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Szanowni Państwo!  

 

Przedstawiamy Państwu Lokalną Strategię Rozwoju przygotowaną w ramach Programu 
Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 r dla gmin Mysłakowice, 
Podgórzyn, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i Karpacz. Niniejszy dokument to rezultat 
kilkumiesięcznej, intensywnej pracy liderów Lokalnej Grupy Działania, przedstawicieli gmin  i 
wszystkich aktywnych mieszkańców gmin. 

Wdrażaniem w życie Lokalnej Strategii Rozwoju będzie Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Partnerstwo Ducha Gór”,działające na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców 
poprzez aktywizację i integrację środowisk lokalnych tego obszaru.  

Zapraszamy do zaangażowania się w realizację zapisanych w Strategii przedsięwzięć 
oraz do korzystania z możliwości jakie daje Program LEADER.  

Zapraszamy do współpracy i do przystąpienia do partnerstwa, by docelowo tworzyć 
spójny program rozwoju obszaru gmin partnerskich oraz regionu wraz z jej bogactwem 
naturalnym jakim są: Karkonosze, Pałace i Zamki, ale również lokalni wytwórcy i producenci 
lokalnych przysmaków. 

 

Zapraszamy do współpracy! 

 

W imieniu 

Zarządu i wszystkich członków 

 Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór” 

 

Dorota Goetz 

Marcin Sobaszek 

 



Lokalna Strategia Rozwoju – Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania   ul. Daszyńskiego 29 
„Partnerstwo Ducha Gór”  58-522 Mysłakowice 
www.duchgor.org  sekretariat@duchgor.org 

4 

Spis Treści 

Wstęp ............................................................................................................................................ 6 
1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizacją lokalnej 

strategii rozwoju (LSR) ............................................................................................................15 

1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer 
w tym rejestrze ...................................................................................................... 15 

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa ...................................................................... 15 

1.3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany 
składu LGD ............................................................................................................ 21 

1.4. Struktura rady lub innego organu, do którego wyłącznej właściwości należy wybór 
operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej 
„organem decyzyjnym” ........................................................................................... 23 

1.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego ............................ 30 

1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego ............. 33 

1.7. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji ............... 38 

2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności .............................47 

2.1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami........................ 47 

2.2. Uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i 
kulturowe .............................................................................................................. 47 

2.3. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i 
gospodarczego oraz poziomu aktywności społecznej ................................................. 62 

2.4. Specyfika obszaru objętego LSR oraz sposób jej wykorzystania .................................. 66 

3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy ...............68 
4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć 

służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane 
operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami” .............................................................................74 

5. Określenie misji LGD................................................................................................................97 
6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR. ..................................................................98 
7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR. ............. 100 
8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR. ............... 101 
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 
rozwoju 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. .......................... 103 

9.1 Procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR103 

9.2 Procedura wyboru operacji ...................................................................................... 106 

9.3. Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru ....................................................... 120 



Lokalna Strategia Rozwoju – Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania   ul. Daszyńskiego 29 
„Partnerstwo Ducha Gór”  58-522 Mysłakowice 
www.duchgor.org  sekretariat@duchgor.org 

5 

9.5. Procedura odwoławcza od decyzji Rady .................................................................. 128 

10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji. ............................................................ 130 
11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR. .................................................................... 134 
12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR. ............................................................................... 139 
13. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej. ......................................................... 141 
14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym 

LSR. ..................................................................................................................................... 143 
15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach 

innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR ......................................................... 146 
16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich. .............................. 147 
17. Informacja o dołączanych do LSR załącznikach. ....................................................................... 148 
Spis tabel .................................................................................................................................... 149 
Spis rysunków ............................................................................................................................. 151 
Literatura .................................................................................................................................... 152 
 
 



Lokalna Strategia Rozwoju – Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania   ul. Daszyńskiego 29 
„Partnerstwo Ducha Gór”  58-522 Mysłakowice 
www.duchgor.org  sekretariat@duchgor.org 

6 

Wstęp  

Program Leader w okresie programowania na lata 2007-2013 

 Okres programowania 2007-2013 środków pomocowych Unii Europejskiej oznacza 
kontynuację polityki regionalnej Unii Europejskiej i kolejny okres dostosowywania się Polski do 
standardów Unii Europejskiej. Wyrównywaniu dysproporcji pomiędzy Polską a pozostałymi krajami Unii 
Europejskiej służy Polityka Regionalna Unii Europejskiej.  W przypadku obszarów wiejskich 
wyrównywaniu dysproporcji i wspieraniu rolnictwa służy dodatkowo Wspólna Polityka Rolna. W 
przypadku wsi zasadniczym celem w ramach polityki regionalnej jest zmniejszanie 
istniejących różnic w poziomie życia mieszkańców wsi w stosunku do mieszkańców miast 
oraz rozwój wsi. Zmniejszenie dysproporcji pojmowane jest wieloaspektowo: zarówno w sferze 
miękkich działań społecznych, gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, jak i działań inwestycyjnych. 

 W ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Regionalnej Unii Europejskiej Polska 
przyjęła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). W 
ramach tego programu utworzono Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej (tutaj m.in. działanie „Odnowa i rozwój wsi”) oraz Oś 4 LEADER (tutaj m.in. 
Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju – m.in.„małe projekty”), w ramach których możliwe jest 
finansowanie działań służących poprawie jakości życia mieszkańców i rozwój wsi. 

 Program Leader to europejski program wspierający społeczności wiejskie, działające w partnerski 
sposób.  

 Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991r. stanowi nowe podejście do 
rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego i skutecznego realizowania polityki 
wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w proces podejmowania decyzji 
na poziomie lokalnym.  

 W krajach Unii Europejskiej powstało ponad 1000 Lokalnych Grup Działania (LGD) 
funkcjonujących na poziomie lokalnym. W Polsce działa około 330 grup. Przez swoje działania i 
inicjatywy dają pole do aktywności mieszkańcom wsi, wykorzystując w sposób innowacyjny lokalne 
zasoby przyrodniczo-kulturowe, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i promocji obszarów 
wiejskich.  

 Program LEADER zakłada partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: publicznym, społecznym i 
ekonomicznym oraz na tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań celem wymiany doświadczeń, 
wzajemnej współpracy i realizacji wspólnych projektów. Jest to warunek konieczny dla Programu 
LEADER. 
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Warunki udziału w działaniach Leader 

 Leader skierowany jest do obszarów wiejskich spójnych terytorialnie zamieszkałych przez 10-150 
tys. mieszkańców. W celu jego realizacji powinna powstać Lokalna Grupa Działania (LGD) – 
zarejestrowana jako stowarzyszenie – w skład, której wejdą przedstawiciele sektora publicznego 
(samorządy) społecznego (organizacje) ekonomicznego (przedsiębiorcy). Grupa ta powinna opracować 
program wspólnych działań w formie dokumentu- Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), powinien on 
opisywać takie obszary tematyczne jak: poprawa jakości życia na wsi, tworzenie pozarolniczych miejsc 
pracy, aktywizowanie mieszkańców i budowanie kapitału społecznego, wykorzystanie zasobów 
przyrodniczych i kulturowych w rozwoju lokalnym. Wdrożeniu LSR będą służyły środki Unii Europejskiej 
kierowane w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz aktywność mieszkańców i partnerów 
zaangażowanych w LGD.  

 Od 2009 r. mieszkańcy zamieszkali na obszarze LGD będą mogli ubiegać się o 
pomoc finansową w zakresie następujących działań (dalej zwanych operacjami): 

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

 

Zakres operacji Działań Leader 

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(Dz. U z 2007 r. nr 200, poz. 
1442 z późniejszymi zmianami) 

Beneficjenci: 
O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów  
o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, 

 który: 
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,   
b) jest pełnoletnia i nie ukończył 60 roku życia,  
c) ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: 

- gminy wiejskiej lub 
- gminy – miejsko wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 

tys. mieszkańców lub 
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. 

mieszkańców, 
d) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie 

przepisów 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 (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 
21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych 
w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych, 

e) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej  
w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej 
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"Programem", 
f) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres  
co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy, 

g) nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej, 

 jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność 
do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez  tego 
rolnika albo ten rolnik był domownikiem rolnika posiadającego takie gospodarstwo rolne 
albo jego małżonkiem. 

Zakres pomocy: pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności  
w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej 
lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 
usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług 
transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów 
leśnych;  magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych 
z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych (pełen wykaz znajduje się w 
załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być 
przyznana pomoc”). 
Wysokość pomocy: 

 Pomoc ma formę zwrotu maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji, 
 Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w gospodarstwie 

rolnym w okresie realizacji programu (2009-2015) nie może przekroczyć  
100 000 zł, 

 Płatności - refundacja poniesionych kosztów etapowo lub za cały projekt.  

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dziennik Ustaw z 
2008 r. Nr 139 poz. 883, z późniejszymi zmianami) 

Beneficjenci:  

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna: 

1) która: 
a) podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako 

mikroprzedsiębiorca, 
b)  jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
c) jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia, 
d) nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, 
e)  nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie 

przepisów 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 (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 
1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem  
nr 1698/2005", oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego 
rozporządzenia lub przepisów odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji 
operacji, 
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f) w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące 
działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub 
leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: 

- wiejskiej lub 
- gminy-miejsko wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. 

mieszkańców lub 
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. 

mieszkańców, 
g)  w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą 

obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce 
zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest  
w miejscowości należącej do LGD, 

2)  której, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie 
pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania "Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienie" objętego Programem Operacyjnym "Kapitał 
Ludzki 2007-2013". 

Zakres pomocy: usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usługi dla ludności; sprzedaży 
hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; roboty i usługi budowlane oraz 
instalacyjne; usługi turystyczne oraz związanych ze sportem, rekreacją  
i wypoczynkiem; usługi transportowe; usługi komunalne; przetwórstwo produktów rolnych lub 
jadalnych produktów leśnych;  magazynowanie lub przechowywania towarów; wytwarzanie 
produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. 
(Pełen zakres znajduje się w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia „Wykaz działalności 
gospodarczych, w których może być przyznana pomoc”). 
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:  

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: 

  100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 
miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest 
zakresem rzeczowym operacji; 

  200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 
miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest 
zakresem rzeczowym operacji; 

  300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w 
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym 
operacji. 

 Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji,  
 Płatność- refundacja poniesionych kosztów etapowo za cały projekt.  

 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji 
programu (w latach 2009-2015), nie może przekroczyć 300 000 zł. W przypadku 
przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość 
pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu wynosi 100 000 
zł.  

 

Odnowa i rozwój wsi 
Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i 
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trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 
2008 r. Nr 38 poz. 220 z późniejszymi zmianami) 

 

Beneficjenci: 
  gminie;  
  instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 

terytorialnego; 
 osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania — na operacje, w 
ramach których są ponoszone koszty określone w § 4 ust. 1 pkt 5, 12, 14—16 
rozporządzenia  

 organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego  
Zakres pomocy: 

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:   

 budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje 
rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z 
wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków 

 budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury lub 
targowisk 

 budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek 
rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów 
sportowych, z włączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub 
przedszkoli;” 

 zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji 
społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;  

  związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze 
względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne, w szczególności 
poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia 
ulicznego;  

  urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc 
wypoczynku;  

  budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;  
  zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do 

rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;  
 rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 

ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej 
architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc 
pamięci;  

  zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji 
budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;  

 budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych 
przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, 
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punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;  
 odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej 

wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i 
odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;”, 

 wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu 
uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i 
dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w 
pkt 1-12;  

 zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich — koniecznego 
do realizacji operacji; 

 zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;  
  ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji 

Ogólne zasady finansowania: 
 refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta,  

w wysokości nie przekraczającej 80% tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości 
– nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji programu,  

 wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku operacji 
realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym że kwotę tę dzieli się 
proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości,  

 wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być równa lub  
niższa niż 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie 
pomocy.  

 
Małe projekty  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. 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 (Dz. U. nr 138, poz. 868, z późniejszymi 
zmianami) 

Beneficjenci    

1) osoba fizyczna, która: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) jest pełnoletnia,  

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej „LSR”, 
lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo 

2) osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym 
ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub 
prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa. 

1) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez: 

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych 
mechanicznie, 

b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla 
podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 
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udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz 
z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy, 

c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z 
promocją lokalnych walorów, 

d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich; 

2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: 

a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z 
wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, 

b) promocję lokalnej przedsiębiorczości, 

c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych 
obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów; 

3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: 

a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej 
oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, 
przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących obszaru objętego LSR, 

b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub 
oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie 
obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów 
oraz bazy gastronomicznej; 

4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego 
dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi 
formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; 

5) promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego 
przez: 

a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, 

b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, 

c) kultywowanie: 

— miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, 

— języka regionalnego i gwary, 

— tradycyjnych zawodów i rzemiosła, 

d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, 
o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich; 

e) promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 

f) urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, 
odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i 
zagospodarowanie terenu wokół nich; 

6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, 
których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne 
dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub 
usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: 

a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, 

b) promocję produktów lub usług lokalnych, 

c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach 
działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych 
wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, 

e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych 
wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, 

f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych — z wyłączeniem działalności rolniczej; 

7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków 
prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w 
gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej. 

Wysokość pomocy: na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 
80% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt 
operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy niż 100 tys. zł w okresie realizacji 
programu (2009-2015). 

 

Zasady składania wniosków do LGD  

Wnioski powinny być zgodne z Lokalna Strategią Rozwoju. Termin naboru będzie ogłaszała 
Lokalna Grupa Działania. Wnioski do finansowania będzie wybierała Rada LGD. 

 

Leader będzie także finansować Funkcjonowanie LGD oraz: 

Nabywanie umiejętności i aktywizacja 

Pomoc przyznawana dla LGD w ramach działania może w szczególności dotyczyć:  

- badań nad obszarem objętym LSR, 
- informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR, 
- szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR, 
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- wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD, 
- szkolenia lokalnych liderów, 
- animowania społeczności lokalnych, 
- kosztów bieżących LGD,  

 

Wdrażanie projektów współpracy  
- wspólne przedsięwzięcia realizowane przez LGD. 

 

 

Więcej informacji www.prow.dolnyslask.pl oraz www.minrol.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prow.dolnyslask.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
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1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki 
odpowiedzialnej za realizacją lokalnej strategii rozwoju (LSR)  

 

1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego i numer w tym rejestrze  

 

Nazwa Lokalnej Grupy Działania  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”  

 

Status Prawny Lokalnej Grupy Działania  

Stowarzyszenie, które powstało w oparciu o art. 15 ustawy z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008r. Nr 98, poz. 634).  

 

Data wpisu do Krajowego rejestru Sądowego  

13.01.2009 r.  

 

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym  

0000321321 

 

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa  

 W 2004 roku trzy gminy Kotliny Jeleniogórskiej (Mysłakowice, Podgórzyn i Janowice Wielkie) 
zaczęły budować partnerstwo. Inicjatorem i liderem tych działań oraz podmiotem aplikującym o środki 
finansowe na ten cel była Gmina Mysłakowice. Rozpoczął się proces budowania partnerstwa w ramach 
projektu "Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej", ze środków Pilotażowego Programu 
LEADER+ I schemat. Gmina Mysłakowice zdecydowała się na koordynację projektu przez osobę 
wywodzącą się z organizacji pozarządowych oraz równocześnie sektora gospodarczego. Była to bardzo 
dobra decyzja, ponieważ proces budowania partnerstwa został wzbogacony o inny sposób działania, inne 
podejście oraz zyskał większą wiarygodność w środowiskach społecznych i gospodarczych.  Ze strony 
gmin zostały wydelegowane zespoły zadaniowe.  
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 W budowaniu partnerstwa skupiono  się wokół projektu najbardziej zaangażowanych mieszkańców 
wsi, wypracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz założono Fundację 
Partnerstwo Ducha Gór. Powstała Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich dla trzech gmin: 
Mysłakowice, Podgórzyn i Janowice Wielkie, zakładała poprawę jakości życia mieszkańców poprzez 
zastosowanie nowoczesnych technologii i know-how oraz podnoszenie wartości produktów lokalnych. W 
dniu 28.03.2006 r. aktem notarialnym została założona Fundacja Partnerstwo Ducha Gór" z siedzibą w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach. Partnerstwo utworzyło 34 fundatorów, z trzech sektorów.  

Sektor publiczny:  
1. Maria Patejuk-Stenzel 
2. Bogumiła Kowalczyk-Lukas 
3. Grzegorz Truchanowicz 

Sektor społeczny:  
4. Stowarzyszenie „Pegaz” 
5. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Faktor” 
6. Stowarzyszenie Miłośników Sosnówki 
7. Magdalena Taurogińska 
8. Bogdan Mioduszewski  
9. Romuald Fabiański  
10. Damian Dąbek  
11. Halina Grabowska – Wysocka  
12. Maria Szorkin  
13. Roman Hanus  
14. Bolesław Bałuczyński  
15. Bogusław Trzaska  
16. Augustyn Wilczyński  
17. Dorota Goetz  
18. Krystyna Pisarska  
19. Helena Nawrot  
20. Kamila Czerwoniak  
21. Renata Wysoczańska  
22. Władysław Kurowski  
23. Jerzy Wateha  
24. Agnieszka Tomasik  
25. Katarzyna Pędrak  
26. Andrzej Płatkowski  
27. Wojciech Wojciechowicz  
28. Lidia Murawiak  
29. Janina Jaszczur  

Sektor gospodarczy:  
30. Marcin Sobaszek - Agencja Inicjatyw Szkoleniowych  
31. Jan Ogłaza - Produkcja i Sprzedaż Ryb  
32. Andrzej Krawicz - Szałas Muflon  
33. Maciej Modzelewski – BIKETOUR  
34. Jarosław Ratyński – Stałe zawieranie umów ubezpieczeniowych i usługi finansowe.  

  

 Działalność fundacji opierała się głównie na realizacji projektu "Duch Gór on-line. Nowy wymiar 
promocji" i w ramach tego projektu realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach Pilotażowego Programu LEADER+ Schemat II, Sektorowy Program Operacyjny 
„Restrukturyzacja modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. 
Projekt był realizowany w okresie od kwietnia 2007 r. do maja 2008 r. W ramach projektu zrealizowano:  

1. Projekt badawczy - inwentaryzację zasobów 3 gmin - kulturowych, ludzkich, naturalnych, 
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infrastruktury na podstawie wywiadów, ankiet, analiza dostępnych danych w celu przygotowania 
materiału do portalu i przewodnika.  

2. Portal internetowy www.duchgor.org, w 4 językach: polskim, czeskim, niemieckim i angielskim.  

3. Przewodnik z mapami w nakładzie 10 tys. egz. przewodnika i 10 tys. map.  

4. Film reklamowy partnerstwa.  

5. System Identyfikacji Wizualnej partnerstwa oraz przedmioty reklamowe.  

6. Szkolenia w zakresie nowych technologii w promocji i usługach, szkolenia dotyczące produktu 
turystycznego i produktu lokalnego, wiedzy o regionie.  

7. Działania dotyczące promocji i sprzedaży produktów lokalnych: wyjazdy na targi, organizacja 
lokalnych imprez: Dni Tyrolskie/Piknik Agroturystyczny 2007 w Mysłakowicach, Cudze chwalicie – 
swego nie znacie czyli Rudawski Jarmark Rozmaitości w Janowicach Wielkich wrzesień 2007, Góry 
obdarzą cię wszystkim - Piknik Rodzinny w Janowicach Wielkich wrzesień 2007, Kiermasz 
Adwentowy 2007 w Pałacu Łomnica.  

8. Utworzenie standardów Marki Ducha Gór, systemu certyfikacji produktów i usług.  

9. Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi LGD - wyjazd studyjny do Fundacji Bieszczadzkiej  

 

Ponadto fundacja realizowała inne działania partnerskie:  

1. Zrealizowała projekt współfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich „Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej” w roku 2007.  

2. Zrealizowała Plany Odnowy Miejscowości dla gmin Jeżów Sudecki, Podgórzyn i Janowice Wielkie w 
roku 2008.  

3. Przystąpiła również do wspólnego porozumienia wszystkich gmin i miast Kotliny Jeleniogórskiej w 
sprawie promocji regionu w 2007 r.  

4. W 2008 r. partnerstwo uzyskało nagrodę Starosty Jeleniogórskiego za Promocję Powiatu 
Jeleniogórskiego.  

 

 W latach 2006-2008 partnerstwo zmieniało się i dojrzewało. Od dystansowania się i obojętności do 
działań partnerstwa po wzrost przekonania samorządów do idei partnerstwa i zaufania do jego działań. W 
2007 roku do partnerstwa przystąpiły kolejne gminy: Jeżów Sudecki i Karpacz. Partnerstwo pozyskiwało 
nowych partnerów, nowych lokalnych liderów, animatorów życia na wsiach oraz producentów lokalnych, 
również doświadczenia. Partnerstwo Ducha Gór dzięki realizacji projektu w ramach II schematu oraz 
innych projektów uzyskało dobry wizerunek, rozpoznawalny dla innych samorządów, partnerów i 
mieszkańców.  

 W związku ze zmianą przepisów, po zakończeniu realizacji II Schematu pilotażowego programu 
LEADER+ Lokalna Grupa Działania podjęła w kwietniu 2008 roku decyzję o zmianie formy prawnej 
partnerstwa na stowarzyszenie, zgodnie z art. 15 ustawy z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008r. Nr 98, poz. 634). Opracowano nowy statut, jednak proces 
podejmowania decyzji przez Rady Gmin był długotrwały, proces trwał do jesieni 2008 r. Efektem tych 
działań jest zupełnie nowa, nie tylko forma prawna partnerstwa, ale również większa aktywność gmin w 
partnerstwie oraz wielu nowych członków – partnerów. Szczegółowe i ilościowe dane dotyczące 

http://www.duchgor.org/
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procesu budowania partnerstwa oraz członków stowarzyszenia przedstawiono w dalszych częściach w 
zestawieniu tabelarycznym.  

 

Tabela 1 Zestawienie wydarzeń dotyczących budowania Partnerstwa Ducha Gór 

Lp. Nazwa spotkania Data Miejsce 
Ilość 
osób 

1 
Seminarium informacyjne rozpoczynające realizację projektu „Partnerstwo na rzecz 
rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej” w ramach Programu Leader+, Schemat I  

05.10.2005 Łomnica 30 

2 Warsztaty organizacyjne dla zespołu koordynacyjnego  11.10.2005 Mysłakowice 14 

3 
Szkolenie dla grupy liderów lokalnych, „Budowanie partnerstwa trójsektorowego na 
obszarach wiejskich”  

21.10.2005 Mysłakowice 37 

4 Warsztaty aktywizujące dla liderów lokalnych, „Pokonać bierność”  28.10.2008 Podgórzyn 17 

5 Warsztaty dla liderów „Cel i zasady funkcjonowania partnerstwa lokalnego  08.11.2005 Komarno 17 

6 Warsztaty dla liderów „Cel i zasady funkcjonowania partnerstwa lokalnego  09.11.2005 Łomnica 16 

7 Warsztaty liderów z mieszkańcami wsi „Nic o nas bez nas”  14.11.2005 Mysłakowice 28 

8 Warsztaty liderów z mieszkańcami wsi „Nic o nas bez nas”  15.11.2005 Janowice Wielkie 24 

9 Warsztaty liderów z mieszkańcami wsi „Nic o nas bez nas”  16.11.2005 Podgórzyn 11 

10 Warsztaty liderów z mieszkańcami wsi „Nic o nas bez nas”  21.11.2005 Bukowiec 24 

11 Warsztaty liderów z mieszkańcami wsi „Nic o nas bez nas”  22.11.2005 Komarno 8 

12 Warsztaty liderów z mieszkańcami wsi „Nic o nas bez nas”  23.11.2005 Miłków 15 

13 Warsztaty liderów z mieszkańcami wsi „Nic o nas bez nas”  28.11.2005 Łomnica 19 

14 Warsztaty liderów z mieszkańcami wsi „Nic o nas bez nas”  28.11.2005 Sosnówka 21 

15 Warsztaty liderów z mieszkańcami wsi „Nic o nas bez nas”  29.11.2005 Karpniki 21 

16 Warsztaty liderów z mieszkańcami wsi „Nic o nas bez nas”  29.11.2005 Radomierz 10 

17 Warsztaty liderów z mieszkańcami wsi „Nic o nas bez nas”  02.12.2005 Trzcińsko 8 

18 Warsztaty liderów z mieszkańcami wsi „Nic o nas bez nas”  02.12.2005 Przesieka 9 

19 Warsztaty liderów z mieszkańcami wsi „Nic o nas bez nas”  05.12.2005 Mysłakowice 22 

20 Warsztaty tematyczne nad strategią  14.12.2005 Mysłakowice 24 

21 Warsztaty tematyczne nad strategią  16.12.2005 Podgórzyn 14 

22 Warsztaty tematyczne nad strategią  20.12.2005 Janowice Wielkie 10 

23 Warsztaty tematyczne nad strategią  12.01.2006 Mysłakowice 10 

24 Warsztaty tematyczne nad strategią  17.01.2006 Janowice Wielkie 17 

25 Opłatkowe spotkanie osób niepełnosprawnych – działanie promocyjne  21.01.2006 Mysłakowice 0 

26 Warsztaty tematyczne nad strategią  24.01.2006 Mysłakowice 24 

27 Spotkanie z ludźmi biznesu - działanie promocyjne  24.01.2006 Łomnica 0 

28 Warsztaty tematyczne nad strategią  26.01.2006 Sosnówka 11 

29 Regulamin i statut LGD – prezentacja na I spotkaniu roboczym LGD  28.01.2006 Bukowiec 41 

30 Warsztaty tematyczne nad strategią  01.02.2006 Mysłakowice 20 

31 Założenie LGD – Założenie Fundacji Partnerstwo Ducha Gór  03.02.2006 Mysłakowice 25 

32 Warsztaty tematyczne nad strategią  08.02.2006 Mysłakowice 23 

33 Warsztaty tematyczne nad strategią (grupa nowych technologii)  17.02.2006 Mysłakowice 10 

34 Warsztaty tematyczne nad strategią (grupa – produkt lokalny)  17.02.2006 Mysłakowice 11 

35 Posiedzenie Zarządu  23.02.2006 Mysłakowice 4 

36 Zebranie Fundatorów Fundacji  03.03.2006 Mysłakowice 28 

37 I Posiedzenie Rady Fundacji  03.03.2006 Mysłakowice 22 

38 Seminarium wyjazdowe,  04.03.2006 
Mysłakowice, Lubiąż, 

Ścinawa 
25 

39 Posiedzenie Zarządu Fundacji  09.03.2006 Mysłakowice 4 

40 Bal Sponsora – działanie promocyjne  04.02.2006 Łomnica 0 

41 Konferencja inauguracyjna – prezentacja ZSROW  15.03.2006 Łomnica 36 

42 Posiedzenie Zarządu  04.04.2006 Mysłakowice 4 

43 Posiedzenie Zarządu  12.04.2006 Mysłakowice 4 

44 Posiedzenie zarządu  19.04.2006 Mysłakowice 8 
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45 Współorganizacja Dni Tradycji Tyrolskich  1-2.05.2006 Mysłakowice 16 

46 Posiedzenie Zarządu  18/05.2006 Mysłakowice 3 

47 Posiedzenie Rady Fundacji  18.05.2006 Mysłakowice 22 

48 Współorganizacja projektu „Genialny Mozart” w ramach Nocy Świętojańskiej  06.2006 Mysłakowice 78 

49 Posiedzenie Zarządu  07.06.2006 Mysłakowice 3 

50 Współorganizacja Dni Promocji Gminy Mysłakowice  01-02.07.2006 Mysłakowice 14 

51 Posiedzenie Zarządu  05.09.2006 Mysłakowice 3 

52 Wyjazd na targi POLAGRA FARM 2006  12-15.10.2006 Poznań 12 

53 
Organizacja Konferencji „Identyfikacja i promocja produktów regionalnych i tradycyjnych 
w województwie dolnośląskim  

06.11.2006 Łomnica 31 

54 
Wyjazd na międzynarodową konferencję pod nazwą: ”Leader In the new member states 
– rural development through Leader  

13-17.11.2006 Thinay, Węgry 2 

55 Posiedzenie Zarządu  22.11.2006 Mysłakowice 4 

56 Kiermasz Adwentowy w Pałacu i Parku Łomnica  03.12.2006 Łomnica 18 

57 Udział w warsztatach dla aktywnych liderów działających na terenie Dolnego Śląska  08-10.12.2006 Lubiechowa 3 

58 Udział w spotkaniach Lokalnych Grup Działania na terenie Polski i Dolnego Śląska  
15-16.05.2006 27-

28.11.2006 
Warszawa 2 

59 Udział w cyklu szkoleń organizowanych przez Fundację Ekologiczną Zielona Akcja  11.2006 - 02.2007 Dolny Śląsk 1 

60 Posiedzenie Zarządu  16.01.2007 Mysłakowice 5 

61 Konferencja UMWD  18.01.2007 Wrocław 1 

62 Posiedzenie Zarządu  16.02.2007 Mysłakowice 5 

63 
Prezentacja LSR na warsztatach – Program Rozwoju turystyki w Gminie Mysłakowice na 
lata 2007-2015  

19.02.2007 Mysłakowice 12 

64 Posiedzenie Zarządu  02.03.2007 Mysłakowice 4 

65 Posiedzenie Zarządu  26.03.2007 Mysłakowice 4 

66 Posiedzenie Rady Fundacji  26.03.2007 Mysłakowice 19 

67 Posiedzenie Rady Fundacji  14.05.2007 Mysłakowice 21 

68 Posiedzenie Zarządu  21.05.2007 Mysłakowice 3 

69 Posiedzenie Rady Fundacji  12.06.2007 Mysłakowice 9 

70 Udział w targach rolniczych – Piotrowice 2007  24.06.2007 Piotrowice 13 

71 Szkolenie – Wykorzystanie nowych technologii w promocji i usługach 25-26.06.2007 Mysłakowice 40 

72 Szkolenie – Wykorzystanie nowych technologii w promocji i usługach  13.07.2007 Mysłakowice 38 

73 Szkolenie wiedza o regionie i opracowanie indywidualnych ofert turystycznych  27-28.07.2007 Janowice Wielkie 21 

74 Posiedzenie Zarządu  03.08.2007 Mysłakowice 4 

75 Szkolenie wiedza o regionie i opracowanie indywidualnych ofert turystycznych  10-11.08.2007 Podgórzyn 25 

76 Szkolenie wiedza o regionie i opracowanie indywidualnych ofert turystycznych  24-25.08.2007 Mysłakowice 20 

77 Szkolenie – Wykorzystanie nowych technologii w promocji i usługach  07-08.09.2007 Mysłakowice 21 

78 
170 lecie przybycia Tyrolczyków do Mysłakowic. Tradycja i produkt lokalny naszym 
dziedzictwem  

15-16.09.2007 Mysłakowice 24 

79 Posiedzenie Zarządu  17.09.2007 Mysłakowice 4 

80 Góry obdarzą cię wszystkim – Janowickie pożegnanie lata – piknik rodzinny  29.09.2007 Janowice Wielkie 35 

81 Targi FARMA 2007  28-30.09.2007 Poznań 22 

82 Posiedzenie Rady Fundacji  4.10.2007 Mysłakowice 15 

83 Posiedzenie Zarządu  10.10.2007 Mysłakowice 4 

84 Szkolenie – Wykorzystanie nowych technologii w promocji i usługach 12-13.10.2007 Mysłakowice 20 

85 Warsztaty dla mieszkańców w ramach FIO  19.11.2007 Karpacz 11 

86 Warsztaty dla mieszkańców w ramach FIO  21.11.2007 Mysłakowice 30 

87 Warsztaty dla mieszkańców w ramach FIO  21.11.2007 Wrzeszczyn 6 

88 Warsztaty dla mieszkańców w ramach FIO  22.11.2007 Komarno 26 

89 Warsztaty dla mieszkańców w ramach FIO  22.11.2007 Jeżów Sudecki 19 

90 Warsztaty dla mieszkańców w ramach FIO  23.11.2007 Dziwiszów 31 

91 Warsztaty dla mieszkańców w ramach FIO  27.11.2007 Janówek 21 

92 Warsztaty dla mieszkańców w ramach FIO  27.11.2007 Chrośnica 25 

93 Warsztaty dla mieszkańców w ramach FIO  28.11.2007 Płoszczyna 12 

94 Warsztaty dla mieszkańców w ramach FIO  28.11.2007 Czernica 37 

95 Warsztaty dla mieszkańców w ramach FIO  29.11.2007 Janowice Wielkie 33 
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96 Warsztaty dla mieszkańców w ramach FIO  29.11.2007 Siedlęcin 80 

97 Warsztaty dla mieszkańców w ramach FIO  30.11.2007 Miłków 12 

98 Kiermasz Adwentowy  02.12.2007 Łomnica 12 

99 Szkolenie „Aktywni mieszkańcy – odnowa wsi i miasteczek”  6-7.12.2007 Karpacz 15 

100 Seminarium „Razem czy osobno – partnerstwo na rzecz rozwoju kotliny jeleniogórskiej”  12.12.2007 Jelenia Góra 52 

101 Posiedzenie Rady Fundacji  13.12.2007 Mysłakowice 20 

102 
Szkolenie „produkt lokalny szansą rozwoju dla obszarów wiejskich w ramach PROW 
2007-2013,  

13-14.12.2007 Mysłakowice 21 

103 Kiermasz Adwentowy  16.12.2007 Łomnica 12 

104 Szkolenie „Umiejętności osobiste i społeczne lidera”  15-16.12.2007 Karpacz 15 

105 Szkolenie ”Prawne i formalne możliwości działania grup odnowy miejscowości”  27-28.12.2007 Karpacz 15 

106 Współpraca w ramach sieci partnerstw  04-05.01.2008 Szczepanów 3 

107 Posiedzenie Zarządu  08.01.2008 Mysłakowice 4 

108 Warsztaty dotyczące opracowania Planu Odnowy Miejscowości  22.01.2008 Chrośnica 25 

109 Warsztaty dotyczące opracowania Planu Odnowy Miejscowości  23.01.208 Płoszczyna 12 

110 Warsztaty dotyczące opracowania Planu Odnowy Miejscowości  24.01.2008 Siedlęcin 80 

111 Targi Turystyczne Drezno  25-27.01.2008 Drezno 3 

112 Posiedzenie Rady Fundacji  05.02.2008 Mysłakowice 20 

113 Warsztaty „opracowanie standardu marki Ducha Gór”  14.02.2008 Krogulec 15 

114 Warsztaty „opracowanie standardu marki Ducha Gór”  14.02.2008 Strużnica 14 

115 Warsztaty dotyczące opracowania Planu Odnowy Miejscowości  15.02.2008 Czernica 12 

116 Warsztaty „opracowanie standardu marki Ducha Gór”  19.02.2008 Dąbrowica 9 

117 Warsztaty dotyczące opracowania Planu Odnowy Miejscowości  21.02.2008 Dziwiszów 12 

118 Warsztaty dotyczące opracowania Planu Odnowy Miejscowości  22.02.2008 Siedlęcin 22 

119 Warsztaty dotyczące opracowania Planu Odnowy Miejscowości  28.02.2008 Chrośnica 7 

120 Warsztaty dotyczące opracowania Planu Odnowy Miejscowości  23.02.2008 Płoszczyna 8 

121 Warsztaty dotyczące opracowania Planu Odnowy Miejscowości  27.02.2008 Janówek 27 

122 Warsztaty dotyczące opracowania Planu Odnowy Miejscowości  28.02.2008 Chrośnica 7 

123 Warsztaty dotyczące opracowania Planu Odnowy Miejscowości  29.02.2008 Płoszczyna 8 

124 Warsztaty dotyczące opracowania Planu Odnowy Miejscowości  03.03.2008 Jeżów Sudecki 17 

125 Warsztaty „opracowanie standardu marki Ducha Gór”  10.03.2008 Miłków 10 

126 Warsztaty „opracowanie standardu marki Ducha Gór”  11.03.2008 Sosnówka 12 

127 Wyjazd Studyjny  13-16.03.2008 Bieszczady 17 

128 Warsztaty „opracowanie standardu marki Ducha Gór”  26.03.2008 Sosnówka 10 

129 Warsztaty „opracowanie standardu marki Ducha Gór”  27.03.2008 Miłków 7 

130 Warsztaty „opracowanie standardu marki Ducha Gór”  04.04.2008 Mniszków 15 

131 Szkolenie: Produkt lokalny - możliwości pozyskania wsparcia finansowego na rozwój”  10-11.04.2008 Mysłakowice 22 

132 Warsztaty „opracowanie standardu marki Ducha Gór”  11.04.2008 Janowice Wielkie 12 

133 Warsztaty „opracowanie standardu marki Ducha Gór”  26.04.2008 Mysłakowice 8 

134 10 Międzynarodowe Targi Turystyczne TOUR TEC  09-10.05.2008 Jelenia Góra 14 

135 Spotkanie nowych partnerów LGD  18.07.2008 Mysłakowice 14 

136 Posiedzenie Zarządu  16.09.2008 Mysłakowice 3 

137 Posiedzenie Rady Fundacji  18.09.2008 Mysłakowice 11 

138 Spotkanie z Tour-operatorami – Bruksela, Belgia  13-15.10.2008 Bruksela 3 

139 Posiedzenie Rady Fundacji  21.10.2008 Mysłakowice 20 

140 Spotkanie zespołu zadaniowego do spraw opracowania charakterystyki LSR  18.11.2008 Mniszków 5 

141 Weinachten 2008  21-23.11.2008 Frankfurt 3 

142 Warsztaty dotyczące LSR  25.11.2008 Jeżów Sudecki 18 

143 Spotkanie zespołu zadaniowego do spraw opracowania charakterystyki LSR  26.11.2008 Mysłakowice 4 

144 Warsztaty dotyczące LSR  1.12.2008 Jeżów Sudecki 25 

145 
Spotkanie zespołu zadaniowego opracowanie procedur i regulaminów, lokalnych 
kryteriów 

02.12.2008 Jeżów Sudecki  

146 Warsztaty dotyczące LSR  2.12.2008 Karpacz 10 

147 Warsztaty dotyczące LSR  4.12.2008 Podgórzyn 20 
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148 Warsztaty dotyczące LSR  8.12.2008 Mysłakowice 35 

149 Warsztaty dotyczące LSR  9.12.2008 Janowice Wielkie 10 

150 Spotkanie zespołu zadaniowego do spraw opracowania charakterystyki LSR  9.12.2008 Jelenia Góra 4 

151 Warsztaty dotyczące LSR  11.12.2008 Karpacz 22 

152 Weinachtsmarkt Eupen  12-14.12.2008 Eupen, Belgia 3 

153 Warsztaty dotyczące LSR  18.12.2008 Mysłakowice 17 

154 Spotkanie zespołu zadaniowego ds. opracowania LSR  05.01.2009 Mysłakowice 3 

155 
Spotkanie zespołu zadaniowego opracowanie procedur i regulaminów, lokalnych 
kryteriów 

   

156 Warsztaty dotyczące LSR  06.01.2009 Janowice Wielkie 14 

157 Spotkanie nowych partnerów  06.01.2009 Janowice Wielkie 7 

158 Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia  07.01.2009 Mysłakowice 7 

159 Spotkanie zespołu zadaniowego ds. opracowania wskaźników i ewaluacji  07.01.2009 Mysłakowice 4 

160 Spotkanie zespołu zadaniowego ds. opracowania wskaźników i ewaluacji  09.01.2009 Podgórzyn 6 

 

1.3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub 
zmiany składu LGD  

 Charakterystyka członków zawiera się w tabeli dotyczącej sektorowości partnerów oraz w tabeli 
doświadczeń partnerów, gdzie określono specyfikę działań ze względu na realizowane działania i 
projekty. 

Tabela 2 Struktura partnerów LGD w rozbiciu na reprezentowane sektory 
L.P. SEKTOR PUBLICZNY   SEKTOR SPOŁECZNY     SEKTOR GOSPODARCZY  

1 GMINA PODGÓRZYN  1 
GMINNE ZRZESZENIE LZS  

MYSŁAKOWICE  
1 

SZTUKA OGRODÓW-L´ART. DES 

JARDINS SP. Z O.O.  

2 GMINA JEŻÓW SUDECKI  2 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 

KARPNIK 
2 

AGENCJA INICJATYW 

SZKOLENIOWYCH  

3 GMINA JANOWICE WIELKIE  3 
FUNDACJA PARTNERSTWO 

DUCHA GÓR 
3 MENDYK EMIL 

4 MIASTO KARPACZ  4 
FUNDACJA DOLINY PAŁACÓW I 

OGRODÓW  
4 

GOLDNET BOŻENA 

SOKOŁOWSKA 

5 GMINA MYSŁAKOWICE  5 STOWARZYSZENIE PEGAZ  5 
WYCIĄG NARCIARSKI “POD 

WANGIEM” 

6 
GMINNY OŚRODEK 

KULTURY MYSŁAKOWICE 
6 

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-

KULTURALNE FAKTOR  
6 M-NET MICHAŁ DUSZYŃSKI 

7 

GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ 

IM. WANDY RUTKIEWICZ 

W JANOWIACH WIELKICH 

7 
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W 

MYSŁAKOWICACH   
7 

SZAŁAS “MUFLON” ANDRZEJ 

KRAWICZ 

  8 
STOWARZYSZENIE SOŁECTWA 

WOJANÓW-BÓBRÓW  
8 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W KARPACZU 

  9 
STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCY 

GMINIE  
9 

AUGUSTYN WILCZYŃSKI - 

ROLNIK 

  10 
KÓŁKO ROLNICZE W 

MYSŁAKOWICACH  
10 

OW KALINIEC BRONISŁAWA 

CHWAŁEK 

  11 FUNDACJA FORUM STANISZÓW 11 
CENTRUM SPORTOWO 

REKREACYJNE AS 

  12 MARIA PATEJUK-STENZEL 12 WILLA IRENA MARCIN JASIŃSKI 

  13 RENATA WYSOCZAŃSKA 13 
ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI-

ROLNIK 

  14 ROMAN KRUKOWSKI 14 INVOLUTE ANNA SIUDZIŃSKA 

  15 ANNA KUROWSKA 15 “QUASAR” JERZY BORYS 
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  16 
NATALIA PONIATOWSKA-

WASIAK 
16 

P.P.H.U “KARPATKA” DARIUSZ 

DELEKTA 

  17 MARIA SZORKIN 17 P.P.H.U JAN LUPA 

  18 JERZY WATEHA  18 ANDRZEJ CZERSKI - ROLNIK 

  19 EWA SZTURO 19 JANINA ZIMMER - ROLNIK 

  20 JOANNA KOPAŁA 20 
GOSPODARSTWO RYBACKIE JAN 

OGŁAZA 

  21 
STOWARZYSZENIE 

ŁOMNICZANIE 
21 SALON LNIANY REGINA ROSA 

  22 BARBARA MATYJA 22 
PENSJONAT TOREJA  

MICHAŁ KLAGA 

  23 JADWIGA CZUDIAK 23 
”KOLGLASS” HURT-IMPORT-

EXPORT RYSZARD KOLAT 

  24 JOLANTA PIĄTKOWSKA 24 GALERIA MINERAŁÓW KARPACZ 

  25 KRYSTYNA MATUSIAK 25 GOETZ-CONSULTING 

  26 JANINA JASZCZUR 26 
SKRUSZAKOWO KAMILA 

SKRUSZANIEC 

  27 BEATA GRZESIAK 27 

ART-EL CERAMIKA 

ARTYSTYCZNA ELŻBIETA 

TELATYŃSKA 

  28 BARBARA SOKOŁOWSKA 28 
KLT S.C. ZYGRYD SZYGULA 

KORNELIA SZYGULA 

  29 BEATA MAKUTYNOWICZ 29 
GOLDEN EVENTS GROUP ANNA 

MORZYSZEK 

  30 FUNDACJA ZDROWA WIEŚ 30 

SCHRONISKO SAMOTNIA 

MAGDALENA SIEMASZKO-

ARCIMOWICZ 

  31 FUNDACJA DOMINIUM ŁOMNICA   

  32 
FUNDACJA CARITA ŻYĆ ZE 

SZPICZAKIEM 
  

  33 JANUSZ MĘDRYKIEWICZ   

  34 RAFAŁ ESPENSZYT   

  35 
STOWARZYSZENIE ODNOWY I 

ROZWOJU WSI GRUSZKÓW 
  

  36 MACIEJ ZAWIERUCHA   

  37 
AGNIESZKA ŚLIPKO-

STRZAŁKOWSKA 
  

  38 EWA SIDOR   

  39 ADLONA KUJAWA   

  40 BOGUSŁAWA DEJA   

  41 

STOWARZYSZENIE 

SYMPATYKÓW GMINY 

MYSŁAKOWICE PROMOCJI 

REGIONU I AGROTURYSTYKI 

  

 

Struktura partnerów Stowarzyszenia wykazuje przewagę udziału wszystkich sektorów: społecznego, i 
gospodarczego w stosunku do sektora publicznego. 
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Rysunek 1 Udział poszczególnych sektorów w Stowarzyszeniu 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

1.4. Struktura rady lub innego organu, do którego wyłącznej właściwości należy 
wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, 
zwanych dalej „organem decyzyjnym”  

Organem decyzyjnym Stowarzyszenia jest Rada. Składa się z 14 osób, które są wybierane przez Walne 
Zebranie na okres 4 lat.  

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach przyjętej 
przez stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.  

Tabela 3 Skład Rady Stowarzyszenia 

Lp Nazwa Członka 
Sektor z 
jakiego 

pochodzi 

Reprezentuje 
Funkcja w 

strukturze LGD 

1. Sylwia, Monika Musiał społeczny 
Stowarzyszenie 
„PEGAZ” 

przewodnicząca 

2. Krzysztof, Jerzy Korzeń społeczny 
Fundacja „Dolina 
Pałaców i Ogrodów” 

z-ca 
przewodniczącej 

3. 
Magdalena, Maria 
Chmielińska – Rozenek 

publiczny 
Gminny Ośrodek 
Kultury 
Mysłakowice 

członek 

4. 
Czesław, Jan 
Bureś 

społeczny 
Gminne Zrzeszenie 
LZS Mysłakowice 

członek 

5. 
Janina, Rozalia 
Radomska 

społeczny 
Stowarzyszenie 
Sołectwa Wojanów 
– Bobrów 

członek 

6.  Augustyn Wilczyński gospodarczy 
Osoba fizyczna 
wykonująca 
działalność rolniczą 

członek 
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7. 
Halina, Janina Gołda – 
Krajewska 

gospodarczy 
Sztuka Ogrodów – 
L’ART. DES 
JARDINS sp.z.o.o. 

członek 

8. 
Janina, Stanisława 
Jaszczur 

gospodarczy 
Agencja Rozwoju 
Wsi 

członek 

9. Agata Wolak publiczny 
Gmina Jeżów 
Sudecki 

członek 

10. Danuta Śliwińska publiczny Gmina Podgórzyn członek 

11. 
Maria, Elżbieta Patejuk 
– Stenzel 

społeczny 
Koło Gospodyń 
Wiejskich 

członek 

12. Alicja, Barbara Kozak publiczny 
Gmina Janowice 
Wielkie 

członek 

13. 
Bogumiła, Wanda 
Kowalczyk – Lukas 

publiczny Gmina Mysłakowice członek 

14. 
Ewa, Romualda 
Nidzgorska 

publiczny Miasto Karpacz członek 

 

                     

społeczny 
35,71%

gospodarczy 
21,43%

publiczny 
42,86%

Udział poszczególnych sektorów w Radzie 
Stowarzyszenia

 

Rysunek 2 Udział poszczególnych sektorów w Radzie Stowarzyszenia 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Rada Stowarzyszenia posiada w swoim składzie reprezentantów wszystkich sektorów. Sektor 
publiczny stanowi 42,86%, społeczny stanowi 35,71% składu, a gospodarczy 21,43%. 
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Rysunek 3 Udział kobiet i mężczyzn w Radzie Stowarzyszenia 

Źródło: Opracowanie własne 

Zarząd Stowarzyszenia, czyli potencjał administracyjny. 

Tabela 4 Skład Zarządu Stowarzyszenia 

Dorota Goetz Doświadczenie zawodowe Kwalifikacje 

 
Podmiot delegujący: 
Fundacja  
Partnerstwo Ducha Gór 
 
 
Pełniona funkcja: 
Prezes 
 
 
Zakres odpowiedzialności w 
LGD: 
Dyrektor biura 
 
 

- główny specjalista ds programów 
Powiatowy Urząd Pracy Jelenia Góra  

2004-2005 

- kierownik Referatu Funduszy 
Strukturalnych Powiatowy Urząd Parcy 
Jelenia Góra 2005-2006 

 

- działalność gospodarcza w latach: 
1993-1998, w latach 2001-2007, od 
2008 do chwili obecnej 

 

- trener firmy I-Consulting - prowadzenie 
szkoleń z zakresu funduszy 
strukturalnych, ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz prowadzenia zajęć grupowych 

 

- prowadzenie pensjonatu ekolgicznego 
w latach 1996-2003 

- wykształcenie wyższe specjalność 
pedagogika resocjalizacyjna 

 

- specjalista ds. funduszy europejskich 
dla organizacji pozarządowych 

 

- studium metod psychokorekcyjnych 

 

- szkolenia z zakresu pozyskiwania i 
rozliczania środków finansowych UE, 
obsługi klienta i inne; 

Marcin Sobaszek Doświadczenie zawodowe Kwalifikacje 

 
Podmiot delegujący: 
Agencja Inicjatyw 
Szkoleniowych 
 
Pełniona funkcja: 
Wiceprezes 

-  stowarzyszenie "Jowisz"  
10.07.1999 - 31.05.2000 Specjalista ds. 
organizacyjnych, instruktor zajęć, 
asystent koordynatora 

-  RCWIP 01.06.2000 - 31.12.2000 
asystent koordynatora 

- wykształcenie - Pedagogika o 
specjalności doradztwo społeczne 

- szkolenia doskonalące umiejętności -   
z zakresu prowadzenia szkoleń, 
doradztwa, konsultacji 
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- RCWIP 01.01.2001 - 30.06.2001 
koordynator projektów 

- RCWIP 01.07.2001 - 30.06.2003 
(Dyrektor Biura) 

- RCWIP 01.07.2003 - 31.12.2004 
Specjalista ds. obsługi organizacji 
pozarządowych. 

- od 16.03.2005 - własna działalność 
gospodarcza  
-  budowanie partnerstw lokalnych, 
pozyskiwania funduszy, zarządzania 
organizacją, rozwoju obszarów 
wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich,   

- szkoła Trenerów Organizacji 
Pozarządowych STOP, 

Ewa Szturo Doświadczenie zawodowe Kwalifikacje 

 
Podmiot delegujący: 
Gmina Podgórzyn 
 
 
Pełniona funkcja: 
Członek   
 
 

- praca w firmie Milo Media Sp. z o.o. 

- praca w firmie Corporate Media 22 Sp. 
z o.o. 

- praca w firmie Berlitz Poland Sp. z o.o. 

- praca w Urzędzie Gminy w 
Podgórzynie 2007-2008 

 

- wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów 
we Wrocławiu 
- akademia Ekonomiczna im. Oskara 
Langego we Wrocławiu 

- cykl szkoleń Akademii EFS: 
„Budowanie i zarządzanie zespołem 
projektowym”; „Budowanie projektu w 
kontekście okresu programowania 2007-
2013”; „Zarządzanie projektem” 

- szkolenie Centrum Szkoleń 
Administracji Publicznej „Grupy ERGO” 
pt.: „Kodeks postępowania 
administracyjnego – źródłem aktów 
administracyjnych” 

- warsztaty zorganizowane przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego: „Podstawowe Zasady SI 
BENEFIT 7” 

 

Jerzy Wateha Doświadczenie zawodowe Kwalifikacje 

 
Podmiot delegujący: 
Gmina Mysłakowice 
 
 
Pełniona funkcja: 
Skarbnik 
 
 

- z-ca wójta gminy w Mysłakowicach od 
2007 do chwili obecnej 

- kierownik ds. administracyjno-
księgowych w firmie DIALOG S.A. 

- współwłaściciel i kierownik firmy 
budowlanej Zakład Ogólnobudowlany 
Jerzy Wataha 

- Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, 
Administracji i Ekonomii, UMWD - RPO 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007-2013 

- szkolenie dla benificjentów o 
dofinansowanie do działania 3.1 
"Infrastruktura drogowa" oraz 4.2 
"Infrastruktura wodno-ściekowa" 
-  UMWD - RPO dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata szkolenie w 
zakresie wypełniania wniosków 
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-Procedury oceny oddziaływania na 
środowisko 

- metodologia opracowania studium 
wykonalności - analiza ekonomiczno-
finansowa 

Katarzyna Michalska-
Bochynek 

Doświadczenie zawodowe Kwalifikacje 

 
Podmiot delegujący: 
Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne Faktor 
 
Pełniona funkcja: 
Sekretarz 
 
 

- kierownik finansowy Sądu w Jeleniej 
Górze od 2004 do chwili obecnej 

- działalność agroturystyczna od 2006 

- Urząd Skarbowy Jelenia Góra – 
księgowość budżetowa 2003-2004 

- 1995-2003 Narodowy Bank Polski 
w Jeleniej Górze specjalista ds. 
bankowości 

-1992-1995 Spółka Adwokacka BGJ w 
Jeleniej Górze – kierownik biura 

- studia zawodowe - ekonomika turystyki 
AE we Wrocławiu 

 
- studia magisterskie - gospodarka 
miejska i samorządowa AE we 
Wrocławiu 

 

- studia podyplomowe – rachunkowość i 
kontrola finansowa – AE Wrocław 

 

- studia podyplomowe – finanse i 
rachunkowość budżetowa – Instytut 
ORGMASZ Warszawa 

 

- kurs zarządzania projektami UE – ECB 
Jelenia Góra 

Edward Dudek Doświadczenie zawodowe Kwalifikacje 

 
Podmiot delegujący: 
Gmina Jeżów Sudecki 
 
 
Pełniona funkcja: 
Członek 
 
 

- od 1992 do dziś wójt gminy Jeżów 
Sudecki 

 

- 1989 – 1992 praca w JZO na 
stanowisku technolog i kierownik 
wydziału 

 

- wykształcenie wyższe techniczne, mgr 
inżynier mechanik. 
 
- studia podyplomowe - zarządzanie 
strategiczne 

Anita Pawłowicz Doświadczenie zawodowe Kwalifikacje 

 
Podmiot delegujący: 
Gmina Janowice Wielkie 
 
 
Pełniona funkcja: 
Członek 
 
 

- OD 03.09.2011-30.03.2012 r. Naczelnik 
Dziłału Finansowo-Księgowego PKP 
Energetyka Zakład Dolnośląski 

- 01.04.2012 r. – nadal  asystent wójta 
Gminy Janowice Wielkie 

- Akademia Ekonomiczna im. O. 
Langego we Wroclawiu, Wydział 
Ekonomiki Turystyki i Hotelarstwa 

- kurs „Zdobywanie pozarolniczych 
kwalifikacji zawodowych przez 
mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-
wiejskich” 

Joanna Kopała Doświadczenie zawodowe Kwalifikacje 
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Podmiot delegujący: 
Miasto Karpacz 
 
 
Pełniona funkcja: 
Członek 

- powołana uchwałą Nr III/8/2002 Rady 
Miejskiej w Karpaczu  z dnia 
 4 grudnia 2002 do pełnienia Funkcji  
Sekretarza Gminy  Karpacz 

 

- studia  zawodowe i mgr na  Wydziale 
Gospodarki Regionalnej i Turystyki o 
kierunku : Zarządzanie Miastem 

-  posiada poświadczenie 
bezpieczeństwa Nr PO-12/p do 
dokumentów  stanowiących tajemnice 
służbową/państwową  oznaczonych 
klauzulą zastrzeżone i poufne 

- odbyła szkolenia pn."Podejście Lider w 
2007-2013 jako narzędzie  rozwoju 
obszarów wiejskich" 

Jędrzej Wasiak-Poniatowski Doświadczenie zawodowe Kwalifikacje 

 
Podmiot delegujący: 
Stowarzyszenie Mieszkańcy 
Gminie 
 
Pełniona funkcja: 
Członek 

- prowadzona od 2002 r. działalność 
gosp. z zakresu IT, konsultingu i szkoleń 
- przodownik Górskiej Turystyki 
Jeździeckiej PTTK 
- praca na stanowisku informatyka w 
szkole podstawowej 

- studia magisterskie - Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu, spec. 
informatyka w zarządzaniu  
- studia doktoranckie UE, kier. ekonomika 
i organizacja przedsiębiorstw 
- ukończony kurs dydaktyczny na UE 
- kursy doskonalące z zakresu rozwoju 
obszarów wiejskich 

Joanna Dumin Doświadczenie zawodowe Kwalifikacje 

 
Podmiot delegujący: 

Dominium Łomnica Fundacja 
Rozwoju Krajobrazu 
Kulturowego 

 
Pełniona funkcja: 
Członek 

- 1997-2001 przedstawiciel handlowy 
Agencji Reklamowo-Infoirmacyjnej „TOP” 
(Muzyczne Radio) w Jeleniej Górze 

- 2001-nadal specjalista ds. marketingu w 
S.P.Dz. i W. „Nowiny Jeleniogórskie” 

- wykształcenie średnie ogólne 

- kurs kwalifikacyjny III stopnia z dziedziny 
teatru 

 

Zarząd stowarzyszenia posiada w swoim składzie reprezentantów wszystkich sektorów. 
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Rysunek 4 Udział poszczególnych sektorów w Zarządzie Stowarzyszenia 
 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Istotnym faktem jest zachowanie w składzie Zarządu parytetu kobiet i mężczyzn, zgodnie ze statutem, 
gdzie żadna z grup nie jest reprezentowana w udziale mniejszym niż 40%.  

kobiety 
60%

mężczyźni 
40%

Proporcje kobiet i mężczyzn w Zarządzie 
Stowarzyszenia

  

Rysunek 5 Proporcje kobiet i mężczyzn w Zarządzie Stowarzyszenia 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Warunki lokalowe 

 

Powierzchnia biura: 69,6 m2  
 
Liczba pomieszczeń: 3 
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Liczba stanowisk pracy: 3 
 
Wydzielone miejsce na archiwum: tak 
 
Możliwość obsługi potencjalnych beneficjentów: tak  
 
Dostęp do 6 sal na spotkania grupowe w gminach członkowskich oraz Gminnym Ośrodku 
Kultury w Mysłakowicach 
 
Dostęp do Internetu: tak  
 
Dostępny sprzęt biurowy: 5 komputerów, 2 drukarki, 1 urządzenie wielofunkcyjne, faks, 
telefon, rzutnik. 
 
