1. CHARAKTERYSTYKA LGD.
1.1.

Forma prawna i nazwa stowarzyszenia
Forma prawna partnerstwa – Stowarzyszenie „specjalne” posiadające osobowość prawną
Nazwa
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ujście Baryczy Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz

1.2.

Opis obszaru

Obszar LGD Ujście Baryczy obejmuje 3 gminy województwa dolnośląskiego wchodzące w skład
powiatu górowskiego – Góra, Niechlów oraz Wąsosz. Teren ten połoŜony jest w północnej części
województwa dolnośląskiego. Obszar połoŜony jest na styku 3 województw – wielkopolskiego,
lubuskiego i dolnośląskiego. Graniczy od północy i północnego – wschodu z gminami powiatu
leszczyńskiego i rawickiego (województwo wielkopolskie), od zachodu z powiatem wschowskim
(województwo lubuskie) oraz gminami Jemielno, Głogów, Pęcław, śmigród, Prusice, Rudna połoŜonymi
w województwie dolnośląskim.
Wszystkie gminy partnerstwa naleŜą do zlewni rzeki Baryczy prawostronnego dopływu rzeki Odry.
Powierzchnia obszaru objętego Lokalną Strategia Rozwoju wynosi 614,35 km2. Teren ten zamieszkuje
(wg danych z 31 grudnia 2013 r. osób zameldowanych na pobyt stały) 33 237 mieszkańców, Na 1 km2
przypada 54,1 mieszkańców.
Obszar LGD Ujście Baryczy na tle województwa dolnośląskiego

1.3 POTENCJAŁ LGD i tworzenie partnerstwa
1.3.1. Opis sposobu powstania i doświadczenie LGD
LGD „UJŚCIE BARYCZY” działa w formie stowarzyszenia. W Krajowym Rejestrze Sądowym
zarejestrowana została pod numerem: 0000313176 w dniu 8 września 2008 roku.
LGD „UJŚCIE BARYCZY” uczestniczyła we wcześniejszym okresie programowania w realizacji
podejścia Leader w ramach PROW 2007-2013
Początek budowania partnerstwa związany jest z inicjatywą władz gmin Góra, Niechlów, Wąsosz oraz
Powiatu Górowskiego, na rzecz realizacji programu Leader w Powiecie Górowskim. Zaowocowało to
podpisaniem w dniu 11.12.2007 roku „Deklaracji współpracy na rzecz powstania Lokalnej Grupy
Działania na obszarze powiatu górowskiego”. Grupa zaangaŜowana w proces budowania partnerstwa
składała się z osób, zaangaŜowanych w pracę nad strategią rozwoju, reprezentujących sektor
publiczny, społeczny i gospodarczy. W ramach prac tej grupy wypracowane zostały zapisy statutu,
zorganizowane spotkanie załoŜycielskie, na którym wybrano organy stowarzyszenia oraz
przeprowadzono proces rejestracji Lokalnej Grupy Działania. W latach 2009 – 2015 LGD Ujście
Baryczy realizowała zadania zgodne z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego na wdraŜanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013.
1.3.2. reprezentatywność LGD – opis członków, sektorów itp.
LGD „UJŚCIE BARYCZY” jest partnerstwem trójsektorowym, tzn. jego członkami są osoby
reprezentujące 3 sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny.
LGD „UJŚCIE BARYCZY” liczy w 61 członków. Wszyscy członkowie są członkami zwyczajnymi,
co oznacza, Ŝe posiadają oni pełnię praw członka LGD. Statut LGD „UJŚCIE BARYCZY” przewiduje
równieŜ członków wspierających i honorowych, jednak aktualnie stowarzyszenie nie zrzesza takich
członków.
Skład LGD moŜe być w kaŜdym czasie rozszerzony o nowych członków. Procedurę tę określa statut
LGD „UJŚCIE BARYCZY”. Określone jest tam, Ŝe członkowie LGD dzielą się na zwyczajnych,
honorowych
i wspierających. Członkami mogą być zarówno osoby fizyczna jak i prawne spełniające warunki
określone w statucie. Statut określa równieŜ przypadki, w których następuje utrata członkowska.
Strukturę członków LGD „UJŚCIE BARYCZY” przedstawia poniŜsza tabela
PŁEĆ*)
SEKTOR

GMINA

męŜczyźni
kobiety
publiczny
gospodarczy
społeczny
Góra
Niechlów
Wąsosz
Spoza obszaru LGD

31
30
23
13
25
37
7
13
4

*)

płeć członków LGD będących osobami prawnymi określono wg. ich reprezentantów

1.3.3. Rada LGD
Organem decyzyjnym w LGD „UJŚCIE BARYCZY” jest Rada, licząca 11 członków.
W strukturze organu decyzyjnego na uwagę zasługuje fakt, Ŝe zasiadają w nim przedstawiciele
wszystkich sektorów i wszystkich gmin z obszaru objętego Lokalna Strategią Rozwoju z zachowaniem
zasady, iŜ Ŝaden z sektorów nie jest reprezentowany przez więcej niŜ 49% członków.
Strukturę Rady LGD przedstawia poniŜsza tabela: PROPOZYCJA!
Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Sektor

Gmina

Doświadczenie

1.

