje wnioskodawców, którzy 

realizowali projekty ze środków UE lub 

krajowych 

2 – dotyczy 

0 – nie dotyczy  

 

Maksymalna liczba punktów – 10 punktów 

Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać wybrana operacja – 3 punkty 

 
Tabela nr 32. Zestawienie lokalnych kryteriów wyboru dla działania „Odnowa i rozwój wsi” 
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Lokalne kryteria wyboru „Małe projekty” 

 

Lp.  Kryterium Opis  Punkty 
1. Przynależność do LGD „Jagiellońska 

Przystań” 

 

Promowane są wnioski 

składane przez członków 

LGD – aktywnych 

przedstawicieli społeczności 

wykazujących 

zainteresowanie problemami 

lokalnymi 

2 – dotyczy, 

0 – nie dotyczy 

2. Wnioskodawca ma doświadczenie w 

realizacji projektów ze środków UE 

lub krajowych 

 

Preferuje wnioskodawców, 

którzy realizowali projekty 

ze środków UE lub 

krajowych 

1 – dotyczy 

0 – nie dotyczy  

 

3. Działalność, której dotyczy operacja 

jest oparta o wykorzystanie 

lokalnych zasobów, w szczególności 

lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

historycznego lub przyrodniczego 

 

Lokalne zasoby turystyczne 

stanowią o potencjale 

regionu i ich wykorzystanie 

realnie wpłynie na 

harmonijny rozwój całego 

obszaru 

0 – nie dotyczy  

1 – operacja wykorzystuje 

jeden ze wskazanych zasobów 

(t.j. dziedzictwo kulturowe lub 

dziedzictwo historyczne lub 

dziedzictwo przyrodnicze) 

2 – operacja wykorzystuje dwa 

ze wskazanych zasobów (np. 

dziedzictwo przyrodnicze i 

historyczne) 

3 – operacja wykorzystuje trzy 

ze wskazanych zasobów (t.j. 

dziedzictwo kulturowe, 

historyczne i przyrodnicze) 

4. Wnioskodawca posiada 

siedzibę/biuro/miejsce zamieszkania 

na terenie LGD 

 

Preferowane będą operacje 

realizowane przez 

wnioskodawców 

wywodzących się z terenu 

LGD – umacnianie więzi z 

zamieszkiwanym regionem 

2 – dotyczy 

0 – nie dotyczy  

 

5. Wnioskowana kwoty pomocy 

wynosi: 

 

Preferowane będą operacje, 

których wnioskowana kwota 

dotacji jest niższa  

2 – poniżej 15 tys. zł 

1 – 15-20 tys. zł 

0 – powyżej 20 tys. zł   

 

Maksymalna liczba punktów – 10 punktów 

Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać wybrana operacja – 3 punkty 

 
Tabela nr 33. Zestawienie lokalnych kryteriów wyboru dla działania „Małe projekty” 

 

 

 

 

9.4 Procedura zmiany kryteriów lokalnych 
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Zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD, stopień realizacji strategii mogą 

wpłynąć na zdezaktualizowanie przyjętych kryteriów. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest przyjęcie 

i uchwalenie nowych kryteriów: 

1. O ewentualną zmianę kryteriów lokalnych Rada LGD wnioskuje do Walnego Zebrania 

Członków LGD. 

2. Podstawą skierowania wniosku jest zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru, 

zgłaszane postulaty społeczne i/lub stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach 

poszczególnych obszarów tematycznych. 

3. Walne Zebranie Członków przyjmuje kryteria lokalne, po czym kieruje je do Rady LGD 

w celu stosowania w kolejnych konkursach. 

4. Na potrzeby procedury wprowadza się wzór wniosku o zmianę kryteriów lokalnych 

stanowiący załącznik nr 7 do Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 

Dokument Adresat 

 

Skierowanie wniosku o 

zmianę kryteriów 

lokalnych 

 

 

Rada  

 

Karta operacji 

 

Walne Zebranie 

Członków 

 

Przyjęcie kryteriów 

lokalnych 

 

Walne Zebranie 

Członków 

 

 

 

 

Skierowanie wniosku o 

zmianę kryteriów 

lokalnych 

 

Przyjęcie kryteriów 

lokalnych 

Przesłanie kryteriów 

lokalnych Radzie LGD do 

stosowania 
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Przesłanie kryteriów 

lokalnych Radzie LGD 

do stosowania 

 

 

Zarząd 

 

 

 

Rada 

 
Tabela nr 33. Procedura zmiany kryteriów lokalnych 

 

 

10. BUDŻET LSR DLA KAŻDEGO ROKU JEJ REALIZACJI 

 

Przygotowując budżet na realizację LSR kierowano się maksymalnym poziomem refundacji 

jaki LGD „Jagiellońska Przystań” może otrzymać w ramach PROW 2007-2013 na finansowanie 

poszczególnych działań w latach 2009-2015, tj. na: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (4.1/413), 

Wdrażanie projektów współpracy (4.21) oraz Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (4.31).   

Podstawą określenia tego maksymalnego poziomu refundacji była liczba mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR według stanu na 31 grudnia 2006 r. ogłoszona 

w Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz kwoty podane w §2 ust. 1 pkt 

5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r. w sprawie szczegółowych 

kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach 

PROW na lata 2007-2013 [Dz.U. nr 103, poz.659].   
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Liczba mieszkańców LGD (stan na 31 grudzień 2006r.) 

 

 

39.927 osób 

 

Wdrażanie LSR  (39.927  x 116 zł) 

 

 

4.631.532 zł 

 

Wdrażanie projektów współpracy (39.927 x 3 zł) 

 

 

119.781 zł 

 

Funkcjonowanie LGD (39.927 x 29 zł) 

 

 

1.157.883 zł 

 

Całkowity budżet dla LGD 73.218 x 148 zł 

 

5.909.196 zł 

 

             Tabela nr 34. Zestawienie wykorzystane do ustalenia maksymalnego poziomu refundacji dla LGD  

 

Z podanych wyżej danych wynika, że całkowity budżet dla LGD „Jagiellońska Przystań” na 

lata 2009-2015 dotyczący refundacji kosztów kwalifikowanych z PROW 2007-2013 wynosi łącznie 

5.909.196 zł, z tego 4.631.532 zł na wdrażanie LSR, 119.781 zł na wdrażanie projektów współpracy 

i 1.157.883 zł na funkcjonowanie LGD, w tym do 15% na koszty bieżące.  

W przypadku działań: Wdrażanie projektów współpracy (4.21) i Funkcjonowania lokalnej 

grupy działania (4.31), przyjęto, że koszty całkowite i koszty kwalifikowane równe są maksymalnej 

kwocie refundacji jaką LGD może otrzymać na te działania. Tym samym oba działania finansowane 

są w 100% ze środków PROW 2007-2013. 

Kwotę refundacji przypadającą na działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (4.1/413) 

podzielono na 4 kategorie operacji (Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie 

i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty) tak, aby na każdą z tych 

kategorii wydatkować przynajmniej 7% środków przypadających na działanie 4.1/413.  

 

Różnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej 

Tworzenie i rozwój 

mikro-

przedsiębiorstw 

Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Razem 

454 452, 04 zł 

(9,81 %) 

340 244, 00 zł 

(7,35%) 

1.419.376, 63 zł 

(30,65%) 

2 417 459, 33 zł 

(52,19%) 

4.631.532 zł 

(100%) 

 
                  Tabela nr 35. Alokacja środków na poszczególne działania w ramach wdrażania LSR   

 
 Z podziału środków stanowiących kwotę refundacji (na działanie 4.1/413) na wyżej 

wymienione 4 kategorie operacji wynika, że na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

przypada kwota 454 452, 04 zł, tj. 9, 81 % ogółu refundacji na działanie 4.1/413, na Tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiębiorstw – 340 244, 00 zł, tj. 7, 35 %, Odnowa i rozwój wsi – 1 419 376, 63 zł, tj. 

30,65% oraz Małe projekty – 2 417 459, 33 zł, tj. 52, 19%.  
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 W przypadku operacji dotyczących Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz 

Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw założono, że koszty całkowite i koszty kwalifikowane są 

równe a kwota refundacji stanowi 50% zarówno kosztów całkowitych jak i kwalifikowalnych. Dla 

operacji w ramach Odnowy i rozwoju wsi założono, że koszty całkowite i koszty kwalifikowalne są 

równe a kwota refundacji stanowi 75% do 2010 r., a od 2011 r. – 80%  zarówno kosztów całkowitych 

jak i kwalifikowalnych. W przypadku Małych projektów przyjęto, że koszty całkowite i koszty 

kwalifikowalne są równe a kwota refundacji stanowi 70% do 2011 r., a od 2012 r. – 80% zarówno 

kosztów całkowitych jak i kwalifikowalnych. 

 Strukturę budżetu w podziale na poszczególne działania i lata z wyszczególnieniem kosztów 

całkowitych, kosztów kwalifikowalnych i kosztów do refundacji przedstawiono w Tabeli nr 6. Wynika 

z niej, że wydatki całkowite w budżecie wynoszą 7 996 623, 08 zł i są one równe kosztom 

kwalifikowanym. Natomiast kwota do refundacji z PROW 2007-2013 dla LGD wynosi 5.909.196 zł 

i stanowi 73, 90% wydatków całkowitych.  

 Ponoszenie wydatków z budżetu przewidziano na cały okres realizacji strategii, w każdym 

roku od 2009 do 2015 r. Takie założenie obowiązuje w stosunku do wydatków na działanie 4.31 – 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania. W przypadku działania 4.21 – Wdrażanie projektów 

współpracy wydatki przewidziano na lata 2012-2013 z uwzględnieniem wydatków na przygotowanie 

projektów współpracy.  