Dodatkowe informacje: Siedziba LGD znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Mysłakowicach 
 
Dokładne dane teleadresowe: ul. Daszyńskiego 29, 58-533 Mysłakowice 
 
Biuro: 58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3-go Maja 25 

 

1.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego 

 

Określenie sposobu powołania i zmian w składzie organu decyzyjnego 

 Sposób zgłaszania kandydatów na członków Rady określono W § 23 statutu, gdzie wskazano 
członków i sposób rekomendowania do organów stowarzyszenia, w tym do Rady. Członkowie 
Stowarzyszenia, którzy posiadają status jednostki samorządu terytorialnego mają wyłączne prawo do 
rekomendowania  maksimum trzech kandydatów do władz Stowarzyszenia. Natomiast członkowie 
Stowarzyszenia, którzy są osobami fizycznymi, rolnikami lub osobami prowadzącymi działalność 
gospodarczą mają  prawo rekomendowania tylko własnej osoby jako kandydata do władz 
Stowarzyszenia. Rekomendacje powinny być składane na piśmie na co najmniej 7 dni przed datą 
Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonywany będzie wybór. Rekomendacje składa się 
osobiście w siedzibie Stowarzyszenia albo drogą pocztową. Rekomendacja zawiera: 

a) nazwę, dane adresowe podmiotu rekomendującego lub imię i nazwisko osób rekomendujących 
b) imię i nazwisko osoby rekomendowanej, jej miejsce zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, 

adres e-mail, szczegółową informację o spełnieniu wymogów określonych w § 28 ust. 4-7, § 29 
ust. 6-8 i 11-13 oraz § 30 ust. 5-7 Statutu.   

c) nazwę organu, do którego rekomenduje się danego kandydata; 
d) oświadczenia osoby rekomendowanej o wyrażeniu zgody na kandydowanie do konkretnego 

organu Stowarzyszenia; o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez LGD oraz o 
niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej; 

e) podpis osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu rekomendującego oraz pieczęć 
nagłówkową. 

Wymagania jakie powinien spełniać kandydat na członka Rady:. 

1. Członkowie Rady powinni spełniać co najmniej dwa z następujących wymogów: 
a) posiadać wykształcenie wyższe lub średnie; 
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b) ukończyć szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader; 
c) legitymować się co najmniej 1 rokiem doświadczenia w strukturach podmiotu rekomendującego; 
d) posiadać doświadczenie w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

2. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione 
umyślnie.  

 Ponadto zgodnie z zapisami statutu: Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji 
Rewizyjnej ani Zarządu oraz Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu, oraz 
członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 
lub podległości z tytułu zatrudnienia.  

 Do rekomendacji powinien być dołączony życiorys kandydata. Zarząd sprawdza kandydatury do 
władz Stowarzyszenia pod względem spełnienia przez kandydatów wymogów, ustala listę kandydatów z 
uwzględnieniem parytetów równowagi terytorialnej i sektorowej, tzn. ustala listy wyborcze. Wybór 
członków władz Stowarzyszenia, w tym Rady, dokonywany jest w drodze głosowania tajnego. 
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia dysponują jednym głosem. Głosy oddaje się na wybranego 
kandydata znajdującego się na liście wyborczej. Wybór uznaje się za dokonany, gdy za danym 
kandydatem opowiedziała się zwykła większość głosujących przy obecności co najmniej 1/3 ilości 
członków posiadających prawo głosu. Wybrani członkowie władz Stowarzyszenia na pierwszym 
posiedzeniu tego organu wybierają spośród siebie osoby piastujące poszczególne stanowiska w danym 
organie.  

 W § 24 określono sposób wyboru i odwoływania członków Rady. Członkowie Rady są wybierani i 
odwoływani przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania. Liczba członków Rady 
ustalona jest każdorazowo przez Walne Zebranie Członków w liczbie nie mniejszej niż 8 osób. Rada 
składa się z co najmniej 50% przedstawicieli 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, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami 
z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie równości 
mężczyzn i kobiet, działających na obszarze, którego dotyczy lokalna strategia rozwoju (parytet 
równowagi sektorów), przy czym w składzie Rady nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% 
mężczyzn (parytet równowagi płci). Rada może ze swego grona wybrać Przewodniczącego, dwóch 
Wiceprzewodniczących i Sekretarza. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania 
określa regulamin Rady, który stanowi zał. nr……do LSR. Ponadto Walne Zebranie Członków przy 
przyjmowaniu bierze pod uwagę następujące aspekty: 

-  Rada składa się z co najmniej 50% członków, którzy posiadają doświadczenie w zakresie 
realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków 
unijnych, 

- Co najmniej jedna osoba spośród członków Rady powinna posiadać udokumentowaną znajomość 
przynajmniej jednego języka roboczego UE (angielski, francuski lub niemiecki) w stopniu 
umożliwiającym swobodne porozumiewanie się 

- Co najmniej 50% członków Rady powinno zamieszkiwać obszar objęty działalnością Lokalnej 
Strategii Rozwoju przez okres co najmniej 3 lata przed ich powołaniem. 

 

Natomiast § 22 statutu mówi o sposobie zmiany składu Rady. Mandat członka Rady wygasa przed 
upływem kadencji z powodu: 

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

b) pisemnej rezygnacji, 
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c)   śmierci,  

d) odwołania przez Walne Zebranie Członków, 

W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji 
Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu organu na okres do upływu kadencji w 
liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.  

 

Rozszerzanie składu LGD albo jej partnerów 

 Formuła funkcjonowania partnerstwa jest otwarta. Każda osoba fizyczna, organizacja 
pozarządowa, firma (niezależnie od formy prawnej), gmina oraz jednostka samorządu może przystąpić do 
partnerstwa, to jest stać się jego członkiem. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać 

1) osoba fizyczna, która: 

a) jest pełnoletnia, 

b) posiada obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa bez względu na miejsce 
zamieszkania, 

c) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 

d) przedstawi pisemną rekomendację (wskazanie) przynajmniej dwóch podmiotów, w tym lokalnego 
samorządu, działających na obszarze, którego dotyczy Lokalna Strategia Rozwoju: 

 partnera społecznego 
 partnera gospodarczego 
 lokalny samorząd, będący członkiem stowarzyszenia 

 związek międzygminny 
 inną osobę prawną, której działalność związana jest z realizacją celów Stowarzyszenia, 
 przedsiębiorcę, 
 grupę 15 osób fizycznych zamieszkałych na obszarze, którego dotyczy Lokalna Strategia 

Rozwoju, nie pozostających  z osobą fizyczną w związku małżeńskim, ani też w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.  

e) złoży deklarację członkowską, 
f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.  

2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która: 

a) działa na obszarze, którego dotyczy Lokalna Strategia Rozwoju, 

b) wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia, 

c) jest jednostką samorządu terytorialnego lub partnerem gospodarczym i społecznym, w tym 
organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zajmująca się 
działaniami zbieżnymi z celami stowarzyszenia, 

d) przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do Lokalnej Grupy 
Działania,  

e) złoży deklarację członkowską 

f) wskaże osobę reprezentującą ją w Lokalnej Grupie Działania 

Ponadto osoba/podmiot ubiegający się o członkostwo w stowarzyszeniu składa wraz z deklaracją 
następując dokumenty:  

 - poświadczające formę prawną podmiotu: odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej; w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej wymagana jest 
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jedynie deklaracja oraz oświadczenie o działaniu lub zamieszkaniu na terenie LGD; 

- odpowiednią uchwałę w przypadku podmiotów takich jak ngo, gminy lub inny dokument zgodnie ze 
statutem lub odpowiednimi przepisami, wskazujący decyzję o przystąpieniu do LGD wraz ze 
wskazaniem osoby reprezentującej podmiot w Walnym Zebraniu Członków. 

- rekomendacje podmiotu do odpowiedniego organu stowarzyszenia,  

- życiorys kandydata 

- w przypadku rekomendowania osoby do organów stowarzyszenia dokumenty poświadczające 
doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich 
współfinansowanych ze środków unijnych, 

- dokumenty poświadczające znajomość przynajmniej jednego języka roboczego UE (angielski, francuski 
lub niemiecki) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, w tym oświadczenie 
kandydata, 

- oświadczenie o zamieszkaniu (od kiedy) na obszarze objętym działalnością Lokalnej Strategii Rozwoju 
lub oświadczenie o działaniu na tym obszarze. 

 

 Obecnie LGD nie posiada zatrudnionych pracowników, jednak przy naborze na stanowiska 
pracownicze będzie przestrzegana zasada nie zatrudniania w biurze LGD członka Rady. Wymóg ten 
określa opis stanowisk, w części: inne wymagania konieczne. 
 
 Ponadto statut stowarzyszenia zawiera zapisy dotyczące przejrzystości i rozdziału decyzji od 
zarządzania. § 29 pkt. 10 mówi o tym, że członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji 
Rewizyjnej ani Zarządu, a pkt. 13 tego samego paragrafu mówi o tym, że Członkowie Rady nie mogą 
pozostawać z członkami Zarządu, oraz członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani też w 
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Dodatkowo Regulamin 
Rady § 14 określa procedurę wyłączenia Członka Rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w razie 
zaistnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności członka Rady w ocenie 
złożonych wniosków, szczególnie w sytuacji ubiegania się przez członka Rady o wybór jego operacji lub 
podmiotu, który reprezentuje. Obowiązek składania deklaracji bezstronności występuje w stosunku do 
każdego ocenianego przez Radę wniosku. Wzór deklaracji bezstronności stanowi zał. nr 1 do Regulaminu 
Rady. 

Regulamin Rady w zał. nr 1 

 

1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu 
decyzyjnego 

Osoby wchodzące w skład organu decyzyjnego LGD Partnerstwo Ducha Gór posiadają niezbędne 
i udokumentowane doświadczenie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader. 
Zdecydowana większość osób przeszła specjalistyczne szkolenia dotyczące partnerskiego podejścia i 
zasady współpracy trójsektorowej. Ponadto osoby te posiadają praktyczne doświadczenie współpracy z 
Fundacją Partnerstwo Ducha Gór, która od początku swojego istnienia wdrażała podejście Leader na 
terenie naszego LGD.  

 Osoby wchodzące w skład organu decyzyjnego w większości są zameldowane na terenie LGD oraz 
50% z nich deklaruje znajomość języka roboczego Unii Europejskiej.  

 Osiem osób wchodzących w skład organu decyzyjnego posiadają doświadczenie w zakresie 
realizacji operacji i projektów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych  
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ze środków Unii Europejskiej. Są to doświadczenia wynikające z wykonywanej etatowo pracy lub  
ze zleceń zewnętrznych oraz własnych projektów. 

Zestawienie doświadczeń przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 5 Kwalifikacje i doświadczenie wchodzących w skład organu decyzyjnego 

Lp. 

Nazwisko i 
imię/imiona 

członka 
organu 

decyzyjnego 
LGD 

Wiedza i doświadczenie 
Dokumenty potwierdzające wiedzę i 

doświadczenie  

1 2 3 4 

    Szkoła średnia "Technik hodowca" świadectwo dojrzałości technikum zawodowego 

  
 Agata 

Szkolenie "Nowe kwalifikacje-nowe możliwości-
ożywienie zawodowe osób odchodzących od 
rolnictwa" 

zaświadczenie Centrum Edukacji Atut 

 1 
 Wolak 

Szkolenie "LGD w nowym okresie programowania- 
jak profesjonalnie przygotować i zrealizować Lokalną 
Strategię Rozwoju" 

zaświadczenie "LGD w nowym okresie 
programowania - jak profesjonalnie przygotować i 
zrealizowac Lokalną Strategię Rozwoju" 

  
  Szkolenie"Aroturystyka szansą na biznes" 

certyfikat uczestnictwa "Agroturystyka szansą na 
biznes" nr. 20/2008 

  

  
Szkolenie SPO "Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich" 

zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu 
Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszaró wiejskich"  

 
Agata 

Szkolenie "Zasady ekologicznego prowadzenia 
upraw i chowu zwierząt" 

Zaświadczenie "Zasady ekologicznego 
prowadzenia upraw i chowu zwierząt" nr. F/067/07 

  
Wolak (c.d.) 

Prowadzenie od 1987r. gospodarstwa rolnego, a od 
2002r  ekologicznego 

Certyfikat zgodności Agro Bio Test nr 04198-A 

  

  Współrealizacja projektów unijnych 

Oświadczenie męża Zbigniewa Wolak o 
współrealizacji projektów w ramach programu 
przedakcesyjnego Sapard w ramach umów: 
18347/741-010052/04, 04329-61413-
OR0100257/06, 00836-61413-OR0100047/05 wraz 
z umowami 

  
  

Szkolenie "Podejście LEADERw latach 2007-2013 
jako narzędzie rozwoju terenów wiejskich" 

Zaświadczenie "Podejście Leader w latach 2007-
2013 jako narzędzie rozwoju terenów wiejskich" 

  
  

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych, Politologia 

dyplom studiów wyższych nr. WSINP-
5250/PD/110/01/02 

  
  

Urząd Gminy Janowice Wielkie, inspektor ds.. 
Integracji z Unią Europejską, współpracy z zagranicą 
i promocji gminy 

umowa o pracę, aneks do umowy o pracę, zakres 
czynności 

  
  

 Szkolenie "Planowanie i realizacja projektów na 
rzecz społeczności lokalnych" 

zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach 
"Planowanie i realizacja projektów na 
rzeczspołeczności lokalnych"  

2 
Alicja Szkolenie "Ewaluacja projektów społecznych" 

zaświadczenie ukończenia szkolenia "Ewaluacja 
projektów społecznych" 

  Kozak 

Szkolenie dla absolwentów-stażystów "Moja gmina w 
Unii Europejskiej" 

zaświadczenie ukończenia szkolenia dla 
absolwentów-stażystów "Moja gmina w Unii 
Europejskiej" 

  
  

Szkolenie dla Liderów Inicjatyw Młodzieżowych 
"STARTER" 

zaświadczenie uczestnictwa w Szkoleniu dla 
Liderów Inicjatyw Młodzieżowych "STARTER" 

  
  

Koordynacja projektu "Optymizm pilnie 
pposzukiwany" 

Zaświadczenie Prezesa Stowarzyszenia Polsko-
Niemiecko-Duńskiego "Rudawy" 

  

  

Prowadzenie warsztatów aktywizujących z 
mieszkancami wsi Janowice Wielkie i Komarno w 
ramach projektu "Partnerstwo na rzecz rozwoju 
Kotliny Jeleniogórskiej" 

umowa o dzieło nr FIO/35/F/2007 

  
  Szkolenie "Natura 2000 - partnerstwo dla przyrody" 

zaświadczenie udziału w szkoleniu "Natura 2000 - 
partnerstwo dla przyrody" 
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Szkolenie "Podejście LEADER w latach 2007-2013 
jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich 

zaświadczenie udziału w szkoleniu "Podejście 
LEADER w latach 2007-2013 jako narzędzie 
rozwoju obszarów wiejskich 

    Wykształcenie średnie techniczne i rolnicze Świadectwo ukończenia technikum zawodowego  

3 
Augustyn Rolnik wykwalifikowany 

Świadectwo kwalifikacyjne "Rolnik 
wykwalifikowany" nr. 3340/80 

  
Wilczyński 

Szkolenie "Podejście Leader w latach 2007-2013 
jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich" 

Zaświaczenie o uczestnictwie w szkoelniu 
Podejście Leader w latach 2007-2013 jako 
narzędzie rozwoju obszarów wiejskich 

  
  

Studia licencjackie, kierunek: zarządzanie i 
marketing  

Dyplom ukończenia studiów nr. 486 

  
  

Studia podyplomowe dla pracowników samorzadu 
terytorialnego 

Świadectwo ukończenia studiów nr 16/2004 

  
  

Uniwersytet Zielonogórski, studia magisterskie, 
kierunek:zarządzanie i marketing 

Dyplom ukonczenia studiów nr 1074 

  
Bogusława 

Fundusz Współpracy - Program Agrolinia w ramach 
projektu "Przygotowanie społeczności wiejskiej do 
działań typu Leader 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla 
animatorów partnerst lokalnych 

4 

Kowalczyk 

Polska Federacja Tyrystyki Wiejskiej "Gospodarstwa 
Gościnne" -szkolenie z zakresu podnoszenia 
konkurencyjności polskiej oferty turystycznej 
rozwijającej sie na terenach wiejskich" 

zaświadczenie udziłu w szkoleniu  "Podnoszenie 
konkurencyjności polskiej oferty turystycznej 
rozwijającej się na terenach wiejskich (…)" 

  
Lukas 

Szkolenie "Podejście Leader w latach 2007-2013 
jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich" 

Zaświaczenie o uczestnictwie w szkoelniu 
Podejście Leader w latach 2007-2013 jako 
narzędzie rozwoju obszarów wiejskich 

 
 

Doświadczenie w zakresie realizacji projektów "Town 
Twening" 

Umowa o dzieło nr 2/SZ-TT/03 

     Wykształcenie średnie Świadectwo dojrzałości Technikum Zawodowego  

    Instruktor sportu Pismo - Legitymacja Instruktorska nr 7521/I/S/2000 

5 
Czesław Szkolenie "Natura 2000 Partnerstwo dla Przyrody" 

Zaświadczenie udziału "Natura 2000 Partnerstwo 
dla Przyrody" 

  
Bureś 

Szkolenie "Podejście Leader w latach 2007-2013 
jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich" 

Zaświadczenie udziału "Podejście Leader w latach 
2007-2013 jako narzędzie rozwoju obszarów 
wiejskich" 

  
  

Kierownik Wydziału Przędzalni Zakłady Lniarskie 
"Orzeł" S.A. 

Pismo-powierzenie stanowiska kierownika 

  
  

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu- Wydział 
Gospodarki Regionalnej i Turystyki o kierunku : 
Ekonomiki Turystyki i Hotelarstwa 

Dyplom ukończenia studiów licencjackich nr. 2624 

  
Ewa 

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu- Wydział 
Gospodarki Regionalnej i Turystyki o kierunku : 
Ekonomiki Turystyki i Hotelarstwa 

Dyplom ukończenia studiów magisterskich nr 2949 

6 

Nidzgorska 

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu- Wydział 
Gospodarki Regionalnej i Turystyki o kierunku : 
Ekonomiki Turystyki i Hotelarstwa Studia 
Podyplomowe - rachunkowość i kontrola finansowa 

Świadectwo ukonczenia studiów podyplomowych 
nr 687/01 

  
  

Uniwersytet Wrocławski - wydział Prawa i 
Administracj Studia Podyplomowe -prawo bankowe 

Świadectwo ukonczenia studiów podyplomowych 

  
  

Kierwonik Referatu Rozwoju Lokalnego, Funduszy 
Unijnych i Kontroli Wewnetrznej 

akt mianowania, zakres obowiązków, pismo o 
zmianie nazwy stanowiska 

  

  

Koordynowanie projektu "Skrzaty Karkonoskie i 
Młodziezowy Ratownik Górski - wyrównywanie szans 
edukacyjnych Przedszkolaków i Gimnazjalistów z 
Karpacza", Sporządzenie szczegółowej kalkulacji 
projektu "Przygoda z edukacją", Koordynacja 
projektu "TRANSKARKONOSZE - wzrost 
atrajcyjności turystycznej pogranicza polsko-
czeskiego (..)" 

umowa zlecenie 15/08, umowa o dzieło 
19D/07,umowa zlecenie 19/08  

    Poświadczenie bezpieczeństwa Poświadczenie Bezpieczeństwa nr. PO-22/p 

    Kwalifikacje księgowe Certyfikat księgowy nr. 5469/2004 

  
  

Szkolenie "Podejście Leader w latach 2007-2013 
jako narzędzie obszarów wiejskich"  

Zaświadczenie "Podejście Leader w latach 2007-
2013 jako narzędzie obszarów wiejskich"  

  
  Szkolenie "Natura 2000 Partnerstwo dla przyrody" 

Zaświadczenie "Natura 2000 Partnerstwo dla 
przyrody" 
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Szkolenie "Zasady zlecania zadań na rzecz 
organizacji pozarządowych i rozliczanie dotacji przez 
gminy oraz sposoby rozliczania otrzymanych dotacji 
przez organy pozarzadowe" 

Zaświadczenie "Zasady zlecania zadań na rzecz 
organizacji pozarządowych i rozliczanie dotacji 
przez gminy oraz sposoby rozliczania otrzymanych 
dotacji przez organy pozarzadowe" 

  
 Ewa 

Szkolenie "Warsztaty pracy kontrolera w jednostkach 
samorządu terytorialnego" 

Zaświadczenie "Warsztaty pracy kontrolera w 
jednostkach samorządu terytorialnego" 

  

 Nidzgorska 

Szkolenie"Zamówienia publiczne w praktyce. 
Szkolenie połączone z warsztatami", zaświadczenie 
"Kompleksowa realizacja zamówien publicznych" 

Zaświadczenie "Zamówienia publiczne w praktyce. 
Szkolenie połączone z warsztatami", 
zaświadczenie "Kompleksowa realizacja zamówien 
publicznych" 

  

 (c.d) 

"Szkolenie dla beneficjentów którzy planują składać 
wnioski o dofinansowanie do działania 3.1 
"Infrastuktura drogowa" oraz 4.2 "Infrastruktura 
wodno - ściekowa" Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2007 - 2013 

Certyfikat "Szkolenie dla beneficjentów którzy 
planują składać wnioski o dofinansowanie do 
działania 3.1 "Infrastuktura drogowa" oraz 4.2 
"Infrastruktura wodno - ściekowa" Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 

  
  Szkolenie "Zarządzanie projektami UE" 

Certyfikat ukończenia 8-miesięcznego 
praktycznego kursu pt. "Zarządzanie projektami 
UE" 

  
  

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie 

Dyplom ukończenia studiów wyższych nr 
Ogr/1690/68 

  
Halina 

Politechnika Warszawska, Wydział Architektury- 
Urbanistyka 

Świadectwo nr 85 ukonczenia Studium 
Podyplomowego 

7 

Gołda-
Krajewska 

Uprawnienia konserwatorskie parków zabytkowych Zaświadczenie nr 22/96 

  
  

Kierownik Pracowni Zieleni Pracowni Konserwacji 
Zabytków 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

  
  

Szkolenie "Podejście Leader w latach 2007-213 jako 
narzędzie rozwoju obszarów wiejskich" 

Zaświadczenie udziału "Podejście Leader w latach 
2007-213 jako narzędzie rozwoju obszarów 
wiejskich" 

  
  

Akademia Rolnicza we Wrocławiu na Wydziale 
Rolniczym - studia magisterskie 

Dyplom nr 2468, odpis skrócony aktu małżeństwa 

  
  

Koordynator projektu "Mikrobiznes - szansą dla 
rolników"  

umowa  o pracę oraz zakres obowiązków 

  
  Trener ROEFS 

zaświadczenie o  szkoleniu ROEFS, certyfikat nr K 
2/C/T/46  

8 
Janina 

Szkolenie "Partnerstwo jako forma aktywnej polityki i 
rynku pracy" 

zaświadczenie o ukonczeniu szkolenia 
"Partnerstwo jako forma aktywnej polityki i rynku 
pracy" 

  
Jaszczur 

Szkolenie "Wzmocnienie potencjału pracowników 
niepublicznych instytucji rynku pracy" 

zaświadczernie o ukonczeniu szkolenia 
"Wzmocnienie potencjału pracowników 
niepublicznych instytucji rynku pracy" 

  
  

Szkolenie " Podejście Leader w latach 2007-2013 
jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich" 

zaświadczenie               " Podejście Leader w 
latach 2007-2013 jako narzędzie rozwoju obszarów 
wiejskich" 

    Uniwersytet Wrocławski - kierunek Historia Sztuki Dyplom nr W-II/5384/5621/2006 

  
  Uniwersytet Wrocławski - Instytu Historii Sztuki 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
nr 1744/2007 

9 

Krzysztof 
Szkolenie "Zasady rachunkowości i zarządzanie 
finansami oraz rozliczania finsowego dotacji w 
organizacjach pozarządowych 

Zaświadczenie udziału "Zasady rachunkowości i 
zarządzanie finansami oraz rozliczania finsowego 
dotacji w organizacjach pozarządowych 

  

Korzeń 
Szkolenie " Pozyskiwanie funduszy europejskich na 
dziłalnośc organizacji pozarządowych w ramach 
nowego planowania na lata 2007-2013" 

zaświadczenie udziału " Pozyskiwanie funduszy 
europejskich na dziłalnośc organizacji 
pozarządowych w ramach nowego planowania na 
lata 2007-2013" 

  
  

szkolenie "Podejście Leader w latach 2007-2013 
jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich" 

zaświadczenie "Podejście Leader w latach 2007-
2013 jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich" 

  
Magdalena 
Chmielińska- 
Rozenek 
  

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w 
Poznaniu 

Dyplom nr 14608 

 10 

  
  
  

SzkoleniuePARTNERSTWO W PROJEKTACH 
Certyfikat ze szkolenia: PARTNERSTWO W 
PROJEKTACH 

Warsztaty PARTNERSTWO W PROJEKTACH 
Ceryfikat uczestnictwa w warsztatach: 
PARTNERSTWO W PROJEKTACH 

Szkolenie Działanie 3.1 i 3.2 ZPORR Certyfikat: Działanie 3.1 i 3.2 ZPORR 
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Warsztaty"Krok po kroku" EUROPEJSKA 
WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 

Certyfikat: "Krok po kroku" EUROPEJSKA 
WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 

 
Szkolenie OPRACOWYWANIE WNIOSKÓW DO PO 
MKiDN 

Zaświadczenie: Opracowywanie wniosków do PO 
MKiDN 

  
Szkolenie DOTACJE NA LATA 2007-2013 SZANSĄ 
NA ROZWÓJ 

 Certyfikat: DOTACJE NA LATA 2007-2013 
SZANSĄ NA ROZWÓJ 

  
Szkolenie "Podejście Leader w latach 2007-2013 
jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich" 

Zaświadczenie "Podejście Leader w latach 2007-
2013 jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich" 

    Specjalista ds. sportu, rekreacji i promocji umowa o pracę, zakres obowiązków 

  
  

Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii 
Sanitarnej - magister inżynierii środowiska 

Dyplom nr 1361/76 

  
  

Akademia Rolniczawe Wrocławiu, Wydziła Melioracji 
i Inżynierii Środowiska - wycena nieruchomości 

Świadectwo nr 698/GPN-3/40-34/97 

  
Maria 

Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu: Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Zaświadczenie uczestnictwa nr 39/PROW/DS. 

  
Patejuk- Warsztaty szkoleniowe dla instruktorów 

Dyplom ukonczenia warsztatów "Realizacja 
projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich  

11 
Stenzel 

Warsztaty szkoleniowe "Realizacja inwestycji 
infrastrukturalnych w gminach wiejskich" 

Dyplom ukonczenia "Realizacja inwestycji 
infrastrukturalnych w gminach wiejskich" 

  
  

Szkolenie "Przygotowanie wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach RPO na lata 2007-2013" 

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu  
"Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu 
w ramach RPO na lata 2007-2013"  

  
  

Szkolenie "Rozpocznij Współpracę" Europejska 
Współpraca Terytorialna 

Certyfikat uczestnictwa  "Rozpocznij Współpracę" 
Europejska Współpraca Terytorialna 

    Szkolenie "SAPARD" Zaświadczenie uczestnictwa "SAPARD" 

  
  Trener Wiejskich Organizacji Pozarządowych 

Zaświadczenie ukończenia cyklu szkoleniowego 
przygotowującego trenerów Wiejskich Organizacji 
Pozarządowych 

  
  

Szkolenie "Podejście Leader w latach 2007-2013 
jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich" 

Zaświadczenie "Podejście Leader w latach 2007-
2013 jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich" 

    Kierownik Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Pismo - powierzenie stanowiska, zakres czynności 

  
  

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - Wydział 
Gospodarki Regionalnej i Turystyki - magister 

Dyplom nr 6452 

  
  

Akademia Rolnicza we Wrocławiu - studia 
podyplomowe Wiedzy o UE "Agro-Unia"  

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Wiedzy o UE "Agro-Unia", zaświadczenie o 
ukonczeniu studiów podyplomowych 

    Kierownik biura Aneks do umowy o pracę, zakres czynności 

12 
Sylwia 

Szkolenie "Wzmocnienie potencjalu pracowników 
niepublicznych instytucji rynku pracy" 

Zaświadczenie ukonczenia szkolenia 
"Wzmocnienie potencjalu pracowników 
niepublicznych instytucji rynku pracy"  

 
Musiał 

Szkolenie dla animatorów partnerstw lokalnych 
"Przygotowanie społeczności wiejskich do działań 
typu Leader 

Zaświadczenie ukonczenia szkolenia 
"Przygotowanie społeczności wiejskich do działań 
typu Leader 

  
  

Akredytowany Animator w Regionalnym Ośrodku 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Certyfikat nr K 2/C/A/36 

    Cykl szkoleń akredytacyjnych na animatora ROEFS Zaświadczenie nr K/2/A/37 

  
  

Szkolenie w ramach projektu "Aktywny beneficjent 
2.5 ZPORR" 

Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu "Aktywny 
beneficjent 2.5 ZPORR" 

  
  

Akademia Ekonomiczna – Wydział Gospodarki 
Regionalnej i Turystyki - magister 

Dyplom nr 9713 

 13 

  

Danuta 
Śliwińska 
Danuta 
Ślwiińska 
 

Młodszy referent ds. turystyki i promocji gminy Umowa o pracę wraz z zakresem obowiązków 

Szkolenie „Rozpocznij współpracę” dotyczące 
programów Europejskiej Współpracy Transgranicznej 

Certyfikat „Rozpocznij współpracę” 

Szkolenie „Podstawy Prawa w Unii Europejskiej” w 
ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej 

Certyfikat „Podstawy Prawa w Unii Europejskiej” 

  INTERREG III A  

  

Szkolenie „Nowelizacja ustawy prawo zamówień 
publicznych w jednostkach samorządowych” 

Zaświadczenie ze szkolenia „Nowelizacja ustawy 
prawo zamówień publicznych w jednostkach 
samorządowych” 

  Uczestnictwo w realizacji projektów Zaświadczenie wójta 
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Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - Wydział 
Gospodarki Narodowej - magister ekonomii 

dyplom ukończenia studiów wyższych nr 5571 

  
  

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - Wydział 
Gospodarki Narodowej - marketing 

zaświadczenie ukończenia studium 
podyplomowego w zakresie marketingu nr 1894 

14 
Janina 

Kierownik ds. organizacyjnych w biurze Sejmiku 
Samorządowego (1190-1999) 

umowa o pracę, karta praw i obowiązków, 
świadectwo pracy  

  Radomska Sekretarz Gminy Podgórzyn Świadectwo Pracy 

  
  Konsultant Stowarzyszenia Konsultantów Umbrella 

umowa o dzieło, zaświadczenie Wójta Gminy Stara 
Kamienica, zaświadczenie Z-cy Burmistrza Miasta 
Lubania  

  
  Szkolenie dla trenerów 

zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu dla 
trenerów "Zarządzanie usługami komunalnymi" 

  
  Mentor 

dyplom mentora w Pilotażowym Szkoleniu na 
Odległość z cyklu "Sprawny urząd Gminy. 
Organizacja pracy w urzędzie" 

  
  

Szkolenie "Podejście Leader w latach 2007 - 2013 
jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich"  

zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu 
"Podejście Leader w latach 2007 - 2013 jako 
narzędzie rozwoju obszarów wiejskich" 

  
  

"Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach 
wiejskich w świetle aktualnie obowiązujących 
przepisów prawnych i możliwości kredytowych" 

świadectwo nr 34/2000 

    Trening RAAKS certyfikat RAAKS 

  
  

Seminarium "Wykorzystanie funduszy pomocowych 
UE" 

Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium 
"Wykorzystanie funduszy pomocowych UE" 

    Kurs budowy strategii rozowju lokalnego Potwierdzenie udziału  

  
  Seminarium dla kandydatów na wykładowców 

Zaświadczenie uczestnictwa seminarium dla 
kandydatów na wykładowców 

 

1.7. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji 

 

24 spośród 51 członków założycieli i partnerów LGD posiada doświadczenia w zakresie realizacji 
operacji. Były to operacje z zakresu rozwoju obszarów wiejskich na polu inwestycyjnym, 
aktywizacyjnym, kulturowym, promocyjnym, młodzieżowym, społecznym i rozwoju 
mikroprzedsiębiorczości.  
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Zestawienie operacji przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 6 Doświadczenie LGD, członków założycieli LGD i partnerów w realizacji  
operacji.  

Lp. 

Nazwisko i 
imię/imiona 
członka albo 
nazwa 
członka/ 
partnera 

Nazwa realizowanego 
projektu lub jego 

ogólny zakres 

Czas 
realizacji 
projektu 

Miejsce 
realizacji 
projektu 

Koszty 
realizacji 
projektu 

Żródło 
finansowania 

/program 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
GMINA 

 JANOWICE 
WIELKIE 

Wodociąg dla 
miejscowości 
Radomierz 

 
Budowa drogi gminnej, 

ulica Zamkowa 

2004.06.03 - 
2004.10.18r. 

 
 

2003.08.26 - 
2003 09.29r. 

Radomierz 
 
 
 

Janowice Wielkie 

1 289 945,07 
zł 
 
 

142 957,06 zł 

SAPARD, Budżet 
Gminy 

 
 

SAPARD, Budżet 
Gminy 

2 

GMINA 
 JEŻÓW 

SUDECKI 

Dziwiszów - 
Dziedzictwo Narodów 

Śląska 
 

Euroregionalne Forum 
Straży Pożarnych Gmin 

Partnerskich 
 

Muzyka i śpiew w 
Euroregionie Nysa 

 
 
 
 
 

Karkonoski Rajd Gmin 
Partnerskich 

2006.06.01 - 
2006.08.31r. 

 
 

2007.01.01 - 
2007 08.31r. 

 
 

2007.05.01 - 
2007.11.30r. 

 
 
 
 
 

2008.09.01 - 
2008.10.30r. 

Dziwiszów 
 
 
 

Jeżów Sudecki 
 
 
 

Gmina Jeżów 
Sudecki, Gmina 

Paseky nad 
Jizerou, Gmina 

Vierkirchen  
 

Szklarska 
Poręba - Paseky 

nad Jizerou 

24 467,51 zł 
 
 
 

41 270,60 zł 
 
 
 

25 718,47 zł 
 
 
 
 
 
 

5 046,00 
EUR 

Euroregion Nysa, 
Budżet Państwa i 

Gminy 
 

Euroregion Nysa, 
Budżet Państwa i 

Gminy 
 

Euroregion Nysa, 
Budżet Państwa i 

Gminy 
 
 
 
 

Euroregion Nysa, 
Budżet Państwa i 

Gminy 

3 

GMINA 
KARPACZ 

"Przygoda z edukacją" 
 
 

 "Skrzaty Karkonoskie i 
Młodzieżowy Ratownik 

Górski" 
-wyrównywanie szans  

edukacyjnych  
Przedszkolaków i 
Gimnazjalistów z 

Karpacza 
 

TRANSKARKONOSZE  
- wzrost atrakcyjności 

turystycznej  
pogranicza polsko- 
czeskiego poprzez 

stworzenie  jednolitego 
systemu  oznakowania  

miast partnerskich  

02.07.2007 - 
21.12.2007r.  

 
13.10.2008 - 
19.12.2008r. 

 
 
 
 
 
 
 

01.10.2008 - 
31.12.2009r. 

Gmina Karpacz 
 
 

Gmina Karpacz 
 
 
 
 
 
 
 
 

GminaKarpacz, 
Kowary, Pec pod 

Śnieżkom 

191 648,00 zł 
 

74 593,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 487,81  
EUR 

Ministerstwo 
Edukacji Narodowej 

Ministerstwo 
Edukacji Narodowej 

 
 
 
 
 
 

Europejska 
Współpraca 

Transgraniczna 
Republika Czeska -

Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013 
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4 

GMINA 
MYSŁAKOWIC

E 

Modernizacja sieci 
wodociągowej wraz z 

przyłączami do 
budynków 

mieszkalnych w ulicach 
Łąkowej i Śląskiej w 

Mysłakowicach 
 

Sieć kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami 

w ulicach Śląskiej - 
Daszyńskiego w 
Mysłakowicach 

 
Sieć wodociągowa dla 
miejscowości Bobrów i 

części miejscowości 
Wojanów 

 
Budowa kortów 
tenisowych w 

Mysłakowicach 
 

Odprowadzenie wód 
opadowych z 

odwodnieniem terenu w 
szkole w 

Mysłakowicach 
 

2003 - 2004r. 
 
 
 
 
 
 
 

2004r. 
 
 
 
 
 
 

2005r. 
 
 
 
 

2007 - 2008r. 
 
 

2008r. 

Mysłakowice 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mysłakowice 
 
 
 
 
 
 

Mysłakowice 
 
 
 
 

Mysłakowice 
 
 
 

Mysłakowice 

99 167,88 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 

725 494,02 zł 
 
 
 
 
 

896 029,54 zł 
 
 
 

230 578,90 zł 
 
 

263 924,84 zł 

SAPARD 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAPARD 
 
 
 
 
 
 

SAPARD 
 
 
 
 

INTERREG 3a 
 
 
 

UMWD prace 
konserwatorskie 
przy zabytkach 

 

  

  Zakup urządzeń 
zabawowych dla placu 

zabaw w 
Mysłakowicach 

 
Zakup motopompy dla 

OSP w Bukowcu 
 
 

TRANSKARKONOSZE 
III - Drogowy Korytarz 

Turystyczny 
 

Przebudowa lokalu 
użytkowego przy ul. 
Daszyńskiego 13 na 

Gminne Centrum 
Informacji Turystycznej 

 
Budowa 

Samodzielnego 
Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej  

2008r. 
 
 
 
 

2008r. 
 
 
 

2008 - 2010r. 
 
 

2008 - 2009r. 
 
 
 
 

2008 - 2011r. 

Mysłakowice 
 
 
 
 

Bukowiec 
 
 
 

Mysłakowice - 
Karpacz - Horni 

Marsov 
 

Mysłakowice 
 
 
 
 
 

Mysłakowice 

17 537,50 zł 
 
 
 
 

23 540, 00 zł 
 
 

3 503 379,01 
EUR 

 
 

102 235,64 
EUR 

 
 
 
 

3 900 000,01 
EUR 

UMWD Mała 
Odnowa Wsi 

 
 
 

UMWD Poprawa 
bezpieczeństwa na 

Dolnym Śląsku 
 

EWT CZ - PL 2007 -
2013 

 
 

EWT CZ - PL 2007 - 
2013 

 
 
 
 

RPO WD 2007 - 
2013 
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GMINA 
PODGÓRZYN 

Wspólna promocja 
turystyki Spindleruv 
Mlyn – Podgórzyn 

 
Opracowanie 

wspólnych materiałów 
promocyjnych 

 
Biesiadowanie bez 

granic  
Polsko-Czeski festyn 

dożynkowy 
 

Budowa 
Międzynarodowego 
szlaku rowerowego 
Świeradów Zdrój – 

Jelenia Góra 
 

2005r. 
 
 
 

2008 - 
2009r. 

 
 

2007r. 
 
 
 
 

1997 - 
1999r. 

Podgórzyn / 
Spindleruv Mlyn 

 
Podgórzyn / 

Spindleruv Mlyn 
 

Miłków 
 
 
 
 

Podgórzyn / 
Przesieka 

14 928,75 
EUR 

 
 

24 929,15 
EUR  

 
 

30 000,00 zł 
 
 
 
 

49 800,00 
EUR 

EWT 
 
 
 

EWT 
 
 
 

EWT 
 
 
 
 

PHARE 

6 

Fundacja  
Partnerstwo 
Ducha Gór 

Duch Gór on-line. Nowy 
wymiar promocji 

 
 
 
 

Partnerstwo na rzecz 
rozwoju Kotliny 
Jeleniogórskiej 

 
Wyjazd Sieci partnerstw 

Polski Południowo – 
Zachodniej na Targi 

POLAGRA FARM 2006 
w Poznaniu w dniach 
12-15 października 

2006 roku 

2007-2008 
 
 
 
 
 

2007 
 
 
 

2006 

Obszar gmin: 
Mysłakowice, 
Podgórzyn, 

Janowice Wielkie 
 

Powiat 
Jeleniogórski 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Poznań 

453 984,00 zł 
 
 
 
 

26 550, 00 zł 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

6 415,00 zł 

Program Pilotażowy 
LEADER+, II 

Schemat 
 
 

FIO 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Program Agrolinia 

7 

Stowarzyszenie 
Społeczno-
Kulturalne 
"Faktor" 

Piernikarnia 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Pierwszy 
transgraniczny cykl 

maratonów rowerowych 
„MTB-TOUR” w 

powiatach: 
jeleniogórskim, 

kamiennogórskim i 
lubańskim 

 
Happy End – III 

Festiwal Niezależnych 
Filmów 

Optymistycznych 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Złoty piasek (partner w 
projekcie) 

2007 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2006-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

2004-2005 

Trzcińsko 
 
                            
                                                                                                                                                                                                                                

Powiaty: 
jeleniogórski, 

kamiennogórski i 
lubański 

 
 
 
 
 

Wrocław 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

gmina Janowice 
Wielkie i 

Mysłakowice 

10 000,00 zł 
 
                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

109 647,97 zł 
 
 
 
 
 
 
 

20 000,00 zł 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                

40 000,00 zł 

Nasza wieś-naszą 
szansą 2006, FWW 

 
Program Inicjatywy 

Wspólnotowej 
INTERREG III A, 
Czechy-Polska  

 
 
 
 

Miasto Wrocław 
 
 
 
 

Polska Fundacja 
Dzieci i Młodzieży 

za pomocą 
stowarzyszenia 

"Tratwa" z Olsztyna 
 
 

  

  Cooltura Młodych 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hip-hop Jamm Graffiti 
 

Hip -hop Jamm Graffitti 
 

Hip-hop Jamm Graffitti     

2003-2004 
 

2004 
 

2005 
 

2004 

Jelenia Góra 
 

Jelenia Góra 
 

Jelenia Góra 
 

Jelenia Góra 

20 000 zł 
 

13 000 zł 
 

8 000,00 zł 
 

8 000,00 zł 

Program "Młodzież" 
 

Miasto Jelenia Góra  
 

Miasto Jelenia Góra 
 

Miasto Jelenia Góra 
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Stowarzyszenie 
Pegaz 

Realizacja prjektów 
Leonardo da Vinci -
program staży osób 

bezrobotnych z 
obszarów wiejskich 

 
Przedsiębiorczosć 

kobiet przeciw 
wykluczeniu 
społecznemu 

 
Partnerstwo jako forma 
aktywnej polityki rynku 

pracy 
 

Mikrobiznes szansa dla 
rolników 

2003 -  
2007.r 

 
 
 
 

2005.r 
 
 
 
 

2007.r 
 
 
 

2007.r 

Austria - 
Holandia  

 
 
 
 

województwo 
dolnośląskie 

 
 
 

województwo 
dolnośląskie 

 
 

województwo 
dolnośląskie 

279 878,00 
EUR 

 
 
 
 

14 285,00 zł 
 
 
 
 

1 200 000,00 
zł 
 
 

316 871,00 zł 

Fundacja Fundusz 
Wpsółpracy, 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 

 
 

PARP 
 
 
 
 

DWUP- SPO RZL 
 
 
 

DWUP-ZPORR II 
Priorytet 

 

9 

Agencja 
Rozwoju Wsi 

Partnerstwo jako forma 
aktywnej polityki rynku 

pracy 
 

Samozatrudnienie 
szansą na pracę  

 
Zarządzanie projektami 

w ramach 
Europejskiego 

Funduszu Spolęcznego 
 

2007r. 
 
 
 

2006 - 
2008r. 

 
2005 -  
2008r. 

województwo 
dolnośląskie 

 
 

województwo 
dolnośląskie 

 
Polska 

1 200 000,00 
zł 
 
 

676 000,00 zł 
 
 

150 000,00 zł 

DWUP-ZPORR II 
Priorytet 

 
 

DWUP-ZPORR II 
Priorytet 

 
ROEFS, Opole, 

Jelenia Góra, FRDL 
Warszawa, FRDL 

Ziielona Góra- SPO 
RZL 

10 

Fundacja 
"Zamek 

Chudów" 

"Learn and Recover 
Castles in Europe" 

 
 
 

"Conserve the Beauty 
of European 

Monuments for Future 
Generations" 

 
 

Przygotowanie projektu 
"Kasztelan" - ochrona 

dziedzictwa 
kulturowego a rozwój i 
integracja społecznści 

lokalnych 
 

Ratownicze prace 
konserwatorskie przy 
gotyckiej wyprawie 

zabytkowej i 
elementach 

drewnianych we 
wnętrzach piwnicy i 

parteru wieży 
mieszkalnej w 

Siedlęcinie 

1.05.2005 -  
30.06.2006 

 
 
 

1.05.2006 - 
30.06.2007.r 

 
 
 

01.03.2007 -  
30.04.2007.r 

 
 
 
 

01.07.2008 - 
10.12.2008.r 

zamki w Polsce, 
Czechach, 
Słowacji i 
Włoszech 

 
zamki w Polsce, 

Czechach, 
Słowacji i 
Włoszech 

 
Chudów, woj. 

Śląskie 
 
 
 
 

Siedlęcin, woj. 
Dolnośląskie 

62 872,74 
EUR 

 
 
 

124 751,00 
EUR 

 
 
 

41 662 zł 
 
 
 
 
 

114 788,82 zł 

CULTURE 2000 
 
 
 
 

CULTURE 2000 
 
 
 
 

EEA GRANTS 
norway 

 
 
 
 

zadanie publiczne 
finansowane ze 

środków woj. 
Dolnośląskie-go 
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  Konserwacja gotyckiej 
wyprawy i gotyckich 

elementów 
drewnianych we 

wnętrzach pierwszej i 
drugiej kondygnacji 
wieży rycerskiej w 

Siedlęcinie 
 

Konserwacja 
średniowiecznych 

malowideł ściennych w 
rycerskiej wieży w 

Siedlęcinie 
 
 

IX Jarmark 
Średniowieczny na 
Zamku w Chudowie 

10.09.2007 - 
30.11.2007.r 

 
 
 
 
 

01.08.2006 - 
31.10.2006r. 

 
 
 
 
 

01.08.2008 - 
31.08.2008r. 

 

Siedlęcin, woj. 
Dolnośląskie 

 
 
 
 
 

Siedlęcin, woj. 
Dolnośląskie 

 
 
 
 
 

Chudów, woj. 
Śląskie 

300 668,00 zł 
 
 
 
 
 
 

245 500,00 zł 
 
 
 
 
 
 

75 000,00 zł 

zadanie publiczne 
finansowane ze 

środków woj. 
Dolnośląskiego oraz 
Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa 
Narodowego 

zadanie publiczne 
finansowane ze 

środków 
Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa 
Narodowego 

 
zadanie publiczne, 

realizowane ze 
środków woj. 

Śląskiego, powiatu 
gliwickiego i gminy 

Gierałtowi 
 

11 

Fundacja 
Doliny Pałaców 

i Ogrodów 
Kotliny 

Jeleniogórskiej 

Mikroprojekt nr 216/6/N 
2 „Projekt systemu 

informacji wizualnej dla 
Doliny Pałaców i 

Ogrodów 
 
 
 
 
 
 

Rewaloryzacja Parku w 
Bukowcu - Etap I 

rewaloryzacja wzgórza 
z pawilonem 

(herbaciarnią) 

01.01.2008 - 
30.04.2008r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.07.2007 - 
31.12.2007r. 

powiat 
jeleniogórski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bukowiec 

68 750,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 800,00 zł 

Program Inicjatywy 
Wspólnotowej 

INTERREG III A 
Wolny Kraj 
Związkowy 
Saksonia – 

Rzeczpospolita 
Polska 

(Województwo 
Dolnośląskie) 

 
Dotacja z Urządu 
Marszałkowskiego 

Woj. Dolnoślaskiego 
na wspierania 

zadania 
publicznego 

 

12 

 

 

KOŁO 
GOSPODYŃ 
WIEJSKICH 

W 
MYSŁAKOWI

CACH 

Tyrolczycy i Len- Ocalić 
dziedzictwo naszych 

przodków 
 
 
 

Tradycja tyrolska w 
Mysłakowicach w 

rękach KGW 
 
 

"Moje środowisko 
naturalne-źródłem 
moich dochodów" 

 
 
 
 

Erdmannsdorf-
Mysłakowice w 

obiektywie młodego 
pokolenia 

01.2005 - 
07.2005.r 

 
 
 
 

02.2006 - 
10.2006.r 

 
 
 

02.2007 - 
05.2008.r 

 
 
 
 
 

04.2008 - 
09.2008 r. 

sala GOK-u w 
Mysłakowicach 

 
 
 
 

GOK i Gmina 
Mysłakowice 

 
 
 

Imprezy Gminy 
Mysłakowice i 

Powiatu 
 
 
 
 

Obszar Gminy 
Mysłakowice i 
sala muzealna 

GOK-u 

23 202,20 zł 
 
 
 
 
 

14 052,00 zł 
 
 
 
 

19 763,00 zł 
 
 
 
 
 
 

8 524,85 zł 

8.708,00-dotacja 
FWW 

 
 
 
 
 

8592,00- dotacja 
FWW 

 
 

9.958,00-dotacja 
FWW 

 
 
 
 
 

2.000,00-dotacja 
Starostwa 

Powiatowego 
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GMINNY 
OŚRODEK 

KULTURY W 
MYSŁAKOWIC

ACH 

  

"Tyrolczycy i Len- 
Ocalić dziedzictwo 
naszych przodków" 

 
Zakup nowosci 
wydawniczych 

 
Zakup nowosci 
wydawniczych 

 
VII Spotkanie 

Opłatkowe Osób 
Niepełnosprawnych 

 
VIII Spotkanie 

Opłatkowe Osób 
Niepoełnosprawnych 

IX Spotkanie Opłatkowe 
Osób 

Niepoełnosprawnych 
 

"Moje środowisko 
naturalne-źródłem 
moich dochodów" 

 
Erdmannsdorf-
Mysłakowice w 

obiektywie młodego 
pokolenia 

 
Zakup nowosci 
wydawniczych 

01.2005 - 
07.2005.r 

 
 

07.2006 - 
11.2006.r 

 
01.2007 - 
11.2007.r 

 
01.2006.r 

 
 
 

01.2007.r 

 

01.2008.r 
02.2007 - 
05.2008.r 

 
 

04.2008 - 
09.2008.r 

 
 
 

01.2008 - 
11.2008.r 

Mysłakowice 
 
 
 

Mysłakowice 
 
 

Mysłakowice 
 
 

Mysłakowice 
 
 
 

Mysł 
 
 

Mysłakowice 
 

        
 

Mysłakowice 
 
 
 
 

Mysłakowice 

23 202,2 zł 
 
 
 

14 900,00 zł 
 
 

15 100,00 zł 
 
 

6 386,00 zł 
 
 
 

6 808,50 zł 
 
 

9.476,00 zł 
 
 
 

20. 363,00 zł 
 
 

 
8 524,85 zł 

 
 
 
 

15 200,00 zł 

8 708,00-dotacja 
FWW 

 
 

7 900,00-dotacja 
MKiDN 

 
7 600,00-dotacja 

MKiDN 
 

3 831,60-dotacja 
PCPR 

 
 

4 085,10-dotacja 
PCPR 

 
5 529,60-dotacja 

PCPR 
 
 

10 558,00-dotacja 
FWW 

 
 

2 000,00-dotacja 
Starostwa 

 
 
 

7 700,00-dotacja 
MKiDN 

 

14 

Gminne 
Zrzeszenie LZS 

w 
Mysłakowicach 

Upowszechnienie 
sportu o gminną 

infrastrukturę sportową 
na terenie Gminy 

Mysłakowice 
 

Upowszechnienie 
sportu o gminną 

infrastrukturę sportową 
na terenie Gminy 

Mysłakowice 
 

Upowszechnienie 
sportu o gminną 

infrastrukturę sportową 
na terenie Gminy 

Mysłakowice 
 

Upowszechnienie 
sportu rowerowego - 

organizacja wyścigów 
rowerowych  

 

2006r. 
 
 
 
 

2007r. 
 
 
 
 

2008r. 
 
 
 
 

2008r. 

Gmina 
Mysłakowice 

 
 
 

Gmina 
Mysłakowice 

 
 
 

Gmina 
Mysłakowice 

 
 
 

Gmina 
Mysłakowice 

120 000,00zł 
 
 
 
 

120 000,00zł 
 
 
 
 

133 000,00zł 
 
 
 
 

7 000,00zł 

Budżet gminy 
 
 
 
 

Budżet gminy 
 
 
 
 

Budżet gminy 
 
 
 
 

Budżet gminy 

15 

Stowarzyszenie 
Towarzystwo 

Przyjaciół 
Karpnik 

 

Festyn "Karpnickie 
Kupałki" 

2003 - 2007r. Karpniki 7 500,00 zł środki własne 
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Stowarzyszenie 
"Mieszkańcy 

Gminie" 

Organizacja wyjazdu 
wakacyjnego młodzieży 
z rodzin patologicznych 

 
Organizacja wyjazdu 

wakacyjnego młodzieży 
z rodzin patologicznych 

 
Organizacja wyjazdu 

wakacyjnego młodzieży 
z rodzin patologicznych 

 
Organizacja wyjazdu 

wakacyjnego młodzieży 
z rodzin patologicznych 

 
 
 

Prace konserwacyjne i 
pielęgnacyjne na 
Zamku Bolczów 

 

2000r. 
 
 
 

2001r. 
 
 
 

maj 2005r. 
 
 
 

2006r. 
 
 
 
 
 

od 2000r. - w 
ciągłości  

Poznań 
 
 
 

Bałtyk 
 
 
 

Janowice Wielkie 
 
 
 

Janowice 
Wielkie, 

Wrocław, 
Karpacz 

 
 

Janowice Wielkie 

12 000,00 zł 
 
 
 

12 000,00 zł 
 
 
 

1000,00 zł 
 
 
 

6000,00 zł 
 
 
 
 
 

4000,00 zł 

BZWBK i składki 
Stowarzyszenia 

 
 

Środki własne 
Stowarzyszenia 

 
 

Darowizna firmy 
Lighthouse 

Computer i środki 
Stowarzyszenia 

Fundacja BZWBK 
"Bank Dziecięcych 
Uśmiechów", Urząd 

Gminy Janowice 
Wielkie i środki 
Stowarzyszenia 
Środki własne 

Stowarzyszenia, 
darowizny firm 

17 

Agencja 
Inicjatyw 

Szkoleniowych 
- Marcin 

Sobaszek 

Koordynacja programu 
EURO-NGO na Dolnym 

Śląsku  
 
 
 

Koordynacja projektu 
"Partnerstwo na rzecz 

rozwoju kotliny 
Jeleniogórskiej" 

Pilotażowy program 
Leader+ 

 
Koordynacja działań 

szkoleniowych w 
ramach projektu 
"Razem Przeciw 
Dyskryminacji" 

2003 -  
2004r. 

 
 
 
 

06.2005 -  
04.2006r. 

 
 
 
 
 

08.2007 -  
12.2007r. 

 
 
 

Dolny Śląsk 
 
 
 
 
 

Obszar LGD - 
Fundacja 

Partnerstwo 
Ducha Gór 

 
 
 

Województwa: 
Opolskie, 

Dolnośląskie, 
Lubuskie, 

Zachodnio-
Pomorskie 

60 000,00 zł 
 
 
 
 
 

49 894,51 zł 
 
 
 
 
 
 

98 000,00 zł 

Polsko 
Amerykańska 

Fundacja Wolności 
 
 
 

Fundacja FAPA,  
 
 
 
 
 
 

Ministerstwo 
Rozwoju 

Regionalnego,  

  

   Działalność filmowa i 
promocyjna 

(zrealizowane 32 filmy 
dotyczące sektora 

społecznego) 

   03.2006 - 
12.2008r. 

Polska i Europa 

192 200,00 zł 

Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej, 
Agencji Programu 

Młodzież, Federacji 
Banków Żywności,     

Partnerstwa 
„Muflon” (EQUAL), 
RCWIP, Fundacji 
Merkury, Projektu 

MISARN, 
Uniwersytetu 

Warszawskiego – 
projektu „TU JEST 
PRACA” (EQUAL) , 

IPS, ECORYS 
Polska, Fundacji 

„RAZEM”, Fundacji 
„Partnerstwo Ducha 

Gór” (Leader+), 
Fundacji „Bory 
Dolnośląskie” 

(Leader+), 
Partnerstwa „Tutaj 
Warto” (Leader+),   
Gminy Głuszyca, 

  



Lokalna Strategia Rozwoju – Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania   ul. Daszyńskiego 29 
„Partnerstwo Ducha Gór”  58-522 Mysłakowice 
www.duchgor.org  sekretariat@duchgor.org 

46 

18  

Katarzyna 
Koncewicz  

Dopłaty do hektara 
prowadzonej 

działalności rolniczej 

od roku 2004 
do 2008 

Mniszków 140 000,00 zł Agencja 
Restrukturyzacji i 

Modernizacji 
Rolnictwa 

 

19 

Renata 
Wysoczańska 

Dopłaty do hektara 
prowadzonej 

działalności rolniczej 

od roku 2004 
do 2008 

Krogulec 18 389,97 zł Agencja 
Restrukturyzacji i 

Modernizacji 
Rolnictwa 

 

20 

Augustyn 
Wilczyński 

Dopłaty do hektara 
prowadzonej 

działalności rolniczej 

od roku 2004 
do 2008 

Karpniki 7 451,76 zł Agencja 
Restrukturyzacji i 

Modernizacji 
Rolnictwa 

 

21 

Szkoła 
Podstawowa nr 

1 

1. Przygoda z edukacją       
2. Monitoring w szkole 

podstawowej,                     
3. Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania,           

4. Pracownia 
komputerowa dla szkół,  

1). 2.11.2007-
04.12.2007        

2). 3.09.3007-
20.12.2007        

3). 
16.10.2007-
20.06.2008        

4). 
23.06.2007 

1), 2), 3), 4), 
Karpacz 

1). 
191648,00zł 

2). 
11498,50zł 

3). 
24200,00zł 

4). 
40776,24zł  

1), 2), Ministerstwo 
Edukacji Narodowej 

3), Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki 

4), SPORZL 

22 

Gimnazjum w 
Karpaczu  

1) Przygoda z edukacją      
2) Skrzaty Karkonoskie             
 3) Podróż historyczna 
w czasie i przestrzeni,  

1) 2.11.2007-
04.12.2007       

2) 
13.10.2008-
19.12.2008        

3) 03.07.2007 

1), 2), 3), 
Karpacz 

1) 
191648,00zł  

2) 
74593,00zł         

3) 9650,00zł 

1), 2), 3), 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

23 

Przedszkole w 
Karpaczu  

Skrzaty Karkonoskie     13.10.2008-
19.12.2008  

                                   
Karpacz 

74 593,00 zł Ministerstwo 
Edukacji Narodowej 

24 

Fundacja 
Forum 

Staniszów 

"Muzykalia 
Staniszowskie" 

1.02.2008-
30.12.2008     
1.02.2009-
15.01.2010    

Pałac Staniszów 29113,00 zł  
oraz 

40162,00 zł 

UMWD i Urząd 
Gminy Podgórzyn 

  

  "Remont budynku w 
zespole pałacowo -

parkowym w 
Staniszowie i jego 

adaptacja na centrum 
sztuki" 

4.05.2009-
31.07.2009 

  75 960,00 Urząd 
Marszałkowski Woj.. 

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

2.1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami  
 Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór” obejmuje wiejskie obszary Kotliny 
Jeleniogórskiej w południowo-zachodniej, sudeckiej, górskiej części Dolnego Śląska. Wszystkie gminy 
LGD należą do Powiatu Jeleniogórskiego. Omawiany obszar stanowi 1,8% powierzchni całego 
Województwa Dolnośląskiego. W podziale NTS 3 obszar LGD w całości należy do podregionu 
jeleniogórsko-wałbrzyskiego, a pod względem warunków gospodarowania w rolnictwie – do górskich i 
podgórskich obszarów o warunkach niekorzystnych (wg rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14.04.2004 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności 
rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów 
wiejskich). 
Tabela 7 Wykaz gmin wchodzących w skład LGD Partnerstwo Ducha Gór 

Gmina 
Liczba 

miejscowości 

Powierzchnia 

gminy (w km2) 

Liczba ludności 

(dn. 31.12.2006) 

Charakter 

gminy 
Kod TERYT. 