Ludwik Skoczylas

Przewodniczący

publiczny

Góra

Przewodniczący Rady LGD
w ramach PROW 20072014

z-ca
ElŜbieta Maćkowska przewodniczą cego

publiczny

Góra

Członek Rady LGD w
ramach PROW 2007-2014

2.
3.

Halina Mielnik

sekretarz

publiczny

Wąsosz

4.

Teresa Sibilak

członek

Społeczny

Góra

5.

BoŜena
Zajączkowska

członek

Społeczny

Góra

6.

Maria Michta

członek

7.
8.

Arkadiusz Gortych
Marzena Myszorek

członek
członek

9.

Zbigniew Mikoluk

członek

10.

Ryszard Pietrowiak

członek

11.

Bartosz Wawrzyniak

członek

Członek Rady LGD w
ramach PROW 2007-2014
Członek Rady LGD w
ramach PROW 2007-2014
-

Członek zarządu LGD w
ramach PROW 2007-2013
Społeczny
Góra
Gospodarczy Góra
realizował 5 projektów
Gospodarczy Góra
inwestycyjnych w ramach
PROW 2007-2013
Członek Rady LGD w
Gospodarczy Niechlów
ramach PROW 2007-2014
Realizował 2 projekt własny
gospodarczy Góra
w ramach PROW 2007-2014
Społeczny

Wąsosz

W strukturze organu decyzyjnego na uwagę zasługuje fakt, Ŝe zasiadają w nim przedstawiciele
wszystkich sektorów i wszystkich gmin z obszaru objętego Lokalna Strategią Rozwoju. Sektor publiczny
jest reprezentowany przez 27,2% członków, społeczny 36,4% a gospodarczy 36,4% . śadna z grup
interesu nie posiada powyŜej 49% praw głosu. Wszyscy członkowie Rady LDG zostali uczestniczyli w
szkoleniu dotyczącym zasad funkcjonowania i obowiązków Rady.
1.3.4. zasady funkcjonowania LGD
Zasady i procedury funkcjonowania LGD „UJŚCIE BARYCZY” określają poniŜsze dokumenty
wewnętrzne:
1) statut stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra-NiechlówWąsosz,

2)
3)
4)
5)
6)

regulamin Walnego Zebrania Członków,
regulamin Zarządu,
regulamin Rady,
regulamin Komisji Rewizyjnej.
regulamin biura LGD