 Dla działania 4.1/413 wydatki zaplanowano na lata 2009-2014, w tym na Różnicowanie 

w kierunku działalności nierolniczej na lata 2010-2014, na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

na lata 2010-2014, na Odnowę i rozwój wsi na lata 2009-2014 oraz na Małe projekty na lata 2010-

2014.  
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Rok 

 

Kategoria 

kosztu/ 
Wydatku 

 

Działania osi 4 Leader 

 

 

4.1/413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
 

 

4.21 

Wdrażanie projektów współpracy 

 

4.31 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania 

 

Razem  

Oś 4 

 

Różnicowani

e w kierunku 
działalności 

nierolniczej 

 

 

Tworzenie i 

rozwój mikro-
przedsiębiorstw 

 

Odnowa i 

rozwój wsi 

 

Małe 

projekty 

 

Razem 

4.1/413 

 

Przygotowani

e projektów 
współpracy 

 

Realizacja 

projektów 
współpracy 

 

Razem 

4.21 

 

Funkcjonowanie 

LGD (koszty 
bieżące) 

 

Nabywanie 

umiejętności 
i aktywizacja 

 

Razem 

4.31 

 

2008- 

2009 

Całkowite 0 0 353.286,17 0 353.286,17 0 0 0 57.426,27 28.222,45 85.648,72 438.934,89 

kwalifikowalne 0 0 353.286,17 0 353.286,17 0 0 0 57.426,27 28.222,45 85.648,72 438.934,89 

do refundacji 0 0 264.964,63 0 264.964,63 0 0 0 57.426,27 28.222,45 85.648,72 350.613,35 

 

2010 

Całkowite 300.000 300.000 402.942,66 1.000.001 2.002.943,66 0 0 0 123.199,96 54.793,56 177.993,52 2.180.937,18 

kwalifikowalne 300.000 300.000 402.942,66 1.000.001 2.002.943,66 0 0 0 123.199,96 54.793,56 177.993,52 2.180.937,18 

do refundacji 150.000 150.000 302.207 700.000 1.302.207 0 0 0 123.199,96 54.793,56 177.993,52 1.480.200,52 

 

2011 

Całkowite 200.000 200.000 865.820 857.143 2.122.963 0 0 0 117.093,90 49.290,16 166.384,06 2.289.347,06 

kwalifikowalne 200.000 200.000 865.820 857.143 2.122.963 0 0 0 117.093,90 49.290,16 166.384,06 2.289.347,06 

do refundacji 100.000 100.000 649.365 600.000 1.449.365 0 0 0 117.093,90 49.290,16 166.384,06 1.615.749,06 

 

2012 

Całkowite 348 904,08 

348 904,08 

120 488,00 

120 488,00 
60 244,00 

216.050,00 750.000 1 435 442,08 

1 435 442,08 
1 007 536,04 

0 0 0 131.182,37 47.048,46 178.230,83 1.613.672,91 

1 634 302, 
1 206 396,04 

kwalifikowalne 348 904,08 
348 904,08 

120 488,00 
120 488,00 

60 244,00 

216.050,00 750.000 1 435 442,08 
1 435 442,08 

1 007 536,04 

0 0 0 131.182,37 47.048,46 178.230,83 1.613.672,91 
 

1 634 302,08 

1 206 396,04 

do refundacji 174 452,04 60 244,00 172.840,00 600.000 1 007 536,04 0 0 0 131.182,37 47.048,46 178.230,83 1.185.766,87 

 

2013 

Całkowite 0 

 

30.000 0 411.793,34 441.793,34 0 119.781 119.781 135.205,14 30.779,54 165.984,68 727.559,02 

kwalifikowalne 0 30.000 0 411.793,34 441.793,34 0 119.781 119.781 135.205,14 30.779,54 165.984,68 727.559,02 

do refundacji 0 15.000 0 329.434,67 344.434,67 0 119.781 119.781 135.205,14 30.779,54 165.984,68 630.200,35 

 

2014 

Całkowite 60.000 30.000 37.500 235 030,83

 3
62 530,83 

235 030,83

 3
62 530,83 

188 024,66

 2
63 024,66 

362 530,83 0 0 0 158.124,26 32.059,82 190.184.08 552.714,91 

543 273,83 
443 767,66 

kwalifikowalne 60.000 30.000 37.500 235 030,83
 3

62 530,83 

235 030,83
 3

62 530,83 

188 024,66
 2

63 024,66 

362 530,83 0 0 0 158.124,26 32.059,82 190.184.08 552.714,91 
 

543 273,83 

443 767,66 

do refundacji 30.000 15.000 30.000 188 024,66 263 024,66 0 0 0 158.124,26 32.059,82 190.184.08 453.208,74 

2015 Całkowite 0 0 0 0 0 0 0 0 137.901,85 55.555,26 193.457,11 193.457,11 

kwalifikowalne 0 0 0 0 0 0 0 0 137.901,85 55.555,26 193.457,11 193.457,11 

do refundacji 0 0 0 0 0 0 0 0 137.901,85 55.555,26 193.457,11 193.457,11 

 

2008-
2015 

Całkowite 908 904,08 

908 904,08 
454 452,04 

680 488,00 1.875.598,83 3 253 968,17 6 718 959,08 0 119.781 119.781 860.133,75 297.749,25 1.157.883 7 996 623,08 

kwalifikowalne 908 904,08 
908 904,08 

454 452,04 

680 488,00 1.875.598,83 3 253 968,17 6 718 959,08 0 119.781 119.781 860.133,75 297.749,25 1.157.883 7 996 623,08 

do refundacji 454 452,04 340 244,00 1.419.376,63 2 417 459,33 4.631.532,00 0 119.781 119.781 860.133,75 297.749,25 1.157.883 5.909.196 

 
Tabela nr 36. Budżet LGD na lata 2009-2015 
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Harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia Tabela nr 7. Obejmuje 

ona dodatkowo harmonogram wdrażania projektów współpracy oraz funkcjonowanie LGD. 

Przewiduje się, że każde przedsięwzięcie o numerach od I do VII realizowane będzie w latach 2009 – 

2014. W Tabeli, w której przedstawiono budżet, w kilku przypadkach (Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty) wskazano krótsze okresy 

realizacji. Wynika to z faktu, że w tych działaniach przewiduje się podpisanie umów z beneficjentami 

do wysokości limitów dla LGD do 2014 r. Natomiast faktyczna realizacja operacji będzie trwać do 

2014 r. tak jak to ujęto w harmonogramie realizacji przedsięwzięć.  

 

 

 

Przedsięwzięcie 
 

 

Lata realizacji LSR 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

I. Tworzenie i rozwój produktów 

turystycznych wspólnych dla obszaru objętego 

LGD „Jagiellońska Przystań” 
 

       

 

II. Produkty i tradycje lokalne wizytówką 

LGD „Jagiellońska Przystań” 
 

       

 

III. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych 

„Jagielloniada” w oparciu o wspólne tradycje 

historyczne 
 

       

 

IV. Program rozwoju i promocji 

przedsiębiorczości 
 

       

 

V. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

       

 

VI. Ochrona walorów przyrodniczo-

krajobrazowych obszaru objętego działaniem 

LGD” 

 

       

 

VII. Rozwój umiejętności i kwalifikacji 

mieszkańców obszaru LGD 
 

       

 

Wdrażanie projektów współpracy 

 

       

 

Funkcjonowanie LGD 

 

       

 
Tabela nr 37.Harmonogram realizacji przedsięwzięć 
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11. OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTACJI STRATEGII  

 
Proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju oparty był na partycypacyjnym modelu tworzenia 

dokumentów o charakterze strategicznym. Prace nad jej przygotowaniem trwały wiele miesięcy. 

W tworzenie strategii zaangażowane zostały środowiska lokalne: mieszkańcy, organizacje 

pozarządowe, rady sołeckie, przedsiębiorcy, rolnicy, organy samorządu terytorialnego i ich jednostki 

pomocnicze.  

Zastosowano szereg metod w procesie tworzenia LSR: konsultacje z mieszkańcami, sesje 

strategiczne, warsztaty robocze, ekspertyzy strategiczne i statystyczne. 

 Za przygotowanie strategii odpowiedzialny był Zarząd LGD, który podjął decyzję 

o skorzystaniu z usług Biura Doradczego „PLUS”, której powierzono prowadzenie prac zmierzających 

do stworzenia LSR. Eksperci ze strony wykonawcy przygotowali ankietę, określającą lokalne 

potrzeby i oczekiwania. Ankiety były dystrybuowane na terenie LGD za pośrednictwem jednostek 

samorządu terytorialnego, a ich zwrot wyniósł 78 sztuk. Po zakończeniu prac nad strategią ankiety 

będą dostępne w biurze LGD.     

W porozumieniu z władzami samorządowymi zorganizowano cykl spotkań – konsultacji 

społecznych z mieszkańcami poszczególnych gmin. W spotkaniach udział brało średnio 15 osób. Listy 

obecności potwierdzające udział w spotkaniach będą dostępne w biurze LGD. W trakcie spotkań 

dyskutowano o szansach rozwojowych regionu i wskazywano na słabe i mocne strony poszczególnych 

rejonów wchodzących w skład obszaru LGD. Organizacja spotkań umożliwiła w pełni realizację idei 

społecznej partycypacji w procesie tworzenia LSR, gdyż propozycje i wnioski formułowane w ich 

trakcie były podstawą do określenia treści strategii. W każdej gminie objętej LGD odbyło się 

przynajmniej 1 spotkanie. 

W oparciu o zebrane informacje i materiały przystąpiono do prac nad treścią strategii. 