Janowice Wielkie 6 57,83 4 049 wiejska 0206052 

Jeżów Sudecki 8 94,28 6 374 wiejska 0206062 

Karpacz 1 37,99 4 963 miejska 0206011 

Mysłakowice 12 87,98 10 001 wiejska 0206072 

Podgórzyn 11 82,51 7 775 wiejska 0206082 

Łącznie 38 360,59 33 162   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych liczbowych wg GUS oraz danych Urzędów Gmin) 

2.2. Uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe  

Uwarunkowania przestrzenne 

 
 
 
 

 
 
 

Rysunek 6 Mapa obszaru LGD wraz z otoczeniem 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 7 Lokalizacja LGD w odniesieniu do sąsiednich krajów 

Źródło: opracowanie własne 
 
Powierzchnia: 360,59 km2   
W podziale na gminy (tabela 4) powierzchnia Partnerstwa Ducha Gór stanowi ok. 1,8% powierzchni 
Dolnego Śląska. Około 60% z tego znajduje się na dnie Kotliny Jeleniogórskiej. 

Powierzchnia gmin wchodzących w skład LGD w km
2

Podgórzyn

82,51

23%

Mysłakowice

87,98

24% Karpacz

37,99

11%

Jeżów Sudecki

94,28

26%

Janowice Wielkie

57,83

16%

 
Rysunek 8 Udział poszczególnych gmin w całkowitej powierzchni LGD 

Źródło: opracowanie własne 

Położenie 
 Obszar leży w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska. Od wschodu region graniczy z 
Powiatem Kamiennogórskim i tamtejszym LGD „Kwiat Lnu”; od północy z Powiatem Jaworskim i 
Złotoryjskim (oraz tamtejszym LGD „Partnerstwo Kaczawskie”). Natomiast na zachód od LGD 
„Partnerstwo Ducha Gór” znajdują się miasta Jelenia Góra i Piechowice oraz gminy należące do LGD 
„Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza”. 
Uwarunkowania geograficzne 

 Geograficznie gminy LGD położone są w Sudetach Zachodnich, należących do najwyższego w 
całym Masywie Czeskim pasma Sudetów. Sudety Zachodnie tworzą pasma Karkonoszy, Rudaw 
Janowickich, Gór Kaczawskich i Gór Izerskich, Kotlina Jeleniogórska i pogórza: Kaczawskie oraz Izerskie. 
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Zasięg terytorialny LGD ogranicza się do Grzbietu Małego i Grzbietu Południowego w Górach 
Kaczawskich, Kotliny Jeleniogórskiej, Rudaw Janowickich i oczywiście Karkonoszy. Góry Kaczawskie w 
całości liczące sobie ponad 300 kilometrów kwadratowych tworzy pięć grzbietów. Góry Ołowiane, Grzbiet 
Południowy i Grzbiet Mały częściowo leżą w granicach gmin Janowice Wielkie i Jeżów Sudecki stąd ich 
walory stanowią przedmiot naszego zainteresowania. Granice południowej części Gór Kaczawskich od 
wschodu stanowi rzeka Bóbr, tworząca tu przełomy zwane przełomem ciechanowieckim i janowickim a 
od południa ogranicza je Kotlina Jeleniogórska. 
 Granicę zachodnią stanowi znowu Bóbr, którego przełomowa zwana Borowym Jarem dolina 
oddziela Góry Kaczawskie od Gór Izerskich. Południowe ograniczenie Kotliny Jeleniogórskiej stanowią 
Karkonosze, oddzielone od wschodu od Rudaw Janowickich Przełęczą Kowarską (727 m), a od Gór 
Izerskich na zachodzie Przełęczą Szklarską. Dzielimy je na Karkonosze Wschodnie z najwyższą Śnieżką 
(1602 m) i Karkonosze Wschodnie z Wielkim Szyszakiem (1509 m). Padołem śródgórskim od Grzbietu 
Głównego oddzielone jest Przedgórze Karkonoskie (Czoło 869 m). Podział geograficzny i przebieg jej 
zachodniej granicy Kotliny Jeleniogórskiej jest często dyskutowany, ale niewątpliwie zaliczamy do niej 
Wzgórza Dziwiszowskie, Wzgórza Karpnickie i Wzgórza Łomnickie. Charakterystycznymi wzniesieniami 
obszaru poza Śnieżką są także najwyższe szczyty poszczególnych grup górskich: w Rudawach 
Janowickich – Skalnik (950 m npm), w Górach Kaczawskich – Skopiec (723 m npm). Również niższe 
wzniesienia stanowią istotne punkty orientacyjne oraz widokowe: Grodna i Witosza nad Staniszowem, 
Grabowiec nad Sosnówką, Mrowiec kolo Mysłakowic czy Szybowisko nad Jeżowem Sudeckim. 
Pojedyncze, strome wzgórza zwieńczone skałkami granitowymi lub piaskowcowymi (np. Stromiec) są 
charakterystycznym elementem obszaru. 

 
Rysunek 9 Pasma górskie na terenie LGD 

Źródło: opracowanie własne 
 Miejscem występowania najokazalszych form jest pasmo Gór Sokolich: Bliźniaki, Sukiennice, 
Krzywa, Ptak na Sokoliku i Jastrzędia Turnia, Swarożyc, Rogatka na Krzyżnej Górze. W Zamkowym 
Grzbiecie zwanym tak od ruin czternastowiecznego zamku, którego mury wkomponowane zostały w 
naturalne gniazda skalne występują takie grupy jak: Zamkowe Skały, Strażnica, Urwista, Głaziska 
Janowickie i Skalne Bramy. W dolinie Janówki największymi skałami są Ścianki, Krowiarki, Piec, Skalny 
Most, Malinowa, Janowickie Skały Bogaty w formy skalne jest także Grzbiet Janowicki. ze Starościńskimi 
Skałami, Piekliskiem, Fajką, Ryglem, i Mnichem Strużnickim. Ważnym elementem krajobrazu środkowej 
części obszaru są stawy powstałe w późnym średniowieczu jako stawy hodowlane (Stawy Podgórzyńskie) 
lub jako element sztucznego kształtowania krajobrazu w okresie romantyzmu (stawy w Bukowcu, część 
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Karpnickich Stawów).  

Uwarunkowania przyrodnicze 
Klimat 

 Ze względu na duże różnice wysokości (ponad 1200 m), w regionie występuje sześć podstref 
klimatycznych. Grzbiet Karkonoszy wykazuje cechy klimaty subpolarnego ze średnią temperaturą roczną -
0,7 stopnia Celsjusza i roczną sumą opadów ponad 1400 mm (dane Karkonoskiego Parku Narodowego). 
Pokrywa śnieżna utrzymuje się tutaj przez sześć miesięcy, co gwarantuje możliwość funkcjonowania 
ośrodków sportów zimowych, a także zabezpiecza odpowiednią ilość wód gruntowych. Dla porównania, 
długość zalegania pokrywy śnieżnej na dnie Kotliny Jeleniogórskiej wynosi ok. 30 dni w roku. Wraz z 
obniżaniem wysokości, rośnie średnia temperatura roczna: w dolinie Bobru wynosi ona już +7 stopni, a 
suma opadów – 700 mm. Najwięcej opadów występuje w lipcu, przez co właśnie latem najczęściej 
dochodzi do krótkotrwałych, ale gwałtownych powodzi, jak choćby te z lat 1897, 1980 czy 1997. Z kolei 
najbardziej słonecznymi miesiącami są sierpień i wrzesień, które są najbardziej dogodnym czasem do 

górskich wędrówek. Zjawiskiem charakterystycznym dla regionu jest tzw. inwersja termiczna 
(zwłaszcza jesienią i zimą), kiedy chłodne masy powietrza i mgły zatrzymują się na dnie Kotliny, 
a górskie grzbiety pozostają w odkrytym słońcu. Wraz ze wzrostem wysokości notowana jest 
jest wówczas wyższa temperatura – niekiedy różnice te wynoszą nawet do 15 stopni Celsjusza. 
Z grzbietów gór można wówczas obserwować w Kotlinie tzw. morze mgieł. Innym zjawiskiem 
związanym z podgórskim charakterem regionu są południowe, ciepłe wiatry fenowe, 
przynoszące wzrost temperatury i spadek wilgotności powietrza; zimą przyczyniają się one do czasowej 

odwilży. W ciągu roku notuje się nawet do 50 dni z tego typu ruchami mas powietrza. W regionie 
przeważają jednak wiatry zachodnie (ponad 18% wszystkich notowanych) i południowo-zachodnie 
(12%), przynoszące ze sobą wilgotne masy powietrza. 
Gleby 
  glebach regionu przeważają te o III-V klasie bonitacyjnej. W Kotlinie Jeleniogórskiej przeważają 
ilaste gleby nieprzepuszczalne, stąd liczne stawy (rejon Podgórzyna, Mysłakowic, Karpnik, Jeżowa Sud.) 
oraz torfowisko (Trzcińskie Torfowisko). Podobne były przyczyny rozwinięcia się tradycyjnych upraw lnu 
oraz współcześnie gryki. W środkowej i wschodniej części obszaru, zwłaszcza w dolinach Bobru i 
Łomnicy, znajdują się także gleby na podłożu żwirów. 
Bogactwa naturalne 
 stotnym bogactwem naturalnym jest skała stanowiąca podłoże niemal całego obszaru: granit. 
Obecnie nie jest on już wydobywany na skalę przemysłową, podobnie jak piaskowiec w rejonie 
Płoszczyny. Tak dzieje się natomiast ze skaleniem (Karpniki), żwirami i piaskami. Urozmaiceniem tej 
budowy są nieliczne wystąpienia bazaltów w okolicy Dziwiszowa. Interesującym zjawiskiem jest rzeżba 
wapiennego masywu Miłka, Połomu i częściowo Barańca koło Komarna, Na ternie LGD występują jaskinie 
krasowe. Jedyna turystycznie udostępniona Jaskinia Walońska położona jest przy Białych Skałach na 
północ od Komarna. Liczne bardzo interesujące jaskinie znajdują się w nieczynnych kamieniołomach w 
Połomie i na Miłku. W czasie prac wydobywczych w czynnym kamieniołomie w Wojcieszowie odkrywane 
są i systematycznie niszczone nowe jaskinie. Ważnym akcentem w krajobrazie są liczne, choć niewielkie 
skałki zbudowane z łupków, keratofirów oraz wapieni w okolicach Radomierza, Kaczorowa, Wojcieszowa i 
Komarna. 
 Rudawy Janowickie w części wschodniej zbudowane są ze skał metamorficznych, głównie łupków 
łyszczykowych, grafitowych, sporadycznie występują tu inne skały metamorficzne takie jak amfibolity, 
gnejsy , przeobrażone dolomity. Obecność rud żelaza, miedzi ołowiu i rodzimego srebra sprawiały, że od 
wieków kwitło tu górnictwo 
Zasoby wodne 
 Śednioroczna suma opadów wynosi ok. 700 mm na dnie Kotliny Jeleniogórskiej, a w 
Karkonoszach – nawet do 1400 mm. Dla nizinnych obszarów Dolnego Śląska wartość ta wynosi ok. 500 
mm. W połączeniu z nieprzepuszczalnymi gruntami ilastymi powoduje to częste (zwłaszcza w miesiącach 
letnich) i krótkotrwałe przybory wód, niekiedy o charakterze katastrofalnym (np. 1897, 1980 czy 1997). 
Spowodowało to konieczność budowy zbiorników wodnych, głównie tzw. suchych (Mysłakowice, 
Głębock). W Sosnówce powstał (2001) zbiornik retencyjny stanowiący rezerwuar wody pitnej dla Jeleniej 
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Góry. Nieopodal, między Podgórzynem a Marczycami, znajduje się znaczne zbiorowisko stawów 
(naturalnych i sztucznych) włączonych w sieć Natura 2000. Podobne stawy znajdują się między Łomnicą, 
Karpnikami i Krogulcem (Karpnickie Stawy).Cały obszar znajduje się w dorzeczu Bobru i jest odwadniany 
przez liczne potoki, z których największe to  Podgórna, Wrzosówka, Łomnica i Jedlica. Tylko niewielkie ich 

odcinki (np. Łomnica w Łomnicy) zabezpieczone są wałami przeciwpowodziowymi. Na uwagę 
zasługują udokumentowane zasoby wód mineralnych i termalnych u stóp Karkonoszy, w rejonie 
Podgórzyna, Sosnówki i Marczyc. Nie mają one statusu wód leczniczych, ale wymienione są w 
„Prognozach rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego”, opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia. 
Środowisko – zanieczyszczenie i ochrona 
 Jeszcze na początku lat 90-tych XX wieku obszar pogranicza polsko-czesko-niemieckiego z 
powodu panującego wówczas zanieczyszczenia atmosfery nazywany był Czarnym Trójkątem. Efektem 
była m.in. klęska ekologiczna w Karkonoszach i Górach Izerskich, która spowodowała wymieranie całych 
połaci górskich lasów. W Kotlinie Jeleniogórskiej głównym „producentem” zanieczyszczeń była fabryka 
włókien wiskozowych „Celwiskoza”. Ale także setki lokalnych kotłowni i przydomowych pieców opalanych 
węglem, także brunatnym, przyczyniało się do uciążliwego zanieczyszczenia powietrza.Od początku lat 
90-tych sytuacja ulega stałej poprawie. Większość uciążliwych zakładów przemysłowych w regionie 
została zamknięta lub doczekała się ekologicznych instalacji filtrujących. Poprzez rozbudowę sieci CO 
likwidowane są lokalne kotłownie. Także indywidualni właściciele obiektów coraz częściej korzystają z 
mniej uciążliwych źródeł energii: gazu czy drewna.Energetyka słoneczna jest w regionie reprezentowana 
jedynie przez kilkadziesiąt obiektów prywatnych – w tym względzie nie należy oczekiwać zbyt szybkiej 
zmiany, co spowodowane jest zarówno nadal dość wysokimi cenami instalacji solarnych, a także dużą 
liczbą dni pochmurnych w Kotlinie Jeleniogórskiej. Sporadycznie podejmowane są próby związane z 
energetyką wiatrową czy pompami cieplnymi. Pomimo gigantycznego potencjału, nie są natomiast 
podejmowane próby wykorzystania geotermii – jakkolwiek cały obszar podkarkonoski (głównie na terenie 
gminy Podgórzyn) leży nad podziemnymi, gorącymi źródłami, które od ponad 700 lat wykorzystywane są 
w uzdrowisku w Cieplicach. Dużym zagrożeniem dla stanu środowiska naturalnego – zwłaszcza wód 
gruntowych oraz powietrza - północnej części regionu jest nieużytkowane już wysypisko śmieci koło 
Siedlęcina, które nie zostało dotąd poddane rekultywacji. Stanowi ono także poważne obciążenie dla 
ochrony krajobrazu – znajduje się on na skraju Parku Krajobrazowego Doliny Bobru 
 Ważnym elementem ochrony środowiska są podejmowane działania proekologiczne. Z inicjatywy 
Związku Gmin Karkonoskich między Ściegnami a Kostrzycą powstało Karkonoskie Centrum Gospodarki 
Odpadami, które prowadzi segregację oraz przerób surowców wtórnych z sześciu gmin Kotliny 
Jeleniogórskiej. Niestety nie wszystkie gminy omawianego obszaru prowadzą pełną segregacje odpadów: 
w Janowicach i Jeżowie Sudeckim do osobnych pojemników zbierane są tylko butelki szklane i 
plastikowe. W dalszym ciągu niewystarczająca jest liczba pojemników na zużyte baterie. Pomimo ponad 
700 ogólnie dostępnych pojemników do segregowania odpadów, nadal w lasach i na łąkach regionu 
natrafić można na dzikie wysypiska śmieci. Świadczy to o wciąż niskiej edukacji i świadomości 
ekologicznej mieszkańców. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że mieszkańcy regionu nie są 
motywowani finansowo (np. ulgami za opłaty za wywóz odpadków), ani poprzez edukację (np. poprzez 
akcje społeczne i informacyjne) do indywidualnej segregacji odpadków; zazwyczaj wynika ona jedynie z 
dobrej woli lub kultury osobistej danej osoby. 
 Działaniem, które ma szansę poprawić sytuację ekologiczną na wiejskich obszarach Kotliny 
Jeleniogórskiej jest aktualnie drugi pod względem zainwestowanych środków projekt środowiskowy w 
Polsce – Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji. Do roku 2010 pozwoli on na włączenie do sieci 
wodno-kanalizacyjnej wszystkich obiektów przemysłowych i gospodarstw domowych podkarkonoskich 
miejscowości, m.in. w gminach Mysłakowice i Podgórzyn. Niestety do KSWiK nie przystąpiły miejscowości 
w północnej części regionu; jest to o tyle kłopotliwe, że w gminie Jeżów Sudecki nie ma dotąd sieci 
kanalizacyjnej, a sieć w Janowicach Wielkich ma zaledwie 10 km długości i nie obejmuje ona całej gminy. 
Znacznie lepiej wygląda sytuacja w Karpaczu (który również nie znalazł się w Systemie), gdzie długość 
sieci kanalizacyjnej (wraz z pięcioma oczyszczalniami) wynosi 60 km, a ponadto istnieją 3 prywatne 
oczyszczalnie na potrzeby obiektów hotelowych. 

Lasy 
 Ze względu na górski charakter regionu istnieje ponadprzeciętna ilość terenów leśnych, które 
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stanowią 41,3% powierzchni obszaru, przy średniej krajowej 26%. Większość upraw leśnych, które 
należą do Nadleśnictwa „Śnieżka” z siedzibą w Karpaczu oraz do Karkonoskiego Parku Narodowego, 
stanowią bory świerkowe, które stopniowo zastępowane są lasem mieszanym, z rosnącym udziałem 
modrzewia, jodły i buka. Na decyzji takiej zaważyły negatywne doświadczenia związane z katastrofą 
ekologiczną w karkonoskich i izerskich lasach w latach 70-tych i 80-tych XX wieku, kiedy wskutek 
kwaśnych deszczów oraz wzrostu populacji wskaźnicy modrzewianeczki nastąpiło wymieranie drzew, 
szczególnie widoczne powyżej 900 m npm. Odtworzeniu lasów w Sudetach Zachodnich sprzyjało 
założenie na początku lat 90-tych i aktywna działalność Leśnego Banku Genów w Kostrzycy – jedynego 
takiego ośrodka w Europie. 
Zasoby przyrodnicze 
 Na terenie LGD znajduje się Karkonoski Park Narodowy o powierzchni 5575 ha, z czego 2561 
ha na dzisiejszym obszarze LGD. W roku 1963 założony został czeski park narodowy o blisko 10-krotnie 
większym obszarze (wraz z tzw. strefą tranzytową). Na terenie KPN chroniona jest fauna i flora 
palearktyczna i subalpejska typowa dla krajobrazu polodowcowego. Można tu też wspomnieć o 
torfowiskach wysokich w rejonie Równi pod Śnieżką oraz licznych gatunkach porostów. Z większych 
przedstawicieli świata zwierzęcego należy wymienić o jeleniach, sarnach, dzikach oraz sprowadzonych w 
XIX wieku z Korsyki i Sardynii muflonach. W ostatnich latach zaobserwowano także ślady bytowania rysia 
(po ponad 200 latach przerwy!) oraz orła bielika. Bogata jest także lista zimnolubnych bezkręgowców, 
zwłaszcza w polodowcowych stawach powyżej Karpacza. Od roku 1993 Karkonoski Park Narodowy w 
Polsce i Republice Czeskiej funkcjonuje pod patronatem UNESCO jako bilateralny rezerwat biosfery MAB 
(Man and Biosphere). Park Narodowy (w tym rezerwat ścisły w najwyższych partiach Karkonoszy) 
obejmuje łącznie około 7% obszaru LGD; znaczna powierzchnia chroniona jest w także ramach otuliny 
Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Rudawskiego Parku Krajobrazowego, który wraz z 
KPN tworzy zwarty obszar chronionego krajobrazu. Część gminy Jeżów Sudecki należy ponadto do Parku 
Krajobrazowego Doliny Bobru. 
 Teren Karkonoskiego Parku Narodowego, masyw Rudaw Janowickich, Stawy 
Podgórzyńskie (jednak pod nazwą Stawy Sobieszowskie) znalazły się wśród obszarów sieci 
Natura 2000. Należy do nich także obszar Góry i Pogórze Kaczawskie, a ponadto do objęcia 
siecią Natura 2000 proponowane są oraz Trzcińskie Mokradła.  

 
Tabela 8  Obszary chronione (w ha) 

Gmina 
Karkonoski 

Park 
Narodowy 

Parki 
krajobrazowe 

Pomniki 
przyrody 
(liczba) 

Obszary sieci Natura 
2000 

Kod obszaru 

Janowice Wielkie 0 Rudawski: 2543 7 

Rudawy Janowickie 
Góry i Pogórze 

Kaczawskie 
Trzcińskie Mokradła 

PLH020011 
PLH020037 

(proponowany) 

Jeżów Sudecki 0 
Doliny Bobru: 

1797 
1 

Góry i Pogórze 
Kaczawskie 

PLH020037 

Karpacz 2013,7 0 10 Karkonosze PL117, PLH020006 

Mysłakowice 0 Rudawski: 5532 6 Rudawy Janowickie PLH020011 

Podgórzyn 547,3 0 26 
Karkonosze 

Stawy Sobieszowskie 
PL117, PLH020006 

PLH020044 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych urzędów gmin, KPN i Dyrekcji Parków Krajobrazowych w Jeleniej Górze 

  
Obszary Natura 2000 zlokalizowane na terenie LGD to: Karkonosze PLH020006 Rudawy Janowickie  
PLH020011 oraz Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 
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Rysunek 10 Obszary Natura 2000 na terenie LGD 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://natura2000.mos.gov.pl, grudzień 2008 

 
Uwarunkowania historyczne i kulturowe 
Historia 
 Obszar LGD „Partnerstwo ducha Gór” leży w dolinie Bobru, w południowo-zachodniej części 
Dolnego Śląska i wraz z nim dzielił losy w czasie swych zmiennych dziejów. Pierwsze osiedla powstawały 
u stóp Karkonoszy 3,5 tysiąca lat temu, ale o stałym zamieszkaniu nad górnym Bobrem możemy mówić 
dopiero od VII wieku, kiedy w okolicy pojawili się słowiańscy Bobrzanie. W końcu X wieku obszar ten 
wraz z całym Śląskiem znalazł się w obszarze wpływów władców piastowskich, a później stał się 
częścią Księstwa Świdnicko-Jaworskiego i jego zapleczem górniczym. Wraz z całym Księstwem 
stał się w roku 1392 częścią Królestwa Czech, a zarazem – Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. 
Równocześnie zaczęła wzrastać liczba ludności niemieckiej; najpierw wśród uprawiających rolę 
osadników z Turyngii i Frankonii, później wśród rycerstwa i szlachty, a wreszcie – rzemieślników i 
mieszczan. Stopniowo region tracił swój charakter słowiański, co pogłębiło się jeszcze po przejęciu 
władzy przez wiedeńskich Habsburgów w roku 1526. Jednocześnie jednak otwierały się szersze rynki 
zbytu dla miejscowych produktów. Kopaliny zostały zastąpione przez tekstylia, a zwłaszcza len oraz 
słynne, jeleniogórskie woale. Jednocześnie pierwsza połowa XVII wieku okazała się najbardziej krwawym 
okresem w dziejach regionu. W wyniku wojny trzydziestoletniej (1618-1648) życie straciło ponad 30% 
ludności Kotliny Jeleniogórskiej. Echa tamtych wydarzeń są obecne do dziś m.in. w postaci nazw 
lokalnych, jak Kozacka Dolina, Szwedzkie Skały czy Grób Komendanta. 
 Znacznie mniej śladów zachowało się z okresu wojen śląskich oraz napoleońskich, czyli z okresu 
panowanie władców pruskich. Hohenzollernowie pozostawili pod Karkonoszami głównie efekty 
przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz rezydencje. W pierwszej połowie XIX stulecia Kotlina Jeleniogórska 
stała się głównym obszarem wypoczynkowym Królestwa Prus: najpierw dla dworu królewskiego oraz 
szlachty, później (w wyniku rozwoju przemysłu i sieci kolejowej) dla mieszkańców miast. Pozycja ta 
wzmacniała się jeszcze do II wojny światowej. 
 Same działania wojenne szczęśliwie ominęły Sudety, która stała się nawet bezpiecznym 
zapleczem dla ludności bombardowanych miast III Rzeszy oraz zbiorów muzealnych i innych instytucji 
Niemiec. I taki zastali region pierwsi Polacy, którzy trafili pod Karkonosze. W latach 1945-1948 
dokonała się niemal całkowita wymiana ludności Dolnego Śląska, który zasiedlili głównie Polacy 
z dawnych kresów wschodnich II Rzeczpospolitej oraz ze zniszczonych miast Polski centralnej. Niemiecka 
czy austriacka historia regionu została „wyciszona” ze względów politycznych oraz emocjonalnych. Z 

http://natura2000.mos.gov.pl/
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przeszłych dziejów regionu przypominano jedynie wydarzenia związane z okresem piastowskim 
(powstanie pierwszych grodów nad Bobrem, odkrycie gorących źródeł). Dla większości nowych 
mieszkańców były to jednak wydarzenia obce – znacznie bliższe były im wspomnienia ze swojej 
poprzedniej ojczyzny. 
 Innego rodzaju wkład w „wyobcowanie” stanowiła do lat 70-tych XX wieku polityka państwowa, 
polegająca na zaniechaniu większych inwestycji w regionie – jeśli już, inwestowany w głównie w 
uciążliwe dla środowiska obiekty przemysłowe (produkcja włókien wiskozowych, wydobycie rud 
uranowych). 
Ważniejsze wydarzenia historyczne 
Wydarzenia lokalne, które zakorzeniły się w świadomości mieszkańców regionu to przede wszystkim: 
 Walończycy, czyli średniowieczni poszukiwacze karkonoskich skarbów. Stworzyli oni i spopularyzowali 

postać Ducha Gór (Rzepióra, Liczyrzepę, Karkonosza, Rübezahla), który staje się symbolem regionu. 
Nie bez przyczyny za swojego „patrona” przyjęła go też miejscowa Lokalna Grupa Działania. Do 
postaci Ducha Gór nawiązują także Muzyczne Ogrody Ducha Gór, czyli cykl imprez próbujących 
odkryć i spopularyzować powstałe w ciągu wieków utwory muzyczne, w tym operowe, poświęcone 
Rzepiórowi. 

 Przybycie Tyrolczyków do Mysłakowic (1837 r.) i wybudowane przez nich domy tyrolskie. 
 Laboranci – zielarze, którzy w rejonie Karpacza i Miłkowa stworzyli w XVII-XVIII wieku 

ponadregionalny ośrodek produkcji leków na bazie karkonoskich roślin. Z tradycja tą związane są 
Jany, czyli Noc Świętojańska przy wodospadzie w Karpaczu. 

 Tradycje szybowcowe Jeżowa Sudeckiego, w tym weekend lotniczy Ikaria oraz światowy zlot 
produkowanych niegdyś w Jeżowie szybowców Grunau Baby. 

Pomniki przeszłości 
 Najbardziej zauważalnymi śladami przeszłości są liczne zabytki architektury. W rejestrze 
dolnośląskiego urzędu Służby Ochrony Zabytków znajduje się aż 139 obiektów z obszaru LGD. Do 
najważniejszych spośród nich należą: jedyny poza Norwegią średniowieczny kościół o konstrukcji 
słupowej, czyli słynny Kościółek Wang w Karpaczu Górnym (jest to zarazem drugi pod względem 
popularności obiekt na Dolnym Śląsku, po wrocławskim Ratuszu) oraz Wieża Książęca w Siedlęcinie z 
najstarszymi zachowanymi w Polsce polichromiami o tematyce świeckiej (ok. 1360 r.) Wyjątkowym 
zespołem krajobrazowo-architektonicznym są kompleksy pałacowo-parkowe w dolinie Łomnicy i Bobru, 

tworzące dawniej tzw. Śląskie Elizjum. Dnia 24 października 2008 r. Zgromadzenie Związku Gmin 
Karkonoskich uchwaliło utworzenie Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej. Obszar parku 
obejmuje m.in. założenia pałacowo-parkowe w dolinie Bobru i Łomnicy. W granicach znalazły się 
rezydencje w Bukowcu, Mysłakowicach, Łomnicy, Wojanowie, Bobrowie, Karpnikach, Miłkowie 
oraz Staniszowie wraz z terenami dawnego parku przypałacowego obejmującego górę Witoszę 
oraz Grodną, jak również pałace na terenie miasta Kowary: Nowy Dwór i Ciszyca. W obszarze 
Parku znalazły się też inne obiekty m.in. domy tyrolskie w Mysłakowicach oraz zespół zabudowy 
sanatoryjno–szpitalnej Kowary–Wysoka Łąka. Utworzenie Parku Kulturowego otwiera nowe 
możliwości związane z promocją pod względem turystycznym dziedzictw kulturowego Kotliny 
Jeleniogórskiej. Przyczyni się także do zwiększenia zakresu prac związanych z rewitalizacją 
zarówno samych obiektów zabytkowych wraz z otaczającymi je parkami, jak również działań 
mających na celu udostępnienie ich pod względem turystyki. Utworzenie Parku Kulturowego 
daje również formalne podstawy o ubiegania się o wpis Doliny Pałaców i Ogrodów na listę 
Pomników Historii Prezydenta RP, a także w następnych krokach o starania o wpis na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO.  



Lokalna Strategia Rozwoju – Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania   ul. Daszyńskiego 29 
„Partnerstwo Ducha Gór”  58-522 Mysłakowice 
www.duchgor.org  sekretariat@duchgor.org 

55 

  

Tabela 9 Najważniejsze zabytki architektury wg gminnych rejestrów zabytków 
Gmina Najważniejsze zabytki architektury  W tym własność prywatna 

Janowice 
Wielkie 

- Zamek Bolczów  
- Pałac i park w Janowicach Wielkich 
- Dwór w Mniszkowie 

- Willa w Janowicach Wielkich ul. 
Wojska Polskiego 

- Dwór w Mniszkowie  

Jeżów Sudecki 

- Wieża Książęca w Siedlęcinie  
- Dom Gwarków w Jeżowie Sudeckim 
- Zespół pałacowy w Czernicy (XVI-XIX w.) 
- Kościół św. Wawrzyńca, XIV w Dziwiszowie 
- Kościół św. Mikołaja w Siedlęcinie (XIV-XIX w.) 

- Zespół pałacowy w Czernicy 
- Dom Gwarków w Jeżowie Sudeckim  
- Wieża Książęca w Siedlęcinie 

Karpacz 

- Miasto Karpacz – układ przestrzenny charakterystyczny dla miejscowości o funkcji 
turystyczno–wypoczynkowej 

- Kościół Wang wraz z zabytkowym cmentarzem 
- Kościół Parafialny p.w. Nawiedzenia NMP 
- Kościół pomocniczy p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
- Dawna karczma sądowa (obecnie „Bachus”) 
- Schronisko „Samotnia” nad Małym Stawem 
- Schronisko „Strzecha Akademicka” 
- Kaplica Świętego Wawrzyńca na Śnieżce 

 

Mysłakowice 

- Zamek Królewski w Mysłakowicach 
- Pałac i park krajobrazowy w Bukowcu 
- Domy tyrolskie w Mysłakowicach, przy ul. Daszyńskiego i na Czerwonym Dworku 
- Kościół św. Marcina w Bukowcu 
- Kościół parafialny w Wojanowie 
- Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (d. dworski) w 

Mysłakowicach 
- Kościół Wniebowzięcia NMP w Łomnicy 

- Pałac i park w Łomnicy 
- Pałac i park w Wojanowie 
- Pałac w Bobrowie 
- Pałac w Karpnikach 
- Pałac Dębowy wraz z parkiem w 

Karpnikach 
- Schronisko „Szwajcarka” 

Podgórzyn 

- Założenie pałacowo-parkowe  w Miłkowie 
- Kościół św. Jadwigi w Miłkowie (1414 r.) 
- Kaplica św. Anny na Grabowcu (1718-19) 
- Pałac górny w Staniszowie wraz z parkiem 
- Pałac dolny w Staniszowie 
- Tzw. Zamek Księcia Henryka na Grodnej 
- Kościół Św. Trójcy w Podgórzynie (1416 r.) 
- Kościół poewangelicki w Podgórzynie 

- Pałac Miłków 
- Dawny młyn w Przesiece 
- Pałace i parki w Staniszowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rejestru zabytków dolnośląskiego Wojewódzkiego Oddziału 
Służby Ochrony Zabytków) 

Inne zabytki 
 Ze względu na zmienną historię regionu oraz mieszanie się w ciągu dziejów różnych wpływów 
kulturowych i gospodarczych, w Kotlinie Jeleniogórskiej spotkać możemy kilka stylów architektury, którą 
bez przeszkód możemy uznać za regionalną. Należy tu wspomnieć o następujących zjawiskach w 
budownictwie: 
- Zabudowa z okresu osadnictwa frankońskiego i heskiego: w rozproszeniu, głównie w dolinie Bobru; 
- Domy tkackie, głównie z okresu XVII-XVIII wiek: m.in. Sosnówka Dolna, Podgórzyn, Łomnica, 

Kostrzyca; 
- Domy przysłupowo-zrębowe, typowe dla Górnych Łużyc i Sudetów Zachodnich: Sosnówka, Wojanów, 

Trzcińsko; 
- Architektura szachulcowa (tzw. mur pruski): rozproszona po całym regionie, dwór w Mniszkowie, d. 

młyn w Przesiece; 
- Karczmy sądowe powstałe jako obiekty łączące funkcje sądownicze, gastronomiczne, rekreacyjne i 

wspólnototwórcze: Bobrów, Bukowiec, Dziwiszów, Karpacz, Karpniki; 
- Domy tyrolskie powstałe po roku 1837 w rejonie Mysłakowic (d. osiedle Zillerthal, Czerwony Dworek) i 

Sosnówki, zbudowane przez uciekinierów religijnych z Tyrolu; 
- Architektura pensjonatowa, wzorowana na alpejskich kurortach, w Karpaczu, Sosnówce Grn. i 

Zachełmiu. 
 Licznie zachowały się również pomniki historii prawa, przede wszystkim w postaci pozostałości 
szubienic (Straconka między Miłkowem a Ściegnami, Góra Szubieniczna kolo Jeżowa Sudeckiego), 
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pręgierz (Miłków), a przede wszystkim – średniowieczne krzyże pokutne. Tych ostatnich zachowało się na 
obszarze LGD aż 25, z czego największe skupisko znajduje się przy kościele pw. św. Jadwigi w Miłkowie 
(trzy krzyże). 
 Jest to liczba znacznie większa, niż łączna liczba pomników i tablic pamiątkowych w regionie 
(wynosi ona 14), co świadczy o swoistej „luce” w pamięci zbiorowej obejmującej okres nowożytny. 
Większość z istniejących pomników nich to pozostałości pomników powstałych jeszcze w okresie przed II 
wojna światową (np. ku pamięci ofiar I wojny, jednakże z usuniętymi napisami – Zachełmie, Przesieka; 
głazy pamiątkowe ku czci Paula Kellera w Borowicach i Adolfa Dresslera w Przesiece). Jedyne w pełni 
zachowane pomniki to tablica pamiątkowa ku czci hrabiny von Reden przy Kościele Wang (oraz tamtejszy 
cmentarz) oraz pomnik Johannesa Fleidla przy pałacu w Mysłakowicach (ale przeniesiony z kolonii 
domów tyrolskich). Współczesne pomniki i tablice pamiątkowe przypominają ofiary obozu pracy w 
Borowicach (cmentarz przy Drodze Sudeckiej) oraz postacie związane z rozwojem turystyki w regionie: 
symboliczny cmentarzyk „Ofiarom Gór” w Kotle Łomniczki po Śnieżką, głaz pamiątkowy ku czci Theodora 
Donata oraz głaz przy Głównym Szlaku Sudeckim im. M. Orłowicza (oba w parku w Mysłakowicach). 
Kultura 
 Ze względu na brak zakorzenienia mieszkańców w tradycji (obszary przesiedleńcze) na obszarze 
LGD podejmowane są działania, które próbują ożywić dawną tradycję i zwyczaje tej części Dolnego 
Śląska, a także te mające na celu pielęgnowanie kultury przyniesionej przez dzisiejszych mieszkańców 
regionu z ich wcześniejszych „małych ojczyzn”.  
 

Tabela 10 Instytucje kultury na obszarze LGD 

gmina Punkty darmowego dostępu do Internetu 
Biblioteki, ośrodki kultury, muzea, 

świetlice, kluby itp. 
Najważniejsze formy działalności 

Janowice Wielkie - Świetlica Wiejska "Rudawy" w Janowicach Wlk. 
- Gminna Biblioteka Pu-bliczna w Janowicach 

Wlk. 
- Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w 

Janowicach Wielkich 
- Klub w Trzcińsku 

- Świetlica wiejska "Rudawy" w 
Janowicach Wielkich 

- Gminna Biblioteka Publiczna w 
Janowicach Wielkich oraz trzy filie: 
Komarno, Radomierz, Trzcińsko 

 

- Projekty kulturalne dla młodzieży i 
seniorów 

- Działalność sportowa (piłka nożna i 
siatkówka) 

Jeżów Sudecki - Urząd Gminy 
- Świetlica Dziwiszów 
- Szkoła Podstawowa Czernica 

- Gminna Biblioteka Publiczna w 
Jeżowie Sudeckim oraz trzy filie: 
Czernica, Siedlęcin, Dziwiszów 

- Ośrodek Kultury „Zameczek” w 
Czernicy 

- Działalność samorządów wsi, 
organizacja dożynek gminnych i 
sołeckich, imprez dla mieszkańców 
sołectw.  

- Sport i rekreacja prowadzona przez 
Stowarzyszenia (LZS) 

Karpacz - Urząd Miejski w Karpaczu 
- Hotel Dziki Potok, ul. Myśliwska 22  
- Willa Modrzew, ul. Zamkowa 7  
- Dom Parafialny przy Kościele Wang, ul. Na 

Śnieżkę 8  
- Pensjonat Karkonoski, ul. Karkonoska 20a  
- Willa Sonata, ul. Kościelna 11  
- Willa Sudety, ul. Karkonoska 12c  
- Pokoje Gościnne Lucjan, ul. Kościuszki 27  
- Hotel Karkonosze, ul. Wolna 4  
- Hotel Alpejski, ul. Ogrodnicza 8  
- Willa Iga, Emilii Plater 8  
- Usługi Hotelarskie Strzelec, ul. Nadrzeczna 2a  
- Ośrodek szkol.-wyp. Wang, ul. Spokojna 1  
- Hotel Malachit, ul. Staszica 12   
- Pokoje Gościnne, ul. Konstytucji 3 Maja 29  
- Willa Emi, ul. Kościuszki 13  
- Pokoje Bardzo Gościnne, ul. Dolna 4  
- Willa Jasmin, ul. Karkonoska 8b  

- Muzeum Zabawek 
- Muzeum sportu i Turystyki 
- Miejska Biblioteka Publiczna 
- Klub Środowiskowy 'Profil” 
 

- Chór Ekumeniczny przy Parafii Wang 
- Teatr „W co się bawić” 
- Zespół muzyczny Złota Aura 
- Zespół muzyczny Duck Band 
- Grupa Artystów Korkontoi 
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Mysłakowice - Gminny Ośrodek Kultury 
- Świetlica Publiczna  z kącikiem bibliotecznym w 

Wojanowie 

- Biblioteka Publiczna w Karpnikach  
- Gminna Biblioteka Publiczna w 

Mysłakowicach 
- Gminny Ośrodek Kultury,  
- Świetlice wiejskie w Kostrzycy i 

Łomnicy 

- Dni Tyrolskie - promocja historii Tyrolu, 
degustacja kuchni tyrolskiej, pokazy i 
wystawy promujące tradycje lokalne 
Mysłakowic 

- Piknik Agroturystyczny - impreza 
promująca gospodarstwa 
agroturystyczne, sprzedaż produktów 
lokalnych 

Podgórzyn - Bezpłatna, publiczna kafejka internetowa w 
Staniszowie 

- Gminna Biblioteka Publiczna w 
Miłkowie i 3 filie w: Ściegnach, 
Sosnówce i Podgórzynie 

- Pałac Staniszów 
 

- Ochotnicza Straż Pożarna Borowice 
organizauje finały Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 

- Śniadania wielkanocne 
przygotowywane przez Koła Gospodyń 
Wiejskich 

- Gminny bal seniora 
- Muzykalia Staniszowskie i Zaduszki 

Staniszowskie 
- Piknik ze sztuką pod dziurawą skałą 

(OW „Karolinka” w Podgórzynie) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych urzędów gmin 
W regionie odbywają się także liczne imprezy i wydarzenia ściągające mieszkańców LGD, jak i turystów. 
Można wśród nich wymienić: 

Tabela 11 Imprezy kulturalne na terenie LGD 
Gmina Nazwa imprezy Organizator Termin 

Janowice 
Wielkie 

1.  Otwarte Mistrzostwa Polski Amatorów w Maratonie MTB 
2. Janowicka majówka 
3. Noc Świętojańska – śpiewający korowód z Janowic do 

Miedzianki, gdzie rozpoczyna się wieczorny festyn 
4.  Turniej piłki nożnej drużyn 5-osobowych, piłki siatkowej 

drużyn 3-osobowych 
5. Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli Rudawski Jarmark 

Rozmaitości 

1. Bike Maraton 
2. Polsko-Niemiecko-Duńskie 

Stowarzyszenie „Rudawy”, 
Rada Sołecka,  

3. Polsko-Niemiecko-Duńskie 
Stowarzyszenie „Rudawy” 

4. Polsko-Niemiecko-Duńskie 
Stowarzyszenie „Rudawy” 

5. Gmina, rada sołecka 

1. Od maja do września 
2. 1-3 maja lub pierwsza sobota 

maja 
3. Około 24 czerwca 
4. Czerwiec-lipiec 
5. Druga połowa sierpnia 

Jeżów 
Sudecki 

1. Święto Pieczonego Ziemniaka 
2. Zawody narciarskie i rowerowe Łysogórki na Łysej Górze – 

kilka imprez w roku 
3. Spotkanie Seniorów Gmin Partnerskich 
4. Zawody lotniczo–spadochronowe na Górze Szybowcowej 
5. Imprezy historyczne przy Wieży Książęcej w Siedlęcinie 
6. Dożynki gminne 
7. Jasełka 

1. Zespół Szkół Jeżów Sudecki 
2. „Aesculap” (Dziwiszów) 
3. Gmina Jeżów Sudecki 
4. 
5. Fundacja „Zamek Chudów” 
6. Gmina Jeżów Sudecki 
7. Zespół Szkół Jeżów Sudecki 

1.Początek października 
2. Kilka imprez w roku 
5. Szereg wydarzeń w ciągu 

roku 
6. Początek września 
7. Weekend przed Bożym 

Narodzeniem 

Karpacz 1. Urodziny Miasta – cykl imprez pod wspólnym hasłem 
urodzin Karpacza 

2. Jany – Noc Świętojańska nad Wodospadem 
3.  Urodziny Henryka Tomaszewskiego 
4.  Puchar Samotni 
5. Odpust św. Wawrzyńca przy kaplicy na Śnieżce 
6. Koncerty rodzinne grupy „Jak Amadeusz” 
7. Memoriał Waldemara Siemaszki -  zawody o puchar Polski 

w ski-alpinizmie 
8. Bieg do Kotła Łomniczki 
9. Zjazd Motocykli Harley Davidson 
10. Mistrzostwa Polski z Jajem – festyn z rozmaitymi 

konkurencjami związanymi z jajem 
11. Letnia Noc Sylwestrowa – plenerowa zabawa 

sylwestrowa bez śniegu i mrozu 
12. Ikaria – Karkonoski Weekend Lotniczy 
13. Lawina – Międzynarodowy Marszobieg ze Śnieżki do 

Samotni 
14. Przegląd Filmów Górskich 

1. Miasto Karpacz 
2. Towarzystwo Miłośników 

Karpacza, Miasto Karpacz 
3. Urszula Jonkisz, Stefan Kayser, 

Wrocławski Teatr Pantomimy 
4. Szkoła Górska / Schronisko 

„Samotnia” 
5. PTTK Jelenia Góra / Grupa 

Karkonoska GOPR 
6. Parafia Wang 
7. Szkoła Górska 
8. Miasto Karpacz 
9. Matel Service, Miasto Karpacz 
10. Miasto Karpacz, Karkonoska 

Organizacja Turystyczna 
11. Miasto Karpacz 
12. Aeroklub Jeleniogórski, Miasto 

Karpacz 
13. Miasto Karpacz, Szkoła 

Górska 
14. Szkoła Górska 

1. Maj-czerwiec 
2. 24 czerwca 
3. 20 listopada 
4. Koniec kwietnia 
5. 10 sierpnia 
6. Całoroczny cykl koncertów, 2 w 

miesiącu 
7. Marzec 
8. Czerwiec 
9. Lipiec 
10. Drugi dzień Wielkanocy 
11. 31 lipca 
12. Sierpień 
13. Wrzesień 
14. Wrzesień 
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Mysłakowice 1.Mała Wielkanoc  
2. Cykliczne koncerty muzyki klasycznej 
3. Dni Tyrolskie - promocja historii Tyrolu, degustacja kuchni 

tyrolskiej, pokazy i wystawy promujące tradycje lokalne 
Mysłakowic 

4.  Piknik Agroturystyczny - impreza promująca gospodarstwa 
agroturystyczne, sprzedaż produktów lokalnych 

5. Karpnickie Kupałki – festyn nawiązująca do dawnej tradycji 
Nocy Kupały 

6. Lniany Festiwal pod Śnieżką - Dni Promocji Gminy 
7. Dożynki Gminne 
8. Dożynki w Dworze 
9. Kiermasz Adwentowy. 
10. Zawody dla młodzików dotyczące zagadnień 

przeciwpożarowych, przeciw powodziowych i innych klęsk 
żywiołowych 

1. Pałac Łomnica 
2. Pałac Łomnica 
3. GOK Mysłakowice 
4. GOK Mysłakowice 
5. Katarzyna Baeck-Kamińska 

(Karpniki) 
6. GOK Mysłakowice 
7. GOK Mysłakowice 
8. Pałac Łomnica 
9. Pałac Łomnica 
10. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Łomnicy 

1. Niedziela po Wielkanocy 
2. Cyklicznie, od maja do 

września 
3. Pierwszy weekend maja 
4. Druga połowa maja 
5. Czerwiec 
6. Czerwiec 
7. Wrzesień 
8. Połowa października 
9. Pierwszy weekend grudnia 
 

Podgórzyn 1. Powitanie Wiosny przy Wodospadzie Podgórnej - zimowe 
zejście Ducha Gór z gór, kąpiele morsów, festyn 

2. Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy 
Podgórzyn 

3. Dni Promocji Gminy Podgórzyn 
4.  Akademickie Mistrzostwa w Konkurencjach Western i 

Rodeo 
5. Muzykalia Staniszowskie – cykl koncertów kameralnych w 

Pałacu Staniszów 
6. Festiwal Ekologii Neohumanistycznej -  prezentacje 

holistycznego podejścia do natury, poznanie technik yogi, 
odkrywanie zdrowego stylu życia 

7. Odpust przy Kaplicy św. Anny -  zabawa, festyn i odpust, w 
czasie którego zbierane są środki na odbudowę Kaplicy. W 
tym dniu także Bieg Górski do Dobrego Źródła 

8. Zawody o Puchar Western City 
9. Turniej Sołectw w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy 

Podgórzyn 
10. Gitarą i Piórem – spotkania z poezją śpiewaną w 

Borowicach 
11. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Western i Rodeo 
12. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota 
13. Dożynki gminne 
14. Zaduszki Jazzowe 
15. Dni Kowbojów 
16. Noc Świętojańska w Sosnówce 
17. Śniadanie wielkanocne 
18. Festyn Rodzinny w Miłkowie 

1. Sołtys wsi Przesieka 
2. Tadeusz Niemczyk (Podgórzyn) 
3. Gmina Podgórzyn 
4. Western City – Ściegny 
5. Fundacja „Forum Staniszów” 
6. Stowarzysznie „Ananda Putta 

Bhum” (Głębock) 
7. Parafia Sosnówka 
8. Western City – Ściegny 
9. Tadeusz Niemczyk (Podgórzyn) 
10. Stowarzyszenie „Silesia 

Europea” 
11. Western City – Ściegny 
12. Western City – Ściegny 
13. Gmina Podgórzyn 
14. Pałac Staniszów 
15. Western City – Ściegny 
17. Koło Gospodyń Wiejskich 

Podgórzyn 
18. Stowarzyszenie Przyjaciół 

Miłkowa, Pałac Miłków 

1. Trzecia dekada kwietnia 
2. Pierwszy weekend maja 
3. Maj 
4. Maj 
5. Cyklicznie, od maja do 

września 
6. Połowa lipca 
7. Okolice 26 lipca 
8. Lipiec 
9. Okres wakacyjny 
10. Początek sierpnia 
11. Sierpień 
12. Sierpień 
13. Wrzesień 
14. 2 listopada 
15. Listopad 
16. 24 czerwca 
17. Wielkanoc 
18. Czerwiec 

Źródło: opracowanie własne 
Współczesna kultura wsi 

 Z przyczyn historycznych (przesiedlona ludność na obszarze LGD), trudno jest mówić o tradycji 
regionu i jego kontynuacji przez kolejne pokolenia. Charakterystyczna dla LGD jest różnorodność 
kulturowa „przyniesiona” przez obecnych mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej z ich dawnych ojczyzn. 
Dawne obszaru LGD lub zwiazane z byłymi mieszkańcami tych ziem odżywają bardzo powoli. Tendencja 
ta jest widoczna dopiero od kilku lat i z powodu zaszłości historycznych odżywa na tych terenach z 
pewnymi oporami. Przykładem jest tutaj wydarzenie Dni Tyrolskie - promocja historii Tyrolu, 
degustacja kuchni tyrolskiej, pokazy i wystawy promujące tradycje lokalne Mysłakowic. Podobnie jest z 
tradycjami związanymi produktami kulinarnymi i rzemiosłem. Przykładem jest tutaj ożywienie starych 
tradycji piernikarskich, z których już w średniowieczu słynął region LGD. Podjęto również próbę 
wskrzeszenia Koszul Zachełmiańskich, czyli ręcznie haftowanych koszul męskich z wzorami noszonymi 
przed II wojną światową w Zachełmiu przez ówczesną ludność. 
 Istnieją 4 zespoły folklorystyczne: Dziwiszowianki z Dziwiszowa, Karkonosze i Podgórzanie z 
Mysłakowic oraz Złota Aura z Karpacza, które prezentują muzykę „adoptowaną” do formy muzyki 
ludowej, ponieważ nie opiera się ona na tradycji.  
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Tabela 12 Wykaz produktów kulinarnych i producentów 
PRODUKTY KULINARNE 

Mleko kozie Gospodarstwo agroturystyczne, Bogdan Andrzejewicz, 58-533 Bukowiec, ul. Wiejska 38, tel. 075/71 82 821 

Ciasto domowej roboty 
Gospodarstwo agroturystyczne "Pod Jaworem",  Helena Paszek, 58-533 Bukowiec, ul. Tokarska 6, tel. 075/71 
83 297, 696 144 980, 

Sery z mleka krowiego, tłuste Kazimierz Drobny, 58-533 Dąbrowica 48, tel.075/71 30 150, ankadrobna@op.pl 

Produkty rolne, warzywa, 
owoce,,soki, przetwory 

Gospodarstwo agroturystyczne „Ananda Putta Bhumi”, 58-535 Głębock 37, tel. 075/76 10 

Suszone zioła, mięta, 
tymianek, lubczyk, oregano 

Elżbieta Sztul 58-533 Gruszków 45,tel.075/71 86 054, 

Kozie sery, 
swojski chleb 

Gospodarstwo Agroturystyczne Pure Polend, Mirosław Brejo, 58-520 Janowice Wielkie, Leśna 10, 
tel. 075/75 15 220, 693 700 017 

Porterówka - mocny napój 
alkoholowy 

Gospodarstwo agroturystyczne "Karioka", Damian Dąbek, 58-533  Karpniki, ul. Rudawska 63, tel.075/71 
37 227 

Sery kozie, ser żółty twardy, 
bryndza 

Zagroda Ekologiczna „KOZIA ŁĄKA”, Bożena i Daniel Sokołowscy, 58-533 Łomnica, ul. Lipowa 3, 
 tel. 0608 554 571, 0602 779 383 ,  www.kopa.pl , kozialaka@kopa.pl  

Wyroby wędliniarskie 
Gospodarstwo agroturystyczne "Pod Dębami", Krzysztof Szczypiński58-533 Łomnica, ul. Świerczewskiego 72, 
tel. 609 930 812 

Dżemy pałacowe Pałac Łomnica "Dom Wdowy", 58-533 Łomnica, ul. Karpnicka 3, tel.075/71 30 460 

Herbaty ziołowe 
Katarzyna Koncewicz,Mniszków 45, 58-520 Janowice Wielkie,  
 tel.075/75 15 729, 503919245, mandala@onet.eu 

Wina domowe 
Gospodarstwo agroturystyczne "Monika", Janusz Kalisz, 58-533 Mysłakowice, ul. Łokietka 10c,  
tel. 075/71 31 088, 604 262 545, 

Smalec karkonoski 
Gospodarstwo agroturystyczne "Pod Śnieżką" Maria Szorkin, 58-533 Mysłakowice, ul. Staromiejska 8a, 
 tel. 075/ 71 31 266 

Powidła śliwkowe  "Tyrolka do 
potęgi 9A". 

Maria Patejuk Stenzel, 58-533 Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 9A,  tel.075/75 33 826 

Poncz - napój alkoholowy 
Gospodarstwo agroturystyczne  „U Luizy”, Zofia Szydłowska, 58-533 Mysłakowice, ul. Wojska Polskiego 29A, 
tel. 075/71 31 464, www.uluizy.pl, info@uluizy.pl 

Ciasta, pierogi Koło Gospodyń Wiejskich, 58-533 Mysłakowice, ul. Fabryczna 1, tel. 075/ 64 39 129 

Zdrowy chleb naturalny Krzysztof Wdowiński, 58-562 Podgórzyn, ul. Żołnierska 6, tel. 075 76 21 548, wdowinski.k@wp.pl 

Wyrób wędlin 
Gospodarstwo agroturystyczne „Chata Mikołaja”, Katarzyna Krawczyk Demczuk, 58-562 Podgórzyn, ul. 
Bujwida 22a, tel. 075/76 21 776 

Pieczenie prosiaka. 
Gospodarstwo agroturystyczne „Sokolnik”, Łukasz Pieczychlebek,58-520 Janowice Wielkie, Radomierz 1,  
tel. 075/75 15 193, 693 378 108 

Kozie sery, ciasta domowe. 
 

Gospodarstwo ekoturystyczne "Eko-Farm", Małgorzata i Piotr Selwit, 58-564 Sosnówka, ul. Tyrolska 9, tel. 
075/76 10 618 

Ser, mleko, owoce, warzywa, 
przetwory 

Gospodarstwo agroturystyczne „Koniczynka”, Ryszard Gazdowicz, 58-564 Sosnówka, ul. Liczyrzepy 1, tel. 
075/76 10 387 

Producent surówek 
warzywnych i przetworów 

Gospodarstwo agroturystyczne, Bernard Trubiłowicz, 58-535 Ściegny 93, tel. 075/76 16 377 

Wypiek domków z piernika Marcin Goetz 58-520 Janowice Wielkie,  Trzcińsko 21, tel. 075/75 15 105, 606 466 465 

Królik śmietanie. 
 