W jaki sposób są uchwalane i zmieniane
Działalność władz stowarzyszenia wspomagana będzie i obsługiwana przez biuro LGD. Pracownicy
biura nie mogą być członkami Rady.
Biuro Lokalnej Grupy Działania „UJŚCIE BARYCZY” mieści się w budynku administracyjnym Urzędu
Miasta i Gminy w Górze, przy ul. Mickiewicza 1. Biuro zlokalizowane jest w lokalu nr 200 i 201 na II
piętrze budynku.
Pomieszczenie 200 (właściwe biuro) ma powierzchnię 28,29 m2 . Istnieje w nim 2 stanowiska pracy z
dogodną moŜliwością przyjmowania i obsługi interesantów. Powierzchnia biura daje takŜe moŜliwość
organizowania małych spotkań w grupie ok. 10 osób. MoŜliwość spotkań do 30 osób daje natomiast
sala narad Urzędu Miasta i Gminy w Górze, z której Lokalna Grupa Działania będzie mogła korzystać
na mocy porozumienia zawartego z Burmistrzem Góry.
Pomieszczenie 201 o powierzchni 18,30 m2 słuŜyć będzie jako archiwum Lokalnej Grupy Działania,
a takŜe zaplecze do przechowywania bieŜących dokumentów. Opis warunków technicznych i
lokalowych biura stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Strategii.
Zakłada się zatrudnienie 2 pracowników w biurze LGD, z alternatywą zwiększenia zatrudnienia do 3
osób w sytuacji , gdy nagromadzenie obowiązków zatrudnionych dotąd osób przewyŜszy moŜliwości
rzetelnej obsługi interesantów i biura. Nastąpi wówczas proporcjonalny podziała zadań i obowiązków.
Obecnie obsługa rachunkowo księgowa prowadzona jest przez zewnętrzne biuro rachunkowe.
Dopuszcza się ewentualność zatrudnienia księgowego do prowadzenia dokumentacji księgowej
Lokalnej Grupy Działania w ramach umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin.
Opis stanowisk pracy w biurze polegający na wyszczególnieniu stanowisk pracy wraz z określeniem
zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników biura, a takŜe wymagań koniecznych
i poŜądanych do pracy w biurze określa załącznik nr 7 do niniejszej Strategii.
W odrębnym załączniku do niniejszej Strategii (załącznik nr 8) określona została procedura naboru
na stanowiska pracy w biurze LGD.
LGD w swojej działalności kierować się teŜ będzie zasadami: otwartości, jawności i przejrzystości.
Zasady te realizowane będą poprzez ścisłe przestrzeganie przepisów prawnych oraz dokumentów
wewnętrznych regulujących działalność LGD oraz postanowień niniejszej Strategii, a takŜe za
pośrednictwem strony internetowej LGD oraz bieŜące informowanie o swojej działalności za
pośrednictwem prasy lokalnej. oraz strony internetowej. Zarówno statut jak i wszelkie regulaminy i
procedury zostaną publicznie udostępnione na stronie internetowej LGD.
1.3.5. potencjał ludzki a regulaminy władz
Członkowie Lokalnej Grupy Działania „UJŚCIE BARYCZY”, w większości posiadają doświadczenie
w zakresie pozyskiwania środków „unijnych”. Większość członków wykazała, Ŝe realizowała projekty
związane z PROW, bądź inne projekty na obszarze wiejskim.
Doświadczenia u członków LGD wynika z zaangaŜowania w działania związane z wdraŜaniem LSR,
nabywaniem umiejętności i aktywizacją realizowaną przez LGD Ujście Baryczy. Członkowie
zaangaŜowani w pracę na rzecz LGD poosiadają odpowiednie kompetencje do tworzenia i zarządzania
procesami rozwoju lokalnego. Członkowie Rady LGD przeszli przeszkolenie dot. zasad funkcjonowania
rady i procedury wyboru wniosków. W razie zmiany w obrębie rady, kaŜdy nowy członek będzie

zobowiązany do uzupełnienia procesu szkoleniowego.
Regulaminy Rady, Zarządu, biura LGD zawierają minimalne wymagania kompetencyjne, w stosunku do
osób będących członkami lub pracownikami tych organów

2.

Partycypacyjny charakter LSR – opis jak tworzono lsr
W procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju aktywnie uczestniczyli przedstawicieli
mieszkańców całego obszaru LGD. Mieszkańcy za pośrednictwem ogłoszeń, plakatów,
informacji na stronie www i portalu społecznościowego oraz podczas anonsów
indywidualnych zostali poinformowani o procesie tworzenia strategii z udziałem
społeczności lokalnej. Na stronie internetowej LGD zamieszczono harmonogram spotkań z
określeniem grup docelowych.
W tworzeniu strategii wykorzystano następujące narzędzia:
• Analiza ankiet
• Spotkania fokusowe
• Spotkania otwarte
• Forum lokalne
• Konsultacje indywidualne
Ankiety sporządzone zostały przez biuro LGD i dotyczyły działalności stowarzyszenia,
zadań proponowanych do realizacji, oczekiwań społecznych oraz napotykanych trudności.
Kolejna ankieta skierowana była do przedsiębiorców. Ankiety w formie dokumentu do
pobrania zamieszczone zostały na stronie internetowej LGD, rozdysponowane zostały do
gmin członkowskich oraz przesyłane były pocztą elektroniczną do członków i sympatyków
stowarzyszenia. RównieŜ podczas innych spotkań zachęcano do wypełnienia ankiety.
Zebrano 89 ankiet i poddano je analizie.
Spotkanie otwarte – spotkania przeznaczone dla ogółu społeczności zamieszkującej dany
teren, nie uwzględniające Ŝadnej kategoryzacji uczestników.
Konsultacyjne te poświęcone były w szczególności poznaniu mocnych i słabych stron,
szans i zagroŜeń regionu, omówieniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Uczestnikami
spotkań byli zarówno członkowie LGD jak i osoby nie będące członkami, przedstawiciele
róŜnych sektorów, środowisk, organizacji oraz osoby z tzw. grup defaworyzowanych. Na
spotkaniach konsultacyjnych utworzyły się grupy robocze, które uczestniczyły w spotkaniach
fokusowych.
Spotkania fokusowe, wywiad fokusowy - inaczej moderowana dyskusja na konkretny
temat prowadzona z zebraną w jednym miejscu grupę ludzi. W wywiadzie fokusowym
najczęściej bierze udział badacz – moderator i grupa kilku - kilkunastu osób.
Spotkania fokusowe zostały przeprowadzone w kilku grupach – przedstawiciele władz gmin
członkowskich, zespoły robocze wyłonione podczas spotkań otwartych, które miały miejsce
w kaŜdej gminie członkowskiej, przedstawiciele róŜnych branŜ
Forum lokalne