Punktem wyjścia było zdiagnozowanie sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, określenie specyfiki 

i spójności obszaru LGD. Na tym etapie wykorzystywano dane statystyczne i materiały udostępnione 

w trakcie spotkań. Tak sporządzoną diagnozę zamieszczono w rozdziale 2 niniejszego dokumentu. 

Po sporządzeniu diagnozy przeprowadzono analizę SWOT, z uwzględnieniem uwag 

mieszkańców zawartych w ankietach i zgłaszanych w trakcie spotkań. Analiza SWOT była z kolei 

punktem wyjścia do określenia celów ogólnych i szczegółowych LGD. Po zidentyfikowaniu 

i wyznaczeniu celów zaprojektowane przedsięwzięcia ujęte w LSR. 

Budżet i lokalne kryteria wyboru były przedmiotem konsultacji prowadzonych w trakcie 

zebrań Zarządu i Rady. W oparciu o wniesione propozycje ustalono podział środków na poszczególne 

działania oraz zaprojektowano kryteria wyboru operacji.   

W zakresie ustalenia budżetu, procedur i kryteriów wyboru niezwykle pomocne okazało się 

wsparcie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, który w toku organizowanych warsztatów roboczych 

wyjaśniał wątpliwości powstałe w trakcie prac.  
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 Poszczególne elementy strategii były na bieżąco konsultowane w trakcie zebrań Zarządu 

i Rady, których członkowie przekazywali informacje o postępie prac nad dokumentem lokalnym 

społecznościom. Ponadto propozycje rozwiązań były konsultowane z uczestnikami spotkań – eksperci 

odpowiedzialni za przygotowanie dokumentu pozostawali w stałym kontakcie z najbardziej 

aktywnymi przedstawicielami lokalnej społeczności.    

 

12. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LSR  

 

12.1. Wdrażanie LSR 

 

Za wdrażanie niniejszej Lokalnej Strategii Rozwoju odpowiedzialne jest Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”.  

Statut LGD szczególną rolę we wdrażaniu LSR przypisuje Zarządowi, Radzie oraz Biuru 

LGD. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji wnioskowanych przez beneficjentów w 

ramach wdrażania LSR. Procedurę wyboru operacji określa Regulamin Rady. 

Znacznie szerszy zakres obowiązków przypisany jest Zarządowi LGD i bezpośrednio 

podległemu mu Biuru. To one będą inicjowały i podejmowały działania mające na celu skuteczne 

wdrażanie LSR.  

Wdrażanie LSR obejmuje: 

- Realizację badań dotyczących obszaru objętego strategią 

- Informowanie o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD 

- Szkolenie pracowników LGD, członków Rady odpowiedzialnych za ocenę i wybór 

operacji, 

- Realizację zadań promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR, 

realizacją LSR oraz działalnością LGD 

- Aktywizowanie społeczności lokalnej. 

 

 W ramach działań promocyjno – informacyjnych LGD jest odpowiedzialna za: 

- pakiet informacji dla potencjalnych Beneficjentów na temat: kategorii działań, w ramach 

których Beneficjenci mogą się ubiegać o wsparcie unijne; warunków jakie należy spełnić 

by kwalifikować się do wsparcia unijnego; wzorów wniosków i innych dokumentów 

niezbędnych do aplikowania o środki; poprawnego przygotowania wniosków 

o dofinansowanie; kryteriów wyboru projektów oraz procedur związanych z oceną 

i wyborem wniosków; procedur związanych z przygotowaniem, oceną i wyborem 

projektów oraz ich kontrolą; punktów informacyjnych o PROW; publikacji i dystrybucji 
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bezpłatnych materiałów informacyjnych, dotyczących m.in.: zaleceń dla wnioskodawców, 

zasad realizacji i rozliczania projektów itp., 

- organizowanie szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów i Beneficjentów danego 

działania, w szczególności odnośnie celów LSR, zasad aplikowania o środki, zamówień 

publicznych, przygotowania, realizacji i rozliczania operacji; 

- stworzenie i aktualizowanie serwisu internetowego zawierającego w szczególności: 

dokumenty programowe, akty prawne, zalecenia i wytyczne dla Beneficjentów, 

szczegółowe informacje na temat osi priorytetowych, informacje o planowanych 

i aktualnych terminach naborów wniosków, kryteria oceny i wyboru projektów; procedurę 

rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, wyniki konkursów, wykaz Beneficjentów 

oraz informacje nt. aktualnie realizowanych projektów dla danej osi priorytetowej; 

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania; wymagania dotyczące obowiązków 

Beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych. 

 

LGD  zobowiązana jest do stosowania we wszystkich prowadzonych przez siebie działaniach 

spójnej wizualizacji i przekazu odpowiednich dla osi 4 LEADER. 

W ramach współpracy z mediami Zarząd LGD i Biuro LGD prowadzić będzie następujące 

działania: wypowiedzi do tytułów prasowych, przygotowanie i przekazywanie informacji 

i komunikatów dla mediów (prasy, radia, telewizji, portali internetowych), organizację konferencji 

prasowych w celu przekazania informacji dotyczących wdrażania LSR, organizowanie i prowadzenie 

indywidualnych spotkań w siedzibie LGD z przedstawicielami mediów, reprezentowanie LGD na 

konferencjach, seminariach, spotkaniach oficjalnych, imprezach promujących działania LSR.  

Biuro LGD będzie odpowiedzialne za wykonanie i aktualizowanie strony internetowej LGD. 

Na stronie internetowej znajdą się: informacje o potencjalnych Beneficjentach przygotowywane na 

podstawie zatwierdzonej przez samorząd województwa Lokalnej Strategii Rozwoju, wykazy 

Beneficjentów, informacje nt. aktualnie realizowanych i przygotowywanych operacji (wraz z innymi 

bieżącymi informacjami koniecznymi do opublikowania na stronie www) oraz informacje na temat 

konkursów (w tym w szczególności terminy naborów wniosków oraz regulamin rady i kryteria 

wyboru projektów) . 

LGD podejmuje działania w zakresie publikacji materiałów informacyjnych 

z uwzględnieniem potrzeb w odniesieniu do osi 4 Leader. W zależności od tych potrzeb, pracownicy 

Biura LGD  przygotowują materiały informacyjne w postaci broszur, ulotek, prezentacji 

multimedialnych, itp., dotyczących w szczególności możliwości dofinansowania projektów ze 

środków unijnych oferowanych w ramach 4 osi Leader.   

LGD zapewnia funkcjonowanie bezpłatnego punktu informacyjnego w ramach Biura, którego 

celem działania jest udzielanie fachowych porad i odpowiedzi na pytania dotyczące 4 osi Leader, oraz 

wspieranie Beneficjentów w zakresie pozyskiwania środków finansowych, poprawnego 
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przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów. Informacje udzielane są 

bezpłatnie w zależności od potrzeb, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Jeżeli pytanie nie dotyczy 

spraw bezpośrednio związanych z LGD, podmioty zainteresowane kierowane są do odpowiednich 

instytucji. 

Pracownik Biura LGD w godzinach otwarcia Biura będzie udzielał wszystkim 

zainteresowanym wyjaśnień i odpowiedzi dotyczących funkcjonowania LGD oraz wdrażania LSR 

a także będzie udostępniał do wglądu materiały dokumentujące działalność LGD, w tym protokoły 

z posiedzeń Zarządu i Rady. Biuro będzie także przyjmować wnioski i postulaty składane przez 

mieszkańców dotyczące wdrażania LSR. Wnioski dotyczące wdrażania LSR będą analizowane przez 

władze LGD i w razie uznania ich słuszności będą podejmowane odpowiednie decyzje w zakresie 

ewentualnej zmiany sposobu wdrażania LSR. 

Biuro LGD będzie odpowiedzialne za organizację konferencji: przygotowywanie materiałów 

informacyjnych; zaproszenie na konferencję zainteresowanych podmiotów oraz prelegentów; 

przygotowanie zaproszeń i programów konferencji lub szkolenia,; rozesłanie zaproszeń i programów 

do wszystkich zainteresowanych podmiotów; koordynację przygotowania prezentacji oraz innych 

materiałów informacyjnych, które będą prezentowane na danej konferencji.  

Ponadto LGD może uczestniczyć w targach i wystawach, przygotowywać niestandardowe 

materiały informacyjne i promocyjne. 

12.2. Aktualizacja LSR 

 

Konieczność wprowadzenia zmian do LSR może wynikać w szczególności 

z następujących przyczyn: zmiany obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia 

objęte LSR; zmiany dokumentów programowych lub rozporządzeń dotyczących zagadnień 

objętych LSR; uwag zgłoszonych przez Instytucję Wdrażającą; uwag zgłoszonych przez 

kontrolę; wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR i przeprowadzonej 

ewaluacji LSR. 

Za propozycje zmian w LSR odpowiada Zarząd LGD. Zarząd LGD za pośrednictwem 

Biura informuje członków Stowarzyszenia LGD „Jagiellońska Przystań” o przystąpieniu do 

procesu aktualizacji strategii poprzez wywieszenie na stronie internetowej LGD 

proponowanych zmian do treści LSR, rozpoczynając tym samym proces konsultacji 

społecznych. 

W tym samym terminie Prezes Zarządu zamieszcza informacje o planowanym 

posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie aktualizacji LSR. Walne 

Zgromadzenie członków nie może odbyć się przed upływem terminu konsultacji społecznych. 