Gospodarstwo agroturystyczne „U Bola”, Bolesław Bałuczyński, 58-520 Janowice Wielkie, Trzcińsko 91, tel. 
075/75 15 633 

Miód wielokwiatowy 
Gospodarstwo agroturystyczne "Widok", Jadwiga i Czesław Błachut, 58-533 Bukowiec, ul. Robotnicza 31, tel. 
075/71 83 334 

Przetwory domowe Stanisława Bieniasz, 58-508 Jelenia Góra, Chrośnica 20, tel. 0665 307 272 

Przetwory domowe Agata Wolak, 58-551 Jeżów Sudecki, ul. Jeleniogórska 21, tel. 0695 435 024 

Miód, wosk, świeczki, propolis Pasieka Andrzeja Paniczaka, 58-520 Janowice Wielkie,ul. Demokratów 10, tel. 605 279 543 

Miód Pasieka Gruszków, Krystyna Lorek, 58-533 Gruszków 113, tel.075/ 71 86 035 

Miód Henryk Rożko, 58-520 Janowice Wielkie, Mniszków 48, tel. 663 911 321 

Miód Pasieka Adama Poniatowskiego, 58-520 Mniszków 6,  tel.075/75 15 197, artonax@o2.pl 

Miód Pasieka Tadeusza Masełko, 58-533 Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 4/1, Tel. 075/71 30 806 

Miód Pasieka  Jerzego Tukajło, 58-533 Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 5a, tel. 075/ 71 31 274 

Miód Pasieka Stanisław Zacharzewski, 58-562 Podgórzyn, ul. Żołnierska 118a, tel. 075/76 21 332 

Miód Pasieka Witosza - Marcin Pietraszek, 58-500 Staniszów 13, tel. 605 037 519, 503 027 373 

Miód Pasieka Grzegorza Piotrowicza, 58-500 Staniszów 105, tel. 075/75 58 393, 695 604 949, apis@wp.pl  

Miód 
Pasieka Andrzeja Moszczyńskiego, 58-540 Ściegny 85, tel. 075/ 76 18 573, 508 269 512, 
eamoszczenscy@poczta.fm 

Źródło: opracowanie własne 

http://www.kopa.pl/
mailto:mandala@onet.eu
http://www.uluizy.pl/
mailto:info@uluizy.pl
mailto:wdowinski.k@wp.pl
mailto:artonax@o2.pl
mailto:apis@wp.pl
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Tabela 13 Wykaz lokalnych produktów rękodzielniczych i producentów 
RĘKODZIEŁO 

Warsztaty edukacyjne – ceramiczne 
i piernikarskie 

Marcin Goetz, 58-520 Janowice Wielkie, Trzcińsko 21, tel. 075/75 15 105, 606 466 465 

Gałęzioplastyka, rzeźba plenerowa, Roman Hanus, 58-520 Janowice Wielkie, ul. Demokratów 10/1, tel. 075/61 20 205 

Wyrób gobelinów, makramy Zofia Hanus, 58-520 Janowice Wielkie, ul. Demokratów 10/1, tel. 075/61 20 205 

Malowanie na szkle, obrazy 
Anna Jodzis, 58-533 Mysłakowice, ul. 1 Maja 23b, tel. 075/71 41 449, 605 647 364, 
annajodzis@poczta.onet.eu 

Suszone bukiety, obrazy z 
suszonych roślin 

Agnieszka Konobrocka, 58-520 Janowice Wielkie, Trzcińsko 68, tel. 603 551 536, kruszynka491@wp.pl 

Obrazy olejne, portrety w ołówku Joanna Kramarczyk, 58-562 Podgórzyn, ul. Słoneczna 16, tel. 075/64 27 373, jkram@poczta.fm 

Akademia ceramiki i witrażu 
Katarzyna Michalak, 58-520 Janowice Wielkie, Trzcińsko 65, tel. 075/75 15 549, 508 340 101, 
www.proroca.com, topolino@interia.pl 

Ślusarstwo artystyczne 59-533 Mysłakowice, Miłków 181, tel. 075/76 10 594,  600 13 230, bogdan953@op.pl 

Haft, szydełkowanie Lidia Murawiak, 58-533 Mysłakowice, ul. Fabryczna 1, tel. 075/64 39 129 

Bombki choinkowe 
Alina Poniatowska, 58-520 Janowice Wielkie, Mniszków 6, tel. 0605059552, www.alpon.pl 
bombki@alpon.pl, 

Pracownia rzeźbiarska - Duch Gór Andrzej Samerdak, 58-564 Sosnówka, ul. Ogrodowa 2, tel. 075/76 10 793 

Rękodzielnictwo, szycie strojów 
dzieży lnianej 

Renata Wysoczańska, 58-533 Mysłakowice, Krogulec 37, tel. 075/71 38 044 

Rękodzieło z naturalnych surowców Justyna Tukajło, tel. 502 506 289 

Szydełkowanie – swetry, obrusy Halina Bogusz, 58-508 Jelenia Góra, Komarno 136, tel. 660 840 997 

Haftowanie - obrusy, bieżniki, 
serwety 

Bożena Borodin, 58-520 Janowice Wielkie, Trzcińsko 30/5 

Regionalne wyroby gipsowe Piotr Chochoł, 58-520 Janowice Wielkie, ul. Demokratów 16, tel. 500 214 143, pitek2007@interia.pl 

Wyrób gobelinów - płócienny splot, 
rzeźbiarstwo 

Jan Czyżyk, 58-520 Janowice Wielkie, ul. 1-go Maja 1, tel. 665 480 663 

Gobeliny, haftowanie, 
szydełkowanie 

Apolonia Mazur, 58-520 Janowice Wielkie, ul. Kopernika 8, tel. 075/7515 707 

Hafty na obrusach Helena Milończyk, 59-533 Mysłakowice, Miłków 53/1, tel. 075/76 10 743 

Szydełkowanie Jolanta Piątkowska, 58-562 Podgórzyn, ul Żołnierska 117/4, tel. 075/76 21 330  

Serwety, obrusy Janina Rucka, 58-520 Janowice Wielkie, ul.Demokratów 23, tel. 604 946 772 

Haft, szydełkowanie Ewa Sidor, 58-562 Podgórzyn, ul. Bujwida 3, tel.513 423 595, pasie@poczta.onet.pl 

Pracownia Plastyczna Zbigniew Siemieniec, 58-535 Ściegny 55, tel. 075/76 13 356,  502 059 370 

Haft krzyżykowy Ewa Wrzosek, 58-562 Podgórzyn, ul. Nadwodna 8, tel. 075/76 213 97  

Wyrób filcu Agata Kowal, 58-508 Jelenia Góra, Wrzeszczyn 25A,  

Koszule Zachełmiańskie Kazimierz Hołubiński, Zachełmie 47, 58-562 Podgórzyn, 075 76 21353 

Bibułkarswo Dudek Joanna, Jeżów Sudecki 58-521, ul. Lipowa 4 

Taxidermie Tomasz Sokołowski, Siedlęcin, mistrz świata w wypychaniu zwierząt 

Zabytkowe auta Sylwester  Sobocki, Siedlęcin 

Grafika Grażyna Kondras, Siedlęcin 

Rzeźba Kęska Stanisław, Siedlęcin 

Źródło: opracowanie własne 

 
Turystyka 
 Kotlina Jeleniogórska nie bez przyczyny uznawana jest za jeden z najważniejszych regionów 
turystycznych Dolnego Śląska. Najbardziej rozpoznawalnymi – także poza granicami kraju – atrakcjami są 
Karkonosze i Karpacz. Miasto to często jest gospodarzem relacji telewizyjnych, m.in. w ramach telewizji 
śniadaniowej. W ostatnich latach kurort notuje średnio 5-procentowy wzrost liczby gości, wśród których 
ok. 10% stanowią turyści zagraniczni. W roku 2008 miasto pod Śnieżką odwiedziło ponad 180 tysięcy 
osób, przy czym jako turysta odnotowywana jest osoba nocująca przynajmniej przez trzy dni. 
 Coraz większą popularność zyskują sobie także Rudawy Janowickie i dolina Bobru, w tym przede 
wszystkim - Dolina Pałaców i Ogrodów. Wśród polskich wspinaczy skałkowych od lat znane są ściany Gór 
Sokolich, a wśród miłośników przyrody – roślinność i kamienie szlachetne Gór Kaczawskich. Dodatkowo 
nagromadzenie śladów historii średniowiecznej (Szlak Zamków Piastowskich, krzyże pokutne) czy 
nowożytnej (powstający Śląski Szlak Barokowy im. M. Willmanna, domy tyrolskie, Kościół Wang) 
powoduje, iż Kotlina Jeleniogórska jest w stanie wyjść naprzeciw potrzebom turystów i gości o różnych 
zainteresowaniach. 
Punkty widokowe:  

 Janowice Wlk.: Różanka, Bolczów, Przełęcz Komarnicka, Wołek, Miedzianka, Mniszków; 

mailto:annajodzis@poczta.onet.eu
mailto:kruszynka491@wp.pl
http://www.proroca.com/
mailto:topolino@interia.pl
http://www.alpon.pl/
mailto:bombki@alpon.pl
mailto:pasie@poczta.onet.pl
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 Jeżów Sydecki: Przełęcz Widok (Kapela), Góra Szybowcowa,  Przełęcz Rząśnicka, Okole, Łysa 
Góra, Zapory w Siedlęcinie i Wrzeszczynie; 

 Karpacz: Śnieżka, Złotówka, Skocznia Orlinek, dziesiątki miejsc na karkonoskich szlakach 
 Mysłakowice: Łącznie 21 punktów widokowych, najbardziej znane to Sokolik, Krzyżna Góra, 

Skalnik, Lwia Góra oraz Opactwo nad stawami w Bukowcu; 
 Podgórzyn: Łącznie 14 punktów widokowych, w tym północny brzeg Jeziora Sosnówka 

Obiekty inżynieryjne:  
 Janowice Wielkie: hałdy pokopalniane w Miedziance, Wiadukt kolejowy w Janowicach, 

Wyłuszczarnia nasion; 
 Jeżów Sudecki: zapory i elektrownie wodne na Bobrze w Siedlęcinie Wrzeszczynie, Most stalowy 

z końca XIX w. w Siedlęcinie, Wapienników Siedlęcinie i Płoszczyce; 
 Karpacz: skocznia Orlinek, Letni tor saneczkowy, Zapora na Łomnicy; 
 Mysłakowice: Suchy zbiornik przeciwpowodziowy między Głębockiem a Mysłakowicami, Skansen 

sprzętu radiolokacyjnego. 
Atrakcje przyrodnicze: 

 Janowice Wielkie: Skałki granitowe Rudaw Janowickich, Trzcińskie Mokradła, Przełom Bobru, 
Drzewa-pomniki przyrody w Janowicach: wiąz górski, buk posp. i aleja jarząba szwedzkiego 

 Jezów Sudecki: Przełomy Bobru (Wrzeszczyński i Borowy Jar) 
 Karpacz: Śnieżka, Sowia Dolina, Wielki i Mały Staw, Dziki Wodospad, Krucze Skały 
 Mysłakowice: Góry Sokole, Skałki granitowe w Rudawach Janowickich, Karpnickie Stawy oraz 

stawy w Bukowcu 
 Podgórzyn: Wodospad Podgórnej, Kaskady Myji, Czerwona Jaskinia w Rudziankach, Stawy 

Podgórzyńskie, liczne skałki granitowe 
 
Szlaki piesze 

Tabela 14 Szlaki turystyczne (w kilometrach) 

Gmina Piesze 
Ścieżki edukacyjne 

i tematyczne 
(liczba / km) 

Rowerowe 
Wydzielone trasy 

turystyczne, bez ruchu 
drogowego czy rolnego 

Narciarski
e 

(zjazdowe 
/ 

biegowe) 

Janowice Wlk. 23,30 1 / 5 45  0 / 0 

Jeżów Sudecki 27,50 2 / 5 51,95 2 (Borowy Jar) 1 / 0 

Karpacz 94,30 5 / 33 10,7 Szlaki w Karkonoskim P.N. 10 / 2,5 

Mysłakowice 50,80 - / - 60,4 3 (do Jeleniej Góry) 1 / 0 

Podgórzyn 67,60 1 / 8 53,3 Szlaki w Karkonoskim P.N. 2 / 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych urzędów gmin oraz PTTK Jelenia Góra i PTTK 
Kamienna Góra 
 
Gastronomia 
 Ważnym aspektem gospodarki turystycznej jest gastronomia. Na obszarze LGD wyraźna jest 
nierównomierne rozlokowanie obiektów gastronomicznych. O ile w Karpaczu znajduje się blisko 40 
restauracji oraz ponad 40 barów, smażalni itp, o tyle w gminach Jeżów Sudecki i Janowice Wlk. działa 
tylko po jednej restauracji. Nieco lepiej jest w gminie Mysłakowice (4 restauracje, 3 smażalnie ryb) oraz 
miejscowościach u stóp Karkonoszy w gminie Podgórzyn – działa tu 10 restauracji oraz blisko 30 barów.  
Usługi noclegowe, pensjonaty, agroturystyka, wynajem pokoi, gospodarstwa ekologiczne 
 Wyraźne są dysproporcje w ofercie noclegowej regionu. Karkonosze – a zwłaszcza Karpacz – 
oferuje ich znacznie więcej, niż północna część obszaru LGD. Zróżnicowana jest także jakość obiektów 
noclegowych. O ile hotele czy gospodarstwa agroturystyczne stale poprawiają swój standard, to domy i 
ośrodki wypoczynkowe (z których zazwyczaj korzystają grupy szkolne oraz mniej zasobni goście) 
pozostawiają wiele do życzenia; większość z nich dysponuje tylko wspólnymi dla kilku pokoi łazienkami i 
toaletami 
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Tabela 15 Miejsca noclegowe (liczba obiektów / liczba miejsc noclegowych) 

Gmina Suma miejsc 
noclegowych 

Hotele Pensjonaty 
Ośrodek 

wypoczynkowy 
Agroturystyka 

Kwatery 
prywatne 

Camping Schronisko 

Janowice Wlk. 540 1 / 50 1 / 15 0 16 / 445 1 / 30 2 0 

Jeżów Sudecki 191 0 0 0 14 / 120 2 / 46 0 1 / 25 

Karpacz 9 400 24 22 52 0 168 1 6 / 370 

Mysłakowice 1 098 3 / 363 0 1 / 80 41 / 419 0 3 / 120 3 / 116 

Podgórzyn 3 170 7 7 26 72 35 2 1 / 140 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych urzędów gmin 

 
Obiekty rekreacyjne 
 W regionie istnieje 21 boisk piłkarskich, choć ich standard często odbiega od oczekiwanego. Jako 
pozytywne przykłady można podać odnowione boiska z Podgórzynie i Karpaczu. Miłośnicy tenisa 
korzystać mogą z trzech ogólnodostępnych i trzech prywatnych (Karpacz) kortów tenisowych oraz 
całorocznej hali tenisowej w Ściegnach. Do dyspozycji są dwa baseny odkryte (sezonowe) oraz 10 
krytych, znajdujących się w obiektach hotelowych Karpacza i Mysłakowic; są one w większości dostępne 
także dla osób spoza gości hotelowych. W najbliższym czasie otwarty zostanie długo oczekiwany park 
wodny w Karpaczu. 
 Najmłodsi mieszkańcy regionu korzystać mogą z 24 placów zabaw, które zlokalizowane są w 
większości miejscowości. Ich wyposażenie jest jednak bardzo często niszczone, w czym po raz kolejny 
przejawia się brak odpowiedzialności za dobro publiczne oraz poczucia własności wspólnej. Przejawia się 
to także w niszczeniu infrastruktury turystycznej (np. oznakowania szlaków pieszych i rowerowych). Na 
podobne akty bezcelowego wandalizmu narażone są również ogólnie dostępne parki i skwery, których 
jest do w regionie 14, z czego połowa – w Karpaczu. Szczególnie interesujące są parki i ogrody 
przypałacowe (Staniszów, Łomnica, Wojanów); najcenniejszy w regionie ogród przy Pałacu Dębowym w 
Karpnikach jest własnością prywatną i dostępny jest jedynie dla gości hotelowych. 
 Nie sposób nie wspomnieć tu o trasach narciarskich, których najwięcej jest w Karpaczu (w 
kompleksie „Kopa” oraz liczne wyciągi w mieście), gdzie powstaje także hala z całorocznym stokiem 
narciarskim. Mniejsze ośrodki działają także w Dziwiszowie (stacja „Łysa Góra”), Strużnicy, Przesiece, 
Zachełmiu i Borowicach. W rejonie Trzcińska i Janowic Wielkich (Góry Sokole, Rudawy Janowickie) 
znajduje się jeden z najbardziej znanych w Polsce terenów wspinaczkowych. Miłośnicy jeździectwa mogą 
korzystać ze stadnin w Łomnicy, Wojanowie, Sosnówce i Miłkowie. Na Stawach Podgórzyńskich istnieje 
możliwość wypożyczenia kajaku lub roweru wodnego. Na Górze szybowcowej w Jeżowie Sudeckim działa 
Ośrodek Sportów Lotniczych, a w Siedlęcinie – tor motocrossowy.  
 

2.3. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału 
demograficznego i gospodarczego oraz poziomu aktywności 
społecznej 

 

Potencjał i tendencje demograficzne 
 Obszar LGD zamieszkuje (według stanu na 31.12.2006 r.) 33 162 osób, co stanowi nieco ponad 
1,1 % ogólnej ludności Dolnego Śląska. Najbardziej ludną gminą jest gm. Mysłakowice, zaś najmniejszą – 
sąsiednia gmina Janowice Wielkie. W strukturze płci, region nie odbiega od sytuacji w innych częściach 
Dolnego Śląska i Polski: kobiety stanowią ponad 51% ogólnej liczby ludności. Ciekawym zjawiskiem jest 
nieco wyższy odsetek kobiet wśród mieszkańców Karpacza, co może być spowodowane dużą liczbą miejsc 
pracy w branży turystycznej i gastronomicznej. 
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Tabela 16 Struktura ludności LGD „Partnerstwo Ducha Gór” 

Ludność dnia 
31.12.2006 r. 

Liczba 
ludności 

W tym 
mężczyźn

i 

W tym 
kobiety 

W wieku 
przedpro-

dukcyjnym (<17 
lat) 

W wieku 
produkcyj-nym 

(17-65 lat) 

W wieku 
poproduk-cyjnym 

lat (>65) 

Janowice Wlk. 4 049 49,31% 50,69% 18,7% 66,4% 14,9% 

Jeżów 
Sudecki 

6 374 48,71% 51,29% 20% 67% 12,7% 

Karpacz 4 963 46,07% 53,93% 17% 67,2% 16,8% 

Mysłakowice 10 001 48,43% 51,57% 20,2% 65,1% 14,7% 

Podgórzyn 7 775 48,49% 51,51% 18,1% 66,5% 15,3% 

Łącznie 33 162 48,14% 51,86% 19,04% 66,34% 14,62 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – Baza Danych Regionalnych 

 
 Pomimo notowanego ujemnego przyrostu naturalnego (w roku 2006 było -0,023%), graniczące z 
Jelenią Górą gminy Jeżów sudecki, Mysłakowice i Podgórzyn notują wolny wzrost liczby ludności, co 
spowodowane jest osiedlaniem się na ich terenie osób z Jeleniej Góry lub nawet dalej położonych 
ośrodków, także z zagranicy (Niemcy, Holandia). Zaznacza się ucieczka od urbanizacji. Zauważalne jest 
tworzenie się nowych struktur ludnościowych, zwłaszcza w Jeżowie Sudeckim, Dziwiszowie, Komarnie, 
Mysłakowicach czy Staniszowie, które to miejscowości staja się zapleczem mieszkalnym Jeleniej Góry. W 
efekcie w ostatnich latach przyrost ludności w gminie Mysłakowice wynosi rocznie ok. 1,5 %. Stwierdzić 
można także, iż w podjeleniogórskich miejscowościach osiedlają się osoby młode, energiczne, bardzo 
aktywne zawodowo, przez co pozyskiwani są prężni mieszkańcy, których można z czasem zaangażować w 
życie społeczności lokalnej. 
 Także Karpacz stara się przyciągać nowych mieszkańców, jednak z powodu znacznie wyższych cen 
gruntów, liczba ta nie jest wystarczająca. Ponadto wiele młodych osób wyjeżdża do większych ośrodków 
w związku z potrzebami edukacyjnymi; w efekcie liczba ludności kurortu stale spada. 
 Z punktu widzenia gospodarki regionu, poprawia się struktura wiekowa ludności. Wzrasta bowiem 
odsetek osób w wieku produkcyjnym. Przy jednoczesnym spadku stopy bezrobocia oraz wzroście liczby 
podmiotów jednoosobowych jest to trend pozytywny. Jednocześnie spada jednak odsetek osób młodych, 
co oznacza starzenie się społeczności lokalnej.  
 

Potencjał społeczno-gospodarczy   

 
Lokalny rynek pracy 
 W ostatnich latach na obszarze LGD daje się zauważyć – podobnie jak w całym kraju, a zwłaszcza 
na Dolnym Śląsku – spadek liczby osób bezrobotnych. O ile w końcu roku 2004 było to znacznie ponad 
20% (w tym w gminie Jeżów Sudecki – 24%, Mysłakowice – 27,3%, Podgórzyn – 28,1%), to w końcu 
roku 2007 stopa bezrobocia spadła do 14,8%. W końcu roku 2008 (gdy bezrobocie w skali kraju oraz 
Dolnego Śląska oscylowało wokół 9 %) wskaźnik osób pozostających bez pracy obniżył się do 12%. Wielu 
mieszkańców podgórskich miejscowości korzystało z bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy w Jeleniej 
Górze, gdzie w październiku 2008 stopa bezrobocia wynosiła 4,7% i tylko nieznacznie przewyższała ten 
wskaźnik we Wrocławiu (4,5%). Podobny wskaźnik osiągnął Karpacz, gdzie ze względu na szereg nowych 
inwestycji hotelowych, wciąż powstają nowe miejsca pracy w turystyce oraz branżach okołoturystycznych. 
 Na obszarze LGD w końcu roku 2008 ponad 3300 podmiotów gospodarczych, wśród których 
przeważają małe i średnie przedsiębiorstwa, a przede wszystkim – osoby fizyczne prowadzące 
działalność rolniczą i pozarolniczą. Większość istniejących podmiotów działa w branży usługowej, handlu 
oraz budownictwie. Wyraźna jest aktywność mieszkańców Karpacza, zwłaszcza w branży turystycznej. 
Słabiej wygląda ona w północnej części regionu, a zwłaszcza w gminie Janowice Wielkie (gdzie 
równocześnie poziom bezrobocia jest wyższy, niż w innych gminach obszaru). Obecnie gmina Janowice 
Wielkie stosuje pomoc de minimis dla nowych inwestorów, a także przygotowała 13 ha gruntów 
inwestycyjnych przy DK 3 koło Radomierza: powstały tam już zakłady firmy Dr Schneider Polska. 
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Pomoc de minimis oraz zwolnienie z podatku gminnego przy tworzeniu nowych miejsc pracy proponuje 
także Karpacz. Natomiast tereny inwestycyjne przygotowała gmina Jeżów Sudecki (Siedlęcin) oraz 
Podgórzyn. Ta ostatnia gmina przydziela ponadto inwestorowi opiekuna na czas realizacji inwestycji. 
Gmina Mysłakowice udziela ulg w podatku od nieruchomości dla właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych. 
 

Tabela 17 Liczba i struktura branżowa podmiotów gospodarczych 

Gmina 
Liczba 

podmiot
ów 

W tym osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 

O.F.P.D. na 
100 mieszk. 

Produkcja Usługi 
Budow-
nictwo 

Turystyka Handel 

Janowice 
Wielkie 

294 257 6,35 22 98 50 8 76 

Jeżów Sud. 494 458 7,19 22 173 66 49 148 

Karpacz 1077 837 16,86 29 378 51 265 219 

Mysłakowice 919 735 7,35 106 213 193 129 215 

Podgórzyn 831 659 8,48 bd. bd. bd. bd. bd. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych urzędów gmin, stan: listopad 2008 

 
Rolnictwo 

 Zdecydowanie mniej, niż w innych regionach Polski, jest użytków rolnych (niecałe 46%, 
zauważalna jest tendencja zmniejszania się obszarów rolnych), co spowodowane jest w dużej mierze 
słabymi warunkami glebowymi i klimatycznymi.  Obszar w całości zalicza się do górskich i podgórskich 
terenów o ograniczonych możliwościach produkcji rolnej. Równocześnie odsetek nieużytków w 
poszczególnych gminach nie jest zbyt wysoki i nie przekracza 3% obszaru. Cały obszar LGD wchodzi w 
skład górskiego i podgórskiego obszaru o niekorzystnych warunkach gospodarowania w rolnictwie. 
Wynika to zarówno z ze słabych warunków glebowych, jak i nieprzyjaznych dla uprawy uwarunkowaniach 
klimatycznych (zbyt niskie temperatury średnie, krótki okres wegetacji). Daje się także zauważyć spadek 
liczby gospodarstw rolnych, zwłaszcza tych zajmujących się uprawą. Zboża (w tym zwłaszcza gryka i 
rzepak) oraz ziemniaki uprawiane są głównie w rejonie Mysłakowic, Łomnicy, Karpnik i Radomierza. Na 
pozostałym obszarze rolnicy zajmują się hodowlą zwierząt (zwłaszcza bydła mlecznego i mięsnego, ale 
coraz także owiec i koni), przez co gros terenów rolnych używana jest jako łąki i pastwiska.  
Tabela 18 Zestawienie użytków rolnych i gospodarstw 

Gmina 

Liczba 
gospo-
darstw 
rolnych 

Użytki rolne (w 
hektarach, % 

powierzchni gminy) 

Na 100 miesz-
kańców 

W tym gosp. 
ekologicznych 

Główne kierunki produkcji 

Janowice 
Wielkie 

325 
3045  

(52,65 %) 
7,95 2 

Pszczelarstwo, hodowla zwierząt  
(głównie bydła) 

Jeżów 
Sudecki 

732 
5838  

(61,92 %) 
11,28 5 Pastwiska, łąki, owce, króliki, rośliny oleiste 

Karpacz 
Brak 

danych 
397  

(10,56%) 
bd. 1 Owce 

Mysłakowice 746 
4263 

 (48,45 %) 
7,46 1 

Zboża, ziemniaki, rośliny oleiste, trwałe 
użytki zielone, bydło mleczne i opasowe 
(mięsne), trzoda chlewna, owce, konie, 

drób 

Podgórzyn 590 
2964  

(35,92 %) 
14,6 2 Konie, owce 

RAZEM 2393 
16 507  

(45,78 %) 
7,22 11  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych urzędów gmin 
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Organizacje pozarządowe  
Na ternie LGD działa 31 ilość organizacji pozarządowych 
 Dostrzegając niedobory istniejącej infrastruktury społecznej, coraz więcej mieszkańców regionu 
grupuje się w organizacjach pozarządowych, gdzie podejmowane są inicjatywy mające wypełnić lukę 
między działalnością podmiotów publicznych, samorządowych oraz sferą gospodarczą. Z roku na rok 
wzrasta liczba istniejących fundacji i stowarzyszeń, wśród których są kluby sportowe, grupy miłośników 
regionu czy grupy interesów gospodarczych.  

Tabela 19 Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie LGD 
Nazwa /adres / telefon 

Polsko – Niemieckie Stowarzyszenie Promocji Odbudowy i Utrzymania 
Historycznych Wartości Zabytków, Kultury i Tradycji Śląska  
ZAMEK BOBERSTEIN w Wojanowie, 58-531 Wojanów 
Tel.: (0-75) 713-02-05  

Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Mysłakowice, Promocji Regionu i 
Agroturystyki w Mysłakowicach, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice 
tel.( 0-75) 64-39-99 

Stowarzyszenie ANANDA MARGA w POLSCE 
Głębock 37, 58-535 Miłków, tel.: (0-75) 761-07-16 

Rudawskie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej  
w Trzcińsku 71 
58-520 Janowice Wielkie 

Stowarzyszenie Polsko –Niemiecko – Duńskie ,, RUDAWY ”  w 
Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2 A, 58-520 Janowice Wielkie 
tel.: (075) 751-52-58 

Stowarzyszenie Sympatyków Czynnego Wypoczynku 
i Agroturystyki ,, PRZYSTAŃ”, ul. Stawowa 
58-533 Mysłakowice, tel.: 502588006 

Rada Odnowy Przesieki,  w Przesiece ul. Kamienna 4, 58-563 Przesieka 
tel.: (0-75) 762-13-05, 762-17-32 

Stowarzyszenie SZKOŁA GÓRSKA w Karpacz, ul. Skłodowskiej 7  
58-540 Karpacz 

Towarzystwo Odnowy Wsi Zachełmie w Zachełmiu 25 
58-562 Podgórzyn, tel.: (0-75) 762-10-39 

Międzynarodowe Towarzystwo Artystyczne OPERA DUCH GÓR w 
Karpaczu,ul. Konstytucji 3 Maja 24, 58-540 Karpacz 

Stowarzyszenie Wspierania Kształcenia Młodzieży w Karpaczu  
ul. Obrońców Pokoju 4, 58-540 Karpacz, tel.: (0-75) 761-93-37 

Stowarzyszenie LUDZI CYRKU w Miłkowie 26 C, 58-535 MIŁKÓW 

Sudecki Klub Polityczny , ul. Nadrzeczna 6a, 58-540 Karpacz  
tel.: (0-75) 761-88-44 

Stowarzyszenie Miłośników Psich Sportów ,, LOPINKA” 
Czernica 138, 58-521 Jeżów Sudecki 

Stowarzyszenie Młodych i Dorosłych Gminy Mysłakowice ,, Otwarci na 
wszystko” w Mysłakowicach,ul. Daszyńskiego 29, 58-533 Mysłakowice 
tel. (0-75) 713-12-98, 713-15-47 

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ,, FAKTOR”, w Trzcińsku 21  
58-520 Janowice Wielkie  

Stowarzyszenie Promocji Gospodarczej ,, POGÓRZE”, w Podgórzynie 
ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn, tel.: ( 0-75) 762-16-71 

Stowarzyszenie Przyjaciół Miłkowa w Miłkowie 97 
58-535 Miłków  

Towarzystwo Eksploracyjne ,, TALPA” w Mysłakowicach ul. Łokietka 20 
58-533 Mysłakowice, tel.( 0-75) 713-16-53 

Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Nożnej w Karpaczu ul. Szkolna 2 
58-540 Karpacz, tel.: (0-75) 761-90-20 

Towarzystwo Miłośników Karpacza  w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54 
58-540 Karpacz, tel.: (075)761-94-68 

Stowarzyszenie ,, Mieszkańcy Gminie ” w Janowicach Wielkich 
ul. Demokratów 39 tel.: (0-75) 751-52-14 

Klub Rotariański Pałac Staniszów Staniszów 10058-500 Jelenia Góra 
tel.: (0-75) 713-04-60 

Stowarzyszenie Prywatnego Transportu w Karpaczu ul. 
Okrzei 4/2 58-540 Karpacz tel.: (0-75) 761-80-64 

Stowarzyszenie Lokatorów  i Spółdzielców w Mysłakowicach ul. Włókniarzy 
6/43 58-533 Mysłakowice tel.: (0-75) 713-12-05 

Stowarzyszenie na rzecz Wodociągowania i Kanalizacji Dziwiszowa 
,,WODOCIĄG” w Dziwiszowie 157, 58-513 Dziwiszów, tel.: 075 7137137 

Towarzystwo Przyjaciół Siedlęcina w Siedlęcinie,  ul. Długa 21 
58-508 Jelenia Góra, tel.: 601 966 392 

Stowarzyszenie Miłośników Sosnówki w Sosnówce 
ul. Liczyrzepy 79, 58-564 Sosnówka, tel.: (0-75) 761-06-35 

Stowarzyszenie ,, PEGAZ”, w Karpaczu ul. Karkonoska 17 
58-540 Karpacz, tel.: (0-75) 761-92-64 

Towarzystwo Przyjaciół Karpnik w Karpnikach  ul. Sportowa 4/1 
58-533 Mysłakowice, tel.: (0-75) 713-00-96 

Mysłakowickie Towarzystwo Wędkarskie ,, TINCA”  ul. Szkolna 5 
58-533 Mysłakowice, tel.( 0-75) 643-99-60 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazu Starostwa Powiatowego Jeleniej Góry 

 
Frekwencja wyborcza 
 Swoistym miernikiem aktywności społecznej ludności danego obszaru jest frekwencja 
wyborcza w wyborach samorządowych. W wyborach roku 2006 wahała się ona od 38 do prawie 
53 % w sąsiadujących gminach Mysłakowice i Karpacz; w drugiej turze (26 listopada 2006 r. 
wybory odbyły się tylko w dwóch gminach obszaru LGD) spadła do 41% w Podgórzynie, a w 
Janowicach Wielkich znacznie wzrosła do 56%. Co ciekawe, frekwencja wyborcza jest niemal 
odwrotnie proporcjonalna do zaangażowania mieszkańców poszczególnych gmin w organizacjach 
pozarządowych. Można z tego wysnuć wniosek, że społeczności aktywne w stowarzyszeniach i 
fundacjach nie ufają zanadto samorządom lub też, że osoby bardziej zainteresowane 
rozstrzygnięciami na poziomie urzędów mniej chętnie angażują się w pozarządowe formy 
aktywności.  
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Tabela 20 Frekwencja wyborcza 

 Wybory 12.11.2006 II tura 26.11.2006 

Janowice Wielkie 49,79% 56,04% 

Jeżów Sudecki 42,43% --------- 

Karpacz 52,61% --------- 

Mysłakowice 38,95% --------- 

Podgórzyn 43,70% 41,04% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Państwowej Komisji Wyborczej http://www.pkw.gov.pl 

 
2.4. Specyfika obszaru objętego LSR oraz sposób jej wykorzystania 
Specyfika geograficzno-środowiskowa 
 Obszar LGD ma bardzo niezwykłe walory krajobrazowe i zróżnicowaną rzeźbę, od terenu wybitnie 
górskiego (Karkonosze) po nie mniej malownicze góry i wzgórza jak Grzbiet Małego i Grzbiet Południowy w 
Górach Kaczawskich, Rudawy Janowickie. W Górach Kaczawskich: Góry Ołowiane, Grzbiet Południowy i 
Grzbiet Mały częściowo leżą w granicach gmin Janowice Wielkie i Jeżów Sudecki stąd ich walory stanowią 
przedmiot naszego zainteresowania. Granice południowej części Gór Kaczawskich od wschodu stanowi rzeka 
Bóbr, tworząca tu przełomy zwane przełomem ciechanowieckim i janowickim a od południa ogranicza je 
Kotlina Jeleniogórska. Karkonosze są oddzielone od wschodu od Rudaw Janowickich Przełęczą Kowarską (727 
m), a od Gór Izerskich na zachodzie Przełęczą Szklarską. Dzielimy je na Karkonosze Wschodnie z najwyższą 
Śnieżką (1602 m) i Karkonosze Wschodnie z Wielkim Szyszakiem (1509 m). Padołem śródgórskim od Grzbietu 
Głównego oddzielone jest Przedgórze Karkonoskie (Czoło 869 m). Podział geograficzny i i przebieg jej 
zachodniej granicy Kotliny Jeleniogórskiej jest często dyskutowany, ale niewątpliwie zaliczamy do niej Wzgórza 
Dziwiszowskie, Wzgórza Karpnickie i Wzgórza Łomnickie. Charakterystycznymi wzniesieniami obszaru poza 
Śnieżką są także najwyższe szczyty poszczególnych grup górskich: w Rudawach Janowickich – Skalnik (950 m 
npm), w Górach Kaczawskich – Skopiec (723 m npm). Również niższe wzniesienia stanowią istotne punkty 
orientacyjne oraz widokowe: Grodna i Witosza nad Staniszowem, Grabowiec nad Sosnówką, Mrowiec kolo 
Mysłakowic czy Szybowisko nad Jeżowem Sudeckim. Pojedyncze, strome wzgórza zwieńczone skałkami 
granitowymi lub piaskowcowymi (np. Stromiec) są charakterystycznym elementem obszaru. Miejscem 
występowania najokazalszych form jest pasmo Gór Sokolich: Bliźniaki, Sukiennice, Krzywa, Ptak na Sokoliku i 
Jastrzędia Turnia, Swarożyc, Rogatka na Krzyżnej Górze. W Zamkowym Grzbiecie zwanym tak od ruin 
czternastowiecznego zamku, którego mury wkomponowane zostały w naturalne gniazda skalne występują 
takie grupy jak: Zamkowe Skały, Strażnica, Urwista, Głaziska Janowickie i Skalne Bramy. W dolinie Janówki 
największymi skałami są Ścianki, Krowiarki, Piec, Skalny Most, Malinowa, Janowickie Skały Bogaty w formy 
skalne jest także Grzbiet Janowicki. ze Starościńskimi Skałami, Piekliskiem, Fajką, Ryglem, i Mnichem 
Strużnickim. Ważnym elementem są stawy hodowlane: Stawy Podgórzyńskie, w Karpnikach, Krogulcu oraz 
zbiornik wody pitnej w Sosnówce. Cały obszar był w historii, a częściowo nadal jest wykorzystywany w celach 
wydobywczych. Obecnie wydobywa się skaleń (Karpniki), żwiry i piaski w Janowicach Wielkich i Radomierzu. 
Obszar LGD charakteryzuje się dużym zalesieniem - 41,3 % powierzchni obszaru, znacznie przewyższającym 
średnią krajową. Najciekawsze przyrodniczo obszary to tereny objęte ochroną i obszarem Natura 2000: 
Karkonoski Park Narodowy, masyw Rudaw Janowickich, Stawy Podgórzyńskie (pod nazwą Stawy 
Sobieszowskie), Góry i Pogórze Kaczawskie, a ponadto do objęcia siecią Natura 2000 proponowane są 
Trzcińskie Mokradła. Ponadto należy wymienić takie obszary, które wchodzą w obszar Natura 2000,ale mają 
odrębne nazewnictwo: jak Park Krajobrazowy Doliny Doliny Bobru, Rudawski Park Krajobrazowy.  
 Pomimo niezwykłych walorów krajobrazowych, przestrzenno-geograficznych region wg. danych GUS 
notuje ciągły spadek liczby przybywających tutaj turystów. Z analizy SWOT wynika, ze baza noclegowa, 
gastronomia jest bardzo dobrze rozwinięta, ale nierównomiernie rozłożona, skoncentrowana w Karpaczu. 
Zatem w przyszłości należałoby poszerzać infrastrukturę noclegową w pozostałych częściach LGD oraz szeroko 
promować walory całego obszaru LGD czyli prowadzić zintegrowaną promocję obszaru. Ponadto należy 
wypracować koncepcję tej promocji, ponieważ obecnie takiego pomysłu na promocję nie ma. 
Specyfika historyczno-kulturowa 
 Pierwsze osiedla powstawały u stóp Karkonoszy 3,5 tysiąca lat temu, ale o stałym zamieszkaniu nad 
górnym Bobrem możemy mówić dopiero od VII wieku, kiedy w okolicy pojawili się słowiańscy Bobrzanie. 

http://www.pkw.gov.pl/
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W końcu X wieku obszar ten wraz z całym Śląskiem znalazł się w obszarze wpływów władców piastowskich, 
a później stał się częścią Księstwa Świdnicko-Jaworskiego i jego zapleczem górniczym. Wraz z 
całym Księstwem stał się w roku 1392 częścią Królestwa Czech, a zarazem – Cesarstwa Rzymskiego Narodu 
Niemieckiego. Równocześnie zaczęła wzrastać liczba ludności niemieckiej; najpierw wśród uprawiających rolę 
osadników z Turyngii i Frankonii, później wśród rycerstwa i szlachty, a wreszcie – rzemieślników i 
mieszczan. Stopniowo region tracił swój charakter słowiański, co pogłębiło się jeszcze po przejęciu władzy 
przez wiedeńskich Habsburgów w roku 1526. Jednocześnie jednak otwierały się szersze rynki zbytu dla 
miejscowych produktów. Kopaliny zostały zastąpione przez tekstylia, a zwłaszcza len oraz słynne, jeleniogórskie 
woale. Hohenzollernowie i inne rody pozostawili pod Karkonoszami głównie efekty przedsięwzięć 
infrastrukturalnych oraz rezydencje: Pałace w Łomnicy, Staniszowie (2 pałace), Karpnikach (2 pałace), pałac w 
Wojanowie i w Bobrowie, Zamek Bolczów , Pałac w Janowicach Wielkich, Wieża Książęca w Siedlęcinie, Pałac w 
Czernicy, Zamek Królewski w Mysłakowicach, Pałac w Bukowcu, Pałac w Miłkowie oraz najczęściej, prawie przy 
każdym z nich, występujące założenia parkowo-pałacowe. Nagromadzenie tych obiektów na niewielkim 
obszarze stanowi ewenement na skalę europejską. Utworzenie Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej, 
obejmującego m.in. założenia pałacowo-parkowe w dolinie Bobru i Łomnicy, w granicach którego znalazły się 
rezydencje w Bukowcu, Mysłakowicach, Łomnicy, Wojanowie, Bobrowie, Karpnikach, Miłkowie oraz Staniszowie 
wraz z terenami dawnego parku przypałacowego obejmującego górę Witoszę oraz Grodną. W obszarze Parku 
znalazły się też inne obiekty m.in. domy tyrolskie w Mysłakowicach. Utworzenie Parku Kulturowego otwiera 
nowe możliwości związane z promocją pod względem turystycznym dziedzictwa kulturowego jako niezwykle 
atrakcyjnego produktu turystycznego. Funkcjonowanie takiego obszaru daje również impuls gospodarczy do 
rozwijania innych produktów turystycznych (np. Tyloczycy), usług okołoturystycznych i tradycyjnych produktów 
lokalnych, które będą poszukiwane przez turystów.  
Specyfika gospodarcza i społeczna 
 Przedstawione wcześniej uwarunkowania klimatyczne i glebowe nie pozwalają na bardziej efektywną 
gospodarkę rolną, z wyjątkiem hodowli; rolnictwo odgrywa tu więc coraz mniejszą rolę. Zaznacza się jednak 
obecność rolnictwa ekologicznego oraz agroturystyki. W związku ze zmianami w gospodarce zarówno w kraju, 
jak i w skali globalnej, coraz mniejsza jest rola przemysłu (np. bogaty w tradycje przemysł tekstylny 
reprezentują dziś tylko Zakłady Lniarskie „Orzeł” w Mysłakowicach, a wydobywczy – kamieniołomy skalenia w 
Karpnikach). Wzrasta natomiast zapotrzebowanie na drobną wytwórczość, a zwłaszcza – produkty lokalne. 
Należy wykorzystać ten trend – kreować nowe produkty lokalne, wzmacniać istniejące, by stawały się 
poszukiwanym produktem dla turysty, ale również by stawały się dodatkowym lub głównym źródłem dochodu 
- przyczyniały się do przechodzenia rolników do działalności pozarolniczej. Ponadto należy zmierzać ku temu, 
by produkty LGD zostały wpisane na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych, ponieważ do tej pory takich 
produktów wpisanych na listę nie mamy, chociaż istnieją produkty na obszarze LGD,które pretenduj,a do 
takich produktów: Chleb Podgórzyński czy Pierniki Trzcińskie. 
  Rośnie także rola usług, zwłaszcza tych świadczonych przez firmy jednoosobowe lub rodzinne. 
Znaczna część podmiotów usługowych nastawiona jest na obsługę ruchu turystycznego. Poprzez rozwój 
agroturystyki oraz coraz bardziej zauważalnej tendencji do wypoczynku indywidualnego, slow down, z każdym 
rokiem wzrasta turystyczna funkcja takich miejscowości, jak Borowice, Zachełmie, Sosnówka, Mysłakowice, 
Strużnica, Trzcińsko, Staniszów, Wrzeszczyn czy Dziwiszów. Spory potencjał drzemie w środkowej części 
Karkonoszy, grzbiecie Rudaw Janowickich oraz w Górach Kaczawskich dla coraz popularniejszego narciarstwa 
biegowego. Niezbędne jest także podnoszenie jakości usług obiektów gastronomicznych i noclegowych, a 
także stan szlaków turystycznych – konieczna jest zwłaszcza poprawa jakości i budowa nowych ścieżek 
rowerowych, którymi może odbywać się także ruch pieszy czy np. nordic walking. Konieczne jest tworzenie 
szlaków konnych i wodnych. W sferze społecznej niezbędne jest podjęcie działań na rzecz rozwiązywania 
„ukrytego problemu przesiedleńczego” (ludność zamieszkująca obszar LGD jest, który powoduje m.in. bardzo 
słabą integrację społeczności lokalnych w poszczególnych wsiach oraz charakteryzuje również cały obszar 
LGD. Podczas pracy na LSR problem braku integracji działań uzyskał największą liczbę punktów jako 
rozpoznany problem. Problem kulturowego wykorzenienia i niemożność odnalezienia nowej, wspólnej 
tożsamości wpływa nie tylko na sferę społeczną, ale przejawia się również w sferze gospodarczej jakim jest 
trudność w kreowaniu produktów lokalnych, turystycznych oraz brak i niechęć do wypracowania wspólnego 
wizerunku promocyjnego obszaru.  
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3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z 
przeprowadzonej analizy  

 

PROBLEMY W OKREŚLONYCH OBSZARACH  

I. Obszar środowiska 
naturalnego i 
gospodarowania 
przestrzenią  

 

II. Obszar społeczny – 
mieszkańcy i jakość 
ich życia  

 

III. Obszar 
gospodarczy  

 

 niski poziom świadomości 
ekologicznej mieszkańców i 
turystów;  

 słaba egzekucja prawa 
objawiająca się bałaganem w 
zabudowie, dzikimi 
wysypiskami śmieci, ściekami 
w rowach i rzekach;  

 zaniedbane miejscowości;  
 utrudnione procedury 

inwestowania na terenach 
chronionych;  

 niedostosowana infrastruktura 
w stosunku do potrzeb 
rozwoju regionu.  

 

 słaba infrastruktura 
społeczna;  

 niska współpraca 
samorządów, organizacji, 
mieszkańców i 
przedsiębiorców;  

 mała aktywność i integracja 
społeczna, obywatelska i 
kulturalna;  

 niska wiedza w obszarze 
aktywności społecznej, 
obywatelskiej i kulturalnej; 

 zwiększająca się ilość rodzin z 
problemami społecznymi;  

 marginalizowanie niektórych 
grup społecznych;  

 zbyta mała ilość dobrze 
płatnych miejsc pracy i 
zawodów;  

 bardzo małe poczucie 
wspólnoty regionalnej Ducha 
Gór.  

 
 

 ilość i jakość tras rowerowych, 
wodnych i konnych nie 
odpowiada zapotrzebowaniu 
mieszkańców i turystów;  

 ilość, jakość i różnorodność 
infrastruktury 
okołoturystycznej nie spełnia 
oczekiwań mieszkańców i 
turystów;  

 przedsiębiorczość i produkty 
lokalne są niedostatecznie 
rozwinięte;  

 niski stopień dostępu do 
Internetu;  

 niewielkie wykorzystanie 
nowych technologii do 
promocji i rozwoju obszaru;  

 niewystarczające 
wykorzystanie w rozwoju 
regionu zasobów ludzkich, 
kulturowych, geograficznych 
oraz dziedzictwa kulturowego, 
historycznego i 
krajobrazowego;  

 zaniedbana i niewłaściwie 
zarządzana infrastruktura 
turystyczna;  

 niespójne działania 
promocyjne;  

 słabo funkcjonujące 
gospodarstwa rolnicze;  

 niewielka ilość profesjonalnych 
gospodarstw ekologicznych;  

 
Na poniższym wykresie (rysunek 10) przestawione zostały problemy, które zostały wskazane 
przez mieszkańców wsi obszaru LGD. Wyniki zostały opracowane na podstawie sondażu 
przeprowadzonego we wrześniu 2007 r. Dobór grupy respondentów był celowo-losowy, a próbka 
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wyniosła 61 osób. Jako najistotniejsze problemy wskazano "zwiększenie dbałości o ochronę 
środowiska" (13,4%), następnie "rozwój i promocję lokalnego rzemiosła i produktów lokalnych 
(12,5%). Niewiele mniej wskazań (po 12%) padło na "informatyzację wsi" oraz "prowadzenie 
działań na rzecz relacji międzyludzkich". 

Zidentyfikowane problemy mieszkańców wsi

Zwiększenie dbałości o 

ochronę środowiska; 

13,4%

Rozwój i promocja 

lokalnego rzemiosła i 

produktów lokalnych; 

12,5%

Informatyzacja wsi; 12,0%

Prowadzenie działań na 

rzecz relacji 

międzyludzkich; 11,6%

Poprawa stanu dróg, 

chodników i oświetlenia; 

9,3%

Zwiększenie ilości imprez 

kulturalnych oraz oferty 

dla dzieci; 8,8% Promocja ekologii i 

produktów ekologicznych; 

6,5%

Większa pomoc socjalna, 

wyrównywanie szans 

życiowych; 6,0%

Zwiększenie poziomu 

edukacji języków obcych; 

4,6%

Poprawa komunikacji 

publicznej; 4,6%

Ograniczenie bezrobocia; 

4,2%

Przyciągnięcie 

inwestorów, aktywizacja 

gospodarcza; 3,7%Inne; 2,8%

 
Rysunek 11 Zidentyfikowane problemy mieszkańców wsi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sondażu z września 2007 r. 

Małe projekty - cały obszar LGD

budowa/odbudowa małej 

infrastruktury turystycznej

18%

organizacja imprez

11%

rozwój agroturystyki i 

turystyki

9%

promocja wytwórczości 

lokalnej (rzemiosło art., 

kulinaria)

6%

zakup wyposażenia dla 

zespołów 

folklorystycznych

4%

zakup wyposażenia 

świetlic wiejskich i ich 

remont

11%

renowacja, 

zabezpieczenie i 

oznakowanie 

charakterystycznych 

miejsc i budowli 

9%

promocja i rozwój lokalnej 

aktywności

7%

zwiększanie dosępności 

sprzętu 

teleinformatycznego

6%

odnawianie elewacji i 

dachów charakteryst. 

obiektów prywatnych

6%

inwestycje wpierające 

rzemiosło

2%

odtworzenie tradycyjnej 

roślinności

3%

wykorzystanie energii 

pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych

3%

szkolenia, warsztaty, 

edukacja

5%

 
Rysunek 12 Wskazane przez mieszkańców potencalne obszary wykorzystania  

środków w ramach małych projektów 
Źródło: opracowanie własne 
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Mikroprzedsiębiorstwa - LGD

usługi turystyczne oraz 

związane ze sportem, 

rekreacją i wypoczynkiem

34%

usługi dla ludności

16%

rzemiosło lub 

rękodzielnictwo

13%

obsługa gospodarstw 

rolnych lub leśnictwa

11%
wytwarzanie produktów 

energetycznych z 

biomasy

5%

przetwórstwo produktów 

rolnych lub jadalnych 

produktów leśnych

5%

roboty i usługi budowlane 

oraz instalacyjne

4%
sprzedaż hurtowa i 

detaliczna

4%

usługi transportowe

3%
rachunkowość, doradztwo 

lub usługi informatyczne

3%

usługi komunalne

2%

 

Rysunek 13 Wskazane przez mieszkańców potencalne obszary wykorzystania środków w 
ramach dofinansowania mikroprzedsiębiorstw 

Źródło: opracowanie własne 

Różnicowanie działalności nierolniczej - LGD

usługi turystyczne oraz 

związane ze sportem, 

rekreacją i wypoczynkiem

32%

rzemiosło lub 

rękodzielnictwo

32%
usługi dla ludności

7%

obsługa gospodarstw 

rolnych lub leśnictwa

13%

roboty i usługi budowlane 

oraz instalacyjne

9%

usługi transportowe

0%
usług komunalnych

7%

 

Rysunek 14 Wskazane przez mieszkańców potencalne obszary wykorzystania  środków w 
ramach różnicowania działności pozarolnicznej 

Źródło: opracowanie własne 
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Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Bliskość granic: czeskiej i niemieckiej.  
 Liczne pasma górskie: Karkonosze, Rudawy Janowickie, 

Góry Kaczawskie, Góry Sokole, Góry Ołowiane  
 Wyjątkowe i zróżnicowane walory krajobrazowe i 

przyrodnicze: Karkonoski Park Narodowy, Rudawski Park 
Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Bobru, 
zróżnicowane obszary Natura 2000.  

 Dobrze rozwinięta baza noclegowa  
 Dużo osób wykształconych lub posiadających 

doświadczenie w branży turystycznej  
 Liczne miejsca do wspinaczki górskiej  
 Niespotykana na skalę europejską ilość obiektów 

zabytkowych takich jak: zamki, pałace, dwory (Dolina 
Pałaców i Ogrodów).  

 Dziedzictwo kulturowe związane z historią regionu: 
górnictwo, tkactwo, lotnictwo, laboranci, Tyrolczycy, 
Walończycy, Husyci, Frankoni, Lisowczycy  

 Różnorodność kulturowa związana z ludnością napływową 
po II Wojnie Światowej  

 Mały czakram – Patelnia w Sosnówce  
 Leśny Bank Genów  
 Atrakcyjne położenie  
 
 

 Trudności w inwestowaniu na obszarach chronionych  
 Niezagospodarowane i zaniedbane obiekty poprzemysłowe.  
 Niski poziom świadomości ekologicznej  
 Niesprawny system zarządzania gospodarką ściekową  
 Zaniedbane miejscowości  
 Słabo rozwinięte usługi około turystyczne  
 Brak zintegrowanych działań na promocję regionu  
 Małe poczucie tożsamości regionalnej  
 Niska aktywność społeczna i integracja lokalna  
 Słabo rozwinięta i zaniedbana infrastruktura społeczna  
 Starzejące się społeczeństwo wiejskie.  
 Brak wystarczających i skutecznych działań wobec grup społecznych 

takich jak: bezrobotni, kobiety, dzieci, młodzież, osoby starsze, 
niepełnosprawni, wykluczeni, zagrożeni wykluczeniem społecznym  

 Społeczeństwo nieprzygotowane do absorpcji środków UE  
 Mała ilość profesjonalnych producentów lokalnych i rzemieślników  
 Ograniczony dostęp do szerokopasmowego Internetu (w tym 

bezpłatne punkty dostępowe)  
 Słaba współpraca mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji 

społecznych z samorządami lokalnymi  
 Niski poziom infrastruktury turystycznej: brak szlaków konnych, 

wodnych, tras narciarskich, biegowych, zjazdowych, ścieżek 
edukacyjnych, tras rowerowych  

 Niewielkie umiejętności korzystania z technologii teleinformatycznych  
 Słaby rozwój mikro przedsiębiorczości  
 Nierentowne gospodarstwa rolne  

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Potencjał kulturowy, przyrodniczy, krajobrazowy regionu  
 Bezpośrednie sąsiedztwo pasm górskich w Sudetach  
 Odbudowa ekosystemu i zachowanie krajobrazu  
 Rozwijający się ruch przygraniczny  
 Potencjał zasobów termalnych  
 Potencjał producentów lokalnych i rzemieślników  
 Możliwość wykorzystania umiejętności i wiedzy lokalnej 

ludności do nauki historycznie zapomnianych rzemiosł  
 Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych  
 Napływ ludzi wykształconych  
 Rozwój edukacji ekologicznej  
 Rozwój energii odnawialnych  
 Wzmożony ruch turystyczny w Regionie  
 Powroty ludności z emigracji zarobkowej  
 Rozwój gospodarstw agro- i ekoturystycznych  
 Możliwość pozyskania funduszy europejskich  
 Rozbudowa Karkonoskiego Systemu Wodociągów i 

Kanalizacji  
 Napływ inwestorów  
 Strefy ekonomiczne  
 Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej  
 Bliskość stolic europejskich (Praga, Wiedeń, Berlin)  
 Tendencje powrotu do tradycji  

 Degradacja środowiska i krajobrazu  
 Presja przemysłu wydobywczego  
 Dalsze ocieplanie się klimatu  
 Masowa turystyka (koncentracja w tym samym czasie i w tych samych 

miejscach)  
 Odpływ młodzieży – brak perspektyw  
 Konkurencja o środki na rozwój i zasoby  
 Kryzys gospodarczy  
 Biurokracja, skomplikowane procedury niespójna legislacja  
 Brak środków na rozwój w Regionie  
 Niechęć do integracji i podejmowania aktywności społecznej  
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Wnioski jakie można wysnuć po przeprowadzonej analizie SWOT pozwalają na wyłonienie 
najważniejszych obszarów w zakresie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.  

 

MOCNE STRONY  

 Analizując mocne strony widzimy, że obszar LGD Partnerstwo Ducha Gór to region 
wyjątkowy przez swoją bogatą historię oraz zasoby krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe. 
Należy podkreślić fakt, że na terenie partnerstwa znajdują się takie czynniki, na których można 
budować rozwój i przyszłość regionu. Do najważniejszych elementów należy bogactwo zamków, 
pałaców i ogrodów stanowiących ewenement na skalę Polski i Europy. Wiele z nich jest obecnie 
restaurowanych i udostępnianych również na cele integracji mieszkańców.  

 Kolejnym ważnym elementem są zasoby naturalne i przyrodnicze. Już sam fakt posiadania 
na obszarze partnerstwa pasm górskich (Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie, Góry 
Sokole i Góry Ołowiane) oraz obszarów chronionych (parki, rezerwaty, obszary Natura 2000) 
stanowią o niezwykłym miejscu jakim jest nasze LGD. Tak duża różnorodność pasm górskich oraz 
związanych z nimi atrakcjami powoduje, że nasz region jest bardzo lubianym i popularnym 
obszarem do spędzania wolnego czasu przez przybyłych turystów. Również mieszkańcy regionu 
chętnie korzystają z naturalnych zasobów regionu i ofert spędzania wolnego czasu.  

 Analizując mocne strony nie można zapomnieć o wyjątkowym dziedzictwie kulturowym 
pozostawionym na tym obszarze zarówno przez Tyrolczyków, Walończyków, Frankonów, 
Husytów, Niemców oraz ludność napływową w wyniku przesiedleń powojennych która wniosła w 
region specyficzny tygiel kulturowy.  

 Wszystkie te czynniki dają bardzo stabilną podstawę do prowadzenia działań planowanych 
przez LGD Partnerstwo Ducha Gór.   

SŁABE STRONY   

 Pomimo dużo większej ilości słabych stron w przeprowadzonej analizie SWOT, pozwalają 
one określić trzy obszary słabości regionu.  

 Pierwszym z nich jest obszar niskiej świadomości ekologicznej społeczeństwa a co za 
tym idzie zatruwanie środowiska, które może wpłynąć na rozwój regionu. Kolejnym obszarem 
jest niewielkie wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, objawiające się niskim stopniem 
informatyzacji, niewielką absorpcją środków Unijnych, słabo rozwiniętymi usługami 
okołoturystycznymi oraz nieodpowiadającymi zapotrzebowaniu społecznemu szlakami 
turystycznymi. Kolejnym obszarem jaki wylania się z analizy jest niedoinwestowany sektor 
społeczny. Brak działań ze strony samorządów zmierzających do rozwoju sektora społecznego, 
starzejące się społeczeństwo, migracje, brak profesjonalnych producentów lokalnych, grupy 
marginalizowane, słaba współpraca trójsektorowa to wszystko czynniki pozwalające wnioskować, 
że sektor społeczny wymaga wsparcia i to sporego.  

SZANSE  

 Szanse,jakie pojawiają się przed naszym LGD dotyczą głównie naszego położenia (bliskość 
do granic Czeskiej i Niemieckiej, bliskość stolic Europejskich (Berlin, Praga, Wiedeń) pasmo 
górskie Sudetów) oraz rozwoju usług okołoturystycznych. Osobną lecz stanowiącą ogromną 
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szansę jest rozwój eko i agroturystyk. Wykorzystując te szanse można spowodować szybki i 
kontrolowany rozwój regionu. Kolejnymi szansami jest obszar edukacji ekologicznej (coraz 
liczniejsze szkolenia oraz dobre praktyki) w tym powstałe w regionie Karkonoskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej. Niezmiennie w szansach pojawia się również obszar zasobów naturalnych, 
krajobrazowych, historycznych a nowością jest wykorzystanie zasobów wód termalnych, które 
przy dobrym zagospodarowaniu mogą stać się magnesem dla regionu.  

 

ZAGROŻENIA  

 Zagrożenia, pomimo niewielkiej ilości w tabeli analizy SWOT stanowią bardzo ważny 
czynnik dalszego rozwoju regionu. Od nich mogą zależeć również działania naszego LGD. Jednym 
z niezwykle ważnych czynników jest presja przemysłu wydobywczego. Kopalnia skalenia 
mieszcząca się na terenie LGD wpływa na znaczną degradację środowiska naturalnego 
(wysadzanie gór stanowiących złoża skalenia) oraz infrastruktury drogowej (niszczejące drogi, 
mosty, pobocza). Innym zagrożeniem jest niewątpliwie masowa turystyka. Zadeptywanie 
szlaków, zbyt liczne odwiedzanie niektórych atrakcji może spowodować ich nieodwracalne 
niszczenie (np. Mokradła Trzcińskie). Ostatnim wnioskiem jaki nasuwa się po analizie zagrożeń 
jest brak środków na rozwój regionu oraz biurokracja, konkurencja o środki zewnętrzne i kryzys 
gospodarczy, mogące spowodować niechęć do podejmowania ryzyka nowych działalności 
gospodarczych.  

   

   

WIZJA DLA CAŁEGO OBSZARU  

 

Kraina Ducha Gór to region, gdzie naturalny i wyjątkowy krajobraz, przyroda oraz 
dziedzictwo kulturowe Karkonoszy i tej części Sudetów są pod troskliwą opieką. 
Zrównoważony rozwój regionu odbywa się w atmosferze wzajemnego zaufania i 
współpracy. Działania te są podstawą dobrobytu mieszkańców, gdyż potrafią 
skutecznie i racjonalnie gospodarzyć swoimi zasobami. Ogród Ducha Gór zachwyca 
harmonią krajobrazu i zabytkami.  
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4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie 
planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych 
celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane 
operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami”  

 

CELE  

 

Cel ogólny  

 

I. Podniesienie walorów środowiskowo-przestrzennych i 
infrastrukturalnych krainy Ducha Gór  

 

Cele szczegółowe  

1. Zagospodarowanie miejscowości i podniesienie estetyki zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju.  

2. Podniesienie poziomu aktywności ekologicznej oraz wiedzy i świadomości w tym 
obszarze.  

3. Dostosowanie wspólnych obszarów do zapotrzebowania społecznego i potrzeb 
rozwoju regionu.  

Cel ogólny  

II. Zintegrowanie działań na rzecz aktywności społecznej Krainy 
Ducha Gór na poziomie regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym  

Cele szczegółowe  

1. Wzrost integracji społecznej poprzez efektywniejszą współpracę samorządów, 
organizacji, mieszkańców i przedsiębiorców.  

2. Podniesienie poziomu aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej oraz wiedzy 
i świadomości w tych obszarach.  

3. Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców regionu.  

4. Zwiększenie udziału w życiu publicznym marginalizowanych grup społecznych 
(osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci, młodzież, kobiety 
i inne…)  
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Cel ogólny  

III. Wykorzystanie zasobów krainy Ducha Gór dla rozwoju 
gospodarczego  

 

Cele szczegółowe  

1. Rozwój przedsiębiorczości, rzemiosła i produktów lokalnych w oparciu 
o zasoby ludzkie, geograficzne, dziedzictwo kulturowe, historyczne i krajobrazowe.  