Spotkanie skupione na konkretnym obszarze tematycznym. Pozwala członkom danej
społeczności wziąć udział w dyskusji dotyczącej waŜnych kwestii. Uczestnicy Forum mają
moŜliwość zwrócić się z pytaniem jak równieŜ zgłaszać swoje opinie i propozycje.
uczestniczą w nim mieszkańcy danego obszaru, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele
innych działających na danym terenie instytucji i zrzeszeń (np. organizacji pozarządowych),
Tak dobrana grupa powinna liczyć ok. 20 osób.
Forum lokalne nie jest gremium decyzyjnym – jego celem jest dostarczenie interesariuszom
wiadomości na temat podejmowanych przez władze działań i ich polityki oraz ich
konsultowanie.
Opis metod zaangaŜowania społecznego stosowanych w przygotowaniu LSR
Etap
Metoda
uczestnicy
Definiowanie
potrzeb
i Spotkanie otwarte
Mieszkańcy obszaru
problemów
Ankieta
członkowie LGD
Określanie celów i ich hierarchii Spotkania otwarte, spotkania Mieszkańcy obszaru
fokusowe, ankieta
członkowie LGD, grupy
defaworyzowane
Poszukiwanie rozwiązań
Ankieta, spotkania fokusowe, Mieszkańcy,
branŜowe, forum lokalne
przedstawiciele
grup
defaworyzowanych,
przedsiębiorcy
Formułowanie wskaźników
Forum
lokalne,
spotkanie Mieszkańcy obszaru
fokusowe, spotkania indywidualne członkowie LGD, władze
gmin członkowskich
Identyfikacja grup docelowych Wywiady z przedstawicielami Pracownicy i członkowie
strategii,
Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy wymienionych podmiotów i
w tym defaworyzowanych
Społecznej,
Powiatowego instytucji, przedsiębiorcy
Centrum
Pomocy
Rodzinie,
Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
ankieta

3.

DIAGNOZA

3.1. Grupy mieszkańców szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji LSR oraz problemów i
obszarów interwencji odnoszących się do tych grup
Na podstawie ankiet, wywiadów fokusowych ( Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej,
Centrum Profilaktyki Alkoholowej) określono grupy mieszkańców szczególnie naraŜonych na
defaworyzację.
Grupa
beneficjentów
Osoby
niepełnosprawne

Problem
•
•

Sposób rozwiązania problemu

Ograniczony dostęp do rynku •
pracy
Brak akceptacji społecznej

Szkolenia w zakresie tworzenia miejsc
pracy dla osób niepełnosprawnych
oraz ich pracodawców

•

Ograniczone zaangaŜowanie •
w działania społeczne
•

Osoby
młode •
wkraczające na •
rynek pracy

Niedostateczna oferta pracy
•
Brak wiedzy na temat
moŜliwości
prowadzenia
działalności gospodarczej
•

•
•
•

Utrudniony dostęp do dóbr •
kultury
•
Niska samoocena
•
Brak pracy
•

•
•

Brak zaangaŜowania
Zły stan zdrowia

Kobiety
mieszkające na
wsi, niepracujące;
kobiety wracające
na rynek pracy
Osoby 50 +

•
•

Działania prospołecznie na rzecz
akceptacji niepełnosprawności
Włączanie osób niepełnosprawnych w
działania LGD,
Szkolenia w zakresie tworzenia miejsc
pracy dla osób młodych oraz ich
potencjalnych pracodawców
Pomoc dla osób tworzących miejsce
pracy
Warsztaty i szkolenia
Zajęcia podnoszące umiejętności
Szkolenia dot. tworzenia miejsc pracy
Aktywizacja społeczne
Działania aktywizacyjne, w tym
prozdrowotne
Wykorzystanie potencjału wiedzy osób
doświadczonych

Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze wynika iŜ świadczenia pienięŜne i niepienięŜne w roku
2014 przyznano 1912 osobom, co przekłada się na 3062 osoby w rodzinach osób objętych pomocą.
Głównym powodem trudnej sytuacji Ŝyciowej beneficjentów świadczeń socjalnych jest ubóstwo,
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność społeczna. Na przestrzeni ostatnich
lat obserwuje się wzrost zapotrzebowania na świadczenia socjalne.
PODSUMOWANIE:
Demograficzne dane statystyczne potwierdzają problemy wynikające z diagnozy społecznej: bardzo
wysokie bezrobocie, niski przyrost naturalny, ubytek liczby ludności, spadek ilości osób w wieku
produkcyjnym, wzrost ilości osób w wieku poprodukcyjnym, brak wykorzystania potencjału osób w
wieku poprodukcyjnym.
WYZWANIE:
Utrzymujące się niekorzystne dla obszaru tendencje stanowią wyzwanie dla lokalnych
samorządów i organizacji NGO.
- rozwój działań skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, rozwój infrastruktury
związanej ze spędzaniem czasu wolnego, działania w kierunku tworzenia i utrzymania miejsc pracy
działania mające na celu zwiększenia potencjału osób wykluczonych lub zagroŜonych
wykluczeniem z rynku pracy i Ŝycia społecznego.

3.2. Charakterystyka gospodarki regionu
Uwarunkowania społeczne i demograficzne
Według danych z 31 grudnia 2013 roku obszar Ujścia Baryczy zamieszkuje 33 237 mieszkańców,
z czego:
 16766 to kobiety a 16 471 to męŜczyźni.
 15 210 to mieszkańcy miast, a 18 027 to mieszkańcy wsi

W stosunku do roku 2009 liczba mieszkańców spadła o 1,4 %
Obszar Ujścia Baryczy to głównie tereny rolnicze. Około 65% obszaru to uŜytki rolne. Obszar ten naleŜy
do obszaru ONW nizinnego strefy nizinnej I. W strukturze gospodarstw rolnych zdecydowani
przewaŜają gospodarstwa indywidualne. Według danych ARIMR w roku 2015 na obszarze istniało
1620 gospodarstw rolnych o powierzchni pow. 1 ha. Wiodącymi kierunkami produkcji rolnej są:
produkcja roślinna oraz w mniejszym zakresie hodowla zwierząt. W hodowli dominuje trzoda chlewna,
bydło i drób.
Wg danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze poziom bezrobocia dla obszaru Ujścia Baryczy w
roku 2013 wyniósł 28,3%. Ilość osób pracujących na 1000 ludności wynosiła od 81 do 132 (średnio dla
powiatu górowskiego 107). Spośród wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy 27% osób jest
trwale bezrobotna ( pow. 2 lat), 31 % stanowią bezrobotni w wieku 25-34 lat, 34 % osób posiada
wykształcenie zawodowe a 32% - gimnazjalne lub niŜsze.

Strukturę ludności zdefiniowano na podstawie struktury wiekowej, istotnej dla określenia potencjalnych
grup docelowych działań realizowanych przez LGD, w tym zasobów siły roboczej, zasilających rynek
pracy 2013 r.

Osoby w wieku produkcyjnym (z podziałem na kobiety i męŜczyzn)
Mieszkańcy obszaru w wieku produkcyjnym:
Gmina

Góra miasto
Góra gmina
Niechlów
Wąsosz
miasto
Wąsosz
gmina
Ogółem
mieszkańców:
33237

Gęstość
zaludnienia

15-59 lat
kobiety

%
ogółu

15-64 lata
męŜczyźni

%
ogółu

ogółem
męŜczyźni
i kobiety

%
ogółu

3989
2507
1582

12,00
7,5
4,76

4410
3019
1863

13,27
9,08
5,61

8399
5526
3445

25,27
16,63
10,36

902
33
34

867

2,61

1001

3,01

1868

5,62

856

1401

4,21

1690

5,08

3091

9,30

24

10346

31,13

11983

36,05

22329

67,18

54,1

Źródło: GUS
Ludność obszaru jest w przewaŜającej części w wieku produkcyjnym. Niestety w strukturze ludności
procentowo więcej jest osób w wieku poprodukcyjnym (5567) niŜ przedprodukcyjnym (5341).
Przyrost naturalny wg danych GUS
Góra
Obszar
miasto
Przyrost naturalny w 2013 r.
-1,3
Przyrost naturalny w 2014 r.
1,7

Góra
obszar wiejski
0,8
2,4

Niechlów
gmina
-1,4
2,4

Wąsosz
miasto
-1,4
-4,7

Wąsosz
obszar wiejski
1,1
0,4

Teren Ujścia Baryczy to głównie obszary rolnicze, z przewagą gospodarstw indywidualnych, co