Każdy z członków Stowarzyszenia LGD „Jagiellońska Przystań” ma prawo do wniesienia 
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uwag do Lokalnej Strategii Rozwoju w terminie 7 dni. Proponowane zmiany i uwagi 

przedstawiane są Walnemu Zebraniu Członków, które decyduje poprzez głosowanie o ich 

przyjęciu bądź odrzuceniu. Walne Zebranie Członków odnosi się do każdej uwagi zgłoszonej 

w trakcie konsultacji. Walne Zebranie Członków przyjmuje zmiany do aktualizacji LSR 

poprzez uchwały przyjęte w drodze głosowania. Dopuszcza się możliwość oddzielnego lub 

łącznego głosowania zmian.  

Za prawidłowy przebieg procedury przygotowania i wprowadzania zmian, z udziałem 

członków Stowarzyszenia LGD „Jagiellońska Przystan” odpowiedzialny jest Prezes Zarządu. 

Za przygotowanie projektu uchwały oraz projektu zmian do LSR dla walnego Zebrania 

Członków LGD odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia. 

Wprowadzenie zmian LSR wymaga każdorazowo zatwierdzenia przez samorząd 

województwa.  

 

13. ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNEJ 

 

 Ocena służy poprawie jakości, efektywności i spójności pomocy udzielanej w ramach 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Za prowadzenie oceny wdrażania LSR i funkcjonowania LGD 

odpowiada Zarząd Stowarzyszenia LGD „Jagiellońska Przystań” oraz Komisja Rewizyjna. Zadania 

Komisji Rewizyjnej w zakresie ewaluacji obejmują głównie:  

 

- pozyskiwanie i gromadzenie danych z systemu monitoringu, 

- opracowanie planu oceny obejmującego różne fazy wdrażania LSR, 

- zapewnienie przeprowadzenia ewaluacji ex-ante – przed rozpoczęciem realizacji LSR, 

- zapewnienie przeprowadzenia ewaluacji związanych z monitorowaniem wdrażania LSR 

w szczególności w przypadku, gdy monitorowanie wykazuje znaczące odstępstwa od 

początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w LSR, 

- przekazanie wyników ewaluacji związanych z monitorowaniem wdrażania LSR Zarządowi 

LGD, 

- upublicznianie wyników przeprowadzonych ewaluacji, 

- zapewnienie przeprowadzenia do dnia 30 czerwca 2013 roku ewaluacji stopnia realizacji LSR 

w odniesieniu do celów ogólnych, której wyniki posłużą przygotowaniu planu działań na 

następny okres programowania, 

Wsparcie systemu oceny stanowić będzie system monitoringu. Jego zasadniczym elementem 

są wskaźniki produktu i rezultatu określone w LSR. Ewaluacje operacyjne będą przeprowadzane 

zwłaszcza w przypadku, gdy monitorowanie ujawniło znaczące odchylenia od założonych pierwotnie 
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celów oraz gdy zgłaszane są wnioski o dokonanie znaczących zmian Lokalnej Strategii. Badaniom 

zostanie również poddany system wyboru projektów oraz system zarządzania i kontroli.  

W oparciu o wyniki ewaluacji przygotowany będzie Raport LGD zawierający: 

- wykaz operacji zrealizowanych w minionym roku kalendarzowym, z krótkim opisem 

merytorycznym i informacją finansową o każdym z nich. 

- opis bezpośrednich efektów przedsięwzięć i porównanie ich z efektami, które były 

zakładane w fazie planowania. 

- analizę dotyczącą wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie celów 

określonych w LSR. 

- wnioski w formie uwag i rekomendacji dotyczących zmian w sposobie funkcjonowania 

LGD, które zapewnią wyższą efektywność działania LGD i lepsze osiągnięcie celów 

zakładanych. 

Wyniki ewaluacji będą prezentowane na stronie internetowej LGD „Jagiellońska Przystań”. 

14. POWIĄZANIA LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI 

ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR  

 
Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Jagiellońska Przystań” jest powiązana z innymi 

dokumentami planistycznymi i strategicznymi, które odnoszą się do obszaru LSR.  

Powiązania i spójność zostały wykazane w formie tabel zestawiających założone w LSR 

przedsięwzięcia z celami, założeniami, planowanymi operacjami zamieszczonymi w dokumentach 

związanych z obszarem objętym LSR. Analiza objęła dokumenty strategiczne gmin z obszaru LSR, 

powiatu parczewskiego, województwa lubelskiego oraz ogólnokrajowe programy operacyjne.  

 

LSR Powiązanie z Programami Operacyjnymi, tj. z: 

Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 

(PO IG) 

Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) 

Programem Operacyjnym Infrastruktura i 

Środowisko (PO IŚ) 

Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 

(PO RPW) 

Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Lub. 

(RPO WL) 

 

Nazwa przedsięwzięcia Nazwa priorytetu lub działania z danego programu 

operacyjnego 

 

I. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych 

wspólnych dla obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań” 
 

PO IŚ 

Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe 

Działanie 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym  

(rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, 

restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele 

kulturalne obiektów wpisanych do rejestru zabytków i 
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zespołów tych obiektów wraz z ich otoczeniem); 

 

PO IG:   

Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym, 

Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski 
(projektowanie i realizacja działań o charakterze 

informacyjnym, promocyjnym, reklamowym, 

obejmujących przeprowadzanie kampanii promocyjnych 

w kraju i za granicą, wsparcie procesu tworzenia, 

rozwijania i promocji produktów turystycznych, 

tworzenie systemów identyfikacji wizualnej). 

 

PO RPW:  

Priorytet V: Zrównoważony rozwój potencjału 

turystycznego opartego o warunki naturalne 

Działanie V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju 

turystyki  
(przeprowadzenie kampanii promocyjnej Polski 

Wschodniej jako miejsca aktywnego wypoczynku.) 

 

RPO WL: 

Priorytet. IV: Społeczeństwo informacyjne 

Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne 

(opracowanie i utworzenie systemów informacji 

kulturalnej i turystycznej, w tym interaktywne sieci 

informacji internetowej, centra informacji kulturowej i 

turystycznej). 

 

RPO WL: 

Priorytet VII. Kultura, turystyka i współpraca 

międzyregionalna 

Działanie 7.2. Promocja kultury i turystyki 

(organizacja wydarzeń turystycznych, kultywowanie i 

promocja tradycji regionalnych. Twórczości artystycznej, 

form rzemiosł i zawodów, wydawanie materiałów 

promocyjnych). 
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II. Produkty i tradycje lokalne wizytówką LGD 

„Jagiellońska Przystań” 
 

PO IG:  

Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia  

Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale 

innowacyjnym  

(w zakresie zastosowania nowych rozwiązań 

technologicznych lub organizacyjnych w produkcji i 

usługach, w tym prowadzących do zmniejszenia 

szkodliwego oddziaływania na środowisko);  

Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu 

dla gospodarki . 

(wsparcie przeznaczone dla przedsiębiorców na nowe 

inwestycje w sektorze produkcyjnym i usługowym o 

charakterze innowacyjnym) 

 

RPO WL: 

Priorytet VII. Kultura, turystyka i współpraca 

międzyregionalna 

Działanie 7.2. Promocja kultury i turystyki 

(organizacja wydarzeń turystycznych, kultywowanie i 

promocja tradycji regionalnych. Twórczości artystycznej, 

form rzemiosł i zawodów, wydawanie materiałów 

promocyjnych 

Priorytet VII. Kultura, turystyka i współpraca 

międzyregionalna 

Działanie 7.2. Promocja kultury i turystyki 

(organizacja wydarzeń turystycznych, kultywowanie i 

promocja tradycji regionalnych. Twórczości artystycznej, 

form rzemiosł i zawodów, wydawanie materiałów 

promocyjnych). 

 

III. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych 

„Jagielloniada” w oparciu o wspólne tradycje 

historyczne 
 

PO RPW:  

Priorytet V: Zrównoważony rozwój potencjału 

turystycznego opartego o warunki naturalne 

Działanie V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju 

turystyki  
(przeprowadzenie kampanii promocyjnej Polski 

Wschodniej jako miejsca aktywnego wypoczynku.) 

 

PO KL: 

Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia 

poziomu aktywności zawodowej na obszarach 

wiejskich  

(projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej 

mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do 

zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych). 

 

RPO WL: 

Priorytet VII. Kultura, turystyka i współpraca 

międzyregionalna 

Działanie 7.2. Promocja kultury i turystyki 

(organizacja wydarzeń turystycznych, kultywowanie i 

promocja tradycji regionalnych. Twórczości artystycznej, 

form rzemiosł i zawodów, wydawanie materiałów 

promocyjnych 

Priorytet VII. Kultura, turystyka i współpraca 

międzyregionalna 

Działanie 7.2. Promocja kultury i turystyki 

(organizacja wydarzeń turystycznych, kultywowanie i 

promocja tradycji regionalnych. Twórczości artystycznej, 

form rzemiosł i zawodów, wydawanie materiałów 
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promocyjnych). 

 

 

IV. Program rozwoju i promocji 

przedsiębiorczości 
 

PO IG:  

Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia  

Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale 

innowacyjnym  

(w zakresie zastosowania nowych rozwiązań 

technologicznych lub organizacyjnych w produkcji i 

usługach, w tym prowadzących do zmniejszenia 

szkodliwego oddziaływania na środowisko);  

Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu 

dla gospodarki . 

(wsparcie przeznaczone dla przedsiębiorców na nowe 

inwestycje w sektorze produkcyjnym i usługowym o 

charakterze innowacyjnym). 

 

PO KL: 

Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,  

Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja 

przedsiębiorczości i samo zatrudnienia 

 (doradztwo indywidualne i grupowe oraz szkolenia 

umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 

potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej, promocja przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-

informacyjne, upowszechnianie dobrych praktyk z 

zakresu rozwoju przedsiębiorczości). 

Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia 

poziomu aktywności zawodowej na obszarach 

wiejskich  

(projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej 

mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do 

zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych). 

Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki,  

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw 

w regionie  

(doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

(MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w 

szczególności w zakresie ekonomii, finansów, 

zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości, 

szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w 

zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych 

umiejętności zawodowych). 

 

RPO WL:   

Priorytet 1. Przedsiębiorczość i innowacje  

Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych 

mikroprzedsiębiorstw. 

(wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju 

działalności gospodarczej lub modernizacji środków 

produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności 

inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa); 

Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla 

mikroprzedsiębiorstw 

(wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju 

działalności gospodarczej lub modernizacji środków 

produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności 

inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa); 

Działanie 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie 

turystyki 
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(budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-

sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług 

turystycznych, np. stacje narciarskie, pola golfowe, trasy 

turystyczne 

 

V. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru 

objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

PO IŚ 

Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe 

Działanie 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu 

infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym  

(budowa, rozbudowa, remont i przebudowa instytucji 

kultury, zakup i remont trwałego wyposażenia do 

prowadzenia działalności kulturalnej).  

 

RPO WL: 

VIII. Infrastruktura społeczna 

Działanie 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa 

(modernizacja i budowa infrastruktury sportowej, 

społeczno-edukacyjnej) 

 

VI. Ochrona walorów przyrodniczo-

krajobrazowych obszaru objętego działaniem 

LGD” 

 

PO IŚ:  

Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie 

postaw ekologicznych,  

Działanie 5.1.: Wspieranie kompleksowych projektów 

z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych 

(ekosystemów) na obszarach chronionych oraz 

zachowanie różnorodności gatunkowej  
(Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej 

zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i 

niekontrolowaną presją turystów, w tym: budowa ścieżek 

dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, 

parkingów, punktów  widokowych, wieś widokowych, 

zadaszeń). 

Działanie 5.4. kształtowanie postaw społecznych 

sprzyjających ochronie środowiska, w tym 

różnorodności biologicznej  

(działania edukacyjne, kampanie informacyjno-

promocyjne, imprezy masowe oraz konkursy i festiwale 

ekologiczne, w tym: kampanie informacyjno-

promocyjne, kampanie audiowizualne oraz programy 

edukacyjne dotyczące ochrony przyrody i wybranych 

aspektów ochrony środowiska prowadzone z udziałem 

środków masowego przekazu, społecznych organizacji 

ekologicznych i innych podmiotów; popularyzacja 

wiedzy o środowisku oraz kształtowanie 

proekologicznych postaw społecznych, konkursy i 

festiwale ekologiczne; działania edukacyjne skierowane 

do społeczności lokalnych na obszarach chronionych; 

szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowych 

wywierających największy wpływ na przyrodę). 

 

RPO WL:  

Priorytet VI: Środowisko i czysta energia 

Działanie 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska 

(zadania dotyczące zagospodarowania cieków i 

zbiorników wodnych przy uwzględnieniu wymogów i 

potrzeb ochrony środowiska i przyrody, ochrona 

przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych) 

 

 

VII. Rozwój umiejętności i kwalifikacji 

mieszkańców obszaru LGD 
 

 

PO KL: 

Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,  

Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja 
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przedsiębiorczości i samo zatrudnienia 

 (doradztwo indywidualne i grupowe oraz szkolenia 

umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 

potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej, promocja przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-

informacyjne, upowszechnianie dobrych praktyk z 

zakresu rozwoju przedsiębiorczości). 

Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia 

poziomu aktywności zawodowej na obszarach 

wiejskich  

(projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej 

mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do 

zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych). 

Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki,  

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw 

w regionie  

(doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

(MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w 

szczególności w zakresie ekonomii, finansów, 

zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości, 

szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w 

zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych 

umiejętności zawodowych). 

 

 

Tabela nr 38. Zestawienie przedsięwzięć zaplanowanych w LSR  z operacjami ujętymi w Programach 

Operacyjnych 

 

 

LSR Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego  

na lata 2006-2020 

Nazwa przedsięwzięcia Priorytety i cele operacyjne 

 

I. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych 

wspólnych dla obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań” 
 

Priorytet 3. Poprawa atrakcyjności i spójności 

terytorialnej województwa lubelskiego. 

Cel operacyjny 3.2. Zachowanie i wzmacnianie 

różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej i 

kulturowej Lubelszczyzny. 

Cel operacyjny 3.4. Poprawa jakości życia 

mieszkańców wsi oraz wielofunkcyjny rozwój 

obszarów wiejskich. 

 

 

II. Produkty i tradycje lokalne wizytówką LGD 

„Jagiellońska Przystań” 
 

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności regionalnej 

gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc 

pracy 

Cel operacyjny 1.4. Rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz wzrost poziomu ich 

innowacyjności. 

Priorytet 3. Poprawa atrakcyjności i spójności 

terytorialnej województwa lubelskiego. 

Cel operacyjny 3.4. Poprawa jakości życia 

mieszkańców wsi oraz wielofunkcyjny rozwój 

obszarów wiejskich. 

 

III. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych 

„Jagielloniada” w oparciu o wspólne tradycje 

historyczne 
 

Priorytet 3. Poprawa atrakcyjności i spójności 

terytorialnej województwa lubelskiego. 

Cel operacyjny 3.2. Zachowanie i wzmacnianie 

różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej i 

kulturowej Lubelszczyzny. 

Cel operacyjny 3.4. Poprawa jakości życia 



Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” 

 107 

mieszkańców wsi oraz wielofunkcyjny rozwój 

obszarów wiejskich 

Priorytet 4. Rozwój współpracy międzyregionalnej 

województwa oraz poprawa skuteczności wdrażania  

Cel operacyjny 4.3: Poprawa skuteczności promocji 

regionu i zdolności do przyciągania inwestycji z 

zewnątrz 

 

IV. Program rozwoju i promocji przedsiębiorczości 
 

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności regionalnej 

gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc 

pracy 

Cel operacyjny 1.2. Rozwój i podnoszenie 

konkurencyjności agrobiznesu. 

Cel operacyjny 1.4. Rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz wzrost poziomu ich 

innowacyjności 

 

V. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru 

objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

Priorytet 3. Poprawa atrakcyjności i spójności 

terytorialnej województwa lubelskiego. 

Cel operacyjny 3.4. Poprawa jakości życia 

mieszkańców wsi oraz wielofunkcyjny rozwój 

obszarów wiejskich 

 

VI. Ochrona walorów przyrodniczo-

krajobrazowych obszaru objętego działaniem 

LGD” 

 

Priorytet 3. Poprawa atrakcyjności i spójności 

terytorialnej województwa lubelskiego. 

Cel operacyjny 3.2. Zachowanie i wzmacnianie 

różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej i 

kulturowej Lubelszczyzny. 

VII. Rozwój umiejętności i kwalifikacji 

mieszkańców obszaru LGD 

 

Priorytet 2. Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i 

zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów 

gospodarki opartej na wiedzy. 

Cel operacyjny 2.4. Wspieranie integracji społecznej i 

ograniczanie poziomu ubóstwa w regionie. 

 
Tabela nr 39. Zestawienie przedsięwzięć zaplanowanych w LSR  z operacjami ujętymi w Strategii 

Województwa Lubelskiego 

 

 

LSR Strategia Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 

2008-2015 

Nazwa przedsięwzięcia Priorytety i cele operacyjne 

 

I. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych 

wspólnych dla obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 

Priorytet 1: Poprawa warunków do inwestowania i 

rozwoju turystyki 

Cel operacyjny 1.2. Rozwój infrastruktury 

poprawiającej atrakcyjność turystyczną powiatu 

Cel operacyjny 1.3. Promocja oraz rozwój współpracy 

międzynarodowej powiatu 

 

 

II. Produkty i tradycje lokalne wizytówką LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 

Priorytet 1: Poprawa warunków do inwestowania i 

rozwoju turystyki 

Cel operacyjny 1.3 Promocja oraz rozwój współpracy 

międzynarodowej powiatu 

Priorytet 2: Zwiększenie efektywności lokalnej 

gospodarki 

Cel operacyjny 2.1. Modernizacja gospodarstw 

rolnych oraz różnicowanie działalności 

gospodarczej na wsi 

 

III. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych 

„Jagielloniada” w oparciu o wspólne tradycje 

historyczne 

 

Priorytet 1: Poprawa warunków do inwestowania i 

rozwoju turystyki 

Cel operacyjny 1.3 Promocja oraz rozwój współpracy 

międzynarodowej powiatu 

Priorytet 2: Zwiększenie efektywności lokalnej 
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gospodarki 

Cel operacyjny 2.1. Modernizacja gospodarstw 

rolnych oraz różnicowanie działalności gospodarczej 

na wsi 

Priorytet 3: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i 

społecznego w powiecie 

Cel operacyjny 3.2 Rozwój kultury i aktywności 

społecznej mieszkańców 

 

IV. Program rozwoju i promocji przedsiębiorczości 

 

Priorytet 2: Zwiększenie efektywności lokalnej 

gospodarki 

Cel operacyjny 2.2 Rozwój przedsiębiorczości i 

instytucji otoczenia biznesu 

Priorytet 3: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i 

społecznego w powiecie 

Cel operacyjny3.1. Podniesienie poziomu 

wykształcenia i wiedzy mieszkańców powiatu 

 

V. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

Priorytet 1: Poprawa warunków do inwestowania i 

rozwoju turystyki 

Cel operacyjny 1.1 Rozwój infrastruktury 

poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu 

Cel operacyjny 1.2. Rozwój infrastruktury 

poprawiającej atrakcyjność turystyczną powiatu 

 

VI. Ochrona walorów przyrodniczo-

krajobrazowych obszaru objętego działaniem 

LGD” 