2. Wykorzystanie nowych technologii w rozwoju gospodarczym.  

3. Sprawne i efektywne funkcjonowanie turystyki i usług około turystycznych w regionie oraz 
zintegrowanie działań promocyjnych.  

4. Rozwój pozarolniczych działalności gospodarczych.  

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 

I. Przedsięwzięcie: Estetyczna kraina Ducha Gór  

II. Przedsięwzięcie: Aktywni mieszkańcy krainy Ducha Gór  

III. Przedsięwzięcie: Przedsiębiorcza kraina Ducha Gór  
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1. Cel ogólny: Podniesienie walorów 
środowiskowo –przestrzennych 

i infrastrukturalnych krainy Ducha Gór 

Cele szczegółowe 

 

Przedsięwzięcie I: Estetyczna kraina 
Ducha Gór    

1.1. 
Zagospodarowanie 
miejscowości 
i podniesienie 
estetyki zgodnie z 
zasadami 
zrównoważonego 
rozwoju 

 

 Realizacja działań zawartych w planach odnowy 

miejscowości; 

 Przestrzeganie ładu przestrzennego: zabudowania 
wkomponowane harmonijnie w krajobraz (domy 

stylu regionalnego, zwarta zabudowa); 
 Odrestaurowanie, odnowienie oraz konserwacja 

zabytków, lokalnych obiektów historycznych i ich 

otoczenia, konserwacja pomników historycznych i 
miejsc pamięci, odnawianie elewacji i dachów w 

zabytkowych budynkach sakralnych i cmentarzy; 
 Wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych budynków 

w celu uporządkowanie terenu miejscowości; 
 Promowanie lokalnej wizji estetyki: zadbane domy, 

posesje, ulice itp.; 

 Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych 
miejscowości;             

 Zagospodarowanie obiektów i terenów 

poprzemysłowych; 

1.2. Podniesienie 
poziomu aktywności 
ekologicznej oraz 
wiedzy i świadomości  
w tym obszarze. 

 

 

 Przeprowadzanie ekologicznych działań 

edukacyjnych podnoszących wiedzę i świadomość 
mieszkańców Krainy Ducha Gór oraz kulturę 

ekologiczną i turystyczną wśród turystów; 

 Nawiązanie współpracy z Karkonoskim Parkiem 
Narodowym, Rudawskim Parkiem Krajobrazowym, 

Parkiem Krajobrazowym Doliny Bobru oraz włączenie 
do niej organizacji, stowarzyszeń, przedszkoli i szkół, 

partnerów zagranicznych; 

 Opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie akcji 
ekologicznych (np. Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie 

świata,  itp.); 
 Opracowanie, wydanie i kolportaż ulotek 

informacyjnych na temat środowiska, jego 

zanieczyszczeń, ochrony i działań prewencyjnych w 
celu zachowania krajobrazu i ekosystemu;  

 Odbudowa ekosystemu i związana z nim 
infrastruktura (edukacyjne ścieżki ekologiczne, 

kładki służące zachowaniu roślinności 
charakterystycznej dla tego regionu, nasadzenia 

itp.); 

 Infrastruktura i promocja wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

 Infrastruktura związana z energetyczną utylizacją 
odpadów; 

 Upowszechnianie wiedzy dotyczącej obowiązkowej 

segregacji odpadów oraz stworzenie warunków do 
jej realizacji; 
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1.3 Dostosowanie 
wspólnych 
obszarów do 
zapotrzebowania 
społecznego i 
potrzeb rozwoju 
regionu  

 

 

 Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie 
obiektów publicznych pełniących funkcję społeczne: 

place zabaw, boiska, świetlice itp.; 
 Odnawianie obiektów charakterystycznych dla 

regionu krainy Ducha Gór; 

 Organizacja centrów wsi: świetlice, domy kultury, 
place, parkingi, itp.; 

 Urządzenie terenów zielonych ogólnie dostępnych: 
parków i skwerów;  

 Zagospodarowanie nieużytków z przeznaczeniem na 

działalność agroenergetyczną; 
 Realizacja działań zawartych w planach odnowy 

miejscowości; 

 

Opis przedsięwzięć i celów: 

 

 Przedsięwzięcie I:     Estetyczna kraina Ducha Gór    

 

Cel ogólny: Podniesienie walorów środowiskowo – przestrzennych i 
infrastrukturalnych krainy Ducha Gór 

 

 Kraina Ducha Gór jest niepowtarzalna i wyjątkowa dzięki walorom krajobrazowym, 
bogactwu zasobów naturalnych, dziedzictwu kulturowemu i historycznemu. Dbałość o środowisko 
naturalne i przestrzenne jest obowiązkiem i podstawą do jego zachowania w jak najlepszym 
stanie, jako wspólnego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Niestety obecne realia pokazują, że 
bardzo często tak nie jest. Często przyczyną jest brak środków finansowych, czasami brak 
odpowiedzialnego gospodarza terenu, lub brak świadomości ludzkiej o wyjątkowości miejsca, w 
którym żyją. Osobnym problemem jest niski stopień świadomości o zagrożeniach, jakie niesie ze 
sobą niewłaściwe gospodarowanie i zatruwanie środowiska, a czasem bardzo prozaiczny bałagan 
w obejściach, który wpływa na estetykę miejscowości. Często patologiczne zachowania są trudne 
do wykorzenienia, ponieważ są przekazywane pokoleniowo a brak dobrych wzorców powoduje 
powolną zmianę sytuacji.  
 Dlatego nasze przedsięwzięcie zakłada szereg działań mających na celu wykreowanie 
estetycznej krainy Ducha Gór jako spójnej całości łączącej krajobraz naturalny z ładem 
przestrzennym i infrastrukturalnym. Działania te ściśle związane są z poprawą estetyki 
miejscowości LGD, zwiększeniem funkcjonalności i atrakcyjności wspólnych obszarów oraz 
wzrostem wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów.  

 

Cel szczegółowy 1.1: Zagospodarowanie miejscowości i podniesienie 
estetyki zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju 

 

Zagospodarowane, estetycznie wyglądające miejscowości są wizytówką ich mieszkańców i 
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regionu. Dbałość o rozwój i utrzymanie w dobrym stanie budynków, zabytków, ulic, miejsc 
publicznie dostępnych, przestrzeganie porządku nie tylko sprzyja wzrostowi atrakcyjności 
miejscowości, ale również zaspokaja potrzeby funkcjonowania i życia ich mieszkańców. 
Harmonijne połączenie walorów krajobrazowych z estetyką miejscowości i przestrzeni 
przyczynia się do wzrostu ruchu turystycznego, inwestycyjnego i społecznego. Podejmowanie 
przedsięwzięć wkomponowanych w regionalny charakter i styl, spójnych z lokalną polityką 
miejscowości, powinno obejmować działania mające na celu, między innymi: 

 Realizację koncepcji planów odnowy miejscowości, 
 Dbałość o zabytki, lokalne obiekty historyczne, miejsca publicznie dostępne, prywatne 

zabudowania itp.,  
 Promowanie lokalnej wizji estetyki, 
 Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych miejscowości;             
 Zagospodarowania obiektów i terenów poprzemysłowych.        

 

Cel szczegółowy 1.2: Podniesienie poziomu aktywności ekologicznej 
oraz wiedzy i świadomości w tym obszarze. 

 

 Walory krajobrazowe i bogactwo środowiska naturalnego krainy Ducha Gór są 
ponadczasowe i dlatego też powinniśmy o nie dbać i dążyć do ich zachowania oraz odnowy 
całego ekosystemu. Podejmowanie działań w tym kierunku powinno zacząć się od zwiększenia 
świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców obszaru LGD i turystów, co pociąga za sobą 
przeprowadzenie ekologicznych działań edukacyjnych. Kształtowanie właściwych postaw 
ekologicznych powinno zacząć się już od najmłodszych lat, dlatego niezmiernie ważnym jest 
włączenie do współpracy przedszkoli, szkół, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz 
innych partnerów mogących wspomóc te działania. Dbałość o środowisko naturalne wiąże się z 
prowadzeniem przemyślanej polityki odnowy ekosystemu przy współpracy z ekspertami z 

Karkonoskiego Parku Narodowego, Rudawskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego 
Doliny Bobru oraz innych osób indywidualnych zaangażowanych w ochronę środowiska. Działania 
w tym zakresie oprócz akcji informacyjnych i prewencyjnych wymagają również realizacji 
przedsięwzięć infrastrukturalnych mających za zadanie zabezpieczanie istniejącego ekosystemu 
oraz odtwarzanie w miejscach zagrożonych jego pierwotnego stanu. Równie ważne będzie 
zmniejszenie ingerencji człowieka w tereny chronione poprzez wytyczenie ścieżek edukacyjnych, 
szlaków, kładek itp. Łączącym się z tymi działaniami przedsięwzięciem będzie promocja 
alternatywnych źródeł energii oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez segregację 
i energetyczną utylizację odpadów. Ciągłe informowanie i zapoznawanie mieszkańców i turystów 
z zagrożeniami, działaniami prewencyjnymi i ochroną środowiska naturalnego w trakcie 
organizowanych akcji i imprez ekologicznych, dystrybucji ulotek informacyjnych, będzie miało 
przełożenie na ich zwiększoną aktywność ekologiczną, co w konsekwencji pozwoli wykreować 
estetyczną krainę Ducha Gór.  
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Cel szczegółowy 1.3: Dostosowanie wspólnych obszarów do 
zapotrzebowania społecznego i potrzeb rozwoju 
regionu 

 

 Podczas prowadzenia spotkań, warsztatów, szkoleń zmierzających do utworzenia 
Partnerstwa wielokrotnie spotykaliśmy się z problemem braku sali lub innego miejsca spotkań, 
czy też wytyczonego wspólnego obszaru, o którym każdy mieszkaniec może powiedzieć że 
należy również do niego. Rozmawiając z mieszkańcami niejednokrotnie podkreślali oni, że z 
tego powodu nie tylko aktywność społeczna jest niższa, ale również zanikają więzi, mieszkańcy 
się nie znają i spada poczucie bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne w funkcjonowaniu każdej 
społeczności jest posiadanie wspólnych miejsc do spotkań i życia społecznego. Dążenie do 
tworzenia i dbania o wspólne obszary wypływa z chęci i potrzeb mieszkańców do rozwoju i 
kształcenia, wyrównywania szans, uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym. 
Podejmowanie działań i prac nad stworzeniem wspólnych miejsc użyteczności publicznej ma 
wymierny aspekt społeczny, integracyjny i poznawczy. Kreowanie estetycznej krainy Ducha Gór 
wiąże się z podejmowaniem szeregu działań mających na celu stworzenie, dostosowanie, 
polepszenie i wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcję społeczne (takich jak: place 
zabaw, boiska, świetlice itp.) oraz miejsc ogólnie dostępnych (parki, skwery, place, parkingi), 
jak również powstanie centrów życia społecznego wsi (świetlice, domy kultury, miejsca spotkań 
itp.).  

 

 

Beneficjenci Przedsięwzięcia I: 

 

o jednostki samorządu terytorialnego,  
o organizacje pozarządowe,  
o stowarzyszenia,  
o organizacje kościelne i związki wyznaniowe,  
o przedsiębiorcy,  
o rolnicy,  
o mieszkańcy i członkowie LGD. 
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Cel ogólny: Zintegrowanie działań na rzecz 
aktywności społecznej Krainy Ducha Gór na 

poziomie regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym 

Cele 
szczegółowe 

 

Przedsięwzięcie II: Aktywni 
mieszkańcy krainy Ducha Gór 

2.1 Wzrost 
integracji 
społecznej regionu 
poprzez 
efektywniejszą 
współpracę 
samorządów, 
organizacji, 
mieszkańców i 
przedsiębiorców 

 Organizacja wspólnych  spotkań, imprez z udziałem: 
samorządów, organizacji, mieszkańców i przedsiębiorstw; 

 Ustalanie wspólnych planów współpracy;  
 Stworzenie wspólnego kalendarza imprez  

podejmowanych z inicjatywy mieszkańców; 

2.2 Podniesienie 
poziomu 
aktywności 
obywatelskiej, 
społecznej, 
kulturalnej oraz 
wiedzy i 
świadomości w tych 
obszarach 

 

 Poszukiwanie i wspieranie liderów (szkolenia, wsparcie 

doradcze);    

 Szkolenia Rad Sołeckich; 
 Systemowe wspieranie w zakładaniu i działalności 

stowarzyszeń w tym pozyskiwaniu środków. Wsparcie 
tworzenia Stowarzyszeń Rozwoju miejscowości i 

internetowej promocji aktywności mieszkańców; 

 Promowanie dobrych przykładów na stronach LGD; 
 Podróże studyjne po najciekawszych przykładach 

aktywności lokalnej;  
 Organizacja konkursów na animatora i inicjatywę LGD; 

 Warsztaty szkoleniowe dla członków LGD; 
 cykliczny biuletyn ulotki promujące działania LGD; 

 Wsparcie opracowania planów współpracy III sektora 

z j.s.t. (zapewnienie komplementarności z Leader 
PROW);  

 Wymiana doświadczeń z innymi LGD; 
 Warsztaty i szkolenia zwiększające umiejętności 

lokalnych liderów do powoływania  organizacji 

społecznych; 
 Szkolenia z zakresu dziedzictwa kulturowego, 

produktów lokalnych; 

2.3 Dostosowanie 
infrastruktury 
społecznej do 
potrzeb 
mieszkańców 
regionu. 

 Realizacja działań zawartych w planach odnowy   

miejscowości (świetlice wiejskie, domy kultury, place 

zabaw, ścieżki spacerowe z punktami widokowymi i 
planszami itp.); 

 wyposażenie obiektów użyteczności publicznej; 
 zagospodarowanie obiektów charakterystycznych dla 

regionu lub tradycji budownictwa na cele społeczne;  
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2.4 Zwiększenie 
udziału w życiu 
publicznym 
marginalizowanych 
grup społecznych 
(osoby starsze, 
niepełnosprawne, 
dzieci, młodzież, 
kobiety  
i inne…) 

 Integracja osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym poprzez organizację  warsztatów i zajęcia 

aktywizacyjnych; 
 Wsparcie świetlic prowadzących koła zainteresowań;  

 Organizacja imprez, festynów aktywizujących grupy 

marginalizowane; 

 

 

 Przedsięwzięcie II:     Aktywni mieszkańcy krainy Ducha Gór    
 
                   Cel ogólny: Zintegrowanie działań na rzecz aktywności 
społecznej Krainy Ducha Gór na poziomie regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym 

 

 Tak jak większość obszarów Dolnego Śląska również obszar naszego LGD stał się domem 
dla przesiedleńców wojennych ze wschodu. Następujące po nich lata komunizmu spowodowały 
wypatrzenie określeń „współpraca”, „aktywność społeczna”. Zmiany ustrojowe, które pojawiły się 
po 1989 roku, nie obudziły w mieszkańcach naszego regionu chęci do zrzeszania się, 
podejmowania wspólnych działań, a wręcz przeciwnie spowodowały poczucie konkurencji, 
zazdrości, zanikania więzi międzyludzkich. Planowane przez nas w tym przedsięwzięciu działania 
związane są z aktywizacją i współpracą na rzecz rozwoju społeczności lokalnej krainy Ducha Gór. 
Istotnym aspektem jest włączanie mieszkańców we wspólne działania i inicjatywy na rzecz 
rozwoju obszaru. Niezbędne jest pobudzanie ich do aktywności obywatelskiej, społecznej i 
kulturalnej, stymulowanie do zakładania i sprawnego działania lokalnych stowarzyszeń i fundacji, 
podejmowania wspólnych przedsięwzięć, rozwiązywania problemów społecznych oraz dbania o 
rozwój, zdobywanie wiedzy i dokształcanie. Działania te powinny odbywać się w ścisłej i 
efektywnej współpracy z samorządami, organizacjami, przedsiębiorstwami i mieszkańcami 
stanowiącymi autorytet w lokalnych społecznościach. Pobudzanie aktywności wiąże się również z 
zapewnieniem i dostosowaniem infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców oraz realizacja 
działań pogłębiających ich więzi. 

 

Cel szczegółowy 2.1:    Wzrost integracji społecznej regionu poprzez 
efektywniejszą współpracę samorządów, 
organizacji, mieszkańców i przedsiębiorców 

 
Dotychczasowe doświadczenia założonej w 2006 roku Fundacji Partnerstwo Ducha Gór pokazują, 
że nieodłącznym aspektem integracji społecznej krainy Ducha Gór jest pogłębianie współpracy 
mieszkańców z samorządami, organizacjami i przedsiębiorcami. Wspólna realizacja imprez, 
targów, festynów które są pomysłem mieszkańców przynosi wymierne korzyści dla budowania 
więzi społecznych. Niezwykle istotna jest tutaj rola partnerów bez których wsparcia bardzo 
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wiele z przedsięwzięć nie doszłoby do skutku. Dlatego przy realizacji tego celu zakładamy 
stworzenie platformy współpracy mieszkańców, samorządów, organizacji pozarządowych i 
przedsiębiorców. W zależności od zapotrzebowania społecznego poszczególni partnerzy (lub 
wszyscy razem) będą wspierać lokalne inicjatywy zmierzające do pogłębiania więzi społecznych. 
Przy realizacji planów niezbędne będzie stworzenia wspólnego kalendarza imprez i wydarzeń oraz 
stworzenie planów współpracy określających lokalne przedsięwzięcia.  
 

Cel szczegółowy 2.2:   Podniesienie poziomu aktywności obywatelskiej, 
społecznej, kulturalnej oraz wiedzy i świadomości 
w tych obszarach   

 

 Aktywność obywatelska jest jednym z czynników odpowiedzialnych za sukces lokalnych 
społeczności. Tam gdzie istnieje zgrane społeczeństwo obywatelskie, tam w stopniu 
minimalnym występują problemy związane z korupcją, niską frekwencją w wyborach, małą 
aktywnością organizacji pozarządowych, niewielkim pozyskiwaniem środków, 
zanieczyszczaniem środowiska, oraz zjawiskami patologicznymi takimi jak przemoc domowa, 
złodziejstwo i inne. Aktywne społeczeństwo obywatelskie reaguje na wszystkie wymienione 
problemy i stara się im zapobiegać. Osobnym problemem często pomijanym jest brak 
aktywności kulturalnej. Pomimo ogromnego potencjału społecznego, otwartej i gotowej do 
współpracy młodzieży nie ma prawie wcale inicjatyw kulturowych. Ich brak wpływa na rozwój 
zarówno młodego pokolenia jak i innych mieszkańców. Dlatego tak ważna dla rozwoju LGD 
będzie realizacja tego celu. W celu podniesienia poziomu aktywności obywatelskiej, społecznej 
i kulturalnej planowane jest wspieranie liderów lokalnych, szkolenia rad sołeckich, wspieranie 
w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Wykorzystanie tych działań 
pozwoli stworzyć społeczność wzajemnie się wspierającą i kształtującą swoje otoczenie.   

 Planując zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości społeczności lokalnych możliwe są 
prezentacje dobrych praktyk, wizyty studyjne, wymiana doświadczeń, organizacja konkursów 
na animatorów lokalnych, warsztaty i szkolenia, oraz wsparcie przy tworzeniu planów 
współpracy z samorządem terytorialnym.    

 

Cel szczegółowy 2.3: Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb 
mieszkańców regionu                   

 

 Aby w pełni zrealizować przedsięwzięcie pod nazwą „Aktywni mieszkańcy krainy Ducha 
Gór” nie możemy zapominać o dostosowaniu infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców. 
Rozbudzony potencjał społeczny mieszkańców trzeba pielęgnować dając do dyspozycji dobrze 
wyposażone, estetyczne i dostępne świetlice wiejskie, domy kultury, ·w których mieszkańcy 
znajdą profesjonalny sprzęt i wyposażenie do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.  

 Dla poczucia większej tożsamości ze swoją miejscowości mieszkańcy powinni posiadać 
bezpieczne i dobrze wyposażone place zabaw, oznakowane i dobrze przygotowane ścieżki 
spacerowe wraz z tablicami informującymi o największych atrakcjach.  

 Ze względu na charakter regionu LGD ważnym elementem infrastruktury społecznej są 
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również punkty widokowe spełniające bardzo często rolę magnesu przyciągającego do 
miejscowości oraz wyjątkowe obiekty charakterystyczne dla danych miejscowości. Wszystkie 
powinny być udostępnione na cele społeczne jeśli lokalne prawo nie stanowi inaczej.  

 

Cel szczegółowy 2.4:  Zwiększenie udziału w życiu publicznym 
marginalizowanych grup społecznych (osoby 
starsze, niepełnosprawne, dzieci, młodzież, kobiety 
i inne…) 

 

 Grupy marginalizowane stanowią bardzo duży potencjał rozwojowy. To spośród nich 
bardzo często wynajdujemy osoby które później stają się producentami lokalnymi, zasiadają w 
radach sołeckich lub stają się naturalnymi liderami. Potrzebują tylko wsparcia na starcie oraz 
wspierania w rozwoju. Dlatego wsparcie odbywało się będzie na kilku poziomach. Po pierwsze 
wsparcie dla samych osób indywidualnych oferując im warsztaty i zajęcia aktywizacyjne. Po 
drugie wsparcie dla świetlic, które bardzo często są instytucjami pierwszego kontaktu dla osób 
marginalizowanych. Oferowane przez świetlice koła zainteresowań lub inne zajęcia pozwalają 
przezwyciężyć niepewność i wrócić do społeczeństwa z poczuciem własnej wartości.  

 Działaniem wspomagającym mogą być imprezy i festyny aktywizujące grupy 
marginalizowane. Nie będą to jednak festyny tylko dla tego środowiska. Planowane są takie 
imprezy które pozwolą w pełni zintegrować się ze środowiskiem lokalnym.  

 

 

Beneficjenci Przedsięwzięcia II: 

 

o Jednostki Samorządu Terytorialnego,  
o organizacje pozarządowe,  
o stowarzyszenia,  
o organizacje kościelne i związki wyznaniowe,  
o przedsiębiorcy,  
o rolnicy, 
o grupy zagrożone wykluczeniem społecznym: niepełnosprawni, kobiety, młodzież , dzieci, 

bezrobotni, 
o mieszkańcy i członkowie LGD 
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3. Cel ogólny: Wykorzystanie zasobów krainy 
Ducha Gór dla rozwoju gospodarczego 

Cele szczegółowe Przedsięwzięcie III: Przedsiębiorcza 
kraina Ducha Gór 

3.1 Rozwój 
przedsiębiorczości, 

rzemiosła i produktów 
lokalnych w oparciu, 

o zasoby ludzkie, 
geograficzne, 

dziedzictwo kulturowe, 
historyczne 

i krajobrazowe, 

 

 

 Szkolenia producentów i wytwórców w zakresie 
produktu lokalnego i marketingu (warunki 

działalności, przepisy); 
 Organizacja sprzedaży produktów lokalnych m. in.  

podczas imprez na terenie LGD i poza nim;  
 Opracowanie mapy produktów i usług lokalnych, 

księgi przepisów;  

 Wykreowanie tradycyjnych produktów lokalnych,  ich 
promocja (organizacja kapituły, cykliczne konkursy, 

konferencje, prezentacje produktów na jarmarkach, 
festiwalach); 

 Certyfikacja produktów i nadawanie marki, pomoc 

we wpisie produktów na Listę Produktów 
Tradycyjnych; 

 Szkolenia i warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, w 
tym z zakresu wykorzystania nowoczesnych 

technologii; 

 Promowanie dobrych praktyk na terenie krainy 
Ducha Gór; 

3.2 Wykorzystanie 

nowych technologii w 
rozwoju gospodarczym 

 Infrastruktura i promocja wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii; 

 Infrastruktura związana z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii; 

 Organizacja spotkań konferencyjnych, 
warsztatowych, wyjazdów studyjnych, uczestnictwo 

w targach i wystawach upowszechniających 
nowoczesne technologie; 

3.3 Sprawne i efektywne 

funkcjonowanie 
turystyki i usług około 

turystycznych, 
w regionie oraz 

zintegrowanie działań 

promocyjnych 

 budowa, przebudowa lub remont  infrastruktury 

turystycznej oraz ścieżek, szlaków, miejsc rekreacji; 
 budowa, przebudowa lub remont obiektów promocji 

turystyki; 

 budowa, odbudowa oznakowanie małej infrastruktury 
turystycznej; 

 utworzenie, modernizacja bazy informacji turystycznej, 
stron www, publikacji;; 

 modernizacja punktów informacji turystycznej; 
 organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, 

sportowych; 

 oznakowanie, zachowanie, odtworzenie, 
zabezpieczenie cennego dziedzictwa przyrodniczego, 

krajobrazowego, kulturowego; 
 promocja lokalnej twórczości kulturalnej z 

wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, kultywowanie 

tradycji , tradycyjnych zawodów, rzemiosła; 
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3.4 Rozwój 
pozarolniczych 

działalności 
gospodarczych 

 Informacja, szkolenia i warsztaty kierowane do 
mieszkańców wsi na temat pozarolniczych źródeł 

dochodów i zakładania działalności gospodarczej;  
 Szkolenia specjalistyczne z zakresu agroturystyki, 

rzemiosła artystycznego, dobrych przykładów 

różnicowania dochodów;  
 Doradztwo i szkolenia zawodowe dla osób 

odchodzących z rolnictwa. 

 

 

 Przedsięwzięcie III: Przedsiębiorcza kraina Ducha Gór 

 

Cel ogólny: Wykorzystanie zasobów krainy Ducha Gór dla 
rozwoju gospodarczego 

 

Rozwój gospodarczy to aspekt, który szczególnie w tak wyjątkowym miejscu jak obszar 
Partnerstwa Ducha Gór, nabiera wyjątkowego znaczenia. Posiadając bogactwo gór, lasów, 
atrakcji przyrodniczych i krajobrazowych oraz zasoby historyczne (zamki, pałace i ogrody) 
mamy wyjątkową bazę do rozwoju gospodarczego. Są to jednak zasoby dostępne głównie dla 
osób inwestujących w branże turystyczną. Skupia się ona na usługach noclegowych (głównie w 
Karpaczu i Podgórzynie) a brakuje usług okołoturystycznych oraz wsparcia dla innych gałęzi 
związanych z lokalną przedsiębiorczością. Dlatego istotne staje się wsparcie rozwoju 
gospodarczego, wspomożenie rozwoju produktów lokalnych, usług okołoturystycznych czy 
innych usług dla ludności. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli również stworzyć silną bazę 
partnerów do wspierania poprzednich przedsięwzięć.  

 

 

Cel Szczegółowy 3.1 Rozwój przedsiębiorczości, rzemiosła i produktów 
lokalnych w oparciu, o zasoby ludzkie, 
geograficzne, dziedzictwo kulturowe, historyczne 
i krajobrazowe, 

 

Dotychczasowe doświadczenia Fundacji Partnerstwo Ducha Gór, pozwalają stwierdzić,  
że obszar produkcji i sprzedaży produktów lokalnych może być bardzo poszukiwanym obszarem 
przedsiębiorczości.  Udział w targach krajowych i międzynarodowych skłonił nas do tego, aby 
zaplanować wsparcie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem produktów 
lokalnych. Dodatkowo możliwość wytwarzania produktów stwarza bogata historia tych ziem 
oraz zasoby ludzkie, geograficzne, historyczne  
i krajobrazowe. Wykorzystując te obszary można wytwarzać wyjątkowe produkty zarówno  
w sferze kulinarnej jak i rękodzielniczej. Problemem, który się pojawia, a który mamy nadzieję 
rozwiąże odpowiednie wsparcie jest niski poziom wiedzy o prawnych możliwościach 
wytwarzania produktów, oraz nie dofinansowane jednostki zajmujące się produkcją.  Dlatego 
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zaplanowane zostały kompleksowe działania które mają wesprzeć rozwój tej niszy rynkowej. Są 
to:  

 Szkolenia producentów i wytwórców w zakresie produktu lokalnego i marketingu (warunki 
działalności, przepisy); 

 Organizacja sprzedaży produktów lokalnych m. in.  podczas imprez na terenie LGD i poza 
nim;  

 Opracowanie mapy produktów i usług lokalnych, księgi przepisów;  
 Wykreowanie tradycyjnych produktów lokalnych, ich promocja (organizacja kapituły, 

cykliczne konkursy, konferencje, prezentacje produktów na jarmarkach, festiwalach); 
 Certyfikacja produktów i nadawanie marki, pomoc we wpisie produktów na Listę 

Produktów Tradycyjnych; 
 Szkolenia i warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, w tym z zakresu wykorzystania 

nowoczesnych technologii; 
 Promowanie dobrych praktyk na terenie krainy Ducha Gór; 

 

 Wspierane będą również inne nie związane z produktami lokalnymi obszary 
przedsiębiorczości. Ze względu na ogromne zaplecze zasobów LGD różnorodność 
podejmowanych przedsięwzięć może być bardzo duża. Otrzymają one wsparcie szkoleniowe i 
warsztatowe.  

 

Cel Szczegółowy 3.2 Wykorzystanie nowych technologii w rozwoju 
gospodarczym 

 

 W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić dynamiczny rozwój działalności bez udziału 
nowych technologii. Z każdej strony docierają do nas informacje czy to za pomocą stron i 
portali internetowych, czy nagrane na płytach prezentacje firm, czy też materiały filmowe lub 
zdjęcia prezentujące ofertę. Również w naszym LGD chcemy wspierać rozwój przedsiębiorczości 
opartej na nowych technologiach. Aby fakt ten był pełniejszy chcemy również wspierać 
organizację szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych oraz uczestnictwo w targach i 
wystawach upowszechniających nowe technologie. Jako wykorzystanie nowych technologii 
będzie również traktowane tworzenie infrastruktury lub promowanie odnawialnych źródeł 
energii.  Liczymy, że staną się one popularne na terenie LGD.  

 

Cel Szczegółowy 3.3 Sprawne i efektywne funkcjonowanie turystyki i 
usług około turystycznych, w regionie oraz 
zintegrowanie działań promocyjnych 

 

 Jednym z najważniejszych obszarów gospodarki na terenie LGD Partnerstwo Ducha Gór 
jest obszar turystyki i usług okołoturystycznych. Spora ilość turystów odwiedzających obszar 
partnerstwa powoduje, że oczekiwania co do infrastruktury turystycznej, usług 
okołoturystycznych ciągle wzrasta. Wiele spośród obecnych szlaków, punktów widokowych, 
atrakcji turystycznych nie spełniają tych wymogów. Dodatkowo problem pogłębia fakt 
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nielicznych punktów informacji turystycznej, oraz słabe lub brak oznakowania mniej znanych 
atrakcji turystycznych. Niezbędne dla dalszego rozwoju może okazać się wsparcie infrastruktury 
– ścieżek, szlaków, miejsc rekreacji. Budowa, przebudowa lub remont punktów turystycznych, 
tworzenie baz danych, oznakowywanie i zabezpieczanie cennego dziedzictwa przyrodniczego, 
krajobrazowego i kulturowego. Dla lepszego poznania obszaru i promocji ważne mogą okazać 
się imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe przybliżające zasoby turystyczne regionu. 
Wsparcie planowane jest również dla niszowych działań okołoturystycznych takich jak promocja 
lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, kultywowanie tradycji, 
tradycyjnych zawodów, rzemiosła; 

 

 

Cel Szczegółowy 3.4 Rozwój pozarolniczych działalności gospodarczych 

 

 Uzupełnieniem rozwoju gospodarczego na terenie LGD Partnerstwo Ducha Gór będzie 
wsparcie gospodarstw rolnych które planują uruchomić pozarolniczą działalność gospodarczą. 
Jest to o tyle istotne, że na terenach podgórskich i górskich gospodarstwa rolne są 
nierentowne. Prowadzenie tego typu działalności jest bardzo trudne i ekonomicznie 
nieopłacalne, dlatego zamierzamy wspierać uruchamianie pozarolniczej działalności 
gospodarczej. Planowane są działania obejmujące 

 Informacja, szkolenia i warsztaty kierowane do mieszkańców wsi na temat pozarolniczych 
źródeł dochodów i zakładania działalności gospodarczej;  

 Szkolenia specjalistyczne z zakresu agroturystyki, rzemiosła artystycznego, dobrych 
przykładów różnicowania dochodów;  

 Doradztwo i szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa. 

 

 

Beneficjenci Przedsięwzięcia III: 

 

o Jednostki Samorządu Terytorialnego,  
o organizacje pozarządowe,  
o stowarzyszenia,  
o organizacje kościelne i związki wyznaniowe,  
o przedsiębiorcy,  
o rolnicy, 
o mieszkańcy i członkowie LGD 
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Lista rekomendowanych operacji przedsięwzięcia I Estetyczna kraina Ducha Gór 

Operacje Minimalna ilość 

operacji 

Preferowany zakres operacji 

Odnowa i 

rozwój wsi 

3 - budowa, przebudowa lub remont  

infrastruktury turystycznej oraz ścieżek, 
szlaków, miejsc rekreacji obiektów 

sportowych  

- urządzenie i porządkowanie terenów 
zielonych, parków lub różnych miejsc 

wypoczynku  
- budowa, przebudowa lub remont 

obiektów na cele promocji lokalnych 

produktów i usług, 
- rewitalizacja budynków  zabytkowych 

użytkowanych na cele publiczne, 
obiektów małej architektury, 

konserwacja pomników historycznych i 
miejsc pamięci, odnawianie elewacji i 

dachów w zabytkowych budynkach 

sakralnych i cmentarzy 
- zakup i odnawianie obiektów 

charakterystycznych dla regionu lub 
tradycji budownictwa na cele społeczne 

- zakup towarów służących kultywowaniu 

tradycji i tradycyjnych zawodów  
- zagospodarowanie cieków i zbiorników 

do rekreacji 
- zakup sprzętu, materiałów, usług 

służących realizacji operacji 

Małe projekty 7 - organizacja imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych, sportowych, 

- szkolenie i inne przedsięwzięcia 
edukacyjne i warsztatowe dla 

mieszkańców 

Funkcjonowanie 
LGD 

0  
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Wskaźniki realizacji Przedsięwzięcia I: Estetyczna kraina Ducha Gór oraz celu ogólnego 1 i celów 

szczegółowych I.1, I.2 i I.3  

Wyszczególnienie  
Opis  

 

Wskaźniki realizacji 

przedsięwzięcia i celów 

LSR  

Źródła weryfikacji  

Cel ogólny  Podniesienie walorów 

środowiskowo-
przestrzennych i 

infrastrukturalnych 
krainy Ducha Gór  

 

Wskaźniki 

oddziaływania:  
- poprawa estetyki 

miejscowości LGD  
- zwiększenie 

funkcjonalności i 

atrakcyjności 
wspólnych obszarów,  

- wzrost wiedzy, 
świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców  
 

- badania 

ankietowe LGD  
 

Cele szczegółowe  I.1.Zagospodarowanie 
miejscowości i 

podniesienie estetyki 
zgodnie z zasadami 

zrównoważonego 

rozwoju.  
I.2.Podniesienie 

poziomu aktywności 
ekologicznej oraz 

wiedzy i świadomości 

w tym obszarze.  
I.3.Dostosowanie 

wspólnych obszarów 
do zapotrzebowania 

społecznego i potrzeb 

rozwoju regionu.  

Wskaźniki rezultatu: 
 - ilość odnowionych 

obiektów 
charakterystycznych 

dla regionu, min. 2  

- ilość przeprowadzonych 
ekologicznych działań 

edukacyjnych, min. 5 
 - ilość osób, które 

ukończyły szkolenia 

min. 50  
- ilość 

zmodernizowanych 
centrów wsi i terenów 

zielonych, min 5  

Baza danych w 
siedzibie LGD - 

dane z jst, 
organizacji, 

instytucji itp…  

Działania PROW  Odnowa wsi  Wskaźniki produktu:  

- min. 3 zrealizowane 
operacje 

Baza 

danych siedzibie 
LGD - dane z jst, 

organizacji, 
instytucji...  

Małe projekty  Wskaźniki produktu:  

- min. 7 zrealizowanych 
operacji  

Baza danych w 

siedzibie LGD -
 dane z jst, 

organizacji, 

instytucji   

Funkcjonowanie LGD   
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Lista rekomendowanych operacji Przedsięwzięcia II Aktywni mieszkańcy krainy Ducha Gór 

Operacje Minimalna 
ilość 

operacji 

Preferowany zakres operacji 

Odnowa i 
rozwój wsi 

2 - budowa, przebudowa lub remont  infrastruktury 
turystycznej oraz ścieżek, szlaków, miejsc rekreacji 

obiektów sportowych  
- urządzenie i porządkowanie terenów zielonych, 

parków lub różnych miejsc wypoczynku  
- budowa, przebudowa lub remont obiektów na cele 

promocji lokalnych produktów i usług, 

- rewitalizacja budynków  zabytkowych 
użytkowanych na cele publiczne, obiektów małej 

architektury, konserwacja pomników historycznych 
i miejsc pamięci, odnawianie elewacji i dachów w 

zabytkowych budynkach sakralnych i cmentarzy 

- zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych 
dla regionu lub tradycji budownictwa na cele 

społeczne 

Małe projekty 16 - szkolenie i inne przedsięwzięcia edukacyjne i 

warsztatowe dla mieszkańców 

- wydawanie materiałów informacyjnych 
- doradztwo 

Funkcjonowanie 
LGD 

15 - szkolenia i animowanie społeczności lokalnej 

- szkolenia  kadr biorących udział we wdrażaniu LSR 
- szkolenia  liderów lokalnych 

- doradztwo 
 - informowanie o LGD I LSR 

 

 
Wskaźniki realizacji Przedsięwzięcia II: Aktywni mieszkańcy krainy Ducha Gór oraz celów 

szczegółowych II.1, II.2, II.3, II.4 
 

 

Wyszczególnieni

e  

Opis  

 

Wskaźniki realizacji 
przedsięwzięcia i 

celów LSR  

Źródła 

weryfikacji  

Cel ogólny  Zintegrowanie 

działań na rzecz 

aktywności 
społecznej 

mieszkańców Krainy 
Ducha Gór  

 

Wskaźniki 

oddziaływania:  

- wzrost poziomu 
aktywności  

mieszkańców  
- wzrost integracji 

mieszkańców w 

podejmowanie 
wspólnych działań  

- wzrost udziału w życiu 
publicznym 

marginalizowanych 
grup społecznych  

 

Dane w 

siedzibie LGD: 

dokumentacja 
LGD  
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Cele szczegółowe  II.1 Wzrost integracji 
społecznej poprzez 

efektywniejszą 
współpracę 

samorządów, 

organizacji, 
mieszkańców i 

przedsiębiorców.  
II.2 Podniesienie 

poziomu aktywności 
obywatelskiej, 

społecznej, kulturalnej 

oraz wiedzy i 
świadomości w tych 

obszarach.  
II.3 Dostosowanie 

infrastruktury 

społecznej do potrzeb 
mieszkańców regionu.  

II.4 Zwiększenie udziału 
w życiu publicznym 

marginalizowanych grup 
społecznych (osoby 

starsze, 

niepełnosprawne, dzieci, 
młodzież, kobiety 

i inne…)  

Wskaźniki rezultatu:  
- ilość wyposażonych 

miejsc infrastruktury 
społecznej min. 5 

- ilość przeszkolonych 

liderów i animatorów 
min. 60  

- ilość osób, które 
ukończyły szkolenia 

min. 100 
- ilość projektów 

współpracy min. 1 do 

2014 r.  
- ilość projektów z 

udziałem 
marginalizowanych 

grup społecznych min. 

4 
- ilość operacji związanej 

z  podniesieniem 
poziomu aktywności 

obywatelskiej, 
społecznej, kulturalnej 

oraz wiedzy i 

świadomości w tych 
obszarach, min. 5 

 

Baza danych w 
siedzibie LGD - 

dane z jst, 
organizacji, 

instytucji itp.  

Działania PROW  Odnowa wsi  Wskaźniki produktu:  

2 zrealizowane operacje  

Dokumentacja 

w siedzibie 

LGD  

Małe projekty  Wskaźniki produktu:  
16 zrealizowanych 

operacji  

Dokumentacja 
w siedzibie 

LGD  

 Funkcjonowanie LGD Wskaźniki produktu: 

-   min. 400 osób 
ukończy szkolenia i 

spotkania dla 

społeczności lokalnych 
- szkolenie pracowników, 

członków zarządu i 
organu decyzyjnego, 

min. 140 osób zostanie 

przeszkolonych 
- min. 56 osobom 

zostaną udzielone 
usługi doradcze 

- informowanie o LGD i 
LSR, min. 4088 osób 

zostanie 

poinformowanych o 
działaniach LGD 

Dokumentacj

a w siedzibie 
LGD, liczba 

wejść na 

stronę 
www.duchgor.org  

http://www.duchgor.org/
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Lista rekomendowanych operacji Przedsięwzięcie III Przedsiębiorcza kraina Ducha Gór 

Operacje Minimalna 
ilość operacji 

Preferowany zakres operacji 

Małe projekty 7  Szkolenia, warsztaty dla społeczności lokalnej 
 Udostępnianie  na potrzeby społeczności 

urządzeń i sprzętu umożliwiających dostęp do 

Internetu 
 Remont świetlic wiejskich i zakup ich 

wyposażenia  
 organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych 

lub sportowych 

 przygotowanie, wydanie publikacji 
informujących o obszarze LSR 

Różnicowanie w 
kierunku 

działalności 

nierolniczej 

12 - wsparcie rzemiosła lub rękodzielnictwa 
- usługi turystyczne 

- usługi budowlane  

- przetwórstwo produktów rolnych i leśnych 
- sprzedaż hurtowa lub detaliczna, 

magazynowanie towarów 
- inne określone w działaniach osi 4.1 Leader 

wynikające z potrzeb i celów LSR 

Tworzenie i 
rozwój mikro 

przedsiębiorstw 

5 - wsparcie rzemiosła lub rękodzielnictwa 
- usługi turystyczne 

- usługi budowlane  
- przetwórstwo produktów rolnych i leśnych 

- sprzedaż hurtowa lub detaliczna, 

magazynowanie towarów 

1. inne określone w działaniach osi 4.1 Leader 

wynikające z potrzeb i celów LSR 

Funkcjonowanie 

LGD 
24 

 

- szkolenia i organizowanie społeczności lokalnych 

- wydawanie materiałów promocyjnych  
- wyjazdy na targi 

- doradztwo 
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Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia III: Przedsiębiorcza kraina Ducha Gór oraz celów szczegółowych 
III.1, III.2, III.3, III.4 

 
 

Wyszczególnienie  
Opis  

 

Wskaźniki realizacji 

przedsięwzięcia i 
celów LSR  

Źródła 

weryfikacji  

Cel ogólny  Wykorzystanie 
zasobów krainy 

Ducha Gór dla 

rozwoju 
gospodarczego  

 

Wskaźniki 
oddziaływania:  

- wzrost poziomu 

przedsiębiorczości 
mieszkańców  

- wzrost świadomości 
znaczenia produktu 

lokalnego  

- rozwój usług 
okołoturystycznych  

- lepsza i spójna 
promocja produktów i 

usług z obszaru LGD  
- rozpoznawalna marka 

produktów Ducha Gór  

- wzrost poziomu 
dochodów mieszkańców  

 

Dane w 
siedzibie LGD, 

badania 

ankietowe  

Cele szczegółowe  III.1.Rozwój 
przedsiębiorczości, 
rzemiosła i produktów 
lokalnych w oparciu o 
zasoby ludzkie, 
geograficzne, dziedzictwo 
kulturowe, historyczne i 
krajobrazowe,  
III.2. Wykorzystanie 
nowych technologii w 
rozwoju gospodarczym,  
III.3. Sprawne i 
efektywne 
funkcjonowanie turystyki i 
usług około 
turystycznych, 
w regionie oraz 
zintegrowanie działań 
promocyjnych,  
III.4. Rozwój 
pozarolniczych 
działalności 
gospodarczych.  
 

Wskaźniki rezultatu:  
- ilość miejsc pracy min 5  
- ilość zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 
min. 5 
- ilość osób, które ukończyły 
szkolenia min 100  
- ilość operacji dotyczących 
turystyki i usług 
okołoturystycznych min. 12 
- ilość operacji związanych z 
promocją regionu min. 2 
 - ilość operacji związanych z 
produktem lokalnym i 
rzemiosłem min. 5 
- ilość produktów z nadaną 
marką Ducha Gór min. 10  
- ilość produktów wpisanych 
na Listę Produktów 
Tradycyjnych min 2  
- ilość producentów 
uczestniczących w 
imprezach promocyjnych 
produktu lokalnego min. 50 
- rozwój firm z 

wykorzystaniem nowych 
technologii, min. 5  
 
 
 

Dane w 
siedzibie LGD  
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Działania PROW  Odnowa wsi   

 

 

 

Małe projekty  Wskaźniki produktu:  

- min. 7 zrealizowanych 

operacji  

Dane w 

siedzibie LGD  

Różnicowanie w 
kierunku 

działalności 
nierolniczej  

Wskaźniki produktu:  
- min. 12 zrealizowanych 

operacji  

Dane w 
siedzibie LGD  

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw  
Wskaźniki produktu:  

- min. 5 zrealizowanych 
operacji  

Dane w 

siedzibie LGD 

Funkcjonowanie 
LGD  

Wskaźniki produktu:  
Wskaźniki produktu:  

 - ilość osób, które 
ukończyły szkolenia  

społeczności lokalnych, 

min. 400 osób 
- wydawanie materiałów 

promocyjnych, min. 4 
materiały 

- udział w targach, min. 
4 targów 

- ilość osób, którym 

udzielono usług 
doradczych, min.  56 

osób 
- min. 2000 osób będzie 

uczestnikiem wydarzeń 

promocyjnych 

Dane w 
siedzibie LGD  

 

 Celem ewaluacji jest dostarczenie informacji, na podstawie których Zarząd, Rada i 
członkowie LGD mogą systematycznie dowiadywać się o występowaniu rozbieżności w realizacji 
planów i osiąganiu celów, zidentyfikowanie przeszkód wpływających na braki formalne oraz 
merytoryczne wniosków wpływających na konkursy ogłaszane w LGD w ramach inicjatyw 
lokalnych.  

   

Cele szczegółowe ewaluacji zostały ujęte w obszary badawcze:  

1. Dokonywanie przeglądu procedur wewnętrznych wdrożenia poszczególnych działań LSR.  

2. Ocena stanu poinformowania społeczności lokalnych i potencjalnych beneficjantów.  

3. Dostępność informacji o LGD.  



Lokalna Strategia Rozwoju – Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania   ul. Daszyńskiego 29 
„Partnerstwo Ducha Gór”  58-522 Mysłakowice 
www.duchgor.org  sekretariat@duchgor.org 

95 

4. Gromadzeniu danych dotyczących wydatkowania środków i osiągania wskaźników.  

5. Zdiagnozowanie przyczyn wpływających na braki formalne i merytoryczne we wnioskach 
dotyczących inicjatyw lokalnych  

6. Wskazanie barier wpływających na ilość składanych operacji na ogłaszane konkursy w 
ramach ww. działań.  

7. Wskazanie możliwości wpływania na jakość oraz ilość składanych projektów na konkursy 
ogłaszane w ramach inicjatyw lokalnych.  

8. Zbadanie potencjału absorpcyjnego potencjalnych beneficjentów kwalifikujących się do 
wsparcia w zakresie inicjatyw lokalnych.  

 

II. Zakres ewaluacji  

Zostanie zastosowana ewaluacja prowadzona na bieżąco (on-going) - w trakcie wdrażania LSR 
oraz ex post po okresie wdrażania LSR.  

Ewaluacja on-going będzie prowadzona w okresach rocznych po zakończeniu każdego roku 
kalendarzowego w zakresie oceny operacji i przedsięwzięć pod kątem osiągnięcia celów i 
wskaźników zakładanych w LSR. W trakcie ewaluacji zostaną zweryfikowane wskaźniki produktu 
dla przedsięwzięć LSR. Ewaluacja będzie dotyczyć funkcjonowania biura, funkcjonowania 
organów LGD, efektywności stosowanych procedur, przepływu informacji, sprawności 
podejmowania decyzji, czyli oceny jakości partnerstwa i sprawności funkcjonowania LGD. Wyniki 
ewaluacji on-going będą podstawą do wprowadzania zamian i aktualizacji LSR.  

Ewaluacja ex post dotyczy oceny działań z perspektywy realizacji LSR w latach 2009 – 2014 i 
zostanie wykonana po zakończeniu realizacji LSR w 2014 roku. W trakcie ewaluacji ex post 
zostaną zweryfikowane wskaźniki oddziaływania i rezultatu dla zrealizowanych przedsięwzięć 
LSR.  

   

W ewaluacji uwzględnione zostaną m.in. następujące kryteria ewaluacyjne:  

 Adekwatność: czy możliwości płynące z wykorzystania operacji wspierających inicjatywy 
lokalne są adekwatne do istniejących problemów w społecznościach, do których działania 
te są skierowane?  

 Skuteczność: czy istniejący system wdrażania oraz informacji o LSR odpowiada 
potrzebom społeczności lokalnych?  

 Użyteczność: czy możliwości płynące z wykorzystania operacji na rzecz inicjatyw 
lokalnych pozwalają na zwiększenie możliwości poprawy jakości życia mieszkańców, 
aktywności i wzrostu ich świadomości, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu?  

 

Podstawowe pytania badawcze, które mają służyć zrealizowaniu celów ewaluacji:  

1. Jaki jest postęp wdrażania LSR, określenie problemów, barier wdrażania oraz ocena ich 
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niwelowania.  

2. Co wpływa na jakość wniosków składanych w ramach operacji na rzecz inicjatyw 
lokalnych?  

3. Jakie są bariery wpływające na jakość i ilość składanych projektów na ogłaszane konkursy 
w ramach obszarów wsparcia?  

4. W jak sposób można wpłynąć na poprawę jakości składanych wniosków oraz na liczbę 
tych wniosków?  

5. Jak wygląda zdolność absorpcyjna potencjalnych beneficjentów realizujących operacje?  

 

   

III. Metodologia i sposób organizacji badania.  

Ewaluacja dostarczy wyczerpujących i wiarygodnych odpowiedzi na pytania w zakresie badania.  

Metodologia będzie obejmowała m.in.:  

2. Analizę danych zastanych (Desk research) – Badanie dokumentów opisujących 
procesy wdrażania LSR.  

3. Indywidualne wywiady z beneficjantami, którzy ubiegali się o dofinansowanie (próba 
celowa – min. 10 osób/ podmiotów).  

4. Wywiady kwestionariuszowe (face to face) z osobami zaangażowanymi we wdrażanie 
ww. działań.  

5. Raport z ewaluacji dotyczący funkcjonowania i procesu zarządzania i wdrażania LSR – na 
podstawie analizy dokumentów oraz przeprowadzonych wywiadów/ankiet.  

   

Sposób postępowania  

1. Harmonogram przeprowadzenia ewaluacji będzie  

2. Opracowanie metodologii i narzędzi badawczych. oraz i jej uzasadnienie.  

3. Opracowanie harmonogramu przeprowadzonych badań.  

4. Przygotowanie kwestionariuszy/ scenariuszy/ materiałów do badania.  

5. Realizacje prac.  

6. Informowanie o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach 
istotnych dla realizacji badania (na bieżąco).  

7. Przygotowanie raportu.  
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5. Określenie misji LGD  

 

MISJA 

 

Misja określa system wartości łączący partnerów naszego LGD dążących do osiągnięcia wizji i 
celów strategicznych. Misja określa deklarowany sposób działania oraz filozofię grupy. 

 

Misją Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór jest 
wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich, pobudzanie aktywności 

społecznej i edukacja w obszarach priorytetowych dla rozwoju regionu. 
W swoich działaniach kierujemy się podejściem partnerskim, 

wzajemnym zaufaniem i poszanowaniem, zasadmi zrównoważonego 
rozwoju i szacunkiem dla historii, kultury, przyrody i ludzi. 
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6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR.  

Spójność specyfiki przestrzenno-geograficzna oraz historyczno-kulturowej z celami LSR 

 Specyfika przestrzenno-geograficzna oraz historyczno-kulturowa ma szczególnie przełożenie na 
cel związany z rozwojem gospodarczym regionu. Wykazana specyfika obszaru w zakresie geograficzno-
środowiskowym jest spójna z celem I Podniesienie walorów środowiskowo –przestrzennych 
i infrastrukturalnych krainy Ducha Gór oraz celem III Wykorzystanie zasobów krainy Ducha Gór dla 
rozwoju gospodarczego. Obszar posiada różnorodne cechy związane z położeniem geograficznym czy 
walorami środowiska, wszystkie jednak powiązane są z pasmami górskimi: Górami Kaczawskimi, 
Rudawami Janowickimi i Karkonoszami. Góry Kaczawskie tworzy pięć grzbietów: Góry Ołowiane, Grzbiet 
Południowy i Grzbiet Mały częściowo leżą w granicach gmin Janowice Wielkie i Jeżów Sudecki. Granice 
południowej części Gór Kaczawskich od wschodu stanowi rzeka Bóbr, tworząca tu przełomy zwane 
przełomem ciechanowieckim i janowickim a od południa ogranicza je Kotlina Jeleniogórska. Granicę 
zachodnią stanowi znowu Bóbr, którego przełomowa zwana Borowym Jarem dolina oddziela Góry 
Kaczawskie od Gór Izerskich. Południowe ograniczenie Kotliny Jeleniogórskiej stanowią Karkonosze, 
oddzielone od wschodu od Rudaw Janowickich Przełęczą Kowarską (727 m), a od Gór Izerskich na 
zachodzie Przełęczą Szklarską. Znajdujący się tutaj od roku 1993 Karkonoski Park Narodowy w Polsce i 
Republice Czeskiej funkcjonuje pod patronatem UNESCO jako bilateralny rezerwat biosfery MAB (Man 
and Biosphere). Park Narodowy (w tym rezerwat ścisły w najwyższych partiach Karkonoszy) obejmuje 
łącznie około 7% obszaru LGD; znaczna powierzchnia chroniona jest w także ramach otuliny 
Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Rudawskiego Parku Krajobrazowego, który wraz z 
KPN tworzy zwarty obszar chronionego krajobrazu. Część gminy Jeżów Sudecki należy ponadto do 
Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Teren Karkonoskiego Parku Narodowego, masyw 
Rudaw Janowickich, Stawy Podgórzyńskie (jednak pod nazwą Stawy Sobieszowskie) 
znalazły się wśród obszarów sieci Natura 2000. Należy do nich także obszar Góry i Pogórze 
Kaczawskie, a ponadto do objęcia siecią Natura 2000 proponowane są oraz Trzcińskie 
Mokradła.  

 Mieszkańcy chcą uzyskiwać większe dochody z rozwoju branży turystycznej, ale wymaga to 
skoordynowanych i spójnych działań realizowanych przez samorządy poszczególnych gmin, podmioty 
gospodarcze branży turystycznej czy osoby fizyczne zainteresowane aktywnością  w tym obszarze. 
Mieszkańcy chcą również mieszkać w zadbanych wsiach oferujących wygodną infrastrukturę społeczną i 
estetyczny wygląd przestrzeni wiejskiej. To bardzo istotny element podnoszenia atrakcyjności regionu i 
dla mieszkańców i dla odwiedzających gości. Stąd też sformułoowano Cel ogólny I Podniesienie walorów 
środowiskowo-przestrzennych i infrastrukturalnych krainy Ducha Gór oraz cele szczegółowe: 

I.1 Zagospodarowanie miejscowości i podniesienie estetyki zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  

I.2 Podniesienie poziomu aktywności ekologicznej oraz wiedzy i świadomości w tym obszarze.  

I.3 Dostosowanie wspólnych obszarów do zapotrzebowania społecznego i potrzeb rozwoju regionu.  

Częściwo do realizacji specyfiki w zakresie geograficzno-środowiskowym sformułowano również cel ogólny 
III Wykorzystanie zasobów krainy Ducha Gór dla rozwoju gospodarczego , dla niego cele szczegółowe:  

III.1 Rozwój przedsiębiorczości, rzemiosła i produktów lokalnych w oparciu 
o zasoby ludzkie, geograficzne, dziedzictwo kulturowe, historyczne i krajobrazowe.  

III.2 Wykorzystanie nowych technologii w rozwoju gospodarczym.  

III.3 Sprawne i efektywne funkcjonowanie turystyki i usług około turystycznych w regionie oraz 
zintegrowanie działań promocyjnych.  

III.4 Rozwój pozarolniczych działalności gospodarczych.  
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Spójność specyfiki gospodarczej i społecznej z celami LSR 

 Wykazana specyfika w zakresie gospodarczym i społecznym jest spójna z celem ogólnym II 

Zintegrowanie działań na rzecz aktywności społecznej Krainy Ducha Gór na poziomie regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym oraz celem ogólnym III Wykorzystanie zasobów krainy Ducha Gór dla 
rozwoju gospodarczego.  

 W specyfice obszaru LGD kilkakrotnie wskazywano na konieczność zintegrowania społeczności 
lokalnej oraz potrzebę ściślejszej współpracy międzysektorowej, w tym samorządów z grupami 
aktywnych mieszkańców oraz współpracy sektora prywatnego z samorządem i trzecim sektorem: ngo. 
Także te mniej zaangażowane osoby, w tym grupy na co dzień marginalizowane powinny mieć swój 
udział w zrównoważonym rozwoju regionu. Zwłaszcza w ich przypadku niezbędne jest włączanie tych 
grup do działań społecznych, podniesienie ich aktywności i wiedzy. Może w tym pomóc rozbudowa 
infrastruktury społecznej (instytucje kultury, dostępność do kultury, edukacji, w tym publiczne punkty 
dostępu do internetu itd.), o czym mowa była w opisie obszaru.  

 Dzięki rozwojowi usług przedsiębiorczości; drobnych wytwórców, ale przede wszystkim całej 
branży usługowej możliwe będzie powstanie nowych miejsc pracy (w tym poprzez samozatrudnienie), 
odejście od coraz mniej rentownego rolnictwa oraz wykorzystanie nowych technologii, głównie internetu 
i możliwości telepracy. Drobna przedsiębiorczość w rozwijaniu działalności pozarolniczych wpłynie m.in. 
na rozwój agroturystyki i wytwarzania produktów lokalnych, które są priorytetowe dla LGD 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.  

 Dlatego sformuowano cel II Zintegrowanie działań na rzecz aktywności społecznej Krainy Ducha 
Gór na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym wskazano również cele szczegółowe: 

II.1 Wzrost integracji społecznej poprzez efektywniejszą współpracę samorządów, organizacji, 
mieszkańców i przedsiębiorców.  

II.2 Podniesienie poziomu aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej oraz wiedzy i 
świadomości w tych obszarach.  

II.3 Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców regionu.  

II.4 Zwiększenie udziału w życiu publicznym marginalizowanych grup społecznych (osoby starsze, 
niepełnosprawne, dzieci, młodzież, kobiety 
i inne…)  

Częściwo do realizacji specyfiki w zakresie gospodarczym i społecznym odnosi się również cel ogólny III 
Wykorzystanie zasobów krainy Ducha Gór dla rozwoju gospodarczego , dla niego cele szczegółowe:  

III.1 Rozwój przedsiębiorczości, rzemiosła i produktów lokalnych w oparciu 
o zasoby ludzkie, geograficzne, dziedzictwo kulturowe, historyczne i krajobrazowe.  

III.2 Wykorzystanie nowych technologii w rozwoju gospodarczym.  