spowodowało Ŝe na tym terenie rozwinął się głównie przemysł przetwórstwa spoŜywczego. Do tych
zakładów moŜna zaliczyć między innymi Spółdzielnię Mleczarską "Demi", Przedsiębiorstwo Przemysłu
Ziemniaczanego, Zakłady ZboŜowo Młynarskie "PZZ", Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego
"Runoland", "Społem" Powszechna Spółdzielnia SpoŜywców.
Poza branŜą spoŜywczą na terenie ziemi górowskiej występuje jeszcze przemysł maszynowy,
odzieŜowy, budowlany, transportowy, drzewny oraz wydobywczy. BranŜe te są słabiej reprezentowane
niŜ branŜa spoŜywcza.
3.3. Opis rynku pracy
NajpowaŜniejszym problemem lokalnego rynku pracy jest bezrobocie. Jest ono przede wszystkim
skutkiem likwidacji w latach dziewięćdziesiątych Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz recesji w
przemyśle. Gwałtowność procesu restrukturyzacji rolnictwa i gospodarki obszaru oraz brak większych
nowych inwestycji, które mogłyby zrównowaŜyć braki na rynku pracy spowodowały, Ŝe duŜa liczba
mieszkańców pozostaje bez zatrudnienia. Na koniec 2013r. poziom bezrobocia dla całego powiatu
wyniósł 28,3%. z czego na 3415 bezrobotnych zarejestrowanych na obszarze powiatu 3073 osoby
przypadają na gminy wchodzące w skład LGD. Dominują pośród bezrobotnych osoby, które pozostają
bez zatrudnienia od ponad roku. Badania wskazują, Ŝe osoby pozostające bez pracy przez tak długi
okres mają duŜo większe problemy z ponowną adaptacją do warunków pracy niŜ pozostający bez pracy
przez kilka miesięcy. Osoby te cechują się dodatkowo niskim poziomem wykształcenia oraz zagroŜone
są patologiami społecznymi (alkoholizm, przemoc domowa etc.). Sytuacja ta ma powaŜny wpływ na
negatywną sytuację ekonomiczną rodzin obszaru oraz na fakt, Ŝe są oni w duŜej części beneficjentami
pomocy społecznej.
W 2015 roku na obszarze Ujścia Baryczy zarejestrowanych było w sumie 1624 podmioty
gospodarczych. Jednak w gminach miejsko – wiejskich (Góra i Wąsosz) jedynie około 25% podmiotów
działa na obszarach wiejskich. W ostatnich latach zauwaŜa się spadek ilości podmiotów gospodarczych
na obszarze. W stosunku do roku 2009 ilość podmiotów gospodarczych zmniejszyła się o 25 %,
jednak Sytuacja ta równieŜ skutkuje zwiększającym się bezrobociem i odpływem ludzi młodych z
obszaru. Gminy próbują zachęcać przedsiębiorców do inwestowania na swoim terenie głównie za
pomocą systemu ulg podatkowych czy tworzeniem specjalnych stref inwestycyjnych (miasto Góra).
PoniŜsza tabela obrazuje najczęściej reprezentowane gałęzie gospodarki występujące na obszarze
LGD w roku 2014 ( dane GUS – opracowanie własne)
Obszar
Kategoria działalności
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo
Przetwórstwo przemysłowe
budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny
Transport
Zakwaterowanie
i
usługi
gastronomiczne
Informacja i komunikacja
Działalność
finansowa
i
ubezpieczeniowa
Działalność w zakresie usług
administrowania

Góra

Wąsosz

Niechlów

miasto

gmina

miasto

gmina

12

33

14

12

25

100
163
326
32

38
85
141
16

15
51
65
7

24
34
87
16

13
41
77
15

20

6

5

7

2

20

4

5

3

2

20

36

14

6

12

245

19

13

6

10

edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna
Działalność związana z kulturą
Pozostała działalność usługowa

51

19

9

12

9

81

16

11

19

10

23
87

3
36

6
21

8
23

3
10

Analiza danych i ankiet wskazała wystarczającą ilość obiektów handlowych, kulturalnych, finansowych i
transportowych. Ewidentnie brakuje działalności związanych z obsługą potencjalnego ruchu
turystycznego – wypoŜyczalni sprzętu, usług przewodnictwa turystycznego,
punktów
gastronomicznych, usług agroturystycznych, punktu sprzedaŜy produktów lokalnych. Istnieje równieŜ
zapotrzebowanie na wszelką działalność techniczną – projektowanie, wykonawstwo, mechanika oraz
usługi opiekuńcze skierowane głównie do osób starszych. Na obszarze działa tylko jedna spółdzielnia
socjalna w Wąsoszu, jednak analiza własna wskazuje i potencjał i zapotrzebowanie na tego rodzaju
działalność.
Poza lokalnym rynkiem pracy pozostają:
 Osoby długotrwale bezrobotne
 Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
 Osoby do 25 roku Ŝycia
 Osoby samotnie wychowujące dzieci
 Osoby 50 +
 Osoby po odbyciu kary w zakładzie karnym
 Osoby niepełnosprawne
3.4. Aktywność sektora społecznego obszaru LGD
Według danych Starostwa Powiatowego w Górze (grudzień 2015 roku) na obszarze Ujścia Baryczy
działają następujące organizacje pozarządowe:
Lp.