 

Priorytet 1: Poprawa warunków do inwestowania i 

rozwoju turystyki 

Cel operacyjny 1.3 Promocja oraz rozwój współpracy 

międzynarodowej powiatu 

VII. Rozwój umiejętności i kwalifikacji 

mieszkańców obszaru LGD 

 

Priorytet 3: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i 

społecznego w powiecie 

Cel operacyjny3.1. Podniesienie poziomu 

wykształcenia i wiedzy mieszkańców powiatu 

 
Tabela nr 40. Zestawienie przedsięwzięć zaplanowanych w LSR  z priorytetami i celami ujętymi w 

Strategii Rozwoju Powiatu Parczewskiego 

 

LSR Strategia Rozwoju Gminy Parczew                        na 

lata 2007-2015 

Nazwa przedsięwzięcia Cele strategiczne i operacyjne 

 

I. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych 

wspólnych dla obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 

Cel. 2. Parczew – gmina do której łatwo trafić 

Cel. 2.3. Wykorzystanie potencjału turystycznego 

poprzez poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych 

turystycznie 

Cel. 4. Budowa tożsamości gminy w oparciu o jej 

zasoby i przewagi konkurencyjne 

Cel. 4.1. Stworzenie jednolitego produktu 

promocyjnego gminy 

Cel. 4.2. Rozwój turystyki w oparciu o walory 

przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe gminy 

 

II. Produkty i tradycje lokalne wizytówką LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 

Cel. 4. Budowa tożsamości gminy w oparciu o jej 

zasoby i przewagi konkurencyjne 

Cel. 4.1. Stworzenie jednolitego produktu 

promocyjnego gminy 

Cel. 4.2. Rozwój turystyki w oparciu o walory 

przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe gminy 

 

III. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych 

„Jagielloniada” w oparciu o wspólne tradycje 

historyczne 

 

Cel. 4. Budowa tożsamości gminy w oparciu o jej 

zasoby i przewagi konkurencyjne 

Cel. 4.1. Stworzenie jednolitego produktu 

promocyjnego gminy 

Cel. 4.2. Rozwój turystyki w oparciu o walory 
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przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe gminy 

Cel. 4.5. Aktywizacja społeczności lokalnych 

 

IV. Program rozwoju i promocji przedsiębiorczości 

 

Cel 1: Aktywizacja gospodarcza gminy 

Cel 1.4: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

 

V. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

Cel. 4. Budowa tożsamości gminy w oparciu o jej 

zasoby i przewagi konkurencyjne 

Cel. 4.3. „Aktywna gmina” - zapewnienie dostępu 

mieszkańcom gminy do bazy sportowej, rekreacyjnej, 

konferencyjnej i szkoleniowej 

 

 

VI. Ochrona walorów przyrodniczo-

krajobrazowych obszaru objętego działaniem 

LGD” 

 

Cel. 3. Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona 

walorów przyrodniczych gminy 

 

VII. Rozwój umiejętności i kwalifikacji 

mieszkańców obszaru LGD 

 

Cel. 5. Zostaję i żyję w Parczewie - przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom, społecznym i przestrzennym 

 

 

Tabela nr 41. Zestawienie przedsięwzięć zaplanowanych w LSR  z celami ujętymi w Strategii Rozwoju 

Gminy Parczew 

 

 

LSR Strategia Rozwoju Lokalnego 

Gminy Ostrów Lubelski na lata 2007-2015 

Nazwa przedsięwzięcia Pola i domeny strategiczne  

 

I. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych 

wspólnych dla obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 

Pole A: Rozwój infrastruktury technicznej 

Domena 5.2 Drogownictwo (ścieżki rowerowe) 

Domena 5.3 Infrastruktura pod inwestycje i rozwój 

gospodarczy (rozwój turystyki) 

Pole B: Turystyka, przedsiębiorczość, inwestorzy  

 

II. Produkty i tradycje lokalne wizytówką LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 

Pole B: Turystyka, przedsiębiorczość, inwestorzy  

 

 

III. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych 

„Jagielloniada” w oparciu o wspólne tradycje 

historyczne 

 

Pole B: Turystyka, przedsiębiorczość, inwestorzy  

Pole C: Usługi społeczne 

Domena 5.5 Rozwój usług społecznych (Organizacja 

imprez)  

 

IV. Program rozwoju i promocji przedsiębiorczości 

 

Pole B: Turystyka, przedsiębiorczość, inwestorzy  

Pole C: Usługi społeczne 

Domena 5.5 Rozwój usług społecznych  

 

V. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

Pole A: Rozwój infrastruktury technicznej 

Domena 5.2 Drogownictwo (miejski system 

parkowania) 

Domena 5.3 Infrastruktura pod inwestycje i rozwój 

gospodarczy  

 

VI. Ochrona walorów przyrodniczo-

krajobrazowych obszaru objętego działaniem 

LGD” 

 

Pole A: Rozwój infrastruktury technicznej 

Domena 5.1 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska (w tym edukacja ekologiczna) 

 

VII. Rozwój umiejętności i kwalifikacji 

mieszkańców obszaru LGD 

 

Pole B: Turystyka, przedsiębiorczość, inwestorzy  

Pole C: Usługi społeczne 

Domena 5.5 Rozwój usług społecznych 
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Tabela nr 42. Zestawienie przedsięwzięć zaplanowanych w LSR  z polami i domenami ujętymi w 

Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Ostrów Lubelski 

 

 

LSR Plan Rozwoju Lokalnego 

Gminy Dębowa Kłoda 

Nazwa przedsięwzięcia Cel strategiczny i cele szczegółowe  

 

I. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych 

wspólnych dla obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 

Cel strategiczny – polepszenie standardu życia 

społeczeństwa gminy (wykorzystanie zasobów 

lokalnych) 

Cel – opracowanie planu promocji gminy 

 

 

II. Produkty i tradycje lokalne wizytówką LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 

Cel strategiczny – polepszenie standardu życia 

społeczeństwa gminy (wykorzystanie zasobów 

lokalnych) 

Cel – opracowanie planu promocji gminy 

 
 

III. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych 

„Jagielloniada” w oparciu o wspólne tradycje 

historyczne 

Cel strategiczny – polepszenie standardu życia 

społeczeństwa gminy (wykorzystanie zasobów 

lokalnych) 

Cel – opracowanie planu promocji gminy 

 
 

IV. Program rozwoju i promocji przedsiębiorczości 

 

Cel strategiczny – polepszenie standardu życia 

społeczeństwa gminy 

Cel – Rozwój gospodarczy 

 

V. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

Cel strategiczny – polepszenie standardu życia 

społeczeństwa gminy 

Cel – Infrastruktura techniczna (poprawa stanu 

infrastruktury na terenie gminy) 

 

VI. Ochrona walorów przyrodniczo-

krajobrazowych obszaru objętego działaniem 

LGD” 

 

Cel strategiczny – polepszenie standardu życia 

społeczeństwa gminy 

Cel – Infrastruktura techniczna (inwestycje związane z 

ochroną przyrody) 

VII. Rozwój umiejętności i kwalifikacji 

mieszkańców obszaru LGD 

 

Cel strategiczny – polepszenie standardu życia 

społeczeństwa gminy. 

Cel  - Organizacja szkoleń 

 

Tabela nr 43. Zestawienie przedsięwzięć zaplanowanych w LSR  z celami ujętymi w Planie Rozwoju 

Lokalnego Gminy Dębowa Kłoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSR Strategia Rozwoju 

Gminy Jabłoń na lata 2008-2020 

Nazwa przedsięwzięcia Priorytety i cele operacyjne  

 

I. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych 

wspólnych dla obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

Priorytet III: Aktywizacja gospodarcza gminy 

Cel operacyjny 3.3: Wykorzystanie walorów 

przyrodniczych i kulturowych do stymulowania 

rozwoju gospodarczego i społecznego 
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 Cel operacyjny 3.4: Rozwój kontaktów zewnętrznych 

gminy 

 

II. Produkty i tradycje lokalne wizytówką LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 

Priorytet III: Aktywizacja gospodarcza gminy 

Cel operacyjny 3.3: Wykorzystanie walorów 

przyrodniczych i kulturowych do stymulowania 

rozwoju gospodarczego i społecznego 

 

 

III. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych 

„Jagielloniada” w oparciu o wspólne tradycje 

historyczne 

 

Priorytet I: Wzrost aktywności mieszkańców gminy 

oraz poprawa dostępności do wysokiej jakości usług 

społecznych 

Cel operacyjny 1.1: Aktywizowanie społeczności 

gminnej. 

Priorytet III: Aktywizacja gospodarcza gminy 

Cel operacyjny 3.3: Wykorzystanie walorów 

przyrodniczych i kulturowych do stymulowania 

rozwoju gospodarczego i społecznego 

 

IV. Program rozwoju i promocji przedsiębiorczości 

 

Priorytet III: Aktywizacja gospodarcza gminy 

Cel operacyjny 3.1: Rozwijanie przedsiębiorczości na 

terenie gminy 

 

V. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

Priorytet I: Wzrost aktywności mieszkańców gminy 

oraz poprawa dostępności do wysokiej jakości usług 

społecznych 

Cel operacyjny 1.4: Poprawa jakości infrastruktury 

społecznej 

Priorytet II: Poprawa stanu zagospodarowania 

przestrzennego oraz jakości życia mieszkańców 

Cel operacyjny 2.1: Rozbudowa infrastruktury 

technicznej wpływającej na poprawę warunków życia 

mieszkańców. 