III.3 Sprawne i efektywne funkcjonowanie turystyki i usług około turystycznych w regionie oraz 
zintegrowanie działań promocyjnych.  

III.4  Rozwój pozarolniczych działalności gospodarczych.  

 Wewnętrzna specyfika geograficzno-przestrzenna, historyczno-kulturowa, spójność społeczna i 
gospodarcza, z którą mamy do czynienia na obszarze LGD oraz realizacja wskazanych celów 
dopasowanych do tej specyfiki z pewnością będzie sporym wsparciem dla poprawy życia mieszkańców. 
To wszystko pozwala mieć nadzieję na wzmocnienie obszaru LGD „Partnerstwo Ducha Gór” na 
wszystkich płaszczyznach. Potencjał regionu jest bowiem ogromny. 
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7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć 
planowanych w ramach LSR.  

 

Podejście zintegrowane w ramach LSR pojawia się na wielu etapach jej realizacji. Analizując 
poszczególne zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju można dostrzec powiązania pomiędzy poszczególnymi 
sektorami a także spójność z innymi dokumentami planistycznymi. Oznacza to że LSR i działania 
przewidziane do realizacji nie są oderwane od rzeczywistości tylko zakorzenione i na stałe zapisane w 
planach rozwoju regionu.  

Najważniejsze aspekty służące realizacji zintegrowanego podejścia dotyczą:  

 Współpracy rożnych podmiotów przy realizacji zadań. Preferuje się aby operacje były realizowane 
przy udziale podmiotów reprezentujących zarówno sektor społeczny, gospodarczy jak i samorząd. 
Takie podejście jest potwierdzone w Misji oraz w lokalnych kryteriach oceny operacji. Uznaliśmy, 
że operacje realizowane przy współudziale różnych sektorów mogą znacząco wzbogacić charakter 
realizowanej operacji oraz przyczynić się do lepszego wykorzystania zasobów. Dlatego wszystkie 
operacje w zakresie odnowy wsi, mikro przedsiębiorstw, różnicowania działalności nierolniczej oraz 
małych projektów będą nastawione na współpracę międzysektorową.  

 Współpracy obszarów geograficznych partnerstwa. W realizowanych operacjach chcemy 
doprowadzić do jak najlepszego i właściwego udziału poszczególnych miejscowości lub regionów w 
realizacji działań. W zależności od specyfiki operacji preferowane będą te, które uwzględniają 
udział różnych gmin, różnych sołectw lub najlepiej całego obszaru. Spowoduje to, że mieszkańcy 
będą się ze sobą poznawać, integrować oraz współpracować na poziomie ponad lokalnym. 
Dodatkowym ważnym aspektem przy udziale różnych obszarów geograficznych jest fakt 
reprezentowania interesów różnych grup a dzięki temu nie pomijanie ważnych elementów dla 
poszczególnych mieszkańców.  

 Uwzględniania priorytetowych obszarów dla partnerstwa. W trakcie przygotowywania analizy 
SWOT, Wizji, Misji oraz celów i zadań opieraliśmy się na priorytetowych obszarach dla naszego 
partnerstwa. Były to obszary związane z gospodarką, aspektami społecznymi, środowiskiem 
naturalnym i gospodarowaniem przestrzenią. W ramach zintegrowanego podejścia będziemy 
priorytetowo traktować operacje, które będą uwzględniały te obszary, a przede wszystkim nie 
będą szkodliwe dla któregoś z wymienionych obszarów. W szczegółach przedstawia się to jako 
uwzględnianie zasobów historycznych, kulturowych, przyrodniczych, społecznych, geograficznych i 
krajobrazowych.  

 Pamiętając o zintegrowanym podejściu nie należy zapomnieć, że strategia nie jest stworzona w 
oderwaniu od rzeczywistości. Nasz LSR jest spójny z lokalnymi i ponadlokalnymi dokumentami 
strategicznymi (Strategia Rozwoju Województwa, Strategia Rozwoju Powiatu, Strategie Gminne), a 
czasami wręcz uzupełnia zaplanowane w nich działania.  
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8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć 
planowanych w ramach LSR.  

 

Innowacyjność działań w ramach naszego LSR może być postrzegana w kilku obszarach:  

1. Obszar walorów środowiskowo-przestrzennych i infrastruktury.     

 Rozwój nowatorskich metod ochrony środowiska,  

 Wykorzystanie energii odnawialnych,  

 Wprowadzanie alternatywnych sposobów gospodarowania uprawami,  

 Rozwój rolnictwa ekologicznego,  

 Dostosowanie infrastruktury do zapotrzebowania społecznego,  

 Zagospodarowanie miejscowości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,  

 Integracja środowisk w celu marginalizacji zachowań patologicznych 

 

Innowacyjność w tym obszarze przejawia się głównie w uwzględnianiu potrzeb środowiskowych. 
Dotychczasowe działania prowadzone w regionie były kierowane głownie w rozwój infrastruktury i 
gospodarki pomijając kwestie ochrony środowiska i potrzeb mieszkańców. Dlatego tak ważne jest ich 
ujęcie oraz rozwój miejscowości zgodny  
z zapotrzebowaniem mieszkańców i zrównoważonym rozwojem.  

 

2. Obszar aktywności społecznej,  

 Aktywizacja społeczności wiejskich (szkolenia, warsztaty, doradztwo indywidualne, prezentacja 
dobrych praktyk z innych rejonów)  

 Tworzenie lokalnych stowarzyszeń mieszkańców i wspieranie ich rozwoju,  

 Tworzenie grup partnerskich z różnych sektorów, które zajmować się będą wspieraniem innych 
podmiotów w razie pojawiających się problemów oraz będą pełniły rolę forum wymiany 
informacji.  

 Dostosowanie infrastruktury społecznej do zapotrzebowania mieszkańców  

 

Innowacyjność w tym obszarze opiera się głównie na nowatorskim angażowaniu mieszkańców do 
działania. Mieszkańcy będą zapraszani do tworzenia lokalnych organizacji które zajmą się rozwojem 
swoich miejscowości. Żeby cały proces przebiegał sprawnie LGD zaoferuje społecznością wsparcie w 
zakresie doradztwa, konsultacji oraz rozwiązywania lokalnych problemów.  
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3. Obszar rozwoju gospodarczego  

 Wykorzystanie nowych technologii w rozwoju przedsiębiorczości,  

 Wykorzystanie naturalnych zasobów geograficznych, kulturowych, historycznych i 
krajobrazowych w rozwoju przedsiębiorczości. Pomoc w dostosowaniu działalności do popytu 
na dane usługi.  

 Zintegrowanie działań promocyjnych. Zapobieganie konkurencji i wspieranie podmiotów 
planujących wspólne działania promocyjne.  

 

Innowacyjność w tym obszarze będzie skupiała się głównie na dostosowaniu istniejących i nowo 
powstających przedsiębiorstw do lokalnego zapotrzebowania. Wykorzystując lokalne zasoby będziemy 
starali się nakłonić firmy do jak najrozsądniejszego uruchamiania działalności zgodnego z rzeczywistym 
zapotrzebowaniem rynku. Dodatkowo będą wspierane te środowiska które będą chciały prowadzić 
wspólną promocję, wykluczając niezdrową konkurencję.  

Innowacyjność będzie również stanowić istotne kryterium przy ocenie zgłaszanych operacji.  
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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 rozwoju 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.  

 

W celu stworzenia sprawnego i czytelnego dla potencjalnych beneficjentów systemu przyznawania 
wsparcia w ramach realizacji LSR, opracowano następujący zestaw procedur: 

1. procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR; 

2. procedura wyboru operacji: 

 - karta oceny zgodności operacji z LSR pod względem formalnym, 

 - karta oceny zgodności operacji z LSR pod względem celów i przedsięwzięć, 

 - karta oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, w tym lokalne kryteria wyboru 
operacji dla różnych działań; 

 - Lokalne Kryteria Wyboru; 

3. procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru 

4. procedura wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze operacji w razie zaistnienia okoliczności 
podważających bezstronność w procesie oceny; 

5. procedura odwoławcza od decyzji Rady; 

 

Procedura przeprowadzania oceny wniosków zgodnie z powyższymi kartami i kryteriami zawarta jest w 
Regulaminie Rady, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Strategii. 

9.1 Procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w 
ramach wdrażania LSR 

 

1. LGD wspólnie z Samorządem Województwa /SW/ ustala termin składania wniosków o dofinansowanie 
operacji oraz treści ogłoszenia o naborze wniosków.  Ogłoszenie terminu naboru poprzedzone jest 
szkoleniami dla potencjalnych beneficjentów i doradztwem dla zainteresowanych.  

2. W sprawie przyjmowania wniosków przez LGD na działania: „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” tryb 
będzie następujący: Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w sprawie ogłoszenia/rozpoczęcia 
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naboru wniosków o pomoc w ramach środków przewidzianych na realizację LSR, zgodnie z 
ustaleniami z  SW. 

3. LGD przygotowuje treść ogłoszenia: odniesienie treści ogłoszenia do dokumentów (rozporządzenie o 
wdrażaniu LSR, rozporządzenie o PROW 2007 – 2013, Lokalna Strategia Rozwoju). 

4. Zawartość treści ogłoszenia: 

- nazwa LGD, 

- nazwa działania w zakresie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR, 

- termin składania wniosków o przyznanie pomocy (termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 
dni), z podaniem godziny wpływu, 

- sposób składania wniosków – osobiście, 

- miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy (biuro LGD: adres, godziny otwarcia), 

- zasady ubiegania się o pomoc (informacje dotyczące kryteriów wyboru operacji, w tym lokalne 
kryteria przyznawania pomocy określone w LSR, rodzaj operacji podlegających dofinansowaniu, 
typ beneficjentów, limit dostępnych środków przeznaczonych na realizację operacji w ramach 
naboru i poziom dofinansowania, minimalna liczba punktów), 

- informacja, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje (strony internetowe: LGD i urzędów 
gmin; osoba do kontaktu w biurze LGD i urzędach gmin), 

- informacja, gdzie można pobrać dokumentację konkursową: biuro LGD, strony internetowe 
urzędów gmin, 

- informacja o ważnych dokumentach konkursowych: rozporządzenie o wdrażaniu LSR, PROW 2007 
– 2013,  Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór umowy, inne 
obowiązujące dokumenty, 

- informacja – jak uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosku. 

6.   Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie umieszczone na: 

- stronach internetowych: LGD, urzędów gmin, 

- tablicach ogłoszeń:  LGD, urzędów gmin, 

- w siedzibach członków/partnerów LGD. 

7. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia (dyżury otwarcia i dyżury pracowników), 

8.   Przyjmowanie wniosków: 

- w formie papierowej; oryginał wypełniony komputerowo z podaniem spisu treści i liczby załączników, 
kopia wniosku z załącznikami,  

- upoważniona osoba wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku,  

- na pierwszej stronie wniosku pracownik biura przystawia pieczątkę Stowarzyszenia, wpisuje datę 
oraz numer wniosku (nr z rejestru wniosków) oraz liczbę załączników, 

- oficjalne zamknięcie listy następuje w dniu zakończenia terminu składania wniosków: podkreślenie 
listy i podpisanie przez upoważnione osoby, przeliczenie wniosków, sprawdzenie rejestru 
przyjmowania wniosków. 
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9. Biuro LGD zestawia złożone wnioski w zbiorczą listę wniosków o dofinansowanie operacji dla danego 
działania osi 4. 

10. Biuro LGD ogłasza na stronie www i tablicy ogłoszeń w siedzibie listę złożonych wniosków. 

Poniżej przedstawione jest tabelaryczne ujęcie tej procedury oraz jej postać graficzna. 

Tabela 21 Ogólna procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w 
ramach wdrażania LSR – wersja tabelaryczna:                     

OGÓLNA PROCEDURA 

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR 

CEL PROCEDURY 
Przyjęcie wniosków, ich kopii do wyboru operacji przez LGD               

w ramach posiadanego budżetu na realizację LSR 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PROCEDURĘ Kierownik Biura LGD 

ZAKRES STOSOWANIA 

Dotyczy wszystkich pracowników LGD biorących udział                      

w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej naboru oraz członków 
Zarządu 

WEJŚCIE 
Lokalna Strategia Rozwoju,  obowiązujące akty prawne 

dotyczące Leader PROW, personel biura LGD, sprzęt biurowy 

 CZYNNOŚCI OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

DOKUMENTY 

1 
Ustalenie przez LGD wspólnie z SW treści 
informacji o możliwości składania wniosków w 

Biurze LGD 

Prezes Zarządu 
Treść informacji                 

o możliwości składania 

wniosków 

2 
Ogłoszenie w porozumieniu z SW terminu naboru 
wniosków o dofinansowanie operacji, 

zawierającego zasady składania wniosków 

Prezes Zarządu 

 

Informacja o naborze 

wniosków 

3 
Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie 

operacji dla danego działania osi 4 Leader 

Pracownik 

Biura 

oryginał, kopia oraz 
potwierdzenie 

przyjęcia wniosku 

4 
Zestawienie złożonych wniosków w zbiorczą listę 
wniosków o dofinansowanie operacji dla 

poszczególnych działań Leader 

Pracownik 

Biura 

Zbiorcze listy 

złożonych wniosków 

5 
Przekazanie list dyrektorowi biura, po 
sprawdzeniu przez dyrektora biura - podanie do 

publicznej wiadomości listy złożonych wniosków 

Pracownik biura 
Lista elektroniczna 
umieszczona na 

www.duchgor.org 

WYJŚCIE 
Zbiorcza lista wniosków do dofinansowania w formie 

elektronicznej i papierowej 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

Regulamin Biura 

Regulamin Zarządu 

Regulamin Rady 

http://www.duchgor.org/
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Ogólna procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach 
wdrażania LSR – wersja graficzna: 

 

 

Rysunek 15 Ogólna procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w 
ramach wdrażania LSR 

Źródło: opracowanie własne 

9.2 Procedura wyboru operacji 

Procedura wyboru operacji jest dokonywana na podstawie Regulaminu Pracy Rady 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, który stanowi zał. nr 1 do 
LSR. 

1. Wnioski o przyznanie pomocy składa się do właściwego podmiotu wdrażającego za 
pośrednictwem LGD wdrażającej LSR. 

2. Rada dokonuje wyboru operacji spośród złożonych do LGD operacji, które: 

a) są zgodne z LSR 

Ustalenie przez LGD wspólnie z 
SW informacji o możliwości 

składania wniosków o 

dofinansowanie 

Treść informacji 

do SW 

Ogłoszenie w porozumieniu z 
SW terminu naboru wniosków                        

o dofinansowanie operacji, 
zawierających zasady składania 

wniosków 

Przyjmowanie wniosków                          
o dofinansowanie operacji w 

biurze LGD 

Zestawienie złożonych 
wniosków            w zbiorcze 

listy wniosków o 
dofinansowanie operacji 

przewidzianych w LSR 

Zbiorcze listy 
wniosków 

papierowa i 
elektroniczna 

Ogłoszenie o 

naborze wniosków 
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b) zostały złożone w miejscu i w terminie wskazanym  w ogłoszeniu 

c) na podstawie kryteriów wyboru określonych operacji wskazanych w LSR, 

d) do wysokości limitu dostępnych środków wskazanego w informacji o naborze projektów. 

3. Rada dokonuje wyboru operacji w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin 
składania wniosków na posiedzeniu Rady, zgodnie z regulaminem Rady. 

4. Członkowie Rady w okresie 7 dni przed posiedzeniem Rady mają możliwość zapoznania się 
z wnioskami w Biurze LGD.  

5. Poprzez zabezpieczenie danych poufnych zawartych we wniosku członkowie Rady 
dokonują w dniu posiedzenia Rady: 

1) złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności oceny (procedura wyłączenia 
członka Rady w przypadku zaistnienia sytuacji, która może wywoływać wątpliwość 
co do jego bezstronności – Regulamin Rady). 

6. Głosowanie odbywa się za pomocą kart oceny zgodności operacji z LSR pod względem 
zgodności z celami i przedsięwzięciami wskazanymi w LSR oraz za pomocą kart oceny 
operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez Stowarzyszenie. 

7. Głosowanie odbywa się zgodnie z Regulaminem Rady.  
8. Uchwały podjęte przez Radę Przewodniczący przekazuje Zarządowi w następnym dniu 

roboczym od ich uchwalenia. 

9. LGD sporządza listę ocenionych operacji, ustalając ich kolejność wg.liczby uzyskanych 
punktów w ramach tej oceny i przekazuje ją wnioskodawcom nie później niż 21 dni od dnia, 
w którym upłynął termin składania wniosków informując ich na piśmie o: 

1) zgodności projektu z LSR albo o jego niezgodności z LSR – wskazując przyczyny 
niezgodności; 

2) liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych 
projektów;  

3) możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
pisemnej informacji. 

   10. W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie 
pomocy na operacje, LGD sporządza listy: 

1) projektów, które zostały wybrane, ustalając ich kolejność wg. liczby uzyskanych punktów 
w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji; 

2) projektów, które nie zostały wybrane – uwzględniając wyniki oceny operacji dokonanej na 
skutek złożonych odwołań. 

Listy, o której mowa w pkt. 1) i 2), zawierają dane umożliwiające identyfikację projektu i 
wnioskowaną kwotę pomocy. Lista, o której mowa w pkt.1) sporządzona w przypadku ostatniego 
naboru LGD, do wysokości 120% limitu dostępnych środków wskazanego w informacji o naborze 
projektów -zawiera dododatkowo wskazanie małych projektów, które mieszczą się w ramach 
limitu dostępnych środków wskazanego w informacji o naborze projektów; lista, o której mowa w 
pkt. 2) zawiera dodatkowo wskazanie projektów, które: 
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a) w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za: 

- zgodne z LSR, 

- niezgodne z LSR, 

b) nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 

11. LGD przekazuje właściwemu organowi samorządu województwa listy, o których mowa w ust. 
10 oraz uchwały właściwego organu LGD w sprawie wyboru operacji wraz ze wszystkimi 
złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy na operacje, w terminie 45 dni od dnia, w którym 
upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy. 

12. LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o: 

1) wybraniu operacji albo jego nie wybraniu, wskazując przyczyny niewybrania; 

2) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów 
wyboru operacji lub miejscu na liście operacji, które zostały wybrane; 

3) w przypadku ostatniego naboru LGD, do wysokości 120% limitu dostępnych środków 
wskazanego w informacji o naborze projektów informuje również, czy projekt ten mieści się 
w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji o naborze projektów; 

4) w przypadku wnioskodawcy, którego operacja nie została wybrana: 

a) wnioskodawcę małych projektów o ostatecznej decyzji Rady (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami) 

b) wnioskodawcę pozostałych operacji (odnowa i rozwój wsi, różnicowanie w kierunku  działalności  

 nierolniczej i tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) o:ostatecznej decyzji Rady i  możliwości  

 złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do podmiotu wdrażającego. LGD 
informuje wnioskodawcę w terminie określonym w ust. 10. 

13. Pomoc na operacje przysługuje wg. kolejności na liście, o której mowa w ust. 10. 

14. LGD publikuje listy, o których mowa w ust. 10, na swojej stronie internetowej nie później niż 
w nastepnym dniu roboczym po dokonaniu oceny, a listy o których mowa w ust. 11 w dniu ich 
przekazania do właściwego organu samorządu województwa. 

1) Procedura oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

1. Procedura oceny zgodności operacji z LSR polega na dokonaniu oceny zgodności celów i 
zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami zapisanymi w LSR. 

2. Ocena zgodności z LSR jest dokonywana indywidualnie przez członków Rady (na 
podstawie instrukcji) poprzez wypełnienie imiennej karty oceny zgodności. 

3. W karcie oceny zgodności operacji z LSR, członkowie Rady odpowiadają na pytania: 

1) czy operacja spełnia warunki formalne uzyskania wsparcia w ramach LSR? 

2) czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 
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3) czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? 

4) czy realizacja operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? 

4. Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny według 
lokalnych kryteriów wyboru. 

5. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie bez 
możliwości odwołania się od decyzji Rady.  

6. Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR, jeżeli będzie zgodna z: 

1) ogólnymi formalnymi uzyskania wsparcia w ramach LSR,  

2) co najmniej jednym celem ogólnym, 

3) co najmniej jednym celem szczegółowym, 

4) co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. 

7. Do dalszej oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zostaną przekazane operacje 
uznane przez Radę za zgodne z LSR - większością głosów, zgodnie z Regulaminem Rady. 

Karta oceny zgodności operacji z LSR pod względem formalnym stanowi zał. nr 3 do LSR. 

Karta oceny zgodności operacji z LSR pod względem oceny zgodności celów i zakresu 
operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami zapisanymi w LSR stanowi 
zał.nr 7 do LSR. 

                 2) Procedura oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 

1. Procedura oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru polega na dokonaniu 
oceny operacji zakwalifikowanych wcześniej, jako zgodnych z LSR, na podstawie 
lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

2. Zasadniczym celem tej procedury jest wybór operacji, które w największym stopniu mogą 
realizować założenia LSR. 

3. Ocena dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady na imiennych kartach oceny 
operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Miejsce operacji na liście rankingowej określa 
średnia arytmetyczna wszystkich indywidualnych ocen. 

4. W lokalnych kryteriach określono minimalną liczbę punktów, jaką projekt powinien 
uzyskać. 

                  3) Procedura oceny wg. Lokalnych Kryteriów Wyboru 

Stowarzyszenie LGD, jako instytucja finansująca rozwój lokalny decyduje o przyjęciu 
odpowiedniego zestawu kryteriów. Ze względu na zróżnicowany charakter operacji, które 
będą rozpatrywane i oceniane przez Radę, stowarzyszenie stosuje odmienne zestawy 
kryteriów, osobno do różnych komponentów. 
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Tabela 22 Lokalne Kryteria Wyboru „MAŁE PROJEKTY” 

 

L.p. 
Kryterium 

lokalne 
Opis / potencjalne oddziaływanie Punkty 

1 

Czy operacja 

przyczynia się 
do 

wykorzystania 
lokalnych 

zasobów w 

operacji 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne aspekty 

takie jak:  

- zamki, pałace, dwory   

- miejsca do wspinaczki górskiej, 

- górnictwo, tkactwo, lotnictwo, laboranci, Tyrolczycy, 
Walończycy, Husyci, Frankoni, Lisowczycy, 

- Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie, 

Góry Sokole, Góry Ołowiane 

- produkt lokalny, rzemioslo lokalne 

- producenci lokalni, rzemieślnicy 

-  Karkonoski Park Narodowy, Rudawski Park 

Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Bobru, 
obszary Natura 2000, Park Kulturowy Dolina Pałaców i 

Ogrodów, inne lokalne zasoby kulturowe, 

przyrodnicze, historyczne 

 

3 – zawiera 

powyżej dwóch 

zasobów 

2 – zawiera dwa 

zasoby 

1 – zawiera jeden 

zasób 

0 - nie zawiera 
żadnego zasobu 

2 
Zasięg 
oddziaływania 

operacji 

Preferuje operacje realizowane na większym obszarze 

2 – więcej niż 

jedna gmina 

1 – jedna gmina 

0 – jedna 
miejscowość 

 

 

3 

Czy operacja 
przyczynia się 

do zwiększenia 

atrakcyjności  
turystycznej 

obszaru na 
którym 

realizowana jest 
operacja? 

Preferuje operacje przyczyniające się do zwiększenia 
atrakcyjności  turystycznej obszaru na którym 

realizowana jest operacja 

3 – przyczynia się 

w 3 aspektach 

2 – przyczynia się 

w 2 aspektach 

1 -  przyczynia się 

w jednym aspekcie 

0 – nie przyczynia 
się 

4 

Udział 

partnerów w 
realizacji 

operacji z 
innych 

sektorów 

Preferuje operacje z udziałem partnerów 

1 – partner 

0 – brak partnera 
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5 

Czy operacja 
przyczynia się 

do podniesienia 
poziomu: 

integracji, 

aktywności 
obywatelskiej, 

społecznej, 
kulturalnej, 

ekologicznej 

lub wiedzy i 
świadomości w 

tych obszarach 

Preferuje operacje zawierające działania w tym 
obszarze 

1- zawiera 

0 – nie zawiera 

6 

Wsparcie dla 

określonych 

grup 
osób/beneficje

ntów 

Preferuje operacje dla osób starszych, kobiet, dzieci i 

młodzieży, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym,  niepełnosprawnych 

1 - zawiera 

0 – nie zawiera 

7 
Innowacyjność 

operacji 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali 
lokalnej – tj. wykorzystujące nie praktykowane dotąd 

lokalnie rozwiązania 

 

3 - zawiera czynnik 
innowacyjności 

0 - nie zawiera 

8 

Członkostwo w 

LGD 
Partnerstwo 

Ducha Gór 

Przyznaje dodatkowe punkty wnioskodawcom, którzy 
są członkami LGD Partnerstwo Ducha Gór 

3 - jest członkiem 

LGD Partnerstwo 
Ducha Gór 

0- nie jest członkiem 
LGD Partnerstwo 

Ducha Gór 

 

9 

Projekt, 

którego kwota 

dofinansowania 
nie przekracza 

12.500,00 zł 

Przyznaje dodatkowe punkty wnioskodawcom, którzy 

złożyli wniosek na kwotę dofinansowania nie większą 
niż 12.500,00 zł 

3 – kwota do 

12.500,00 zł 

0- kwota powyżej 
12.500,00 zł 

10 

Projekt spełnia 

więcej niż 
jeden cel 

szczegółowy 
wynikający z 

LSR 

Przyznaje dodatkowe punkty wnioskodawcom, których 
operacja spełnia więcej niż jeden cel szczegółowy 

wynikający z LSR 

2 – spełnia 3 lub 

więcej celów 

szczegółowych 

1 – spełnia 2 cele 

szczegółowe 

0 – spełnia 1 cel 

szczegółowy 

 

Max Ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny - 22 

Min. ilość punktów -11 
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Tabela 23 Lokalne Kryteria Wyboru „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” 

lp 
Kryterium 

lokalne 
Opis / potencjalne oddziaływanie Punkty 

1 

 

Inwestycje w 

celu 
zagospodarowa

nia wspólnych 

obszarów 
miejscowości 

 

Preferuje inwestycje w celu zagospodarowania 

wspólnych obszarów miejscowości do zapotrzebowania 
społecznego i potrzeb rozwoju regionu np. place, 

parkingi, parki, Domy Ludowe, Domy Spotkań, 

świetlice 

 

1- spełnia 

0- nie spełnia 

2 

Operacja 

docelowo 
służąca 

wsparciu 
określonych 

grup 
osób/beneficje

ntów 

Preferuje operacje, które będą docelowo służyć 

osobom starszym, kobietom, dzieciom i młodzieży, 
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,  

niepełnosprawnym, wykluczonym i zgrożonych 
wykluczeniem społecznym 

3 – wsparcie kilku 

grup 

2 – wsparcie 

dwóch grup 

1 – wsparcie jednej 

grupy 

0 – nie wspiera 

żadnej grupy 

3 

Zdolność do 
wykorzystania 

zrealizowanych 

w ramach 
projektu 

inwestycji 

Preferuje operacje, dla których wykazano dalsze 
wykorzystanie inwestycji dla celów użyteczności 

publicznej 

1 – zawiera 

0 – nie zawiera 

4 
Innowacyjność 

operacji 

 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali 

lokalnej – tj. wykorzystujące nie praktykowane dotąd 
lokalnie rozwiązania 

1 - zawiera czynnik 
innowacyjności 

0 - nie zawiera 

5 

Członkowstwo 
w LGD 

Partnerstwo 

Ducha Gór 

Przyznaje dodatkowe punkty wnioskodawcom, którzy 

są członkami LGD Partnerstwo Ducha Gór 

1- jest członkiem 

LGD Partnerstwo 
Ducha Gór 

0- nie jest członkiem 
LGD Partnerstwo 

Ducha Gór 

 

Max Ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny - 7 

Min. ilość punktów - 2 
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Tabela 24 Lokalne Kryteria Wyboru „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”  

L.p. 
Kryterium 

lokalne 
Opis / potencjalne oddziaływanie Punkty 

1 
Innowacyjność 
operacji 

 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali 
lokalnej – tj. wykorzystujące nie praktykowane dotąd 

lokalnie rozwiązania 

1 - zawiera czynnik 

innowacyjności 

0 - nie zawiera 

2 

Wykorzystanie 
lokalnych 

zasobów i 

lokalnych 
tradycjiw 

realizacji 
operacji 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne aspekty 
takie jak:  

- zamki, pałace, dwory   

- miejsca do wspinaczki górskiej, 

- górnictwo, tkactwo, lotnictwo, laboranci, Tyrolczycy, 

Walończycy, Husyci, Frankoni, Lisowczycy, 

- Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie, 

Góry Sokole, Góry Ołowiane 

- produkt lokalny, rzemioslo lokalne 

- producenci lokalni, rzemieślnicy 

-  Karkonoski Park Narodowy, Rudawski Park 
Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Bobru, obszary 

Natura 2000, Park Kulturowy Dolina Pałaców i Ogrodów, 
inne lokalne zasoby kulturowe, przyrodnicze, historyczne 

3 – zawiera 

powyżej dwóch 
zasobów 

2 – zawiera dwa 

zasoby 

1 – zawiera jeden 

zasób 

0 - nie zawiera 

żadnego zasobu 

3 

Operacja 

realizowane z 
wykorzystanie

m nowych 
technologii lub 

odnawialnych 

źródeł energii 

Preferuje operacje realizowane z wykorzystaniem 

nowych technologii lub odnawialnych źródeł energii 

1 - zawiera 

0 – nie zawiera 

4 

Czy operacja 

przyczynia się 
do zwiększenia 

atrakcyjności  
turystycznej 

obszaru na 

którym 
realizowana 

jest operacja? 

Preferuje operacje przyczyniające się do zwiększenia 

atrakcyjności  turystycznej obszaru na którym 

realizowana jest operacja 

3 – przyczynia się 

w 3 aspektach 

2 – przyczynia się 
w 2 aspektach 

1 -  przyczynia się 
w jednym aspekcie 

0 – nie przyczynia 
się 
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5 

Członkostwo w 
LGD 

Partnerstwo 
Ducha Gór 

Przyznaje dodatkowe punkty wnioskodawcom, którzy 

są członkami LGD Partnerstwo Ducha Gór 

3- jest członkiem 
LGD Partnerstwo 

Ducha Gór 

0- nie jest członkiem 

LGD Partnerstwo 

Ducha Gór 

 

6 

Projekt 

spełnia 

więcej niż 

jeden cel 

szczegółowy 

wynikający z 

LSR 

Przyznaje dodatkowe punkty wnioskodawcom, 

których operacja spełnia więcej niż jeden cel 

szczegółowy wynikający z LSR 

2 – spełnia 3 lub 

więcej celów 

szczegółowych 

1 – spełnia 2 cele 

szczegółowe 

0 – spełnia 1 cel 

szczegółowy 

 

Max Ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny - 13 

Min. ilość punktów - 7 
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Tabela 25 Lokalne Kryteria Wyboru „RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” 

 

L.p. 
Kryterium 

lokalne 
Opis / potencjalne oddziaływanie 

Punkty 

1 
Innowacyjność 

operacji 

 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali 

lokalnej – tj. wykorzystujące nie praktykowane dotąd 
lokalnie rozwiązania 

1 - zawiera czynnik 
innowacyjności 

0 - nie zawiera 

2 

Wykorzystanie 

lokalnych 
zasobów i 

lokalnych 
tradycjiw 

realizacji 
operacji 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne aspekty 
takie jak:  

- zamki, pałace, dwory   

- miejsca do wspinaczki górskiej, 

- górnictwo, tkactwo, lotnictwo, laboranci, Tyrolczycy, 

Walończycy, Husyci, Frankoni, Lisowczycy, 

- Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie, 

Góry Sokole, Góry Ołowiane 

- produkt lokalny, rzemioslo lokalne 

- producenci lokalni, rzemieślnicy 

-  Karkonoski Park Narodowy, Rudawski Park 
Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Bobru, obszary 

Natura 2000, Park Kulturowy Dolina Pałaców i Ogrodów, 
inne lokalne zasoby kulturowe, przyrodnicze, historyczne 

3 – zawiera 

powyżej dwóch 

zasobów 

2 – zawiera dwa 

zasoby 

1 – zawiera jeden 

zasób 

0 - nie zawiera 

żadnego zasobu 

3 

Operacja 

związana z 
działalnością w 

zakresie 

nowych 
technologii 

Preferuje operacje realizowane w dziedzinie nowych 

technologii 

1 - zawiera 

0 – nie zawiera 

4 

Czy operacja 
przyczynia się 

do zwiększenia 
atrakcyjności  

turystycznej 

obszaru na 
którym 

realizowana 
jest operacja? 

Preferuje operacje przyczyniające się do zwiększenia 

atrakcyjności  turystycznej obszaru na którym 
realizowana jest operacja 

3 – przyczynia się 

w 3 aspektach 

2 – przyczynia się 

w 2 aspektach 

1 -  przyczynia się 

w jednym aspekcie 

0 – nie przyczynia 

się 
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5 

Członkostwo w 
LGD 

Partnerstwo 
Ducha Gór 

Przyznaje dodatkowe punkty wnioskodawcom, którzy 

są członkami LGD Partnerstwo Ducha Gór 

3- jest członkiem 
LGD Partnerstwo 

Ducha Gór 

0- nie jest członkiem 

LGD Partnerstwo 

Ducha Gór 

 

6 

Projekt 

spełnia 

więcej niż 

jeden cel 

szczegółowy 

wynikający z 

LSR 

Przyznaje dodatkowe punkty wnioskodawcom, 

których operacja spełnia więcej niż jeden cel 

szczegółowy wynikający z LSR 

2 – spełnia 3 lub 

więcej celów 

szczegółowych 

1 – spełnia 2 cele 

szczegółowe 

0 – spełnia 1 cel 

szczegółowy 

 

Max Ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny - 13 

Min. ilość punktów - 7 

Wzory kart oceny wg. kryteriów lokalnych stanowią zał. nr 3,4, 5, 6, do LSR. 
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Tabela 26 OGÓLNA PROCEDURA WYBORU OPERACJI do dofinansowania w ramach 

wdrażania LSR 

 

 

 

 

OGÓLNA PROCEDURA WYBORU OPERACJI  

do dofinansowania w ramach wdrażania LSR 

 

CEL PROCEDURY Przejrzyste przeprowadzenie procesu wyboru operacji do 

dofinansowania przez LGD w ramach posiadanego budżetu na 

realizację LSR 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 

PROCEDURĘ 

Przewodniczący Rady 

ZAKRES STOSOWANIA Dotyczy pracowników biura LGD biorących udział w organizacji 
procesu wyboru operacji, członków Rady, członków Zarządu 

WEJŚCIE Złożone operacje do dofinansowania 

 

lp 

 

CZYNNOŚĆ 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA  

Dokumenty 

1 
Zapoznanie się przez członków 

Rady ze złożonymi wnioskami 

Kierownik 

Biura 

1.Zbiorcza lista 

złożonych 
wniosków,  

2.strony WWW. 

beneficjentów 

3. Złożone wnioski 

2 

Ocena wniosków o 

dofinansowanie projektów pod 
kątem zgodności z LSR 

Przewodniczący Rady 

1.Lista wniosków 
zgodnych              

z LSR 

2.Lista wniosków 
odrzuconych             

z powodu braku 
zgodności              

z LSR 
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3 

Ocena wniosków o 

dofinansowanie projektów 
według lokalnych kryteriów 

wyboru 

Przewodniczący 

Rady 

1. Lista 
rankingowa 

wniosków 

2. Lista wniosków 

nie wybranych do 

dofinansowania 

3. Lista wniosków 

wybranych do 
dofinansowania 

4. Uchwały Rady 

do każdej operacji. 

 

4 

Przekazanie listy wniosków 
wybranych do dofinansowania 

oraz nie wybranych i uchwał 

w/s wyboru operacji do SW 

Biuro Zarządu 

1. Lista wniosków 
wybranych do 

dofinansowania 

WYJŚCIE Lista operacji zgodnych z LSR 

Lista operacji odrzuconych z powodu niezgodności z LSR 

Lista rankingowa operacji  

Lista operacji wybranych do dofinansowania 

Lista wniosków nie wybranych do dofinansowania 

Uchwały Rady do każdej operacji z wybranych do 

dofinansowania 

DOKUMENTY 

ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

Regulamin Rady 

Regulamin Zarządu 

Regulamin Biura 
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Rysunek 16 Graficzne przedstawienie procedury dokonywania oceny wniosków w ramach LSR. 

 

Umożliwienie członkom 

Rady zapoznanie się                  
z wnioskami 

 

Zawiadomienie                            

o posiedzeniu Rady 

Głosowanie – ocena 
zgodności operacji z LSR 

Karta oceny 
zgodności operacji z 

LSR 

Operacje 

zgodne                    
z LSR 

Poinformowanie 

wnioskodawcy               
o odrzuceniu 

operacji 

Możliwość 
ponownego złożenia 

wniosku w kolejnym 
naborze 

Lista odrzuconych 
operacji 

Ocena operacji według 
lokalnych kryteriów 

wyboru 

Lista rankingowa 
operacji 

Czy operacja 
zakwalifikował

a się do 

objęcia 
dofinansowani

em 

Uchwała Rady 

Przesłanie listy 
wybranych do 

dofinansowania 
operacji do SW 

TAK 

NIE 

TAK 

NIE 

Dokumenty dostępne             
w formie 

elektronicznej lub 
drukowanej lub 

biurze LGD 

Lista wniosków 
zakwalifikowanych 

do dofinansowania  
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9.3. Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru 

LGD może zmieniać lokalne kryteria wyboru projektów, w ramach aktualizacji LSR. 

Do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru uprawnieni są wszyscy członkowie Rady. 
Co najmniej 3-ech członków Rady zgłasza pisemną propozycję zmian wraz ze szczegółowym 
uzasadnieniem do Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady przedkłada je w formie 
pisemnej na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Propozycje zmian są rozpatrywane i 
uchwalane na Walnym Zebraniu Członków. 

W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla konkursów 
ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian. 

 

Rysunek 17 Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru – wersja graficzna: 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Wniosek pisemny o zmianę 

lokalnych kryteriów wyboru 

Walne Zebranie Członków 

Przygotowanie przez Biuro 
Zarządu nowych kart oceny w 

oparciu o wprowadzone zmiany 

W przypadku zatwierdzenia  

Co najmniej 3-ech członków 
Rady 

 

Wniosek pisemny o zmianę 
lokalnych kryteriów wyboru 
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Tabela 27 Lokalne Kryteria Wyboru „MAŁE PROJEKTY” 
 

L.p. 
Kryterium 

lokalne 
Opis / potencjalne oddziaływanie Punkty 

1 

Czy operacja 

przyczynia się 
do 

wykorzystania 
lokalnych 

zasobów w 

operacji 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne aspekty 

takie jak:  

- zamki, pałace, dwory   

- miejsca do wspinaczki górskiej, 

- górnictwo, tkactwo, lotnictwo, laboranci, Tyrolczycy, 
Walończycy, Husyci, Frankoni, Lisowczycy, 

- Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie, 

Góry Sokole, Góry Ołowiane 

- produkt lokalny, rzemioslo lokalne 

- producenci lokalni, rzemieślnicy 

-  Karkonoski Park Narodowy, Rudawski Park 

Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Bobru, 
obszary Natura 2000, Park Kulturowy Dolina Pałaców i 

Ogrodów, inne lokalne zasoby kulturowe, 

przyrodnicze, historyczne 

 

3 – zawiera 

powyżej dwóch 

zasobów 

2 – zawiera dwa 

zasoby 

1 – zawiera jeden 

zasób 

0 - nie zawiera 
żadnego zasobu 

2 
Zasięg 
oddziaływania 

operacji 

Preferuje operacje realizowane na większym obszarze 

2 – więcej niż 

jedna gmina 

1 – jedna gmina 

0 – jedna 
miejscowość 

 

 

3 

Czy operacja 
przyczynia się 

do zwiększenia 

atrakcyjności  
turystycznej 

obszaru na 
którym 

realizowana jest 
operacja? 

Preferuje operacje przyczyniające się do zwiększenia 
atrakcyjności  turystycznej obszaru na którym 

realizowana jest operacja 

3 – przyczynia się 

w 3 aspektach 

2 – przyczynia się 

w 2 aspektach 

1 -  przyczynia się 

w jednym aspekcie 

0 – nie przyczynia 
się 

4 

Udział 

partnerów w 
realizacji 

operacji z 
innych 

sektorów 

Preferuje operacje z udziałem partnerów 

1 – partner 

0 – brak partnera 
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5 

Czy operacja 
przyczynia się 

do podniesienia 
poziomu: 

integracji, 

aktywności 
obywatelskiej, 

społecznej, 
kulturalnej, 

ekologicznej 

lub wiedzy i 
świadomości w 

tych obszarach 

Preferuje operacje zawierające działania w tym 
obszarze 

1- zawiera 

0 – nie zawiera 

6 

Wsparcie dla 

określonych 

grup 
osób/beneficje

ntów 

Preferuje operacje dla osób starszych, kobiet, dzieci i 

młodzieży, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym,  niepełnosprawnych 

1 - zawiera 

0 – nie zawiera 

7 
Innowacyjność 

operacji 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali 
lokalnej – tj. wykorzystujące nie praktykowane dotąd 

lokalnie rozwiązania 

 

3 - zawiera czynnik 
innowacyjności 

0 - nie zawiera 

8 

Członkostwo w 

LGD 
Partnerstwo 

Ducha Gór 

Przyznaje dodatkowe punkty wnioskodawcom, którzy 
są członkami LGD Partnerstwo Ducha Gór 

3 - jest członkiem 

LGD Partnerstwo 
Ducha Gór 

0- nie jest członkiem 
LGD Partnerstwo 

Ducha Gór 

 

9 

Projekt, 

którego kwota 

dofinansowania 
nie przekracza 

12.500,00 zł 

Przyznaje dodatkowe punkty wnioskodawcom, którzy 

złożyli wniosek na kwotę dofinansowania nie większą 
niż 12.500,00 zł 

3 – kwota do 

12.500,00 zł 

0- kwota powyżej 
12.500,00 zł 

10 

Projekt spełnia 

więcej niż 
jeden cel 

szczegółowy 
wynikający z 

LSR 

Przyznaje dodatkowe punkty wnioskodawcom, których 
operacja spełnia więcej niż jeden cel szczegółowy 

wynikający z LSR 

2 – spełnia 3 lub 

więcej celów 

szczegółowych 

1 – spełnia 2 cele 

szczegółowe 

0 – spełnia 1 cel 

szczegółowy 

 

Max Ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny - 22 

Min. ilość punktów -11 
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Tabela 28 Lokalne Kryteria Wyboru „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” 
 
 

lp 
Kryterium 

lokalne 
Opis / potencjalne oddziaływanie Punkty 

1 

 

Inwestycje w 
celu 

zagospodarowa
nia wspólnych 

obszarów 

miejscowości 

 

Preferuje inwestycje w celu zagospodarowania 
wspólnych obszarów miejscowości do zapotrzebowania 

społecznego i potrzeb rozwoju regionu np. place, 
parkingi, parki, Domy Ludowe, Domy Spotkań, 

świetlice 

 

1- spełnia 

0- nie spełnia 

2 

Operacja 

docelowo 

służąca 
wsparciu 

określonych 
grup 

osób/beneficje
ntów 

Preferuje operacje, które będą docelowo służyć 

osobom starszym, kobietom, dzieciom i młodzieży, 

osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,  
niepełnosprawnym, wykluczonym i zgrożonych 

wykluczeniem społecznym 

3 – wsparcie kilku 

grup 

2 – wsparcie 
dwóch grup 

1 – wsparcie jednej 
grupy 

0 – nie wspiera 
żadnej grupy 

3 

Zdolność do 

wykorzystania 
zrealizowanych 

w ramach 

projektu 
inwestycji 

Preferuje operacje, dla których wykazano dalsze 

wykorzystanie inwestycji dla celów użyteczności 
publicznej 

1 – zawiera 

0 – nie zawiera 

4 

Innowacyjność 

operacji 

 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali 
lokalnej – tj. wykorzystujące nie praktykowane dotąd 

lokalnie rozwiązania 

1 - zawiera czynnik 

innowacyjności 

0 - nie zawiera 

5 

Członkowstwo 

w LGD 

Partnerstwo 
Ducha Gór 

Przyznaje dodatkowe punkty wnioskodawcom, którzy 

są członkami LGD Partnerstwo Ducha Gór 

1- jest członkiem 

LGD Partnerstwo 

Ducha Gór 

0- nie jest 

członkiem LGD 
Partnerstwo Ducha 

Gór 

 

Max Ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny - 7 

Min. ilość punktów - 2 

 
 

Tabela 29 Lokalne Kryteria Wyboru „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” 
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L.p. 
Kryterium 

lokalne 
Opis / potencjalne oddziaływanie Punkty 

1 
Innowacyjność 
operacji 

 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali 
lokalnej – tj. wykorzystujące nie praktykowane dotąd 

lokalnie rozwiązania 

1 - zawiera czynnik 

innowacyjności 

0 - nie zawiera 

2 

Wykorzystanie 
lokalnych 

zasobów i 
lokalnych 

tradycjiw 

realizacji 
operacji 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne aspekty 
takie jak:  

- zamki, pałace, dwory   

- miejsca do wspinaczki górskiej, 

- górnictwo, tkactwo, lotnictwo, laboranci, Tyrolczycy, 
Walończycy, Husyci, Frankoni, Lisowczycy, 

- Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie, 

Góry Sokole, Góry Ołowiane 

- produkt lokalny, rzemioslo lokalne 

- producenci lokalni, rzemieślnicy 

-  Karkonoski Park Narodowy, Rudawski Park 

Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Bobru, obszary 

Natura 2000, Park Kulturowy Dolina Pałaców i Ogrodów, 
inne lokalne zasoby kulturowe, przyrodnicze, historyczne 

3 – zawiera 

powyżej dwóch 
zasobów 

2 – zawiera dwa 
zasoby 

1 – zawiera jeden 

zasób 

0 - nie zawiera 

żadnego zasobu 

3 

Operacja 
realizowane z 

wykorzystanie

m nowych 
technologii lub 

odnawialnych 
źródeł energii 

Preferuje operacje realizowane z wykorzystaniem 
nowych technologii lub odnawialnych źródeł energii 

1 - zawiera 

0 – nie zawiera 

4 

Czy operacja 
przyczynia się 

do zwiększenia 

atrakcyjności  
turystycznej 

obszaru na 
którym 

realizowana 

jest operacja? 

Preferuje operacje przyczyniające się do zwiększenia 

atrakcyjności  turystycznej obszaru na którym 
realizowana jest operacja 

3 – przyczynia się 

w 3 aspektach 

2 – przyczynia się 

w 2 aspektach 

1 -  przyczynia się 
w jednym aspekcie 

0 – nie przyczynia 
się 

5 

Członkostwo w 
LGD 

Partnerstwo 

Ducha Gór 

Przyznaje dodatkowe punkty wnioskodawcom, którzy 

są członkami LGD Partnerstwo Ducha Gór 

3- jest członkiem 

LGD Partnerstwo 
Ducha Gór 

0- nie jest członkiem 
LGD Partnerstwo 

Ducha Gór 
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6 

Projekt 

spełnia 

więcej niż 

jeden cel 

szczegółowy 

wynikający z 

LSR 

Przyznaje dodatkowe punkty wnioskodawcom, 

których operacja spełnia więcej niż jeden cel 

szczegółowy wynikający z LSR 

2 – spełnia 3 lub 

więcej celów 

szczegółowych 

1 – spełnia 2 cele 

szczegółowe 

0 – spełnia 1 cel 

szczegółowy 

 

Max Ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny - 13 

Min. ilość punktów - 7 

 



Lokalna Strategia Rozwoju – Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania   ul. Daszyńskiego 29 
„Partnerstwo Ducha Gór”  58-522 Mysłakowice 
www.duchgor.org  sekretariat@duchgor.org 

126 

Tabela 30 Lokalne Kryteria Wyboru „RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” 

 

L.p. 
Kryterium 

lokalne 
Opis / potencjalne oddziaływanie 

Punkty 

1 
Innowacyjność 

operacji 

 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali 

lokalnej – tj. wykorzystujące nie praktykowane dotąd 
lokalnie rozwiązania 

1 - zawiera czynnik 
innowacyjności 

0 - nie zawiera 

2 

Wykorzystanie 

lokalnych 
zasobów i 

lokalnych 
tradycjiw 

realizacji 
operacji 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne aspekty 
takie jak:  

- zamki, pałace, dwory   

- miejsca do wspinaczki górskiej, 

- górnictwo, tkactwo, lotnictwo, laboranci, Tyrolczycy, 

Walończycy, Husyci, Frankoni, Lisowczycy, 

- Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie, 

Góry Sokole, Góry Ołowiane 

- produkt lokalny, rzemioslo lokalne 

- producenci lokalni, rzemieślnicy 

-  Karkonoski Park Narodowy, Rudawski Park 
Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Bobru, obszary 

Natura 2000, Park Kulturowy Dolina Pałaców i Ogrodów, 
inne lokalne zasoby kulturowe, przyrodnicze, historyczne 

3 – zawiera 

powyżej dwóch 

zasobów 

2 – zawiera dwa 

zasoby 

1 – zawiera jeden 

zasób 

0 - nie zawiera 

żadnego zasobu 

3 

Operacja 

związana z 
działalnością w 

zakresie 

nowych 
technologii 

Preferuje operacje realizowane w dziedzinie nowych 

technologii 

1 - zawiera 

0 – nie zawiera 

4 

Czy operacja 
przyczynia się 

do zwiększenia 
atrakcyjności  

turystycznej 

obszaru na 
którym 

realizowana 
jest operacja? 

Preferuje operacje przyczyniające się do zwiększenia 

atrakcyjności  turystycznej obszaru na którym 
realizowana jest operacja 

3 – przyczynia się 

w 3 aspektach 

2 – przyczynia się 

w 2 aspektach 

1 -  przyczynia się 

w jednym aspekcie 

0 – nie przyczynia 

się 
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5 

Członkostwo w 
LGD 

Partnerstwo 
Ducha Gór 

Przyznaje dodatkowe punkty wnioskodawcom, którzy 

są członkami LGD Partnerstwo Ducha Gór 

3- jest członkiem 
LGD Partnerstwo 

Ducha Gór 

0- nie jest członkiem 

LGD Partnerstwo 

Ducha Gór 

 

6 

Projekt 

spełnia 

więcej niż 

jeden cel 

szczegółowy 

wynikający z 

LSR 

Przyznaje dodatkowe punkty wnioskodawcom, 

których operacja spełnia więcej niż jeden cel 

szczegółowy wynikający z LSR 

2 – spełnia 3 lub 

więcej celów 

szczegółowych 

1 – spełnia 2 cele 

szczegółowe 

0 – spełnia 1 cel 

szczegółowy 

 

Max Ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny - 13 

Min. ilość punktów - 7 
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9.4. Procedura wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze 
projektów 

1. Procedurę wprowadza się w razie zaistnienia okoliczności podważających bezstronność 
członka Rady w procesie oceny. 

2. Członkowie Rady każdorazowo przed posiedzeniem Rady poświęconemu ocenie operacji 
będą proszeni o wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności według wzoru 
załączonego do LSR, zał.nr 2. 

3. W deklaracji bezstronności i poufności zawarte jest również oświadczenie członka Rady o 
zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i treści dokumentów 
dostępnych przy dokonywaniu oceny i wyboru. 

4. Zapisy o wyłączaniu członka Rady od głosowania znajdują się w Regulaminie Rady.  

9.5. Procedura odwoławcza od decyzji Rady 

1. Każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady. 

2. Odwołanie ma postać wniosku do Zarządu Stowarzyszenia o ponowne rozpatrzenie 
wniosku o dofinansowanie operacji, według wzoru udostępnionego przez Biuro Zarządu. 

3. Biuro Zarządu informuje wnioskodawcę o wybraniu lub nie wybraniu operacji do realizacji, 
w ciągu 14 dni od posiedzenia Rady, na którym zapadły stosowne uchwały. Wnioskodawcy 
przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 7 dni od otrzymania pisma 
powiadamiającego o decyzji Rady. W tym samym terminie wnioskodawcy przysługuje 
prawo wglądu do protokołu oceny w siedzibie Biura Zarządu.. 

4. Odwołanie polega na ponownym rozpatrzeniu przez Radę wniosku o dofinansowanie 
operacji na najbliższym posiedzeniu Rady.  

5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy: 

1) został wniesiony po upływie terminu określonego w pkt 3, 

2) został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn nie będący wnioskodawcą, 
którego wniosek o dofinansowanie operacji podlegał ocenie, 

3) nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku o 
ponowne rozpatrzenie. 

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji musi zostać 
szczegółowo uzasadniony. 

7. W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o dofinansowanie operacji, członkowie 
Rady rozpatrują wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących w danym konkursie i 
tylko w tych elementach, których dotyczy uzasadnienie podane przez wnioskodawcę. 

8. Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał 
liczbę punktów kwalifikujących go do objęcia dofinansowaniem w danym naborze, zyskuje 
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prawo dofinansowania. Ten fakt może spowodować skreślenie z listy - operacji  o 
mniejszej liczbie punktów. 

9. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie konkretnej operacji może 
zostać złożony tylko jeden raz. 

10. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany w 
terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym wniosek był rozpatrywany. 

11. Ponowna decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
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10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji.  

 

Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Osi 4 Leader, LGD „Partnerstwo Ducha 
Gór dysponuje kwotą 4 907 976 zł.  Wielkość tej kwoty wynika z iloczynu liczby mieszkańców 
zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2006 r. na obszarze objętym LSR oraz 
odpowiedniej kwoty, przyporządkowanej do danego działania.   

Tabela 31 Podział środków pomiędzy komponenty na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Kod 

komponentu 

wg PROW 
2007-2013 

Nazwa komponentu 
Kwota 

alokacji 

w PLN. 

Liczba 

mieszkańców 
Budżet LGD  

413 
Wdrażanie lokalnej strategii 

rozwoju 
116 33 162 3 846 792,00 

421 
Wdrażanie projektów 

współpracy 
3 33 162 99 486,00 

431 
Funkcjonowanie LGD, 
nabywanie umiejętności, 

aktywizacja 

29 33 162 961 698,00 

Razem 148 33 162 4 907 976,00 

Źródło: opracowanie własne 

Podział środków  z działania 4.1/413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dokonano zgodnie 
z wytycznymi tj. na poszczególne działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”.  

Tabela 32 Podział środków na działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

 

Działanie w 
komponencie 

4.1/413 

 

Kwota 

 

% 

 

Średnia 
wartość 

dotacji 

 

Liczba 
operacji 

Różnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej 

 

32 724,00 

 

2 

 

10 908,00 

 

2 

 

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

 

384 685,00 

 

 

10 

 

76 937,00 

 

5 

 

Odnowa i rozwój wsi 
 

   

  2 679 383,00 

 

69 

 

446 563,83 

 

6 

 

Małe projekty 
 

   

      750 000,00 

 

19 
 

 

25 000,00 

 

30 

suma    

3 846 792,00 

         100 ----- 43 

 

 

Na działanie biura LGD „Partnerstwo Ducha Gór” zgodnie z wytycznymi przeznaczono nie więcej niż 15 
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% wszystkich środków na działanie 4.1/413, 4.21 i 4.31 to jest 650 196,40zł - 15 %. Na pozostałą część 
zadania 4.31 tj. „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” przeznaczono 311 501,60 zł.  

Dla konstrukcji budżetu przyjęto następujące założenia:  

 średnia wartość dotacji dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wyniesie  
10 908,00 zł.  

  średnia wartość dotacji dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wyniesie  
76 937,00 tys. zł.  

  średnia wartość dotacji dla jednego działania „Odnowa i rozwój wsi wyniesie 446 563,83 zł.  

 średnia wartość dotacji dla działania „Małe projekty” wyniesie 25 000,00 zł;  

 

 



Lokalna Strategia Rozwoju – Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania   ul. Daszyńskiego 29 
„Partnerstwo Ducha Gór”  58-522 Mysłakowice 
www.duchgor.org  sekretariat@duchgor.org 

132 

Tabela 33 Budżet LGD „Partnerstwo Ducha Gór” w każdym roku realizacji. 

 

Różnicowa

nie w 

kierunku 

działalnoś

ci 

nierolnicz

ej

Tworzenie i 

rozwój 

mikroprze

dsiębiorst

w

Odnowa i 

rozwój wsi

Małe 

projekty Razem 413

Przygo

towani

e 

projek

tów 

współ

pracy

Realizacj

a  

projektó

w 

współpra

cy

Razem 

4.21

funkcjonow

anie LGD 

(koszty 

bieżące)

nabywanie 

umiejętnoś

ci i 

aktywizacj

a Razem 4.31

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

całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 507,47 43 921,71 119 429,18 119 429,18

kwalifikowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 507,47 43 921,71 119 429,18 119 429,18

do refundacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 507,47 43 921,71 119 429,18 119 429,18

całkowite 0,00 0,00 1 287 313,33 71 174,58 1 358 487,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 358 487,91

kwalifikowane 0,00 0,00 1 287 313,33 71 174,58 1 358 487,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 358 487,91

do refundacji 0,00 0,00 965 485,00 49 822,21 1 015 307,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 015 307,21

całkowite 25 448,00 224 902,00 1 163 712,50 421 365,28 1 835 427,78 0,00 0,00 0,00 188 969,80 72 575,82 261 545,62 2 096 973,40

kwalifikowane 25 448,00 224 902,00 1 163 712,50 421 365,28 1 835 427,78 0,00 0,00 0,00 188 969,80 72 575,82 261 545,62 2 096 973,40

do refundacji 12 724,00 112 451,00 930 970,00 294 955,69 1 351 100,69 0,00 0,00 0,00 188 969,80 72 575,82 261 545,62 1 612 646,31

całkowite 40 000,00 544 468,00 978 660,00 578 888,71 2 142 016,71 0,00 0,00 0,00 193 001,09 146 307,50 339 308,59 2 481 325,30

kwalifikowane 40 000,00 544 468,00 978 660,00 578 888,71 2 142 016,71 0,00 0,00 0,00 193 001,09 146 307,50 339 308,59 2 481 325,30

do refundacji 20 000,00 272 234,00 782 928,00 405 222,10 1 480 384,10 0,00 0,00 0,00 193 001,09 146 307,50 339 308,59 1 819 692,69

całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 486,00 99 486,00 162 190,33 45 027,88 207 218,21 306 704,21

kwalifikowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 486,00 99 486,00 162 190,33 45 027,88 207 218,21 306 704,21

do refundacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 486,00 99 486,00 162 190,33 45 027,88 207 218,21 306 704,21

całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 196,40 0,00 34 196,40 34 196,40

kwalifikowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 196,40 0,00 34 196,40 34 196,40

do refundacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 196,40 0,00 34 196,40 34 196,40

całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kwalifikowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

do refundacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

całkowite 65 448,00 769 370,00 3 429 685,83 1 071 428,57 5 335 932,40 0,00 99 486,00 99 486,00 653 865,09 307 832,91 961 698,00 6 397 116,40

kwalifikowane 65 448,00 769 370,00 3 429 685,83 1 071 428,57 5 335 932,40 0,00 99 486,00 99 486,00 653 865,09 307 832,91 961 698,00 6 397 116,40

do refundacji 32 724,00 384 685,00 2 679 383,00 750 000,00 3 846 792,00 0,00 99 486,00 99 486,00 653 865,09 307 832,91 961 698,00 4 907 976,00

2011

2012

Działania osi 4 przeprowadzone przez LGD

Rok

Kategoria 

kosztu

2009

Raze

m 

2008-

2015

Razem oś 4

2014

2015

4.21 Wdrażanie projektów 

współpracy

4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, w tym:413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

2013

2010
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Tabela 34 Pomocnicza do budżetu 

Cele ogólne 
Przedsięwzi

ęcia 

Zakładana 
liczba 

operacji 
realizowa-

nych w 
ramach 

przedsię-
wzięcia 

Różnicow
a-nie w 

kierunku 
działalnoś

ci 
nierolnicz

ej (413) 

Tworzenie 

i rozwój 
mikroprzed-
siębiorstw 

(413) 

Odnowa i 
rozwój wsi 

(413) 

 

 

Małe 
projekty 

(413) 

Razem 
wdrażanie 

LSR  
(4.1/413) 

Wdrażani
e 

projektó
w 

współpra
cy (4.21) 

Funkcjono
wanie LGD 

(koszty 
biurowe) i 
nabywanie 
umiejętno

ści  i 
aktywizacj

a 

(4.31) 

Razem  

Oś 4  

Podniesienie 
walorów 

środowiskowo –
przestrzennych 

i infrastrukturalnyc
h krainy Ducha Gór 

Estetyczna 
kraina Ducha 

Gór 

Minimalna 
liczba 

 

0 0 6 7 13 

   

Zintegrowanie 
działań na rzecz 

aktywności 
społecznej Krainy 

Ducha Gór na 
poziomie 

regionalnym, 
krajowym i 

międzynarodowym 

Aktywni 
mieszkańcy 

krainy Ducha 
Gór 

Minimalna 
liczba 

 

 

0 0 0 16 16 

Wykorzystanie 
zasobów krainy 
Ducha Gór dla 

rozwoju 
gospodarczego 

Przedsiębiorc
za kraina 

Ducha Gór 

Minimalna 
liczba 

2 5 0 7 14 

Minimalna liczba operacji w ramach LSR 2 5 6 30 43 1 39 83 

Wartość operacji w ramach LSR - ogółem 32 724 384 685 2 679 383 750 000 3 846 792 99 486 961 698 4 907 976 

Źródło: opracowanie własne 
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11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR.  

 

Przebieg tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju 

Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Ducha Gór” 
przebiegało zgodnie ze standardami planowania strategicznego, przechodząc przez kolejne 
etapy: 

- rozpoznania problemów, 

- diagnozy, 

- SWOT i jego analiza, 

- uzgodnienie celów ogólnych i szczegółowych, 

- określenie przedsięwzięć, 

- określenie oczekiwanych rezultatów. 

 

Prace nad dokumentem były prowadzone metodami aktywnymi, w różnej formie: 

1. warsztaty, 

2. zespoły robocze, 

3. konsultacje treści LSR. 

 

Tabela 35 Zestawienie warsztatów nad LSR 
lp Nazwa 

spotkania  

Data Miejsce Ilość osób 

1 I warsztat LSR  25.11.2008 Jeżów Sudecki 21 

2 II  warsztat LSR 01.12.2008 Jeżów Sudecki 25 

3 III warsztat 

LSR 

02.12.2008 Karpacz 10 

4 IV warsztat LSR 04.12.2008 Podgórzyn 20 

5 V warsztat LSR 08.12.2008 Mysłakowice 36 

6 VI warsztat LSR 09.12.2008 Janowice Wielkie 7 

7 VII Konsultacje 
treści LSR 

11.12.2008 Karpacz 22 

8 VIII Konsultacje 

teści LSR 

18.12.2008 Mysłakowice 17 

9 IX Konsultacje 

treści LSR 

06.01.2009 Janowice Wielkie 15 

Źródło: opracowanie własne 

Przeprowadzono 6 warsztatów oraz 3 spotkania dotyczące konsultacji opracowanych treści. 
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Ponadto nad poszczególnymi częściami LSR pracowały zespoły 3 zadaniowe:  

 

 zespół regulaminów, procedur, kryteriów;  

 zespół do opracowania charakterystyki obszaru LSR; 

 zespół celów, przedsięwzięć i wskaźników. 

 

Zespoły zadaniowe odbyły dodatkowo 9 spotkań roboczych.  

  

Tabela 36 Spotkania zespołów zadaniowych opracowujących LSR 
lp Rodzaj zespołu Data Miejsce Ilość osób 

1 
Opracowanie 
charakterystyki LSR 

18.11.2008 Mniszków 5 

2 
Opracowanie 

charakterystyki LSR 
26.11.2008 Mysłakowice 4 

3 
Opracowanie 

charakterystyki LSR 
09.12.2008 Jelenia Góra 4 

4 
Opracowanie 
charakterystyki LSR 

05.01.2009 Mysłakowice 3 

5 

Opracowanie 

wskaźników i 
ewaluacji 

07.01.2009 Mysłakowice 4 

6 

Opracowanie 

wskaźników i 
ewaluacji 

09.01.2009 Podgórzyn 6 

7 
Opracowanie 
wskaźników i 

ewaluacji 

10.01.2009 Jelenia Góra 4 

8 

Opracowanie 
procedur i 

regulaminów, 

lokalnych kryteriów 

02.12.2008 Jeżów Sudecki 4 

9 

Opracowanie 

procedur i 

regulaminów, 
lokalnych kryteriów 

05.01.2009 Janowice Wielkie 3 

Źródło: opracowanie własne 

Prace nad dokumentem były uspołecznione poprzez udział przedstawicieli różnych środowisk: 
samorządów i ich instytucji, organizacji pozarządowych, firm. Grupa zaproszonych osób została 
wyłoniona na podstawie analizy lokalnych i regionalnych podmiotów i środowisk, które potencjalnie 
mogłyby wzbogacić partnerstwo ze względu na zasady podejścia LEADER, interesów społeczności 
lokalnych, grup opiniotwórczych oraz osób opiniotwórczych. 
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W pracach nad LSR, w różnych spotkaniach wzięło udział 85 osób. 

 

Tabela 37 Osoby  podmioty, które brały udział w pracach nad LSR 
l.p. Imię i nazwisko Instytucja, podmiot 

1 Ewa Szutro Gmina Podgórzyn 

2 Joanna Kopała Gmina Karpacz 

3 Ewa Nidzgorska Gmina Karpacz 

4 Bogumiła Kowalczyk-Lukas Gmina Mysłakowice 

5 Jerzy Wateha Gmina Mysłakowice 

6 Bożena Maruszewska Gmina Jeżów Sudecki 

7 Andrzej Kacperski Gmina Jeżów Sudecki 

8 Maria Czorycka Gmina Jeżów Sudecki 

9 Katarzyna Koncewicz Gmina Janowice Wielkie 

10 Katarzyna Michalska-Bochynek Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Faktor” Trzcińsko 

11 Edward Dudek Gmina Jeżów Sudecki – wójt 

12 Kazimierz Rosół Gmina Jeżów Sudecki – radny 

13 Emil Mendyk Karkonosze, Przewodnik Sudecki 

14 Alicja Kozak Gmina Janowice Wielkie 

15 Jędrzej Wasiak-Poniatowski Stowarzyszenie „Mieszkańcy Gminie” 

16 Rafał Światły P.H.U. „Rafi” Rafał Światły 

17 Augustyn Wilczyński Towarzystwo Przyjaciół Karpnik 

18 Dorota Goetz Fundacja „Partnerstwo Ducha Gór” 

19 Marcin Sobaszek Agencja Inicjatyw Szkoleniowych 

20 Natalia Poniatowska-Wasiak Stowarzyszenie „Mieszkańcy Gminie” 

21 Krzysztof Korzeń Fundacja „Doliny Pałaców i Ogrodów” 

22 Magdalena Chmielińska-Rozenek Gminny Ośrodek Kultury Mysłakowice 

23 Janina Radomska Stowarzyszenie Sołectwa Wojanów Bobrów 

24 Andrzej Dąbek Towarzystwo Przyjaciół Karpnik, Szkoła Podstawowa w 

Mysłakowicach 

25 Czesław Bureś Gminne Zrzeszenie LZS 

26 Maria Patejuk-Stenzel Koło Gospodyń Wiejskich 

27 Janina Jaszczur Agencja Rozwoju Wsi 

28 Sylwia Majka  Stowarzyszenie „Pegaz” 

29 Agata Wolak Rada Sołecka Jeżów Sudecki 

30 Joanna Kopacz Gmina Karpacz 

31 Krystyna Kędzierska   

32 Krystyna Pisarska Świetlica „Rudawy” Janowice Wielkie 

33 Bogusława Janicka Mieszkanka Janowic Wielkich 

34 Kazimierz Angielski Mieszkaniec Janowic Wielkich 

35 Emil Pyzik Mieszkaniec Mysłakowic – lokalny historiograf 
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36 Ryszard Jurkiewicz Rada Sołecka Mysłakowice 

37 Tadeusz Banasiak Sołtys- Bobrów 

38 Andrzej Radomski Stowarzyszenie Sołectwa Wojanów Bobrów 

39 Maria Kuczaj Gmina Mysłakowice- przewodnicząca Rady Gminy 

40 Ryszard Dwornik Przewodniczący LZS Mysłakowice 

41 Lidia Murawiak Koło Gospodyń Wiejskich 

42 Helena Nawrot Koło Rencistów, Emerytów i Inwalidów 

43 Maria Szorkin Gmina Mysłakowice – radna 

44 Jerzy Woźniak  Gmina Mysłakowice – radny 

45 Roman Hanus Fundacja Partnerstwo Ducha Gór 

46 Bolesław Bałuczyński Fundacja Partnerstwo Ducha Gór 

47 Bartłomiej Krawicz Szałas Muflon 

48 Halina Stankiewicz   

49 Rafał Potęga   

50 Krystyna Żołniak   

51 Agata Ważniewska-Maczuga   

52 Olga Danko  Mieszkaniec Przesieki 

53 Tomasz Luty   

54 Wanda Kuczmińska   

55 Irena Marcisz   

56 Anna Chwałek   

57 Irena Wawrzkowicz   

58 Bolesław Wojnarowski   

59 Elżbieta Lorenc    

60 Celina Klimczyńska ` 

61 Sławomir Sobieski   

62 Przemysław Rozent   

63 Anna Kurowska   

64 Mirosław Rupik Stowarzyszenie Odnowy Krajobrazu i Architektury 

65 Rafał Gersten  Drezyny Karkonoskie 

66 Marcin Moss   

67 Tomasz Nowicki   

68 Edwin Pech Ksiądz 

69 Elżbieta Budzińska   

70 Małgorzata Lubowicz-Kłosowska   

71 Joanna Cimosz-Nowak   

72 Małgorzata Pałka   

73 Zbigniew Pędzlak   

74 Dariusz Bereśniewicz   

75 Krystyna Tyka  Fundacja Zamek Chudów 

76 Mariusz Cyroń Sołtys Janówek 

77 Stanisława Bieniasz członek Rady Sołeckiej 

78 Marian Tyka sołtys Siedlęcin 
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79 Filipina Pominkiewicz Sołtys Płoszczyna 

80 Jan Pakura Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Dziwiszowa 

81 Edward Łoś  Sołectwo Jeżów Sudecki 

82 Władysław Jagiełło Sołtys Jeżów Sudecki 

83 Halina Trojan Radna Gminy Jeżów Sudecki 

84 Anna Lityńska   

85 Maria Czorycka   

 

Warsztaty prowadzone były metodami interaktywnymi, co pozwoliło na wymianę poglądów i wiedzy 
pomiędzy uczestnikami. Na podstawie zapisów z plansz, dyskusji pomiędzy uczestnikami i konsultacji ze 
społecznością lokalną powstała uzgodniona wersja ostateczna strategii dla Lokalnej Grupy Działania.  

Na etapie przygotowania procesu została opracowana pełna diagnoza zasobów środowiskowych, 
społecznych i gospodarczych gmin objętych LGD. 

 Przebieg procesu informowania i konsultowania LSR 

Przebieg procesu informowania i konsultowania zapewnił powszechny dostęp do informacji o LSR, 
systematyczny sposób ich rozpowszechniania i aktualizowania oraz pełny udział społeczności lokalnej.  

1. Przeprowadzono od listopada 2007 r. do lipca 2008 r. szeroką kampanię informacyjną i edukacyjną 
dotycząca tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju (czym jest i po co), możliwościach jakie daje 
partnerstwo  typu LEADER, badania ankietowe oraz warsztaty dotyczące planów odnowy 
miejscowości w poszczególnych gminach i wsiach. 

2. Przeprowadzono 21 spotkań, szkoleń i warsztatów w poszczególnych miejscowościach. Pomysły 
mieszkańców zostały uwzględnione w przedsięwzięciach LSR.  

3. O działaniach Leader w ramach PROW oraz procesie przygotowania LSR poinformowano 
poszczególne Rady Gmin z obszaru LGD ( 2008). 

4. Umieszczono na stronach internetowych  gmin zakładkę Leader, na których zamieszczono pełną 
informację o programie oraz umieszczono terminy spotkań w sprawie LSR, a w grudniu 2008 r. 
zawieszono dokument strategii do konsultacji społecznych informując o spotkaniach dotyczących 
treści LSR. 

5. Powołano  koordynatorów gminnych, którzy odpowiadali za zbieranie i przekazywanie informacji 
mieszkańcom oraz byli odpowiedzialni za zbieranie danych do LSR i działania organizacyjne 
dotyczące LGD; każdy z koordynatorów odpowiadał za informowanie mieszkańców i udostępniał 
ankietę do wypełnienia przez osoby zainteresowane składaniem wniosków ( od listopada 2008 r.). 

6. Zainteresowano media: radio, prasa partnerstwem i realizacją LSR, które sporządzały informacje z 
Rad Gmin i przebiegu decyzji poszczególnych gmin. 

7. Powołano Punkt Informacyjno – Doradczy dotyczący działań Leader PROW przy Siedzibie LGD w 
Mysłakowicach czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Punkt działa od 
listopada 2007 r. do chwili obecnej.   

 

Wszystkie informacje zebrane od gmin i społeczności lokalnych w trakcie konsultacji zostały 
uwzględnione w dokumencie ostatecznym LSR.  
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12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR.  

 

      Proces informowania o wdrażaniu LSR.  

LGD zgodnie ze statutem ma na celu m.in. opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, 
podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich 
czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR, propagowanie działań na rzecz realizacji LSR.  

Aby spełnić powyższe cele LGD w następujący sposób będzie prowadziło działania informacyjne: 

- Biuro Stowarzyszenia będzie odpowiednio oznakowane z informacją o godzinach urzędowania i 
prowadzonych formach doradztwa dla zainteresowanych składaniem wniosków. Biuro będzie udzielać 
informacji, udostępniać materiały i dokumenty z działalności LGD, w tym dokumentację z posiedzeń Rady. 

Biuro będzie przyjmować wnioski i postulaty składane przez mieszkańców dotyczące wdrożenia LSR, 
będzie także systematycznie przekazywać informacje do gmin (zostaną w gminach wyznaczone osoby do 
kontaktów z mieszkańcami w sprawie Leader), mediów lokalnych i regionalnych o ogłaszanych naborach 
wniosków, o wydarzeniach i sukcesach LGD;  

- strony internetowe LGD będą zawierały aktualności (szkolenia, konferencje, wydarzenia), dokumenty 
(np. wzory wniosków, rozporządzenia LSR), bazy danych (zasoby przyrodnicze, kulturowe, turystyka, 
edukacja, mikroprzedsiębiorczość, organizacje pozarządowe), raporty i sprawozdania z działań LGD, dział 
pytań i odpowiedzi, forum dyskusyjne, współpraca z innymi LGD, galeria zdjęć. Materiały na stronach 
będą systematycznie aktualizowane.  

- LGD będzie prowadziło spotkania szkoleniowe i warsztaty dla mieszkańców związane z przygotowaniem 
wniosków oraz animowaniem mieszkańców, będą organizowane konferencje i seminaria propagujące 
wdrożenie LSR-u; 

- LGD będzie wydawało biuletyn LGD Duch Gór, ulotki, opracowania multimedialne o swoich działaniach 
dostępne w Biurze, w gminach, w organizacjach i instytucjach współpracujących oraz przekazywane w 
trakcie ważnych wydarzeń realizowanych przez LGD (targi, jarmarki, imprezy); 

- w przypadku potrzeby zasięgnięcia opinii mieszkańców LGD przeprowadzi ankiety, wywiady. 

W ten sposób zostanie zachowana zasada otwartości, jawności i transparentności działań LGD oraz zasada 
systematycznego dostarczania i zbierania informacji od mieszkańców, partnerów, członków LGD.  

 Proces aktualizowania LSR-u uwzględniający udział społeczności lokalnej.  

Zgodnie z zasadami Leader PROW aktualizacja LSR-u musi się odbyć zgodnie z warunkami określonymi  w 
umowie i nie może wpłynąć na zmianę celów ogólnych LSR oraz misji LGD i zmienić limitu środków w 
ramach działania 4.1. 

LGD  proces aktualizacji będzie prowadzić w następujący sposób: 

- aktualizacja nie będzie realizowana częściej niż raz do roku, przy czym ostatnia powinna się odbyć w 
roku 2013; 

- aktualizacja będzie się odbywać przy udziale członków LGD i mieszkańców obszaru. Wnioski i postulaty 
mogą być zbierane na spotkaniach, drogą internetową i w inny wypraktykowany sposób w LGD; 

- wnioski i postulaty do aktualizacji mogą zgłosić członkowie Rady i członkowie stowarzyszenia; 
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- Zarząd będzie odpowiedzialny za wniesienie zmian do dokumentu. Może przy tym skorzystać z pomocy 
ekspertów, przeprowadzić odpowiednie badania lub analizy, skorzystać z wyników monitorowania 
realizacji LSR; 

- Walne Zebranie będzie odpowiadać za przyjęcie zaktualizowanego dokumentu w drodze uchwały; 

- zaktualizowany dokument zostanie umieszczony na stronach internetowych LGD. 

Proces aktualizacji jest zgodny ze statutem LGD, regulaminem Walnego Zebrania, Rady, Zarządu. 
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13. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej.  

Celem ewaluacji jest dostarczenie informacji, na podstawie których Zarząd, Rada i członkowie LGD mogą 
systematycznie dowiadywać się o występowaniu rozbieżności w realizacji planów i osiąganiu celów, 
zidentyfikowanie przeszkód wpływających na braki formalne oraz merytoryczne wniosków wpływających 
na konkursy ogłaszane w LGD w ramach inicjatyw lokalnych.  

Cele szczegółowe ewaluacji zostały ujęte w obszary badawcze:  

1. Dokonywanie przeglądu procedur wewnętrznych wdrożenia poszczególnych działań LSR.  

2. Ocena stanu poinformowania społeczności lokalnych i potencjalnych beneficjantów.  

3. Dostępność informacji o LGD.  

4. Gromadzeniu danych dotyczących wydatkowania środków i osiągania wskaźników.  

5. Zdiagnozowanie przyczyn wpływających na braki formalne i merytoryczne we wnioskach 
dotyczących inicjatyw lokalnych  

6. Wskazanie barier wpływających na ilość składanych operacji na ogłaszane konkursy w ramach ww. 
działań.  

7. Wskazanie możliwości wpływania na jakość oraz ilość składanych projektów na konkursy ogłaszane 
w ramach inicjatyw lokalnych.  

8. Zbadanie potencjału absorpcyjnego potencjalnych beneficjentów kwalifikujących się do wsparcia w 
zakresie inicjatyw lokalnych.  

Zakres ewaluacji  

Zostanie zastosowana ewaluacja prowadzona na bieżąco (on-going) - w trakcie wdrażania LSR oraz ex 
post po okresie wdrażania LSR.  

Ewaluacja on-going będzie prowadzona w okresach rocznych po zakończeniu każdego roku 
kalendarzowego w zakresie oceny operacji i przedsięwzięć pod kątem osiągnięcia celów i wskaźników 
zakładanych w LSR. W trakcie ewaluacji zostaną zweryfikowane wskaźniki produktu dla przedsięwzięć 
LSR. Ewaluacja będzie dotyczyć funkcjonowania biura, funkcjonowania organów LGD, efektywności 
stosowanych procedur, przepływu informacji, sprawności podejmowania decyzji, czyli oceny jakości 
partnerstwa i sprawności funkcjonowania LGD. Wyniki ewaluacji on-going będą podstawą do 
wprowadzania zamian i aktualizacji LSR.  

Ewaluacja ex post dotyczy oceny działań z perspektywy realizacji LSR w latach 2009 – 2014. i zostanie 
wykonana po zakończeniu realizacji LSR w 2014 roku. W trakcie ewaluacji ex post zostaną zweryfikowane 
wskaźniki oddziaływania i rezultatu dla zrealizowanych przedsięwzięć LSR.  

W ewaluacji uwzględnione zostaną m.in. następujące kryteria ewaluacyjne:  

 Adekwatność: czy możliwości płynące z wykorzystania operacji wspierających inicjatywy lokalne 
są adekwatne do istniejących problemów w społecznościach, do których działania te są 
skierowane?  

 Skuteczność: czy istniejący system wdrażania oraz informacji o LSR odpowiada potrzebom 
społeczności lokalnych?  

 Użyteczność: czy możliwości płynące z wykorzystania operacji na rzecz inicjatyw lokalnych 
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pozwalają na zwiększenie możliwości poprawy jakości życia mieszkańców, aktywności i wzrostu ich 
świadomości, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu?  

 

Podstawowe pytania badawcze, które mają służyć zrealizowaniu celów ewaluacji:  

1. Jaki jest postęp wdrażania LSR, określenie problemów, barier wdrażania oraz ocena ich 
niwelowania.  

2. Co wpływa na jakość wniosków składanych w ramach operacji na rzecz inicjatyw lokalnych?  

3. Jakie są bariery wpływające na jakość i ilość składanych projektów na ogłaszane konkursy 
w ramach obszarów wsparcia?  

4. W jak sposób można wpłynąć na poprawę jakości składanych wniosków oraz na liczbę tych 
wniosków?  

5. Jak wygląda zdolność absorpcyjna potencjalnych beneficjentów realizujących operacje?  

Metodologia i sposób organizacji badania 

Ewaluacja dostarczy wyczerpujących i wiarygodnych odpowiedzi na pytania w zakresie badania.  

Metodologia będzie obejmowała m.in.:  

1. Analizę danych– badanie dokumentów opisujących procesy wdrażania LSR.  

2. Wywiady kwestionariuszowe z beneficjantami, którzy ubiegali się o dofinansowanie (próba 
celowa – min. 10 osób/ podmiotów).  

3. Ankiety. 

4. Wywiady kwestionariuszowe z osobami zaangażowanymi we wdrażanie ww. działań.  

5. Raport z ewaluacji dotyczący funkcjonowania i procesu zarządzania i wdrażania LSR – na 
podstawie analizy dokumentów oraz przeprowadzonych wywiadów/ankiet.  

  Sposób postępowania przy przeprowadzaniu ewaluacji:  

1. Ustalenie harmonogramu przeprowadzenia ewaluacji będzie  

2. Opracowanie metodologii i narzędzi badawczych oraz jej uzasadnienie.  

3. Opracowanie harmonogramu przeprowadzonych badań.  

4. Przygotowanie kwestionariuszy/ scenariuszy/ materiałów do badania.  

5. Realizacje prac.  

6. Informowanie o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla 
realizacji badania (na bieżąco).  

7. Przygotowanie raportu.  
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14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami 
planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR.  

 

Cele, przedsięwzięcia i działania Lokalnej Strategii Rozwoju są spójne ze strategiami i 
planami rozwoju gmin i powiatu obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór. 

Analizie poddano następujące dokumenty: 

1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2006-2014, Jelenia Góra 
2006 

2. Strategia Rozwoju  Gminy Janowice Wielkie, Janowice Wielkie 2004. 
3. Strategia Rozwoju  Gminy Mysłakowice, Mysłakowice 1998 
4. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice 2005-2013, Mysłakowice 2005 
5. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Podgórzyn, Podgórzyn 2004  
6. Strategia Rozwoju Gminy Jeżów Sudecki, Jeżów Sudecki 1999 
7. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jeżów Sudecki, Jeżów Sudecki 2004 
8. Wieloletni Plan Inwestycyjny miasta Karpacz, Karpacz 2008 
9. Strategia Rozwoju Miasta Karpacz, Karpacz 2005 
10. Plan Rozwoju Lokalnego, Karpacz 2007 
11. Plan Rewitalizacji, Karpacz 2005  

 

Zapisane przedsięwzięcia LSR-u zgodne są również z priorytetami programów wojewódzkich: 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r.  

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. została uchwalona w 2005 r. i jest 
zaktualizowaną i gruntownie przebudowaną wersją strategii z 2000 r. już pod potrzeby NPR i polityki 
rozwoju regionalnego kraju.  

Wizja regionu określona w nowej strategii to: „Dolny  Śląsk europejskim regionem węzłowym”  

Cel nadrzędny: „Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa 
konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju”.  

Cel nadrzędny zostanie zrealizowany poprzez realizację priorytetów i działań w sferze gospodarczej, 
przestrzennej i społecznej.  

Niżej wymienione cele, priorytety i działania współgrają ze Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Wzgórz Dalkowskich. 

 

Tabela 38 Cele, priorytety i działania Strategii Rozwoju Wojojewództwa Dolnośląskiego 
współgrające z LSR. 

Cele  Priorytety  Działania 

Sfera gospodarcza 

Zbudowanie 
konkurencyjnej i 
innowacyjnej 

Wspieranie 
aktywności 
gospodarczej na 

 Promowanie produktów regionalnych i 
ich marketing. 
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gospodarki 
Dolnego Śląska. 

Dolnym Śląsku. 
 Wspieranie rozwoju MŚP. 

 Rozszerzenie współpracy regionalnej i 
międzynarodowej.  

 Wpieranie zmian postaw mieszkańców 
regionu ukierunkowanych na 
przedsiębiorczość. 

 Wspieranie integracji i rozbudowy 
dolnośląskiego potencjału 
turystycznego oraz uzdrowiskowego.  

Sfera Przestrzenna 

Zwiększenie 
spójności 
przestrzennej i 
infrastrukturalne
j regionu i jego 
integracja z 
europejskimi 
obszarami 
wzrostu. 

Poprawa spójności 
przestrzennej 
regionu. 

 Policentryczny rozwój wsi osadniczej 
oraz tworzenie nowoczesnych 
rozwiązań funkcjonalnych przy 
zachowaniu walorów przyrodniczych, 
środowiskowych i krajobrazowych.  

 Przeciwdziałanie degradacji obszarów 
peryferyjnych i zagrożonych 
marginalizacją.  

Zrównoważony 
rozwój obszarów 
wiejskich. 

15. Podniesienie poziomu życia 
ludności wiejskiej. 

16. Rozwój pozarolniczej aktywności 
mieszkańców terenów wiejskich i 
wykształcenie nowych funkcji dla tych 
terenów.  

17. Wspieranie działalności na 
obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania.  

Poprawa ładu 
przestrzennego. 

 Kształtowanie atrakcyjnych form 
różnorodnych zespołów zabudowy w 
tym rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych. 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego.  

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
ekologicznego 
społeczeństwa i 
gospodarki. 

 Utworzenie i ochrona obszarów o 
wysokich walorach przyrodniczych, 
podniesienie różnorodności 
biologicznej i krajobrazowej.  

 Propagowanie wiedzy ekologicznej. 

Sfera Społeczna 

Rozwijanie 
solidarności 
społecznej oraz 
postaw 
obywatelskich i 
otwartych na 

Integracja 
społeczna i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu. 

 Redukowanie zjawiska ubóstwa. 

 Promowanie innowacyjnych metod i 
technik rozwiązywania problemów z 
zakresu polityki i profilaktyki 
społecznej.  

 Wdrażanie planów działania na rzecz 
wzrostu zatrudnienia przy 
wykorzystaniu partnerstwa 
społecznego. Promocja zatrudnienia 
socjalnego i spółdzielczości socjalnej. 
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świat. Umacnianie 
społeczeństwa 
obywatelskiego, 
rozwój kultury. 

 Optymalizacja infrastruktury 
kulturalnej, zwiększenie aktywności w 
obszarze kultury. 

 Ochrona dziedzictwa cywilizacyjnego, 
rozwój tożsamości regionalnej. 

 Wsparcie i promocja postaw 
prospołecznych oraz lokalnych 
inicjatyw społecznych na zasadach 
pomocniczości i partnerstwa.  

  Aktywizacja społeczności lokalnych w 
szczególności z terenów wiejskich. 

 Umacnianie i rozwój współpracy 
administracji publicznej i sektora 
pozarządowego. 

Poprawa jakości i 
efektywności 
systemu edukacji i 
badań naukowych. 

 Zapewnienie powszechnego dostępu 
do technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego został opracowany na lata 2004-
2013. Wdrażanie założeń przyjętych w programie ma przyczynić się do rozwoju turystyki w województwie 
dolnośląskim i wzrostu jego  konkurencyjności oraz wykorzystania dostępnych regionalnych środków 
finansowych. Działania w nim przyjęte powinny pozytywnie wpłynąć na wzrost ekonomiczny 
województwa, dalszy wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, zwiększenie różnorodności kulturowej 
jego mieszkańców oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej szczególnie z partnerami z Czech i 
Niemiec.  

W programie przyjęto 4 priorytety:  

1. Markowe produkty turystyczne. 

2. Rozwój lokalnej turystyki. 

3. Markowa infrastruktura turystyczna. 

4. System wsparcia sektora i produktów turystycznych.  

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 

- priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw 

- priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku 

- priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej 

- priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i 
 przeciwpowodziowego    

- priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku  

- priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska. 

Przedsięwzięcia zapisane w LSR współgrają z możliwościami  finansowania działań inwestycyjnych w 
dziedzinach wyżej wymienionych. Oznacza to, że działania Leadera mogą uzyskać efekt synergii z 
działaniami finansowanymi w ramach RPO w zakresie wniosków składanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego i inne uprawnione podmioty. 
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15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji 
realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na 
obszarze objętym LSR  

Planowane przedsięwzięcia realizowane w ramach innych programów: 
 - szkolenia zawodowe 
 - szkolenia dla liderów 
 - warsztaty wytwarzania produktów lokalnych 
 - udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
 - działania społeczno-kulturalne zmierzające do odkrycia i poszukiwania tożsamości kulturowej obszaru 
LGD 
 - imprezy kulturalne związane z dziedzictwem kulturowym LGD 
 - wspieranie powstawania nowych organizacji pozarządowych, świadczenie usług doradczych  
 - szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy na działania dla organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów z programów innych niż PROW 
 - budowanie partnerstwa o szerszym zasięgu, obejmującym całą Kotlinę Jeleniogórską, w skład którego 
wchodziłaby LGD Partnerstwo Ducha Gór i inne 
 
LGD w okresie 2009-2015 planuje przygotowanie projektów do innych źródeł finansowania, które będą 
komplementarne i będą uzupełniały działania Leader PROW. 
Będą to następujące źródła finansowania: 

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
- norweski mechanizm finansowy, 
- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 
- inne krajowe i zagraniczne źródła finansowania. 

Mechanizm zabezpieczający przed nakładaniem się pomocy w ramach PROW i innych 
programów i źródeł finansowania. 
 Każda osoba zatrudniona przez LGD będzie miała umowę zawierającą szczegółowy wykaz obowiązków 

i zadań, ze wskazaniem programu i projektu, na rzecz, którego te zadania i obowiązki będą 
wykonywane oraz podaną kwotę wynagrodzenia pochodzącą ze środków tego programu, 

 W przypadku osób zaangażowanych jednocześnie w realizację dwóch lub więcej programów, w 
umowie o pracę z tą osobą zostanie wskazany wymiar czasu pracy, jaki ta osoba jest zobowiązana 
przeznaczyć na wykonanie zadań i obowiązków związanych z realizacją poszczególnych programów. 
Łączny wymiar czasu pracy nie może przy tym przekroczyć wielkości maksymalnych dopuszczonych w 
Kodeksie Pracy. W tym przypadku będą prowadzone również karty czasu pracy.  

 na każdym dokumencie księgowym stanowiącym dowód poniesienia kosztów, będą w sposób trwały 
umieszczone informacje o tym, ze środków jakiego programu i projektu te koszty zostały pokryte. W 
przypadku kosztu współfinansowanego z dwóch lub więcej programów będzie podana informacja o 
tym, jaką część tego kosztu finansują poszczególne programy i projekty.  

 LGD tworzy wydzielone konta bankowe (lub subkonta) do obsługi każdego projektu. 
 Każdy program będzie miał wyznaczonego koordynatora odpowiedzialnego za realizację i prawidłowe 

wydatkowanie środków programu. 
 Zarząd LGD zapewni dobry przepływ informacji między zespołami realizującymi różne programy, 

organizując, co najmniej raz w kwartale narady robocze z udziałem wszystkich koordynatorów 
programów. 

Każdy wniosek o przyznanie pomocy, przygotowywany przez LGD, będzie zawierał analizę ryzyka w 
zakresie nakładania się pomocy ze środków tego programu z pomocą, którą LGD uzyskało wcześniej z 
PROW lub innych programów oraz propozycję mechanizmów, które należy zastosować w celu 
uniemożliwienia nakładania 
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16.  Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i 
obszarów wiejskich.  

 

1. Przedsięwzięcie „ Estetyczna kraina Ducha Gór” wpłynie na: 

- poprawę estetyki miejscowości regionu poprzez rewitalizację centrów wsi, terenów zielonych, 
zagospodarowanie zbiorników, rewitalizację budynków zabytkowych na cele publiczne, 

- poprawę estetyki poszczególnych posesji  

- podniesienie poziomu aktywności ekologicznej oraz wiedzy i świadomości  
w tym obszarze 

2. Przedsięwzięcie „Aktywni mieszkańcy krainy Ducha Gór” wpłynie na: 

- wzrost integracji lokalnej społeczności w obrębie jednej wsi, gminy, lub całego obszaru 
partnerstwa, 

- zwiększenie udziału w życiu publicznym marginalizowanych grup społecznych (osoby starsze, 
niepełnosprawne, dzieci, młodzież, kobiety  
i inne…), 

- poprawę współpracy pomiędzy 3 sektorami (samorząd, NGO, przedsiębiorcy) 
w podejmowaniu wspólnych działań społecznych, 

- podniesienie poziomu aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej oraz wiedzy 
i świadomości w tych obszarach. 

3. Przedsięwzięcie „Przedsiębiorcza kraina Ducha Gór” wpłynie na: 

- wykorzystanie nowych technologii w rozwoju gospodarczym, 

- powstanie nowych i rozwój istniejących mikroprzedsiębiorstw,  

- podniesienie kwalifikacji przedsiębiorców lub potencjalnych przedsiębiorców, 

- rozwój przedsiębiorczości, w oparciu o zasoby ludzkie, geograficzne, dziedzictwo kulturowe, 
historyczne i krajobrazowe np. usługi okołoturystyczne, 

- wykreowanie i rozwój produktów lokalnych opartych na lokalnych zasobach i tradycjach, 

- poprawę jakości promocji obszaru LGD 

- wypracowanie koncepcji promocji dla obszaru LGD. 

 

 



Lokalna Strategia Rozwoju – Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania   ul. Daszyńskiego 29 
„Partnerstwo Ducha Gór”  58-522 Mysłakowice 
www.duchgor.org  sekretariat@duchgor.org 

148 

 

17. Informacja o dołączanych do LSR załącznikach.  
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Załączniki 

Załącznik 1 Regulamin Rady 

 

REGULAMIN RADY 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO 
DUCHA GÓR 

 

    ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

2. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 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 (Dz. Urz. UE 

l277 z 21.10.2005 r. str.1), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez 

Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. 

3. Regulamin Rady  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór  określa 

organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady. 

§ 2 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1) LGD – oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór   

2) Rada – oznacza organ decyzyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 

Ducha Gór   

3) Regulamin – oznacza Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Partnerstwo Ducha Gór   

4) Walne Zebranie Członków – oznacza wlane zebranie członków Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór   

5) Zarząd – oznacza Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór   

6) Prezes Zarządu – oznacza prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
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Partnerstwo Ducha Gór   

7) Biuro - oznacza Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór 

  

ROZDZIAŁ II 

Członkowie Rady 

§ 3 

1. Członkowie Rady są wybierani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór . 

2. Rada może powołać zespół lub zespoły do oceny wniosków. 

§ 4 

1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach Rady. 

2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady członek Rady zawiadamia o tym 

co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest 

zobowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność 

Przewodniczącemu Rady. 

3. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w 

posiedzeniu Rady uważa się: 

1) chorobę albo konieczność opieki nad chorymi, 

2) podróż służbową, 

3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody. 

§ 5 

1. Członkom Rady może przysługiwać dieta za ocenę wniosków oraz pełne uczestnictwo w 

         obradach Rady, zakończone podjęciem stosownych uchwał. Wcześniejsze opuszczenie  

         posiedzenia Rady jest dopuszczalne w losowych przypadkach/uzasadnionych  

          przypadkach, za zgodą  przewodniczącego Rady, jeżeli nie skutkuje utratą quorum  

          podczas posiedzenia. 

2. Przewodniczącemu Rady może przysługiwać dieta podwójnej wysokości za udział w 

         ocenie wniosków. 
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3. Możliwość przyznania diet i ich wysokość określa zarząd, biorąc pod uwagę możliwości  

         finansowe stowarzyszenia w danym roku. Zarząd przedkłada propozycje wysokości diet       

         Walnemu Zebraniu Członków. 

4. Dieta jest wypłacana członkom Rady w terminie do 21 dni po każdym posiedzeniu. 

5. Członkowie Rady  nie mogą być zatrudnieni w biurze LGD przez cały okres realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju i potwierdzają ten fakt poprzez podpisanie oświadczenia-

zobowiązania o niezatrudnieni w biurze LGD. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 do 

Regulaminy Rady.  

 

§ 6 

Przewodniczący, Zarząd i biuro udzielają członkom Rady pomocy w wykonywaniu przez nich 

funkcji członka Rady. 

ROZDZIAŁ III 

Przewodniczący Rady 

§ 7 

Przewodniczącego Rady wybierają z pośród siebie członkowie Rady, zgodnie ze statutem § 29 
pkt. 3  

§ 8 

 

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady.  

2. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem i Biurem LGD oraz 

korzysta z ich pomocy i urządzeń. 

3. W przypadku zebrania qworum Rady oraz nieobecności przewodniczącego i jego zastępcy 

obecni wybierają spośród siebie zwykłą większością głosów Przewodniczącego 

posiedzenia.  

     ROZDZIAŁ IV 

Przygotowanie i zwoływanie posiedzeń Rady 

§ 9 
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Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków 

prowadzonego przez LGD. 

§ 10 

1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub zastępca Przewodniczącego, 

uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia z Zarządem i Biurem LGD. 

2. W przypadku uchylania się Przewodniczącego i zastępcy od obowiązku wskazanego w ust. 

1 posiedzenie Rady zwołuje Zarząd, na wniosek co najmniej 3 członków  

Rady. 

§ 11  

 

W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia, Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie 

trwające dwa lub więcej dni. 

§ 12 

1. Członkowie Rady powinni być pisemnie zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku 

posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Pisemne zawiadomienie 

oznacza zawiadomienie za pomocą poczty elektronicznej, za potwierdzeniem mailem 

zwrotnym o odczytaniu wiadomości. W przypadku braku możliwości wysłania informacji 

pocztą elektroniczną lub braku odpowiedzi mailem, wysyła się zawiadomienie listowne za 

potwierdzeniem odbioru. 

2. Uchylanie się od uczestnictwa w posiedzeniach Rady lub nierzetelne wywiązywanie się z 

powierzonych obowiązków może skutkować wnioskowaniem Przewodniczącego lub Rady 

(zwykła większość członków przy obecności co najmniej połowy składu), za 

pośrednictwem  Zarządu, do Walnego Zebrania Członków o usunięcie członka z Rady lub 

pozbawienia funkcji. Za uchylanie się od uczestnictwa uznaje się: dwukrotną nieobecność, 

nie powiadomienie Przewodniczącego o absencji i jego przyczynach oraz brak 

przedstawienia stosownego usprawiedliwienia Przewodniczącemu, 

3. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia Rady jest możliwe tylko w przypadku i pod 

warunkiem wskazanym w  § 5 pkt. 1. Wcześniejsze opuszczenie Rady skutkuje utratą 

diety. Kolejne powtarzające się wcześniejsze opuszczenia posiedzenia Rady mogą 

skutkować wnioskowaniem, zgodnie z ust. 2, o usunięcie członka z Rady. 
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4. W okresie 7 dni przed terminem posiedzenia Rady wszyscy jej członkowie, a szczególnie 

osoby oceniające dany wniosek, mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami 

i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w biurze stowarzyszenia, w tym z 

wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. 

 

ROZDZIAŁ V 

Posiedzenie Rady 

§ 13 

1. Termin posiedzenia Rady jest jawny. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku 

posiedzenia Rady podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej na 7 dni przed 

posiedzeniem w siedzibie stowarzyszenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www 

stowarzyszenia. 

2. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub członkowie Zarządu przez niego 

wskazany oraz pracownik biura, który jest protokolantem. 

3. Obsługę posiedzenia Rady zapewnia Biuro LGD. 

§ 14 

1. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na 

liście obecności. 

2. Członkowie Rady składają Przewodniczącemu deklaracje bezstronności do każdego 

ocenianego projektu. Wzór deklaracji bezstronności stanowi zał. nr 1 do regulaminu. 

3. Jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w deklaracji, członek Rady w takich przypadkach 

jest wykluczony od oceny i głosowania nad tymi operacjami. 

4. Przewodniczący stwierdza ten fakt, zostaje on zapisany w protokole, następnie 

Przewodniczący wyklucza danego członka rady z głosowania nad operacją, wobec której 

zachodzą okoliczności wskazane w pkt. 3. Wykluczenie członka polega na 

wyłączeniu go zarówno z procedury oceny zgodności operacji LSR i wyboru 

operacji jak i z procedury odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru 

operacji. 

5. Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący przywraca wykluczonego członka do dalszych 

prac nad wyborem operacji.  
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§ 15 

1. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący podaje liczbę obecnych członków Rady na 

podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza prawomocność posiedzenia 

(quorum) w każdej z operacji. 

2. Prawomocność posiedzenia wymaga obecności, co najmniej połowy składu Rady, zgodnie 

z § 29 pkt. 9 statutu. Wybór operacji dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. Wyłączenie członka Rady z głosowania z powodu jego związku z ocenianą 

operacją nie powoduje zmiany quorum.  

3. W razie braku quorum Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy 

termin posiedzenia. 

4. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu, których posiedzenie nie odbyło się. 

§ 16 

1. Po stwierdzeniu quorum Przewodzący przeprowadza wybór sekretarza posiedzenia, 

któremu powierza się obliczanie wyników głosowań oraz kontrolę quorum w danym 

głosowaniu. 

2. Następnie Przewodniczący przedstawia porządek posiedzenia i poddaje go pod głosowanie 

Rady. 

3. Członek Rady może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Rada poprzez 

głosowanie przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski. 

4. Przewodniczący obrad prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Radę. 

5. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 

1) Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 

prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do 

finansowania. 

2) Podjęcie stosownych uchwał. 

3) Informację Zarządu o przyznanie pomocy przez samorząd województwa na 

operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady. 

4) Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

6. Decyzja w sprawie wyboru projektów do finansowania jest podejmowana w formie uchwały 

Rady, zwykłą większością głosów członków niewykluczonych z głosowania z powodu związku 

z ocenianą operacją, zgodnie z § 29 pkt. 9 statutu. Wykluczenie członka polega na 
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wyłączeniu go zarówno z procedury oceny zgodności operacji LSR i wyboru 

operacji jak i z procedury odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru 

operacji. 

§ 17 

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku 

posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji. 

2. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia. 

3. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, członkowie Zarządu i pracownicy biura 

obecni na posiedzeniu. Przewodniczący może określić maksymalny czas wystąpienia. 

4. Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności udziela głosu osobie referującej aktualnie 

rozpatrywaną sprawę, osobom oceniającym operację, przedstawicielowi Zarządu, a 

następnie pozostałym dyskutantom według kolejności zgłoszeń. Powtórne zabranie głosu 

w tym samym punkcie porządku obrad możliwe jest po wyczerpaniu listy mówców. 

Ograniczenie to nie dotyczy osoby referującej sprawę, osoby opiniującej operację oraz 

przedstawiciela Zarządu. 

5. Jeżeli mówca w swoim wystąpieniu odbiega od aktualnie omawianej sprawy lub 

przekracza maksymalny czas wystąpienia, przewodniczący obrad zwraca mu na to uwagę. 

Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący może odebrać mówcy głos. Mówca, 

któremu odebrano głos, może zażądać w tej sprawie decyzji Rady. Rada podejmuje 

decyzję niezwłocznie po wniesieniu takiego żądania. 

6. Jeżeli treść lub forma wystąpienia albo też zachowanie mówcy w sposób oczywisty zakłóca 

porządek obrad lub powagę posiedzenia, Przewodniczący przywołuje mówcę do porządku 

lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole posiedzenia. 

7. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby 

Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu wykonania niezbędnych czynności 

przygotowawczych do głosowania, na przykład przygotowania poprawek w projekcie 

uchwały lub innym dokumencie. 

8. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej chwili 

można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienie wniosku formalnego o 

sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez 

Przewodniczącego. 



Lokalna Strategia Rozwoju – Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania   ul. Daszyńskiego 29 
„Partnerstwo Ducha Gór”  58-522 Mysłakowice 
www.duchgor.org  sekretariat@duchgor.org 

160 

§ 18 

1. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, jeżeli zabranie 

głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy lub w trybie sprostowania, jednak nie 

dłużej niż 2 minuty. Poza kolejnością może także udzielić głosu członkom Zarządu, osobie 

referującej operację i osobie opiniującej operację. 

2. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego, w 

szczególności w sprawach: 

1) stwierdzenia quorum, 

2) sprawdzenia listy obecności, 

3) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia 

4) zmiany porządku posiedzenia (kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów), 

5) głosowania bez dyskusji, 

6) zamknięcia listy mówców, 

7) ograniczenia czasu wystąpień mówców, 

8) zamknięcia dyskusji, 

9) zarządzenia przerwy, 

10)  zarządzenia głosowania imiennego, 

11)  przeliczenia głosów, 

12)  reasumpcji głosowania. 

3. Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie, a wystąpienie w tej 

sprawie nie może trwać dłużej niż 2 minuty. 

4. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu. O przyjęciu lub 

odrzuceniu wniosku Rada rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego 

przeciwnika wniosku. 

5. Wnioski formalne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie poddaje się pod głosowanie. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Ocena wniosków o przyznanie pomocy  

złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD 

§ 19 
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1. Każdy projekt jest oceniany przez członków Rady za pomocą kart oceny zgodności z 

celami i przedsięwzięciami LSR – zał. nr 3 do regulaminu oraz kart oceny według lokalnych 

kryteriów LGD  - z ał. nr 4 do regulaminu. 

2. Przyporządkowanie oceny wniosku danym członkom Rady odbywa się losowo lub w inny 

sposób ustalony przez Przewodniczącego z Zarządem. 

3. Jedna z osób oceniających projekt referuje projekt pozostałym członkom Rady, następnie 

przedstawia wyniki oceny 3-ch członków Rady oceniających ten projekt. 

§ 20 

1. Karty oceny w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR pod względem zgodności z 

celami i przedsięwzięciami, osoby oceniające przedkładają sekretarzowi posiedzenia. 

2. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny zgodności 

operacji z LSR sekretarz posiedzenia wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do 

złożenia wyjaśnień i uzgodnienie braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na 

oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w kartach lub pozycjach pustych, oraz 

dokonać czytelnej korekty w pozycjach i kratkach wypełnionych podczas głosowania, 

stawiając przy tych poprawkach swój podpis. 

3. Sekretarz posiedzenia przedstawia wyniki oceny zgodności z LSR przez wskazanie ilości i 

rodzaju celów ogólnych i szczegółowych, z którymi operacja jest zgodna. Operację za 

zgodną uważa się wówczas, gdy następuje równocześnie zgodność z co najmniej z jednym 

celem ogólnym, jednym celem szczegółowym i jednym przedsięwzięciem. 

§ 21 

1. Karty oceny według lokalnych kryteriów LGD osoby oceniające przedkładają sekretarzowi 

posiedzenia. 

2. Wypełnienie karty oceny według lokalnych kryteriów LGD polega na wypełnianiu karty 

oceny, która jest odpowiednia do typu ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte w 

tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie ocenę uważa się za nieważną. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny operacji 

według lokalnych kryteriów LGD sekretarz posiedzenia wzywa członka Rady, który 

wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień 

członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach pustych, 

oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając 
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przy tych poprawkach swój podpis. 

4. Sekretarz posiedzenia wylicza średnią ilość punktów dla danej ocenianej operacji. 

Głosowanie 

§ 22 

Sekretarz posiedzenia przedstawia wyniki oceny zgodności operacji z LSR i średnią ocen. 

§ 23 

1. Wszystkie głosowania Rady są jawne. 

2. Głosowania Rady mogą odbywać się przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego lub w inny sposób ustalony przez Przewodniczącego z Zarządem. 

§ 24 

1. W głosowaniu sekretarz posiedzenia zlicza głosy, po czym informuje Przewodniczącego o 

wyniku głosowania. 

2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący. 

 § 25  

1. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana jest 

przez Radę decyzja w formie uchwały. Każda uchwała powinna zawierać: 

1) Informacje o wnioskodawcy operacji, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w 

przepisach, 

2) Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku oraz nadany numer wniosku, 

3) Kwotę pomocy, o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we 

wniosku, 

4) Informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji z LSR 

w zakresie zgodności z celami i przedsięwzięciami,  

5) Informację o decyzji Rady w sprawie uznania operacji według lokalnych kryteriów 

LGD i informację o ilości uzyskanych punktów. 

2. Ponadto Rada w formie uchwały przyjmuje listę rankingową ocenianych projektów i 

wskazuje operacje, które uzyskały największą liczbę punktów i zostały rekomendowane do 

dofinansowania. W uchwale Rada wskazuje również operacje, które są zgodne z LSR i 

lokalnymi kryteriami LGD, jednak nie uzyskują rekomendacji do dofinansowania, ze 

względu na brak środków. Uchwała powinna zawierać również listę operacji, które zostały 
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odrzucone, ze względu na brak zgodności operacji z LSR. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Dokumentacja z posiedzenia Rady 

§ 26 

1. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. 

2. Wyniki głosowań odnotowuje się w protokole posiedzenia. 

 

§  27 

1. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał 

proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia. 

2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry arabskie, 

łamane przez dwie ostatnie cyfry roku. Numeracja uchwał  nadawana jest w systemie 

rocznym. 

3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący po jej podjęciu. 

4. Uchwały podjęte przez Radę, nie później niż 7 dni od ich uchwalenia, Przewodniczący  

przekazuje Zarządowi. 

§ 28 

1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza się w terminie 7 dni po odbyciu posiedzenia i 

wykłada do wglądu w Biurze LGD na okres 14 dni w celu umożliwienia członkom Rady 

wniesienia ewentualnych poprawek w jego treści. 

2. Wniesioną poprawkę, o której mowa w ust. 1 rozpatruje Przewodniczący. Jeżeli 

Przewodniczący nie uwzględni poprawki, poprawkę poddaje się pod głosowanie na 

następnym posiedzeniu Rady, która decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu poprawek. 

3. Po zakończeniu procedury dotyczącej możliwości naniesienia poprawek do protokołu 

przewidzianej w ust. 1 i 2, przewodniczący obrad podpisuje protokół. 

4. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze 

LGD. Protokoły mają charakter jawny i mogą być udostępnione do wglądu wszystkim 

zainteresowanym. 
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 ROZDZIAŁ VIII  

Wolne głosy, wnioski i zapytania 

§ 29 

1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady, a 

odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu. 

2. Czas formułowania zapytania nie może przekroczyć 3 minut. 

3. Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie możliwe na danym 

posiedzeniu, udziela się jej na następnym posiedzeniu. 

  

 ROZDZIAŁ IX 

Procedura odwoławcza od decyzji Rady 

§ 30 

1. Każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady. 

2. Odwołanie ma postać formularza skierowanego do Zarządu za pośrednictwem biura LGD o 

ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji, wg wzoru udostępnionego 

przez Biuro LGD. Jedynym organem uprawnionym do rozpatrywania odwołań jest Rada. 

3. Wnioskodawca po otrzymaniu pisma informującego o nie zakwalifikowaniu operacji do 

dofinansowania ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych złożyć pisemnie odwołanie 

na druku udostępnionym przez Biuro LGD. W tym samym terminie wnioskodawcy 

przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny w siedzibie Biura LGD. 

4. Odwołanie podlega ponownemu rozpatrzeniu przez Radę na specjalnie zwołanym 

posiedzeniu Rady. 

5. Odwołanie od decyzji Rady pozostaje bez rozpatrzenia, gdy: 

a) został wniesiony po upływie terminu wskazanego w pkt. 3, 

b) został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, 

którego wniosek o dofinansowanie operacji podlegał ocenie lub osobą upoważnioną 

na piśmie przez  wnioskodawcę, 

c) nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku. 

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji musi zostać 

szczegółowo uzasadniony. 
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7. W przypadku ponownego rozpatrywania wniosku o dofinansowanie operacji Rada 

rozpatruje wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących w danym konkursie i tylko w 

tych punktach, których dotyczy odwołanie i uzasadnienie tego odwołania. 

8. Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał 

liczbę punktów, która kwalifikowałaby go do objęcia dofinansowaniem w danym naborze 

uzyskuje prawo do dofinansowania w ramach dostępnych środków. 

9. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie może zostać złożony tylko 

jeden raz. 

10. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje powiadomiony w 

terminie 7 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym wniosek był rozpatrywany. 

11. Zapisy dotyczące procedury oceny stosuje się odpowiednio. 
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Załącznik 2 Deklaracja bezstronności i poufności członka Rady Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór 

 

Deklaracja bezstronności i poufności członka Rady 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór 

 

 

Ja …………………………………………………. oświadczam, że: 

                            imię i nazwisko 

 

- nie pozostaję/pozostaję* w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu, albo stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany/-na z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli z wnioskodawcą, z ich zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych 

wnioskodawcy; 

- nie pozostaję/pozostaję* w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą, nie jestem 

członkiem władz i zwyczajnym członkiem wnioskodawcy jako osoby prawnej; 

- nie pozostaję/pozostaję* z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który 

mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.  

 

Zobowiązuję się do nie ujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku 
oraz dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane 
osobom nieuprawnionym. 

 

……………………………………………………………………………… 

Data, miejscowość, podpis 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 3 Wzór karty oceny operacji pod względem kryteriów lokalnych – odnowa 
i rozwój wsi 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór 

 

 

 

Miejsce na pieczątkę 

 

 

KARTA OCENY  
ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 

 

NUMER WNIOSKU: 

 

 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ 
OPERACJI 

 

 

 

 

DZIAŁANIE PROW 2007-2013  
W RAMACH WDRAŻANIA LSR 

 

 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

 

l
p 

Kryterium lokalne Opis / potencjalne 
oddziaływanie 

Punkty Przyznane 
punkty 

1 

 

Inwestycje w celu 
zagospodarowania 

wspólnych zasobów 

miejscowości 

 

Preferuje inwestycje w celu 
zagospodarowania 

wspólnych obszarów 

miejscowości do 
zapotrzebowania 

społecznego i potrzeb 
rozwoju regionu np. place, 

parkingi, parki, Domy 

Ludowe, Domy Spotkań, 
świetlice 

 

1- spełnia 

0- nie spełnia 

 

2 

Operacja docelowo 
służąca wsparciu 

określonych grup 
osób/beneficjentów 

Preferuje operacje, które 
będą docelowo służyć 

osobom starszym, 
kobietom, dzieciom i 

młodzieży, osobom 

3 – wsparcie kilku grup 

2 – wsparcie dwóch 

grup 
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zagrożonym wykluczeniem 
społecznym,  

niepełnosprawnym, 
wykluczonym i zgrożonych 

wykluczeniem społecznym 

1 – wsparcie jednej 
grupy 

0 – nie wspiera żadnej 
grupy 

3 

Zdolność do 
wykorzystania 

zrealizowanych w 

ramach projektu 
inwestycji 

Preferuje operacje, dla 
których wykazano dalsze 

wykorzystanie inwestycji dla 

celów użyteczności 
publicznej 

1 – zawiera 

0 – nie zawiera 

 

4 
Innowacyjność 

operacji 

 

Preferuje operacje 

innowacyjne, oryginalne w 

skali lokalnej – tj. 
wykorzystujące nie 

praktykowane dotąd 
lokalnie rozwiązania 

1 - zawiera czynnik 

innowacyjności 

0 - nie zawiera 

 

5 

Członkowstwo w 

LGD Partnerstwo 
Ducha Gór 

Przyznaje dodatkowe 
punkty wnioskodawcom, 

którzy są członkami LGD 
Partnerstwo Ducha Gór 

1- jest członkiem LGD 

Partnerstwo Ducha Gór 

0- nie jest członkiem 

LGD Partnerstwo Ducha 
Gór 

 

 

 
 

Suma punktów 

   

 

Max Ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny - 7 

Min. ilość punktów - 2 

 

 

 

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : 
 

 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 

 

PODPIS PREWODNICZĄCEGO  
1. 

 

PODPIS SEKRETARZA 2. 

 

Instrukcja wypełniania karty: 
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Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD. 

Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych kryteriów wyboru 

 Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  

 W punktach od 1 do 3 należy wpisać przyznaną liczbę punktów oraz  w sumie punktów – zsumowaną liczbę 

uzyskanych punktów 

Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 
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Załącznik 4 Wzór kart oceny operacji pod względem kryteriów lokalnych – małe 
projekty 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór 

 

 

Miejsce na pieczątkę 

 

 

KARTA OCENY  
KRYTERIA LOKALNE 

 

NUMER WNIOSKU: 

 

 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ 
OPERACJI: 

 

 

 

 

DZIAŁANIE PROW 2007-2013  
W RAMACH WDRAŻANIA LSR 

 

 

MAŁE  PROJEKTY 

 

L.

p. 

Kryterium 

lokalne 
Opis / potencjalne oddziaływanie Punkty 

Przy

znan

e 
punk

ty 

1 

Czy operacja 

przyczynia 
się do 

wykorzystan
ia lokalnych 

zasobów w 
operacji 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne 

aspekty takie jak:  

- zamki, pałace, dwory   

- miejsca do wspinaczki górskiej, 

- górnictwo, tkactwo, lotnictwo, laboranci, 
Tyrolczycy, Walończycy, Husyci, Frankoni, 

Lisowczycy, 

- Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry 
Kaczawskie, Góry Sokole, Góry Ołowiane 

- produkt lokalny, rzemioslo lokalne 

- producenci lokalni, rzemieślnicy 

-  Karkonoski Park Narodowy, Rudawski Park 

3 – zawiera 

powyżej dwóch 

zasobów 

2 – zawiera 

dwa zasoby 

1 – zawiera 

jeden zasób 

0 - nie zawiera 
żadnego zasobu 
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Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny 
Bobru, obszary Natura 2000, Park Kulturowy 

Dolina Pałaców i Ogrodów, inne lokalne 
zasoby kulturowe, przyrodnicze, historyczne 

2 

Zasięg 

oddziaływa
nia operacji 

Preferuje operacje realizowane na większym 

obszarze 

2 – więcej niż 

jedna gmina 

1 – jedna 

gmina 

0 – jedna 
miejscowość 

 

 

 

3 

Czy operacja 
przyczynia 

się do 
zwiększenia 

atrakcyjnośc

i  
turystycznej 

obszaru na 
którym 

realizowana 
jest 

operacja? 