 

VI. Ochrona walorów przyrodniczo-

krajobrazowych obszaru objętego działaniem 

LGD” 

 

Priorytet II: Poprawa stanu zagospodarowania 

przestrzennego oraz jakości życia mieszkańców 

Cel operacyjny 2.2: Budowa, rozbudowa i 

modernizacja infrastruktury ochrony środowiska oraz 

edukacja ekologiczna mieszkańców. 

 

VII. Rozwój umiejętności i kwalifikacji 

mieszkańców obszaru LGD 

 

Priorytet I: Wzrost aktywności mieszkańców gminy 

oraz poprawa dostępności do wysokiej jakości usług 

społecznych 

Cel operacyjny 1.1: Aktywizowanie społeczności 

gminnej. 

Cel operacyjny 1.2: Rozwój systemu edukacji - 

podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności 

mieszkańców gminy. 

 

Tabela nr 44. Zestawienie przedsięwzięć zaplanowanych w LSR  z priorytetami i celami ujętymi w 

Strategii Rozwoju Gminy Jabłoń 

 

 

 

LSR Strategia Rozwoju 

Gminy Milanów na lata 2007-2015 

Nazwa przedsięwzięcia Cele strategiczne i operacyjne  

 

I. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych 

wspólnych dla obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 

Cel Strategiczny 1: Zwiększenie efektywności lokalnej 

gospodarki 

Cel Operacyjny 1.3.: Rozwój pozarolniczej sfery 

gospodarki  

(w tym bazy noclegowogastronomicznej, 

szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, odnowa 

obiektów zabytkowych i lokalnych pomników historii, 
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aktywna promocja gminy na forum krajowym i 

międzynarodowym,) 

 

 

 

II. Produkty i tradycje lokalne wizytówką LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 

Cel Strategiczny 1: Zwiększenie efektywności lokalnej 

gospodarki 

Cel Operacyjny 1.3.: Rozwój pozarolniczej sfery 

gospodarki  

(rozwój lokalnych produktów turystycznych - potrawy 

regionalne, tradycyjne produkty rękodzielnicze, itd.), 

 

III. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych 

„Jagielloniada” w oparciu o wspólne tradycje 

historyczne 

 

Cel Strategiczny 1: Zwiększenie efektywności lokalnej 

gospodarki 

Cel Operacyjny 1.3.: Rozwój pozarolniczej sfery 

gospodarki  

Cel Strategiczny 2: Wyższa jakość kapitału ludzkiego 

i społecznego w gminie 

Cel Operacyjny 2.2.: Zwiększenie integracji 

mieszkańców i kapitału społecznego w gminie 

 

IV. Program rozwoju i promocji przedsiębiorczości 

 

Cel Strategiczny 1: Zwiększenie efektywności lokalnej 

gospodarki 

Cel Operacyjny 1.3.: Rozwój pozarolniczej sfery 

gospodarki 

 

V. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

Cel Strategiczny 1: Zwiększenie efektywności lokalnej 

gospodarki 

Cel Operacyjny 1.1.: Wyposażanie gminy w 

podstawową infrastrukturę poprawiającą 

atrakcyjność inwestycyjną gminy  

 

 

VI. Ochrona walorów przyrodniczo-

krajobrazowych obszaru objętego działaniem 

LGD” 

 

Cel Strategiczny 1: Zwiększenie efektywności lokalnej 

gospodarki 

Cel Operacyjny 1.1.: Wyposażanie gminy w 

podstawową infrastrukturę poprawiającą 

atrakcyjność inwestycyjną gminy 

 

 

VII. Rozwój umiejętności i kwalifikacji 

mieszkańców obszaru LGD 

 

Cel Strategiczny 2: Wyższa jakość kapitału ludzkiego 

i społecznego w gminie 

Cel Operacyjny 2.1.: Zwiększenie poziomu 

wykształcenia mieszkańców 

Cel Operacyjny 2.2.: Zwiększenie integracji 

mieszkańców i kapitału społecznego w gminie 

 

 

Tabela nr 45. Zestawienie przedsięwzięć zaplanowanych w LSR  z celami ujętymi w Strategii Rozwoju 

Gminy Milanów 

 

 

LSR Strategia Rozwoju 

Gminy Podedwórze  

Nazwa przedsięwzięcia Wnioski - rekomendacje  

 

I. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych 

wspólnych dla obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 

 

Rozwój turystyki i rekreacji na bazie istniejących 

walorów przyrodniczo-krajobrazowych;  

Współpraca z gminami sąsiednimi w zakresie rozwoju 

infrastruktury i promocji region 

 

 

II. Produkty i tradycje lokalne wizytówką LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

Zachowanie rolniczego charakteru gminy poprzez 

m.in.: tworzenie zorganizowanych systemów 

marketingowych sprzedaży produktów rolnych, wyrób 
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 produktów lokalnych 

Ochrona istniejących miejsc pracy i pozyskiwania 

pozarolniczych źródeł dochodów dla mieszkańców;  

 

 

III. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych 

„Jagielloniada” w oparciu o wspólne tradycje 

historyczne 

 

Rozwój turystyki i rekreacji na bazie istniejących 

walorów przyrodniczo-krajobrazowych;  

 

 

IV. Program rozwoju i promocji przedsiębiorczości 

 

Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości 

 

V. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez 

rozwój infrastruktury technicznej;  

 

 

VI. Ochrona walorów przyrodniczo-

krajobrazowych obszaru objętego działaniem 

LGD” 

 

Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez 

rozwój infrastruktury technicznej; (w tym związanej z 

ochroną środowiska)  

Zachowanie rolniczego charakteru gminy poprzez 

m.in.: tworzenie zorganizowanych systemów 

marketingowych sprzedaży produktów rolnych;  

VII. Rozwój umiejętności i kwalifikacji 

mieszkańców obszaru LGD 

 

Ochrona istniejących miejsc pracy i pozyskiwanie 

pozarolniczych źródeł dochodów dla mieszkańców;  

Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości;  

 

 

 

 

Tabela nr 46. Zestawienie przedsięwzięć zaplanowanych w LSR  z rekomendacjami ujętymi w Strategii 

Rozwoju Gminy Podedwórze 

 

 

 
LSR Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Siemień na 

lata 2008-2015 

Nazwa przedsięwzięcia Cele strategiczne i operacyjne  

 

I. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych 

wspólnych dla obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 

 

Cel strategiczny 2: Rozwój oświaty, kultury, turystyki 

i rekreacji. 

Cel operacyjny 2.1 Wytyczenie szlaków rowerowych i 

ich oznaczenie 

Cel operacyjny 2.2 Promocja turystyki na terenie 

gminy. 

Cel operacyjny 2.4 Promocja miasta i gminy 

Cel operacyjny 2.9 Pozyskiwanie środków 

finansowych na imprezy cykliczne. 

 

 

II. Produkty i tradycje lokalne wizytówką LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

 

Cel strategiczny 2: Rozwój oświaty, kultury, turystyki 

i rekreacji. 

Cel strategiczny 3: Wspieranie rozwoju małej i 

średniej przedsiębiorczości oraz aktywizacja 

mieszkańców.  

Cel operacyjny 3.1 Aktywizacja mieszkańców, 

przygotowanie lokalnych projektów.  

Cel operacyjny 3.5 Wspieranie  lokalnych 
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stowarzyszeń  

 

III. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych 

„Jagielloniada” w oparciu o wspólne tradycje 

historyczne 

 

Cel strategiczny 2: Rozwój oświaty, kultury, turystyki 

i rekreacji. 

Cel operacyjny 2.2 Promocja turystyki na terenie 

gminy. 

Cel strategiczny 3: Wspieranie rozwoju małej i 

średniej przedsiębiorczości oraz aktywizacja 

mieszkańców.  

Cel operacyjny 3.1 Aktywizacja mieszkańców, 

przygotowanie lokalnych projektów.  

Cel operacyjny 3.5 Wspieranie  lokalnych 

stowarzyszeń  

Cel operacyjny 3.8 Tworzenie korzystnych warunków 

rozwoju dla potencjalnych przedsiębiorstw 

 

IV. Program rozwoju i promocji przedsiębiorczości 

 

Cel strategiczny 3: Wspieranie rozwoju małej i 

średniej przedsiębiorczości oraz aktywizacja 

mieszkańców.  

Cel operacyjny 3.8 Tworzenie korzystnych warunków 

rozwoju dla potencjalnych przedsiębiorstw. 

 

V. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

Cel strategiczny 1: Rozwój infrastruktury technicznej 

na terenie gminy Siemień. 

 

 

VI. Ochrona walorów przyrodniczo-

krajobrazowych obszaru objętego działaniem 

LGD” 

Cel strategiczny 2: Rozwój oświaty, kultury, turystyki 

i rekreacji. 

Cel operacyjny 2.3 Edukacja ekologiczna 

mieszkańców. 

VII. Rozwój umiejętności i kwalifikacji 

mieszkańców obszaru LGD 

 

Cel strategiczny 3: Wspieranie rozwoju małej i 

średniej przedsiębiorczości oraz aktywizacja 

mieszkańców.  

Cel operacyjny 3.1 Aktywizacja mieszkańców, 

przygotowanie lokalnych projektów.  

Cel operacyjny 3.2 Podnoszenie kwalifikacji 

lokalnych kadr.  

 
Tabela nr 47. Zestawienie przedsięwzięć zaplanowanych w LSR  z rekomendacjami ujętymi w Strategii 

Rozwoju Lokalnego Gminy Siemień. 