Preferuje operacje przyczyniające się do 

zwiększenia atrakcyjności  turystycznej 
obszaru na którym realizowana jest operacja 

3 – przyczynia 
się w 3 

aspektach 

2 – przyczynia 
się w 2 

aspektach 

1 -  przyczynia 

się w jednym 

aspekcie 

0 – nie 

przyczynia się 

 

4 

Udział 

partnerów 

w realizacji 
operacji z 

innych 
sektorów 

Preferuje operacje z udziałem partnerów 

1 – partner 

0 – brak 

partnera 

 

5 

Czy 

operacja 
przyczynia 

się do 

podniesieni
a poziomu: 

integracji, 
aktywności 

obywatelski
ej, 

społecznej, 

kulturalnej, 
ekologiczne

j lub wiedzy 
i 

świadomośc

i w tych 
obszarach 

Preferuje operacje zawierające działania w 
tym obszarze 

1- zawiera 

0 – nie zawiera 

 

6 

Wsparcie 
dla 

określonych 

grup 
osób/benefi

Preferuje operacje dla osób starszych, kobiet, 

dzieci i młodzieży, wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

niepełnosprawnych 

1 - zawiera 

0 – nie zawiera 
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cjentów 

7 
Innowacyjn
ość operacji 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w 

skali lokalnej – tj. wykorzystujące nie 
praktykowane dotąd lokalnie rozwiązania 

 

3 - zawiera 

czynnik 
innowacyjności 

0 - nie zawiera 

 

8 

Członkostw
o w LGD 

Partnerstwo 

Ducha Gór 

Przyznaje dodatkowe punkty 

wnioskodawcom, którzy są członkami LGD 
Partnerstwo Ducha Gór 

3 - jest 

członkiem LGD 

Partnerstwo 
Ducha Gór 

0- nie jest 
członkiem LGD 

Partnerstwo 

Ducha Gór 

 

 

9 

Projekt, 
którego 

kwota 

dofinansow
ania nie 

przekracza 
12.500,00 

zł 

Przyznaje dodatkowe punkty 

wnioskodawcom, którzy złożyli wniosek na 
kwotę dofinansowania nie większą niż 

12.500,00 zł 

3 – kwota do 
12.500,00 zł 

0- kwota 

powyżej 
12.500,00 zł 

 

10 

Projekt 
spełnia 

więcej niż 
jeden cel 

szczegółow

y 
wynikający 

z LSR 

Przyznaje dodatkowe punkty 
wnioskodawcom, których operacja spełnia 

więcej niż jeden cel szczegółowy wynikający 

z LSR 

2 – spełnia 3 lub 
więcej celów 

szczegółowych 

1 – spełnia 2 

cele szczegółowe 

0 – spełnia 1 cel 
szczegółowy 

 

 

Max Ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny - 22 

Min. ilość punktów -11 

 

 

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : 
 

 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 
PODPIS: 

 

PODPIS 
PRZEWODNICZĄCEGO 

 

PODPIS SEKRETARZA  
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Instrukcja wypełniania karty:  

  

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający 

Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych kryteriów wyboru 

 Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  

 W punktach od 1 do 4 należy wpisać przyznaną liczbę punktów oraz  w sumie punktów – zsumowaną liczbę 

uzyskanych punktów 

  

Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 
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Załącznik 5 Wzór kart oceny operacji pod względem kryteriów lokalnych –  tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór 

 

Miejsce na pieczątkę 

 

 

KARTA OCENY  
KRYTERIA LOKALNE 

 

NUMER WNIOSKU: 

 

 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ 
OPERACJI 

 

 

 

 

DZIAŁANIE PROW 2007-2013  

W RAMACH WDRAŻANIA LSR 

 

 

TWORZENIE I ROZWÓJ 
MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 

 

L.p. 
Kryterium 

lokalne 
Opis / potencjalne oddziaływanie Punkty 

Przyzn

ane 

punkty 

1 
Innowacyj
ność 

operacji 

 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne 
w skali lokalnej – tj. wykorzystujące nie 

praktykowane dotąd lokalnie rozwiązania 

1 - zawiera 

czynnik 
innowacyjnośc

i 

0 - nie zawiera 

 

2 

Wykorzyst

anie 
lokalnych 

zasobów i 
lokalnych 

tradycjiw 
realizacji 

operacji 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne 

aspekty takie jak:  

- zamki, pałace, dwory   

- miejsca do wspinaczki górskiej, 

- górnictwo, tkactwo, lotnictwo, laboranci, 
Tyrolczycy, Walończycy, Husyci, Frankoni, 

Lisowczycy, 

- Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry 

Kaczawskie, Góry Sokole, Góry Ołowiane 

- produkt lokalny, rzemioslo lokalne 

3 – zawiera 

powyżej 
dwóch 

zasobów 

2 – zawiera 

dwa zasoby 

1 – zawiera 
jeden zasób 

0 - nie zawiera 
żadnego 

zasobu 
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- producenci lokalni, rzemieślnicy 

-  Karkonoski Park Narodowy, Rudawski Park 

Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny 
Bobru, obszary Natura 2000, Park Kulturowy 

Dolina Pałaców i Ogrodów, inne lokalne 

zasoby kulturowe, przyrodnicze, historyczne 

3 

Operacja 

realizowan

e z 
wykorzysta

niem 
nowych 

technologii 
lub 

odnawialn

ych źródeł 
energii 

Preferuje operacje realizowane z 

wykorzystaniem nowych technologii lub 

odnawialnych źródeł energii 

1 - zawiera 

0 – nie 

zawiera 

 

4 

Czy 

operacja 
przyczynia 

się do 
zwiększeni

a 
atrakcyjno

ści  

turystyczn
ej obszaru 

na którym 
realizowan

a jest 

operacja? 

Preferuje operacje przyczyniające się do 

zwiększenia atrakcyjności  turystycznej 
obszaru na którym realizowana jest 

operacja 

3 – przyczynia 
się w 3 

aspektach 

2 – przyczynia 
się w 2 

aspektach 

1 -  przyczynia 

się w jednym 

aspekcie 

0 – nie 

przyczynia się 

 

5 

Członkost
wo w LGD 

Partnerstw
o Ducha 

Gór 

Przyznaje dodatkowe punkty 

wnioskodawcom, którzy są członkami LGD 
Partnerstwo Ducha Gór 

3- jest 

członkiem LGD 

Partnerstwo 
Ducha Gór 

0- nie jest 
członkiem LGD 

Partnerstwo 
Ducha Gór 

 

 

6 

Projekt 

spełnia 

więcej 

niż jeden 

cel 

szczegóło

wy 

wynikają

cy z LSR 

Przyznaje dodatkowe punkty 

wnioskodawcom, których operacja 

spełnia więcej niż jeden cel szczegółowy 

wynikający z LSR 

2 – spełnia 3 

lub więcej 

celów 

szczegółowyc

h 

1 – spełnia 2 

cele 

szczegółowe 

0 – spełnia 1 
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cel 

szczegółowy 

 

Max Ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny - 13 

Min. ilość punktów - 7 

 

 

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : 
 

 

MIEJSCE:  
DATA

: 
 

CZYTELNY 

PODPIS: 

 

PODPIS 
PRZEWODNICZĄCEGO  

 

PODPIS SEKRETARZA  

 

Instrukcja wypełniania karty:  

  

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający 

Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych kryteriów wyboru 

 Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  

 W punktach od 1 do 4 należy wpisać przyznaną liczbę punktów oraz  w sumie punktów – zsumowaną liczbę 

uzyskanych punktów 

  

Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 
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Załącznik 6 Wzór kart oceny operacji pod względem kryteriów lokalnych – różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór 

 

Miejsce na pieczątkę 

 

 

KARTA OCENY  
KRYTERIA LOKALNE 

 

NUMER WNIOSKU: 

 

 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ 
OPERACJI 

 

 

 

 

DZIAŁANIE PROW 2007-2013  
W RAMACH WDRAŻANIA LSR 

 

 

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU 
DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

 

 

L.p. 
Kryterium 

lokalne 
Opis / potencjalne oddziaływanie 

Punkty Przyzn

ane 
punkty 

1 
Innowacyjność 
operacji 

 

Preferuje operacje innowacyjne, 
oryginalne w skali lokalnej – tj. 

wykorzystujące nie praktykowane 
dotąd lokalnie rozwiązania 

1 - zawiera 

czynnik 
innowacyjnośc

i 

0 - nie zawiera 

 

2 

Wykorzystanie 

lokalnych 
zasobów i 

lokalnych 

tradycjiw 
realizacji 

operacji 

Preferuje operacje wykorzystujące 

lokalne aspekty takie jak:  

- zamki, pałace, dwory   

- miejsca do wspinaczki górskiej, 

- górnictwo, tkactwo, lotnictwo, 

laboranci, Tyrolczycy, Walończycy, 

Husyci, Frankoni, Lisowczycy, 

- Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry 

Kaczawskie, Góry Sokole, Góry 
Ołowiane 

- produkt lokalny, rzemioslo lokalne 

3 – zawiera 

powyżej 
dwóch 

zasobów 

2 – zawiera 

dwa zasoby 

1 – zawiera 
jeden zasób 

0 - nie zawiera 
żadnego 

zasobu 
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- producenci lokalni, rzemieślnicy 

-  Karkonoski Park Narodowy, Rudawski 

Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy 
Doliny Bobru, obszary Natura 2000, 

Park Kulturowy Dolina Pałaców i 

Ogrodów, inne lokalne zasoby 
kulturowe, przyrodnicze, historyczne 

3 

Operacja 

związana z 
działalnością w 

zakresie 
nowych 

technologii 

Preferuje operacje realizowane w 

dziedzinie nowych technologii 

1 - zawiera 

0 – nie 

zawiera 

 

4 

Czy operacja 

przyczynia się 
do zwiększenia 

atrakcyjności  

turystycznej 
obszaru na 

którym 
realizowana 

jest operacja? 

Preferuje operacje przyczyniające się 
do zwiększenia atrakcyjności  

turystycznej obszaru na którym 
realizowana jest operacja 

3 – przyczynia 
się w 3 

aspektach 

2 – przyczynia 

się w 2 

aspektach 

1 -  przyczynia 

się w jednym 
aspekcie 

0 – nie 
przyczynia się 

 

5 

Członkostwo w 
LGD 

Partnerstwo 
Ducha Gór 

Przyznaje dodatkowe punkty 

wnioskodawcom, którzy są członkami 
LGD Partnerstwo Ducha Gór 

3- jest 

członkiem LGD 
Partnerstwo 

Ducha Gór 

0- nie jest 
członkiem LGD 

Partnerstwo 
Ducha Gór 

 

 

6 

Projekt 

spełnia 

więcej niż 

jeden cel 

szczegółowy 

wynikający z 

LSR 

Przyznaje dodatkowe punkty 

wnioskodawcom, których operacja 

spełnia więcej niż jeden cel 

szczegółowy wynikający z LSR 

2 – spełnia 3 

lub więcej 

celów 

szczegółowyc

h 

1 – spełnia 2 

cele 

szczegółowe 

0 – spełnia 1 

cel 

szczegółowy 
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Max Ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny - 13 

Min. ilość punktów - 7 

 

 

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : 
 

 

MIEJSCE:  DATA  
CZYTELNY 

PODPIS: 

 

PODPIS 

PRZEWODNICZĄCEGO 
 

PODPIS SEKRETARZA  

 

Instrukcja wypełniania karty:  

 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający 

Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych kryteriów wyboru 

 Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  

 W punktach od 1 do 4 należy wpisać przyznaną liczbę punktów oraz  w sumie punktów – zsumowaną liczbę 

uzyskanych punktów 

  

Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 
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Załącznik 7. Wzór karty oceny operacji pod względem zgodności z LSR 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór 

Miejsce na 
pieczątkę 

KARTA OCENY  
ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 

NUMER WNIOSKU: 

 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ 
OPERACJI: 

 

 

 

DZIAŁANIE PROW 2007-2013  
W RAMACH WDRAŻANIA LSR 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
 Odnowa i rozwój wsi 

 Małe projekty 

1. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 

CO I: Podniesienie walorów środowiskowych i infrastrukturalnych krainy Ducha Gór  

CO II: Zintegrowanie działań na rzecz aktywności społecznej mieszkańców Krainy Ducha Gór  

CO III: Wykorzystanie zasobów krainy Ducha Gór dla rozwoju gospodarczego  

 

2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? 

CS - I.1: Zagospodarowanie 
miejscowości i podniesienie 
estetyki zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. 

 

  

CS-II.1: Wzrost integracji 
społecznej regionu 
poprzez efektywniejszą 
współpracę samorządów, 
organizacji, mieszkańców 
i przedsiębiorców.  

 

  

CS - III.1 Rozwój 
przedsiębiorczości, rzemiosła 
i produktów lokalnych w 
oparciu, 

o zasoby ludzkie, 
geograficzne, dziedzictwo 
kulturowe, historyczne i 
krajobrazowe, 

 

CS-I.2: Podniesienie poziomu 
aktywności ekologicznej oraz 
wiedzy i świadomości  
w tym obszarze. 

 

  

CS-II.2: Podniesienie 
poziomu aktywności 
obywatelskiej, 
społecznej, kulturalnej 
oraz wiedzy i 
świadomości w tych 
obszarach. 

  

CS - III.2 Wykorzystanie 
nowych technologii w 
rozwoju gospodarczym,   

 

 

CS-I.3: Dostosowanie 

wspólnych obszarów do 
zapotrzebowania społecznego 
i potrzeb rozwoju regionu. 

 

 

CS-II.3: Dostosowanie 

infrastruktury społecznej 
do potrzeb mieszkańców 
regionu. 

 

 

CS - III.3 Sprawne i 
efektywne funkcjonowanie 
turystyki i usług około 
turystycznych, 
w regionie oraz 
zintegrowanie działań 
promocyjnych, 
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 CS –II.4: Zwiększenie 
udziału w życiu 
publicznym 
marginalizowanych grup 
społecznych (osoby 
starsze, 
niepełnosprawne, dzieci, 
młodzież, kobiety  
i inne…) 

 CS –III.4: Rozwój 
pozarolniczych działalności 
gospodarczych.  

 

 

 

3. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? 

P I: Estetyczna kraina Ducha Gór     

P II: Aktywni mieszkańcy krainy Ducha Gór  

P III: Przedsiębiorcza kraina Ducha Gór  

UZASADNIENIE ZGODNOŚCI PROJEKTU/OPERACJI Z ZAZNACZONYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI W LSR: 

 

 

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : 
 

 

Występuje zgodność operacji z LSR 

 

 

Brak zgodności operacji z LSR 

 

 

MIEJSCE:  DATA    

PODPIS 

PRZEWODNICZĄCEGO 
 

PODPIS SEKRETARZA  

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z LSR: 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny 

Pola białe wypełnia Członek RADY LGD biorący udział w ocenie zgodności 

a. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 
b. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy każdym celu / przedsięwzięciu, 

z którym dana operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSR może występować w więcej niż jednym punkcie 
(można zaznaczyć więcej kwadracików) Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co 
najmniej jednym celem ogólnym, co najmniej jednym celem szczegółowym oraz co najmniej jednym 
przedsięwzięciem zapisanym w LSR. 

c. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 
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Załącznik 8 Regulamin Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 
„Partnerstwo Ducha Gór” 

                                                                                                               

                                                                             

                                                        

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

 „PARTNERSTWO DUCHA GÓR” 

 

§ 1 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1) LGD – oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór” 
2) Stowarzyszenie – oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha 

Gór”. 
3) Zarząd  - oznacza Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Ducha 

Gór”. 
4) Regulamin – oznacza Regulamin pracy zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania  

„Partnerstwo Ducha Gór”. 
5) Walne Zebranie Członków – oznacza walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalnej 

Grupy Działania „Partnerstwo Ducha Gór”. 
6) Prezes Zarządu, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz, Członek Zarządu  – oznacza 

Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza, Członka Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej 
Grupy Działania „Partnerstwo Ducha Gór”. 

7) Biuro – oznacza Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”. 

 

§ 2 

1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór” jest organem 
wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania 
Członków oraz niniejszego regulaminu. 

2. Zebrania Zarządu organizowane mogą być w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż 
raz na kwartał. 

 

§ 3 

Zarząd kieruje całokształtem działalności LGD w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego 
Zebrania Członków, reprezentuje LGD na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę 
przed Walnym Zebraniem Członków. 

 

§ 4  

1. Członkowie Zarządu są zatrudniani przez Komisję Rewizyjną, zgodnie ze statutem  na 
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zasadach określanych w umowie zawieranej z danym członkiem Zarządu.  

 

§ 6 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są  
dwaj członkowie zarządu, w tym prezes. 

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz w sprawach nie wymagających zaciągania 
zobowiązań majątkowych uprawniony jest jednoosobowo Prezes.  

3. W przypadku nieobecności Prezesa, Stowarzyszenie reprezentuje Wiceprezes lub  inny 
członek Zarządu, upoważniony przez Prezesa.  

4. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek 
członkowskich. 

5. Członkowie Zarządu wykonują zadania według uzgodnionego podziału. 

6. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników prowadzących sprawy  
Stowarzyszenia w granicach swego umocowania statutowego.  

7. Członek Zarządu może być jednocześnie pracownikiem Biura Stowarzyszenia. 

 

§ 7 

1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia. 

2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi: prezes, 
wiceprezes, skarbnik, sekretarz, członek Zarządu i inne określone przez Zarząd. 

 

§7 

 

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

b) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi, 

c) nadzór nad przestrzeganiem postanowień Statutu, 

d) zwoływanie posiedzeń Walnego Zebrania Członków oraz realizacja podjętych przez 
Walne Zebranie Członków uchwał, 

e) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowanie projektów uchwał i 
innych aktów normatywnych, w tym regulaminów, 

f) opracowywanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych oraz 
przedstawianie ich Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia, 

g) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych 
pracowników tego Biura, 

h) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura 
Stowarzyszenia, 
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i) ustalanie zasad czynności biurowych Stowarzyszenia, w szczególności  wydawanie 
instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów księgowych i innych 
dokumentów wynikających z przepisów prawa, albo niezbędnych dla prawidłowego 
toku prowadzenia spraw Stowarzyszenia, 

j) zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków 
ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym               
przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania    
Członków i regulaminów,  

k) uzyskiwanie zgody  Walnego Zebrania Członków do zbywania i nabywania 
nieruchomości, 

l) dysponowanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, na zasadach ustalonych w 
statucie. 

m) powoływanie doraźnych zespołów i grup roboczych oraz określenie ich zadań, 

n) przyjmowanie i rozpatrywanie  rekomendacji sugestii i opinii o wszystkich bieżących 
sprawach Stowarzyszenia oraz  inicjowanie  określonych działań wskazanych przez  
grupy robocze  powołane  przez Walne Zebranie Członków,  

o) koordynowanie prac zespołów roboczych Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

p) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności 
Stowarzyszenia, 

q) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

r) opracowywanie regulaminów przewidzianych w statucie, 

s) opracowywanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR, 

t) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na 
jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

u)    realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, w tym przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i przedkładanie 
Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii, 

v) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na 
realizację celów z innych programów pomocowych, 

w)    wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w 
ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

x)    dwa razy do roku przygotowanie i dystrybucja wśród członków Stowarzyszenia 
informatora o działaniach i zamierzeniach Zarządu. 

y) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej,       
samorządowej i władzami innych organizacji, 

z) powoływanie na okres swojej kadencji specjalistów z danej dziedziny, zespołów 
problemowych oraz określanie ich zadań,                                            

aa) wykonywanie zaleceń pokontrolnych – organu przeprowadzającego kontrolę, 

bb) udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień 
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wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących 
przedmiotu kontroli Stowarzyszenia, 

 

Ponadto do obowiązków członków zarządu należy: 

1. Systematyczne i regularne sprawdzanie swojej poczty elektronicznej i terminowe 

odpowiadanie na nadesłane wiadomości, 

2. Systematyczne i regularne przeglądanie strony internetowej Stowarzyszenia, 

3. Uczestnictwo w posiedzeniach i spotkaniach Zarządu w tym również tych 

organizowanych w formie elektronicznej. 

4. W razie braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu, członek zawiadamia o 

tym Prezesa Zarządu oraz jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność 

Prezesowi Zarządu. 

 

§7 

Do głównych kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1) w sprawach członkowskich:  

a) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków deklaracji o przyjęcie w poczet  członków 
zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia  ubiegającej się o to osoby fizycznej lub 
prawnej na zasadach określonych w statucie, 

b) przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia, 

c) wykluczanie członków ze Stowarzyszenia według zasad określonych w statucie, . 

d) składanie informacji Walnemu Zebraniu Członków o wykreśleniu członków ze  
Stowarzyszenia, 

e) występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach         
członków i Stowarzyszenia. 

2) w sprawach Walnego Zebrania Członków: 

a) zwoływanie Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 
liczby członków zwyczajnych i na żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie i w sposobie 
określonym w statucie, 

b) przygotowanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków, 

c) przygotowanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i 
oświadczeń Walnego Zebrania, a w szczególności w kwestiach: 

- zmian w statucie Stowarzyszenia, 
- postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania, 
- przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia, 
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- wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań                               
i kompetencji, 

- opracowania regulaminu Zarządu, który dla swej ważności wymaga                      
kontrasygnaty Walnego Zebrania Członków,  

- proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach                     
uzupełniających, 

d) udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej 
działalności. 

3) w sprawach majątkowych: 

a) pozyskiwanie środków finansowych na bieżącą działalność statutową                                
Stowarzyszenia, 

b) organizowanie długoterminowych funduszy celowych i zarządzanie nimi. 

 

§ 8 

1. Zebrania Zarządu organizowane mogą być w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
na kwartał. 

2. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes bądź osoba przez niego upoważniona 

3. W zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, przedstawiciele Rady, przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz goście             
zaproszeni przez prezesa Stowarzyszenia. 

§ 9 

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół w księdze protokołów.  Protokoły  powinny  
zawierać:  porządek  obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i 
innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami 
oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii.  

2. Protokół podpisują obecny na posiedzeniu Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu 
przynajmniej z 1 obecnym członkiem  zarządu i protokolantem posiedzenia Zarządu. 

3. Zarząd prowadzi rejestr uchwał. 

§ 10 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków Zarządu. 

3. W przypadku równej  liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd  może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.  

5. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia 
telefonicznego, za pomocą telefaksu lub sieci Internet bądź ustalenia korespondencyjnego, z 
dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu. 

6. Przyjęte w tym trybie uchwały muszą być przedstawione do akceptacji Zarządowi na 
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najbliższym  jego posiedzeniu.  

§ 11 

1. W razie sprzeczności interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, 
członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy  i żądać 
zaznaczenia tego w protokole. 

2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust.1, Zarząd jest 
obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu 
Zarządu, którego sprawa dotyczy. 

3. Sprawy konfliktowe nierozwiązane winno rozpatrzyć Walne Zebranie Członków. 

 

§ 12 

1. Zarząd wykonuje swe zadania przy pomocy Biura, którego regulamin zatwierdza Zarząd. 

§ 13 

1. Do kompetencji Zarządu należy zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura  Stowarzyszenia 
oraz osób prowadzących sprawy Stowarzyszenia lub realizujących określone zadania, oraz 
określanie ich obowiązków i odpowiedzialności. 

2. Kompetencje określone w ust. 1  Zarząd może przekazać Prezesowi lub  Dyrektorowi Biura. 

3. Prezes Zarządu w imieniu Zarządu zatrudnia pracowników Biura i sprawuje funkcję 
bezpośredniego przełożonego w stosunku do  Dyrektora Biura.  

4. W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi               
pracownikami mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu pracy. 

 

§ 14 

1. Majątek Stowarzyszenia jest lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat             
terminowych i w papierach wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem obligacji Skarbu 
Państwa.     
Przy lokacie wolnych środków finansowych stowarzyszenia lub tworzonych funduszy   
celowych Stowarzyszenia winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie pewność lokaty 
przed jej dochodowością. 

2. Podstawowe konto bankowe Zarząd otwiera w wybranym Banku i za pośrednictwem tego 
Banku przeprowadzane są różne – prawem przypisane – operacje finansowe. 

 

§ 15 

1. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się 
postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa, a w ostateczności powszechnie 
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obowiązującymi normami zwyczajowymi. 

2. Regulamin jest w korelacji z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi aktualnych 
potrzeb Stowarzyszenia. 

 

§ 16 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków. 
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Załącznik 9 Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 
Działania  „Partnerstwo Ducha Gór” 

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ 

STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

 „PARTNERSTWO DUCHA GÓR” 

 

§ 1 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1) LGD – oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór” 
2) Stowarzyszenie – oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha 

Gór”. 
3) Zarząd  - oznacza Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Ducha 

Gór”. 
4) Regulamin – oznacza Regulamin pracy zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania  

„Partnerstwo Ducha Gór”. 
5) Walne Zebranie Członków – oznacza walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalnej 

Grupy Działania „Partnerstwo Ducha Gór”. 
6) Prezes Zarządu, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz, Członek Zarządu  – oznacza 

Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza, Członka Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej 
Grupy Działania „Partnerstwo Ducha Gór”. 

7) Biuro – oznacza Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”. 
 

 
   

§ 1  
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór” jest 
organem kontrolnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania 
Członków oraz niniejszego regulaminu.  
 

§ 2  
1. Liczba członków Komisji Rewizyjnej składa się z 3 członków Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo popełnione umyślnie.  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku 
małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia.  
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5. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni ponadto spełniać następujące wymogi: 

- posiadać wykształcenie ekonomiczne wyższe lub średnie, 

- posiadać wiedzę z zakresu finansów. 

§ 3  

Do kompetencji Przewodniczącego należy: 

1. kierowanie pracami Komisji. Zawiadamia on wszystkich członków Komisji Rewizyjnej o 
zebraniu na 10 dni przed jego datą. 

§ 4 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,  

 2. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności                   
Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, 

3. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności  
Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium  Zarządowi, 

4. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,  

5. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe, jeżeli  

stowarzyszenie będzie posiadać środki finansowe na ten cel, 

6. przedstawienie Zarządowi uwag dotyczących jego działalności oraz protokołów 
pokontrolnych wraz z wnioskami, 

7. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, 

8. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania 
wyjaśnień.  

9. Udział członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.  
 

§ 5  
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku.  

 
§ 6 

 
• Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał.  

• Uchwały na posiedzeniach podejmowane są większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków Komisji. 
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• Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który zawiera: porządek obrad, 
imiona i nazwiska obecnych członków, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi 
uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii. Protokół podpisują wszyscy 
członkowie i protokolant.  

• Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr swoich uchwał.  

 

§ 7  
Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.   
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Załącznik 10 Regulamin Pracy BiuraStowarzyszenia Lokalnej Grupy 
Działania „Partnerstwo Ducha Gór” 

 

       

REGULAMIN PRACY BIURA 

STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

 „PARTNERSTWO DUCHA GÓR” 

 

§ 1 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1) LGD – oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór” 
2) Stowarzyszenie – oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha 

Gór”. 
3) Zarząd  - oznacza Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Ducha 

Gór”. 
4) Regulamin – oznacza Regulamin pracy zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania  

„Partnerstwo Ducha Gór”. 
5) Walne Zebranie Członków – oznacza walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalnej 

Grupy Działania „Partnerstwo Ducha Gór”. 
6) Prezes Zarządu, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz, Członek Zarządu  – oznacza 

Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza, Członka Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 
Działania „Partnerstwo Ducha Gór”. 

7) Biuro – oznacza Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”, 
8) Dyrektor Biura – oznacza Dyrektora Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Partnerstwo Ducha Gór”. 

 

§ 2 

1. W ramach Stowarzyszenia tworzy się Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Ducha Gór”, które prowadzi sprawy bieżące Stowarzyszenia w zakresie spraw 
administracyjnych, finansowych i organizacyjnych Stowarzyszenia. 

2. Biuro służy realizacji celów Stowarzyszenia i zadań Zarządu. 

 

§ 3 

Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Ducha Gór”, ramowy zakres działania i kompetencji Biura oraz służb księgowo-
finansowych Stowarzyszenia. 

§ 4 

Biuro prowadzi swoją działalność w oparciu o statut Stowarzyszenia, uchwały Walnego Zebrania 
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Członków Stowarzyszenia, uchwały Zarządu oraz niniejszy regulamin. 

 

§ 5 

1. Biurem kieruje Dyrektor Biura zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna  Grupa 
Działania „Partnerstwo Ducha Gór”, który może  z upoważnienia Zarządu reprezentować 
Stowarzyszenie na zewnątrz   w granicach tego upoważnienia.  

2. Dwóch członków zarządu, w tym Prezes Zarządu, w imieniu Zarządu zatrudniają pracowników 
Biura, przy współpracy z dyrektorem biura. Prezes Zarządu sprawuje funkcję bezpośredniego 
przełożonego w stosunku do  Dyrektora Biura.  

3. Na wniosek Dyrektora Biura, Zarząd zatrudnia pozostałych pracowników, określa ich 
kompetencje, obowiązki, odpowiedzialność oraz czas pracy i wynagrodzenie.  

4. Zarząd udziela pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura do prowadzenia spraw bieżących 
Stowarzyszenia.  

5. W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi               
pracownikami mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu pracy. 

6. Dyrektor Biura sprawuje funkcję bezpośredniego przełożonego w stosunku do pozostałych 
pracowników, z wyłączeniem Głównego Księgowego w przypadku jego zatrudnienia. 

 

§ 6  

Dyrektor Biura sprawuje pieczę nad majątkiem i sprawami Stowarzyszenia w ramach jego 
umocowania oraz spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-
finansowym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i uchwał Zarządu.  

 

§ 7 

Do obowiązków Dyrektora Biura poza zadaniami określonymi w §10 należy wykonywanie 
zaleceń pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrole oraz udzielanie kontrolującemu i 
władzom Stowarzyszenia wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich 
dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli. 

 

§ 8 

1. Struktura organizacyjna Biura przedstawia się następująco: 

1) Dyrektor Biura 

2) Asystent Dyrektora Biura 

3) Specjalista ds. organizacyjno-kadrowych 

4) Specjalista ds. programów 

5) Specjalista ds. informatyki 
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6) Księgowość  

Powyższe zakresy obowiązków lub ich części (np. części etatu lub obszary zadań) może 
wykonywać pracownik zatrudniony na umowę o pracę lub w ramach umowy cywilno-prawnej 
lub też osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na zasadzie zlecenia zadania. W 
przypadku księgowości -  specjalistyczna firma – posiadająca uprawnienia w tym zakresie. 
Priorytetem jest zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu 
pracy, jednak ze względu na: 

- uwarunkowania lokalnego rynku pracy – trudności w naborze odpowiednich kandydatów, 
spełniających kryteria konieczne i pożądane, 

- możliwości uzyskania zatrudnienia subsydiowanego, 

- możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

- możliwości wykonywania obowiązków w ograniczonym czasie przez pracowników 
posiadających odpowiednie kwalifikacje 

- inne przyczyny 

Zarząd stowarzyszenia, w dalszej kolejności, przy naborze na określone stanowiska będzie brał 
pod uwagę powyższe uwarunkowania i możliwości zatrudniania w innej formie niż stosunek 
pracy. 

Przy zatrudnianiu w innej formie niż stosunek pracy decydującą rolę będą pełnić kwalifikacje i 
cechy osobowe kandydatów, pozwalające na w pełni profesjonalne, sprawne i bezpieczne 
spełnianie zadań wynikających z wdrażania LSR. 

                                                § 9 

Pracownicy Biura wykonują swoje zadania zgodnie z opisem stanowisk i zakresem czynności tj. 
w przedmiocie zadań, odpowiedzialności i uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

                                                § 10 

W razie nieobecności Dyrektora Biura z powodu urlopu, choroby itp., obowiązki dyrektora 
wykonuje osoba przez niego wskazana. 

 

                                                § 11 

Biuro używa pieczątki podłużnej z nazwą i adresem siedziby Stowarzyszenia o treści: 
Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Ducha Gór” ul. Daszyńskiego 29, 58-533 
Mysłakowice oraz pieczątek imiennych. 

                                                § 12 

Nabór nowych pracowników na poszczególne stanowiska odbywa się w drodze otwartego 
konkursu, zgodnie z regulaminem naboru pracowników, niezależnie od formy prawnej 
zatrudnienia. 
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                                                § 18 

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Zarząd lub Walne 
Zebranie Członków kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem i uchwałami 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

 

                                                § 19 

 

Osoby upoważnione do przyjęcia określonych dokumentów, ich przyjęcia i podpisania – 
procedura ta wynika z zakresów obowiązków, ale jednocześnie zostanie określona w odrębnym 
dokumencie. 

 

§ 20 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd. 
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Załącznik 11 Regulamin naboru pracowników do pracy w Biurze Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór” 

 

 

 

Regulamin naboru pracowników  

do pracy w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

Partnerstwo Ducha Gór 

 

Regulamin naboru pracowników do pracy w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Partnerstwo Ducha Gór określa: 

1. procedurę naboru kandydatów do pracy w Biurze, pozwalającą na zatrudnienie osób 
gwarantujących profesjonalną obsługę organów Stowarzyszenia oraz beneficjentów. 

2. opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na 
poszczególnych stanowiskach, adekwatne do wymagań koniecznych i pożądanych  

 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1) LGD – oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór” 
2) Stowarzyszenie – oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha 

Gór”. 
3) Zarząd  - oznacza Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Ducha 

Gór”. 
4) Regulamin – oznacza Regulamin pracy zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania  

„Partnerstwo Ducha Gór”. 
5) Walne Zebranie Członków – oznacza walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalnej 

Grupy Działania „Partnerstwo Ducha Gór”. 
6) Prezes Zarządu, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz, Członek Zarządu  – oznacza 

Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza, Członka Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej 
Grupy Działania „Partnerstwo Ducha Gór”. 

7) Biuro – oznacza Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”, 
8) Dyrektor Biura – oznacza Dyrektora Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Partnerstwo Ducha Gór”. 

 

 

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW 

I.     Cel procedury: Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w       
oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy w biurze 
Stowarzyszenia.  
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II.    Zakres procedury: procedura reguluje zasady naboru pracowników do biura 
Stowarzyszenia na  stanowiska  zatrudnianych pracowników na podstawie umowy o pracę, 
umów cywilno-prawnych oraz zatrudniania osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą. Procedura określa czynności od przygotowania naboru do wyłonienia kandydata 
bez czynności nawiązania stosunku pracy. 

III.    Dysponent procedury: Dyrektor  Biura  

      

IV. Przebieg procedury : 

 

 1. Zgłoszenie potrzeby zatrudnienia. 

1.1. Dyrektor Biura zgłasza Zarządowi Stowarzyszenia potrzebę zatrudnienia pracownika. W 
przypadku nowotworzonych stanowisk, konieczna jest analiza skutków finansowych 
zwiększenia  zatrudnienia. W sytuacji, kiedy potrzeba zatrudnienia wiąże się z koniecznością 
utworzenia nowego stanowiska pracy, zgłoszenie powinno zawierać opis zadań dla tego 
stanowiska oraz oszacowanie wymiaru czasu pracy. Zgłoszenie następuje w formie pisemnej 
i zawiera uzasadnienie potrzeby zatrudnienia. Zgłoszenie następuje nie później niż w 
terminie 3 m-cy przed planowanym zatrudnieniem. W sytuacjach  szczególnych ww. termin 
nie obowiązuje. 

1.2. Zarząd Stowarzyszenia dokonuje oceny potrzeby zatrudnienia. W trakcie oceny 
analizowana jest możliwość wewnętrznych przesunięć na istniejących stanowiskach pracy oraz 
możliwość zatrudnienia na czas określony. Wynik oceny jest zapisywany na zgłoszeniu 
potrzeby zatrudnienia. W razie konieczności pozyskania dodatkowych informacji. Dyrektor 
Biura uzupełnia wniosek. O wyniku oceny Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia Dyrektora Biura.         

      W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu wewnętrznego przesunięcia ( w tym wybór  

      osoby zatrudnionej na czas określony) niniejsza procedura nie ma zastosowania. 

2.   Przygotowanie rekrutacji. 

2.1.  Dyrektor Biura przygotowuje szczegółowy opis stanowiska oraz zestaw wymagań dla 
kandydata na to stanowisko. Opis podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2.2.  Opis stanowiska zawiera: nazwę stanowiska, miejsce w strukturze organizacyjnej, cel 

        istnienia stanowiska, główne zadania, uprawnienia wynikające ze stanowiska. 

2.3.  Wymagania konieczne i pożądane od kandydata. 

2.4. Na podstawie opisu stanowiska i zestawu  wymagań, Dyrektor Biura  przygotowuje kryteria 
doboru kandydata, które zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia. W razie konieczności  
wprowadzenia poprawek, zmiany dokonywane są przez Dyrektora Biura, i ponownie 
przedstawiane są do zatwierdzenia Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

3. Podanie do publicznej wiadomości informacji o konkursie. 

3.1. Dyrektor Biura przygotowuje projekt ogłoszenia o konkursie na stanowisko. Treść  
ogłoszenia oraz zlecenie publikacji podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Stowarzyszenia. 
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3.2. Miejscem publikacji są  tablice ogłoszeń gmin partnerskich, strona internetowa 
Stowarzyszenia, a w uzasadnionych przypadkach możliwe jest także zamieszczenie 
ogłoszenia w gazetach lokalnych. Równocześnie informację o wolnym stanowisku 
przekazuje się do Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. 

3.3. Ogłoszenie powinno zawierać: 

       dane identyfikacyjne pracodawcy, 

       określenie stanowiska pracy, zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy, 

       wymagania konieczne i pożądane od kandydata, 

       wykaz dokumentów, które powinna  zawierać oferta, 

       termin i miejsce składania ofert. 

3.4. Czas na składanie ofert nie powinien być krótszy niż jeden tydzień od  ostatniego dnia   

       publikacji ogłoszenia. 

3.5. Czas publikacji ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
Stowarzyszenia i w lokalnej prasie wynosi minimum dwa tygodnie przed terminem 
rozpoczęcia przyjmowania ofert od kandydatów.  

3.7. Dyrektor Biura przygotowuje projekt uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie powołania 
komisji konkursowej i regulaminu konkursu. 

3.8. Po upływie terminu na składanie dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze,  

       upowszechnia się na stronie internetowej Stowarzyszenia listę kandydatów zawierającą ich 
imiona i nazwiska, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 

 

4.Postępowanie konkursowe i wybór  kandydata. 

4.1. Po upływie terminu składania ofert, komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej ofert           

       zgodnie z regulaminem konkursu, odrzucając oferty nie spełniające ustalonych wymagań.    

       Kandydaci, których oferty spełniają ustalone wymagania, są dopuszczeni do dalszego   

       postępowania konkursowego. 

4.2. Po zakończeniu postępowania konkursowego przeprowadzonego zgodnie z regulaminem  

       konkursu, spośród osób spełniających warunki wymagane w ogłoszeniu, komisja wybiera  

       nie więcej niż 2 kandydatów , którzy uzyskali najwyższą ocenę komisji konkursowej do  

       zarekomendowania Zarządowi Stowarzyszenia . Zarząd Stowarzyszenia przeprowadza 
ostateczną rozmowę ze wskazanymi kandydatami  i decyduje o zatrudnieniu spośród osób 
rekomendowanych przez komisję i ustala warunki zatrudnienia. 

4.3. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu z uwagi na brak ofert spełniających  

       wymagania konieczne, dokonuje się wyboru kandydatów w oparciu o pozostałe kryteria. 
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4.4. W przypadku nie dokonania pozytywnego wyboru z pośród złożonych ofert, procedurę   

        naboru rozpoczyna się od nowa. 

4.5. Z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy sporządza się    

       protokół 

5. Podanie do publicznej wiadomości wyniku postępowania konkursowego. 

5.1  Dyrektor Biura zawiadamia wszystkich uczestników postępowania konkursowego o  

       wynikach konkursu, przygotowuje informację, kto został wybrany. Zamieszcza także 
informację na stronie internetowej i przesyła gminom partnerskim celem umieszczenia na 
tablicach ogłoszeń. 

5.2. Informacja o wyniku konkursu jest publikowane na tablicach ogłoszeń oraz na stronie    

       internetowej Stowarzyszenia przez 14 dni. 

5.3. Informacja zawiera: określenie stanowiska, którego dotyczył konkurs oraz nazwisko i   

       imię osoby, która została zatrudniona wraz z uzasadnieniem wyboru.  
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Załącznik 12 Wzory dokumentów stosowanych podczas procedury wyboru operacji 
do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju  

 

Wzory dokumentów  

stosowanych podczas procedury wyboru operacji  

do realizacji w ramach  

Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

Wzór uchwały o wyborze projektów do realizacji w ramach LSR 

 

Uchwała nr ……………………….. 

Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha 
Gór” 

z dnia …………………………… 

w sprawie: wyboru operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju  

Na podstawie:  § ………….. S tatutu  Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 
Ducha Gór ……………………………….., uchwala się,  co następuje: 

 

§1. Stwierdza się, że następujące operacje nie spełniły kryteriów zgodności z LSR, w związku z 
tym zostały odrzucone i nie będą oceniania w dalszej procedurze. Zał.nr 1 do niniejszej 
uchwały.  

§2. Stwierdza się, że następujące operacje spełniły kryteria zgodności z LSR, w związku z tym 
zostały poddane dalszej ocenie, wg. lokalnych kryteriów. Zał.nr 2 do niniejszej uchwały.  

§3. Po ocenie wg. lokalnych kryteriów rada przyjęła następującą listę rankingową. Zał. nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§4. Stwierdza się, że do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostały wybrane 
operacje znajdujące się na liście stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  

§5. Stwierdza się, że do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju nie zostały wybrane 
operacje znajdujące się na liście stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady LGD ……………….. 

……………………………………………………………………. 

 

Załączniki: 
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Załącznik nr 1 – lista operacji nie spełniających kryteriów zgodności z LSR 

Załącznik nr 2 – lista operacji spełniających kryteria zgodności z LSR 

Załącznik nr 3 – lista operacji wybranych do realizacji w ramach LSR 

Załącznik nr 4 – lista operacji nie wybranych do realizacji w ramach LSR 

Wzór pisma informującego o rozpatrzeniu i wybraniu/nie wybraniu operacji  

do realizacji w ramach LSR 

 

Adresat. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Miejsce i data:………………………………………. 

Dotyczy: …………………………………………. 

 

Szanowna/y Pani/Panie, 

 

W imieniu Lokalnej Grupy Działania ……………….. serdecznie dziękujemy za zainteresowanie 
ogłoszonym konkursem dotacyjnym. Z przyjemnością/przykrością informujemy, iż w wyniku 
przeprowadzonej oceny wniosków złożonych w ramach naboru ogłoszonego w dniu …………, 
operacja pt.: ………………………………………………………..…….……………………………………………….. 

Została/nie została wybrana do dofinansowania. Rada oceniająca operacja uznała, że 
operacja jest:  

 zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju LGD ……………… *  

 niezgodna z Lokalną Strategią Rozwoju LGD …………………, z następujących przyczyn*:  

- …………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………….... 

W trakcie oceny pod względem spełniania kryteriów operacja uzyskała ……….. punktów i 
znajduje się na ……….. miejscu na liście wybranych operacji (wypełnić,jeżeli powyżej 
zaznaczono „zgodna”) 

 

W związku z powyższym operacja: 

 została wybrana do realizacji przez Radę Lokalnej Grupy Działania …………………*  

 nie została wybrana do realizacji przez Radę Lokalnej Grupy Działania ………………..* z 

powodu: 

…………….…………………………………………………………………………………………………… 

Osobą do kontaktu w sprawie operacji jest: 

……………………………………, tel…………………………………., e-mail:……………………………. 

Jednocześnie informujemy o możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego /Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa.** 
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Informujemy również o możliwości odwołania się od tej decyzji do Rady w ciągu 5 dni od 
otrzymania informacji o rozpatrzeniu wniosku. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć w 
biurze LGD. Szczegółowe informacje o sposobie odwołania się od tej decyzji można uzyskać w 
biurze LGD, tel………..Szczegółowe informacje o procedurze odwołania znajdują się również w 
pkt. 9 Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest dostępna w biurze LGD lub na stronie 
www.duchgor.org.  

 

Zapraszamy do korzystania z kolejnych możliwości pozyskiwania dofinansowania w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

Z poważaniem, 

 

……………………………………………… 

 

__________________________________________________________________
_______________ 

*usunąć niewłaściwe stwierdzenie 

** tylko w przypadku projektów niewybranych, nie dotyczy „małych projektów” 

 

 

http://www.duchgor.org/


Lokalna Strategia Rozwoju – Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania   ul. Daszyńskiego 29 
„Partnerstwo Ducha Gór”  58-522 Mysłakowice 
www.duchgor.org  sekretariat@duchgor.org 

203 

Załącznik 13 Opis stanowisk pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 
Działania Partnerstwo Ducha Gór 

 
 

Opis stanowisk 

pracowników Biura  

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania  

Partnerstwo Ducha Gór 

 

I. Dyrektor Biura LGD 

  

Nazwa jednostki: 
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
„Partnerstwo Ducha Gór” 

Komórka 
organizacyjna: 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Ducha Gór” 

Stanowisko Pracy: 
Dyrektor Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Partnerstwo Ducha Gór” 

Skrót D-LGD 

Bezpośredni 
przełożony 

Prezes Zarządu – PZ 

Wymagane i pożądane kwalifikacje i doświadczenie oraz zakres 
obowiązków i odpowiedzialności: 

D-LGD nadzoruje bezpośrednio pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Partnerstwo Ducha Gór” 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe: 

1) Wykształcenie wyższe. 

2) Staż pracy minimum 3 lata lub doświadczenie w LGD (staż, przygotowanie 
zawodowe, wolontariat). 

3) Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych. 

4) Dobra znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji 
projektów ze środków UE. 

5) Dobra aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji 
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pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i 
rozporządzeń dotyczących PROW i LGD. 

6) Prawo jazdy kat.B. 

7) Znajomość języka UE. 

8) Doświadczenie w zakresie kierowania zespołem.  

9) Kultura organizacji pracy,  kreatywność, dobra komunikacja, dyspozycyjność,  
umiejętności interpersonalne. 

Inne wymagania konieczne: Kandydat nie może być członkiem Rady 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór 

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 

1) Wykształcenie wyższe menadżerskie 

2) Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach 
wiejskich. 

3) Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów. 

Zadania D-LGD:  

1) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia 
oraz Rady.  

2) Realizacja zadań określonych przez Zarząd.  
3) Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia. 
4) Organizacja pracy biura i pracowników. 
5) Opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i 

finansowych. 
6) Nadzór nad finansami stowarzyszenia.  
7) Nadzór nad gromadzeniem i udostępnianiem informacji z zakresu działalności 

Stowarzyszenia. 
8) Nadzór nad przygotowaniem, wdrażaniem, realizacją i sprawozdawczością 

projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD.  
9) Inicjowanie i nadzór nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie.  
10) Zatwierdzanie wniosków o płatność oraz sprawozdań, kontrola w zakresie 

zgodności z umowami o przyznaniu pomocy finansowej. 
11) Nadzór nad prowadzeniem monitoringu i ewaluacji ocenionych operacji oraz 

realizowanych projektów. 
12) Opracowanie procedur i instrukcji dotyczących kontroli. 
13) Nadzór nad obsługą wniosków. 
14) Nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji 

dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o 
dofinansowanie. 

15) Nadzór nad wydawaniem wewnętrznych materiałów informacyjnych. 
16) Ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu                  

o własny bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne. 
17) Przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków, zebrania Zarządu 

Stowarzyszenia i Rady oraz organizacja posiedzeń organów stowarzyszenia. 
18) Opracowywanie zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych.  
19) Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji Walnego Zebrania Członków, 

Zarządu oraz Rady. 
20) Udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach 
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związanych z działalnością Stowarzyszenia.  
21) Prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia.  
22) Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia 

jego konserwacji lub naprawy. 
23) Prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne 

stanowiska pracy. 
24) Prowadzenie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych 

pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń. 

Zakres uprawnień: 

1) Reprezentowania Stowarzyszenia w granicach pełnomocnictwa udzielonego 
przez zarząd.  

2) Prowadzenia zwykłego zarządu sprawami Stowarzyszenia.  
3) Podpisywania bieżącej korespondencji.  
4) Kierowania pracą i nadzoru nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami.  
5) Zatwierdzanie i podpisywanie dokumentów o charakterze finansowo – 

rozliczeniowym i sprawozdawczym. 
6) Współdziałania z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz 

informowania ich o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia.  
7) Podejmowania decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie 

zastrzeżonym dla innych organów. 

Zakres odpowiedzialności: 

1) Zgodny z powierzonym zakresem obowiązków realizacja zadań. 

2) Organizacja pracy biura. 

3) Finanse stowarzyszenia. 

4) Realizowane projekty. 

5) Wdrażanie LSR. 

6) Prowadzenie prawidłowo i zgodnie z przepisami wszystkich bieżących spraw i 
dokumentacji stowarzyszenia. 

7) Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw. 

 

II. Stanowisko ds. promocji i aktywizacji 

 

Nazwa jednostki: 
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
„Partnerstwo Ducha Gór” 

Komórka 
organizacyjna: 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Ducha Gór” 

Stanowisko Pracy: Stanowisko ds. promocji i aktywizacji 

Skrót AD-LGD 

Bezpośredni 
przełożony 

Dyrektor Biura – D-LGD 
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Wymagane i pożądane kwalifikacje i doświadczenie oraz zakres 
obowiązków i odpowiedzialności: 

AD-LGD nadzoruje wszystkich pracowników, poza D-LGD. 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe: 

1) Wykształcenie wyższe. 

2) Staż pracy: minimum 2 lata lub doświadczenie w LGD (staż, przygotowanie 
zawodowe, wolontariat). 

3) Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych. 

4) Dobra znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji 
projektów ze środków UE. 

5) Dobra znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o 
organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i 
rozporządzeń dotyczących PROW i LGD. 

6) Prawo jazdy kat.B. 

7) Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności aplikacji biurowych. 

8) Kultura organizacji pracy,  kreatywność, dobra komunikacja, dyspozycyjność,  
umiejętności interpersonalne. 

Inne wymagania konieczne: Kandydat nie może być członkiem Rady 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór 

 

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

1) Wykształcenie wyższe menadżerskie. 

2) Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach 
wiejskich. 

3) Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów. 

4) Doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej. 

5) Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia, 
dobra organizacja pracy. 

Do bezpośrednich zadań AD należy: 

Obowiązki ogólne: 

1. Znajomość i przestrzeganie prawa, w szczególności znajomość aktów 
prawnych dotyczących działalności LGD. 

2. Znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących LGD, z zakresu 
zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy. 

3. Wykonywanie zadań Biura LGD sumiennie, sprawnie i bezstronnie. 
4. Zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie przez prawo   przewidzianym ( 

ustawa o ochronie danych osobowych i informacji nie jawnych). 
5. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami,    

  podwładnymi, współpracownikami.  

6. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim. 
7. Przestrzeganie Regulaminu Biura. 
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8. Staranne  i sumienne wykonywanie poleceń przełożonego. 
9. Przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. 
10. Ochrona mienia Biura przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem itp. oraz 

przejawianie troski o jego właściwe wykorzystanie  zgodnie z przeznaczeniem. 
11. Podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia. 

Obowiązki szczegółowe: 

1) Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z 
obszarem LGD, realizacją i wdrażaniem LSR oraz działalnością LGD. 

2) Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za 
pośrednictwem Internetu. 

3) Organizacja udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach 
społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji 
LGD. 

4) Organizacja spotkań, szkoleń, imprez zaplanowanych przez LGD. 
5) Współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie 

konferencji prasowych, 
6) Współpraca z innymi podmiotami, samorządami itp.. 
7) Aktywizacja społeczności lokalnych, 
8) Realizacja projektów Stowarzyszenia w zakresie promocji, informacji, szkoleń, 

spotkań itp…, 
9) Koordynacja imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości 

LGD. 

10) Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą  regionalną i 
międzynarodową. 

11)  Obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju.  

12) Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej. 
13) Gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia. 
14) Udzielanie potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących 

sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie. 
15) Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej. 
16) Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia. 
17) Udział w innych  pracach wynikających z zadań Stowarzyszenia, zleconych 

przez Dyrektora. 

Zakres uprawnień: 

1) Wydawanie opinii w zakresie objętym zakresem obowiązków i przedkładanie 
ich Dyrektorowi. 

2) Inicjowanie działań i przedkładanie ich do akceptacji Dyrektorowi. 

3) Przygotowywanie materiałów i przedkładanie ich do akceptacji Dyrektorowi. 

Zakres odpowiedzialności: 

1) zgodna z powierzonym zakresem obowiązków realizacja zadań; 

2) merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw. 

3) Profesjonalne prowadzenie, referowanie i archiwizowanie dokumentacji w 
zakresie prowadzonych spraw. 
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III. Specjalista ds. programów 

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU  

Nazwa jednostki: 
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
„Partnerstwo Ducha Gór” 

Komórka 
organizacyjna: 

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 
„Partnerstwo Ducha Gór” 

Stanowisko Pracy: Specjalista ds. programów 

Skrót SP 

Bezpośredni 
przełożony 

Dyrektor Biura – D-LGD 

Wymagane i pożądane kwalifikacje i doświadczenie oraz zakres 
obowiązków i odpowiedzialności: 

SP nie nadzoruje bezpośrednio żadnego pracownika. 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 

1) Wykształcenie wyższe. 

2) Staż pracy minimum 2 lata LUB DOŚWIADCZENIE W LGD (staż, wolontariat itp.). 

3) Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu i programów do 
prezentacji. 

4) Znajomość aktów prawnych dotyczących działalności LGD i wdrażania LSR. 

5) Wiedza dotycząca funkcjonowania organizacji pozarządowych. 

6) Umiejętność aplikowania o środki finansowe, rozliczania projektów, znajomość 
procedur projektowych.  

7) Umiejętność szybkiej i dokładnej analizy dokumentacji.  

8) Umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw.  

9) Umiejętność sprawnej komunikacji, kreatywność, dobra organizacja pracy. 

Inne wymagania konieczne: Kandydat nie może być członkiem Rady 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór 

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

1) Wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie, ekonomia, marketing, 
administracja,  dziennikarstwo lub kierunki społeczne, lub inne o profilu 
zbliżonym do zakresu obowiązków.  

2) Doświadczenie w pracy nad realizacja projektów finansowanych przez UE. 

3) Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pomoc, organizowaniu 
działań, znajomość rynku mediów itp.  

4) Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013. 
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5) Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. 

6) Odporność na stres. 

Do bezpośrednich zadań SP należy: 

Obowiązki ogólne: 

1. Przestrzeganie prawa, w szczególności znajomość aktów prawnych 
dotyczących działalności LGD. 

2. Znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących LGD, z zakresu 
zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy.. 

3. Wykonywanie zadań Biura LGD sumiennie, sprawnie i bezstronnie. 
4. Zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie przez prawo   przewidzianym ( 

ustawa o ochronie danych osobowych i informacji nie jawnych). 
5. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami,    

  podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z partnerami. 

6. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim. 
7. Przestrzeganie Regulaminu Biura. 
8. Staranne  i sumienne wykonywanie poleceń przełożonego. 
9. Przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. 
10. Ochrona mienia Biura przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem itp. oraz 

przejawianie troski o jego właściwe wykorzystanie  zgodnie z przeznaczeniem. 
11. Podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia. 

 

Obowiązki szczegółowe 

1) Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w działalności LGD związanych 
z wyborem LGD i funkcjonowaniem LGD. 

2) Monitorowanie kolejności wdrażania działań LSR oraz wykonania LSR.  

3) Monitorowanie realizacji LSR. 

4) Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub 
za pośrednictwem Internetu. 

5) Realizacja projektów Stowarzyszenia. 

6) Przekazywanie informacji dotyczących realizacji i wdrażania LSR. 

7) Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą 
międzyregionalną i międzynarodową. 

8) Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej. 

9)  Prowadzenie monitoringu merytorycznego i finansowego realizacji projektu. 

10) Współpraca z księgowością w zakresie realizacji projektów i składania 
wniosków o płatność.  

11) Nadzór nad złożonymi wnioskami o dofinansowanie operacji. 

12) Przygotowanie dokumentacji dotyczącej oceny wniosków dla członków Rady 
oceniających wnioski.  

13) Obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju.  

1) Przygotowanie sprawozdań dotyczących realizacji projektu. 
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2) Przygotowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, udzielanie pełnych informacji 
dotyczących realizacji działań związanych wdrażaniem LSR.  

3) Prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia 
ustawy) związane z realizacją projektu.  

4) Składanie sprawozdań kierownikowi biura LGD z przebiegu realizacji 
poszczególnych zadań.  

5) Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia. 

6) Wyszukiwanie konkursów wyróżniających LGD i stowarzyszenie. 

7) Udział w innych  pracach wynikających z zadań Stowarzyszenia, zleconych przez 
Dyrektora Biura. 

Zakres uprawnień: 

1) Zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami. 

2) Wynikający z przepisów Kodeksu pracy. 

Zakres odpowiedzialności: 

1) Zgodna z powierzonym zakresem obowiązków realizacja zadań. 

2) Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw. 

3) Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub 
zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, 
do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki. 

4) Monitorowanie postępów wdrażania LSR. 

5) Wykonanie ewaluacji LSR. 

6) Prowadzenie trwałej i zabezpieczonej przed utratą danych dokumentacji 
dotyczącej projektów. 

7) Informowanie o postępach, nieprawidłowościach realizacji projektów. 

8) Wskazywanie rozwiązań w realizacji projektów. 

 

V. Księgowość 

 

Zadania z zakresu rachunkowości Stowarzyszenia realizuje Biuro Rachunkowe lub 
osoba fizyczna zatrudniona w ramach umowy cywilno-prawnej, które na podstawie 
zawartej umowy z Zarządem  zobowiązane jest do prowadzenia księgowości Stowarzyszenia 
według zasad określonych w stosownych przepisach o gospodarce finansowej i rachunkowości, 
przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność w tym zakresie. Za kontakty z księgowością oraz 
finanse stowarzyszenia odpowiada przed zarządem Dyrektor Biura. Wymaga się by firma lub 
jej właściciel nie był członkiem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha 
Gór 

                                                § 16 

Biuro Rachunkowe  odpowiada za prawidłowe i bieżące prowadzenie księgowości oraz 
sprawozdawczości finansowej, terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności za :  
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1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,  

2) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd 
Statystyczny,  

3) tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej 
Stowarzyszenia,  

4) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg 
rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,  

5) bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej 
organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,  

6) rejestracja operacji gospodarczych - finansowych,  

7) analiza dokumentów finansowych,  

8) dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami 
rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS,  

9) sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów 
podatkowych i ZUS,  

10) udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez 
uprawnione organa kontrolne,  

11) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,  

12) prowadzenie kartotek wynagrodzeń,  

13) sporządzanie list płac,  

14) regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,  

15) prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,  

16) odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych,  

17) wyplata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań 
dotyczących zatrudnienia i funduszu płac,  

18) prowadzenie dokumentacji analitycznej  składek członków zwyczajnych i 
wspierających,  

19) prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie                                   
z obowiązującymi przepisami prawa,  

20) sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-
księgową Stowarzyszenia. 

 

 