 

 

15. PLANOWANE DZIAŁANIA/PRZEDSIĘWZIĘCIA/OPERACJE REALIZOWANE 

PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WDRAŻANYCH NA 

OBSZARZE OBJĘTYM LSR  

15.1.Plany dotyczące przedsięwzięć do realizacji innych niż z Osi 4 PROW 

 

LGD „Jagiellońska Przystań” realizując swoje cele statutowe na obszarze objętym zasięgiem 

swojego działania zamierza występować – oprócz wsparcia z Osi 4 LEADER PROW - o wsparcie 

finansowe także z innych programów. Planowane przedsięwzięcia będą mieć charakter 

komplementarny w odniesieniu do tych wdrażanych w LSR. 



Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” 

 115 

LGD zamierza składać wnioski o wsparcie finansowe z programów i funduszy krajowych oraz 

funduszy zagranicznych (m.in. z Unii Europejskiej, bilateralnych programów współpracy, Fundacji 

Wspomagania Wsi).  

W 2009 r. LGD zamierza aplikować o wsparcie finansowe na projekty m.in. z następujących 

programów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego i Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki. Zarząd LGD w 2009 r. rozstrzygnie ile projektów i w jakich konkursach wystąpi LGD 

o wsparcie finansowe. 

 

15.2.Mechanizmy zabezpieczające przed nakładaniem się pomocy w ramach PROW i 

innych programów 

 

Z uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo podwójnego finansowania przedsięwzięć 

konieczne jest przyjęcie mechanizmów zabezpieczających dotyczących m.in.: sposobu finansowania 

poszczególnych osób zatrudnionych w LGD.  

Do realizacji operacji/projektów pochodzących z innych programów zostaną zatrudnieni 

i wynagradzani w ramach danego programu pracownicy. Każda osoba zatrudniona przez LGD będzie 

miała umowę zawierającą szczegółowy wykaz obowiązków i zadań, ze wskazaniem programu, na 

rzecz którego te obowiązki i zadania będą wykonywane oraz podaną kwotę wynagrodzenia 

pochodzącą ze środków tego programu. .  

Na każdym dokumencie księgowym stanowiącym dowód poniesienia kosztów będą 

umieszczone informacje o tym ze środków jakiego programu koszty te zostały pokryte. W przypadku 

kosztu współfinansowanego z dwu lub więcej programów będzie podana informacja o tym jaką część 

tego kosztu współfinansują poszczególne programy. Ponadto podział kosztu pomiędzy programami 

będzie merytorycznie uzasadniony. 

Dla obsługi poszczególnych programów i monitorowania prawidłowości wydatkowanych 

środków LGD utworzy wydzielone konta bankowe lub subkonta.  

Praca osób zatrudnionych na potrzeby realizacji programu/projektu będzie nadzorowana przez 

Kierownika Biura i Zarząd LGD.  

Każdy wniosek o przyznanie pomocy przygotowany przez LGD będzie zawierał analizę 

ryzyka w zakresie nakładania się pomocy ze środków danego programu z pomocą, którą LGD 

uzyskało wcześniej z PROW lub innych programów oraz propozycje mechanizmów, które należy 

zastosować w celu uniknięcia nakładania się pomocy.  
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16. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONU I 

OBSZARÓW WIEJSKICH  

 

 Cele główne i szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” 

korespondują z odpowiednimi celami strategicznymi (priorytetami) i operacyjnymi Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/530/05 w dniu 4 lipca 

2005r.   

 Sformułowane w LSR cele główne i szczegółowe są zgodne z następującymi celami Strategii 

Rozwoju Województwa Lubelskiego: 

 

Priorytet 2: Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów  

gospodarki opartej na wiedzy 

Cel operacyjny 2.3: Wzrost zatrudnienia oraz lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich w regionie 

Cel ten jest realizowany w LSR w ramach celu ogólnego 2: Rozwój mikroprzedsiębiorczości i tworzenie 

pozarolniczych miejsc pracy a w szczególności w ramach celów szczegółowych: 2.1 Rozwój drobnej 

przedsiębiorczości pozarolniczej, w tym sektora usług i rzemiosła oraz 2.3: Wzrost kwalifikacji zawodowych 

mieszkańców objętych obszarem działania LGD. LSR zakłada realizacje działań na spadku bezrobocia i 

budowy nowoczesnych, dynamicznych kadr dostosowanych do wymogów współczesnego rynku pracy.   

Priorytet 2: Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów  

gospodarki opartej na wiedzy 

Cel operacyjny 2.5: Wzmocnienie i wykorzystanie kapitału kulturowego i społecznego w regionie 

Cel ten jest realizowany w LSR w ramach celów szczegółowych:  Rozwój mikroprzedsiębiorczości i tworzenie 

pozarolniczych miejsc pracy a w szczególności w ramach celów szczegółowych: 2.1 Rozwój drobnej 

przedsiębiorczości pozarolniczej, w tym sektora usług i rzemiosła oraz 2.3: Wzrost kwalifikacji zawodowych 

mieszkańców objętych obszarem działania LGD. LSR zakłada realizacje działań na spadku bezrobocia i 

budowy nowoczesnych, dynamicznych kadr dostosowanych do wymogów współczesnego rynku pracy, co 

przekłada się na budowę kapitału społecznego. Kapitał kulturowy będzie wzmacniany dzięki realizacji celów 

szczegółowych: 1.1: Rozwój usług i produktów turystycznych, 1.3: Promocja walorów turystycznych, 

przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obszaru objętego LGD, 2.2: Promocja lokalnych produktów i usług 

Priorytet 3: Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego 

Cel operacyjny 3.2: Zachowanie i wzmocnienie różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej  

Cel operacyjny 3.2 Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego zakłada likwidację zagrożeń dla środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, wzbogacanie zasobów i różnorodności środowiska, wzmacnianie 

potencjału i kondycji ekologicznej oraz kreacja ich wyjątkowych walorów dla ukierunkowanego rozwoju 

zróżnicowanych funkcji takich jak m.in.: turystyki i nieuciążliwych funkcji usługowych. Ten cel operacyjny 

Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego jest realizowany w LSR poprzez cel ogólny 3: Poprawa jakości 

życia mieszkańców obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” oraz wynikające z niego cele szczegółowe: 

3.3: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru i 3.4: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

i działania proekologiczne. LSR zakłada bowiem podjęcie działań nakierowanych na ochronę cennych zasobów 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz kulturowych i historycznych obszaru LGD, zachowanie i promocję 

lokalnych produktów i tradycji oraz zmniejszenie dysproporcji w dostępności do usług kultury. Pozwoli to na 

promocję obszaru LGD, rozwój jego funkcji turystycznych oraz podniesie jego atrakcyjność dla samych 

mieszkańców .  

Priorytet 3: Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego 

Cel operacyjny 3.4: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów 

wiejskich 

Ten cel operacyjny Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego zakłada wsparcie procesów przekształceń 

obszarów wiejskich, poprawę jakości środowiska i warunków życia oraz zdynamizowanie gospodarki. 

Przyjmuje się, że wieś powinna stać się bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania poprzez rozwój usług, 

udział w postępie technicznym i cywilizacyjnym, ochronę dziedzictwa kulturowego, tradycji miejsca i kultury 
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ludowej. LSR realizuje ten cel poprzez cele ogólne 2: Promocja lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie 

rozwoju gospodarczego obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań”,  3: Poprawa jakości życia mieszkańców 

obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań”   

Priorytet 4: Rozwój współpracy międzyregionalnej województwa oraz poprawa skuteczności wdrażania 

polityki rozwoju regionu 

Cel operacyjny 4.3: Poprawa skuteczności promocji regionu i zdolności do przyciągania inwestycji z 

zewnątrz 

Cel ten zakłada wzmocnienie zdolności instytucjonalnych regionu w zakresie promocji i przyciągania 

inwestycji zewnętrznych, co w dłuższej perspektywie powinno prowadzić do ogólnej poprawy wizerunku 

marketingowego regionu oraz większego zainteresowania się inwestorów zewnętrznych województwem 

lubelskim jako atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji, w szczególności zgodnych z wewnętrznymi 

potencjałami i priorytetami rozwojowymi regionu. Te założenia są realizowane w LSR poprzez cel ogólny 1: 

Budowa i rozwój kompleksowej oferty turystycznej w oparciu o walory przyrodniczo-krajobrazowe i zasoby 

kulturowe obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” wraz z celami szczegółowymi: 1.1: Rozwój usług i 

produktów turystycznych, 1.3: Promocja walorów turystycznych, przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych 

obszaru objętego LGD, oraz celu ogólnego 2: Rozwój mikroprzedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych 

miejsc pracy a w szczególności w ramach celów szczegółowych, celu szczegółowego 2.2: Promocja lokalnych 

produktów i usług. 

 

Tabela nr 48. Zestawienie celów LSR z priorytetami i celami Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego  

 

17. INFORMACJA O DOŁĄCZANYCH DO LSR ZAŁĄCZNIKACH 

 
Do Lokalnej Strategii Rozwoju dołączono dwa załączniki: 

1. Załącznik nr 1- Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady LGD 

„Jagiellońska Przystań 

2. Załącznik nr 2 – Doświadczenie LGD i partnerów LGD w realizacji operacji 

3. Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR 

4. Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru 

5. Załącznik nr 5 – Wzory pism i formularzy stosowanych w procedurze wyboru operacji 

6. Załącznik nr 6 – Wzory pism i formularzy stosowanych w procedurze odwołania 

7. Załącznik nr 7 – Wzory pism i formularzy stosowanych w procedurze zmiany lokalnych kryteriów 

8. Załącznik nr 8 – Wzór karty oceny zgodności operacji z tematycznym zakresem operacji. 

Pozostałe załączniki (w tym: Regulamin Rady, procedura naboru pracowników, opisy 

stanowisk, opis warunków technicznych i lokalowych biura) zostały dołączone do wniosku o wybór 

Lokalnej Grupy Działania. 