Nazwa Organizacji

ilość

1.
2.
3.
4.

Stowarzyszenia ( wpisane do KRS)
Fundacje
Stowarzyszenia zwykłe
Ochotnicze StraŜe PoŜarne

53
3
3
8

5.
6.

Uczniowskie Kluby Sportowe
Kluby Sportowe

8
10
77

Razem organizacji

Większość organizacji działa na terenie gminy Góra. Zajmują się głównie sprawami związanymi ze sferą
społeczną – działania na rzecz niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieŜy, przeciwdziałania
uzaleŜnieniom, na rzecz upowszechniania i rozwoju edukacji. W mniejszej ilości w sferze sportu czy na
rzecz rozwoju gospodarczego. Pojedyncze organizacje zajmują się zachowaniem tradycji historyczno –
kulturalnych regionu (Towarzystwo Miłośników Ziemi Górowskiej). Z powodzeniem funkcjonują
stowarzyszenia mające na celu rozwoju obszarów wiejskich i własnej miejscowości (np. Naratów,
Ślubów, Witoszyce). Działalność tego rodzaju jest odzwierciedleniem ducha Leadera – kreatywnego i
wspólnego podejścia do rozwiązywania problemów społeczności wiejskich. Stowarzyszenia mają
doświadczenie w aplikowaniu o środki z PROW, głównie LEADER. Społeczności wiejskie są

przygotowane do korzystania z narzędzi przewidzianych w LSR dla wiejskich inicjatyw. Nie moŜna
zapominać równieŜ o pręŜnie działających na obszarze Kołach Gospodyń Wiejskich, z których
większość ma charakter nieformalny, jednak obecnie trwa proces nadawania KGW ram prawnych.
Aktywność społeczna na obszarze wymaga jednak dalszego i systematycznego wsparcia, szczególnie
obszarów wiejskich. Wsparcie to powinno dotyczyć głównie zakładania organizacji pozarządowych,
animacji lokalnej, nabywania nowych umiejętności, prozdrowotnego trybu Ŝycia, zachowań
proekologicznych itp. W ramach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminie Niechlów powstała
w roku 2015 Rada Seniorów Gminy Niechlów pełniąca funkcje doradczą w lokalnym samorządzie.
WaŜne dla obszaru decyzje są konsultowane ze społecznością w formie debaty, spotkań
konsultacyjnych, ankiet i innych form partycypacji społecznej.
3.5. Wskazanie problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów ubóstwa i
wykluczenia społecznego oraz skali tych zjawisk.
Procent mieszkańców objętych pomocą społeczną w gminach objętych LSR
rok
2012
2009
2010
2011
Gmina
Góra
16
16
15,5
15
Niechlów
15
15,0
13,5
13
Wąsosz
13
14,5
15
15,5

2013
16
13
16

Jak moŜna zawaŜyć ilość osób objętych pomocą społeczną jest bardzo wysoki na obszarze wszystkich
gmin LGD Ujście Baryczy, ponad dwukrotnie przekraczający średnią wojewódzką i niestety nie
wykazuje tendencji spadkowych. PowyŜsza sytuacja jest ściśle powiązana ze strukturalnym
bezrobociem na obszarze. Najczęstszymi powodami przyznania pomocy jest ubóstwo, bezrobocie,
choroba, niepełnosprawność, niewydolność opiekuńcza, alkoholizm, bezdomność i przemoc w rodzinie.
Dostęp mieszkańców obszaru LSR do sieci wod-kan-gaz w roku 2013 (%)
Sieć
wodociągowa kanalizacyjna
gazowa
Gmina
Góra
93,5
61,0
60,4
Niechlów
93,9
9,0
0,0
Wąsosz
88,0
9,3
14,4
Dostęp do sieci systematycznie się zwiększa. W celu zwiększenia dostępu do systemu kanalizacyjnego
gminy w minionych latach uruchomiły system wspierania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
co przyczyniło się do zmniejszenia ilości „dzikich” przyłączy kanalizacyjnych do cieków wodnych.
W oparciu o działania diagnostyczne wykazano szereg współistniejących problemów społecznych:

3.6. Spójność wewnętrzna obszaru
O spójności obszaru stanowi jego dziedzictwo kulturowe, historyczne, przyrodnicze, społeczne i
terytorialne. Wszystkie gminy LGD Ujście Baryczy połoŜone są na obszarze powiatu górowskiego
tworząc region spójny terytorialnie i administracyjnie. Bardzo istotnym czynnikiem decydującym o
spójności obszaru jest jego przeszłość historyczna. Dziedzictwo kulturowe na obszarze Ujścia Baryczy
podobne jest do uwarunkowań charakterystycznych dla całego Dolnego Śląska. W 1945 roku
opuszczonego przez dotychczasowych gospodarzy, w których miejsce pojawiła się, wraz z

przesiedleńcami, róŜnorodność tradycji kulturowych, zwyczajów i obrzędów. Elementem, który
szczególnie spoił mieszkańców tego obszaru jest religia oraz wynikające z wielu zmian
administracyjnych poczucie peryferyjności geograficznej. Tradycja, kultura, historia i szeroko pojęte
dziedzictwo kulturowe stanowi podstawę spójności obszaru i stwarza moŜliwość opracowania oferty
skierowanej zarówno do mieszkańców regionu jak turystów, coraz liczniej odwiedzających LGD.

Dziedzictwo kulturowe
Nawrót zainteresowania ludowością i tradycją obserwuje się od lat 90-tych XX wieku. Organizowane
zaczęły być min. cykliczne konkursy piosenki Lwowskiej i Wileńskiej, Festiwal Kultury Ludowej, Festiwal
Folkloru, Wystawa Rękodzielnictwa i Twórczości Ludowej Ziemi Górowskiej. Artyści ludowi z obszaru
Ujścia Baryczy zajmują się głównie hafciarstwem i koronkarstwem, tkactwem, florystyką, malarstwem,
rzeźbiarstwem i kowalstwem artystycznym. W badaniach przeprowadzonych na potrzeby LSR
zidentyfikowano około 30 artystów ludowych i rękodzielników. Ponadto działają zespoły ludowe
„Niezapominajki”, „Starogórowianki”, „Wąsoszanki”, „Wronowianki” czy nowopowstali „Osetnopolanie”.
Ich działalność wymaga jednak organizacyjnego i finansowego wsparcia. Pomimo duŜego potencjału,
gorzej wygląda sytuacja z lokalnymi produktami kulinarnymi. Trwają prace nad wyłonieniem produktu
lokalnego. Temu zagadnieniu będzie między innymi poświęcony planowany Projekt współpracy, którego
celem jest równieŜ promocja lokalnej zdrowej i unikatowej kuchni, bazującej na miejscowych
produktach. Koła gospodyń wiejskich wytwarzają róŜnorodne i oryginalne wypieki, pierogi ruskie
Osetynki, róŜne gatunki miodu. Część z tych produktów dostępna jest podczas lokalnych imprez oraz
bierze udział w konkursach kulinarnych.. Pomocne w rozwoju kulinarnego produktu lokalnego powinno
być wsparcie dla ekologicznego i tradycyjnego sposobu gospodarowania i przemysłu spoŜywczo –
przetwórczego oraz stworzenie wspólnej marki dla lokalnych usług i produktów.

Na obszarze Ujścia Baryczy znajdują się liczne obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków. Są
to głównie kościoły, zespoły pałacowo – folwarczne, pałace, zespoły zamkowe i pałacowo - parkowe,
wiatraki, spichlerze czy historyczny układ architektoniczny miejscowości (Czernina, Góra, Wąsosz). Na
obszarze Ujścia Baryczy istnieje równieŜ wiele przykładów zabytkowej małej architektury (krzyŜe
pokutne, kapliczki, cmentarze etc.). WaŜniejsze z tych zabytków to:
 WieŜa Głogowska w Górze - część umocnień miejskich; zbudowana w XV wieku pełniła rolę wieŜy
obronnej przy bramie głogowskiej (stąd jej nazwa);
 Mury obronne w Górze - pozostałość średniowiecznych fortyfikacji miejskich;
 WieŜa Ciśnień w Górze - potęŜna, monumentalna budowla wolnostojąca
 Więzienie w Górze - dawna baszta obronna, wchodząca w skład umocnień miejskich; pełnił funkcję
wieŜy straŜniczej mieściła się tam zbrojownia, pomieszczenia dla straŜników, równieŜ więzienie
 Kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej – obiekt gotycki o barokowym wnętrzu. zachwyca
przepychem, bogactwem i rozmiarem
 Kościół p.w. BoŜego Ciała - połoŜony w odległości ok. 2 km od centrum miasta; budowla
późnogotycka, (XV/XVI wiek) wzniesiona na miejscu wcześniejszego obiektu sakralnego. We
wnętrzu zachwyca ambona z 1571 r.; obok świątyni znajdują się tzw. "święte schody", które od
XVIII w. były celem pielgrzymek; przy kościele p.w. BoŜego Ciała na przełomie XVII/XVIII w.
powstała Kalwaria, składająca się z Drogi KrzyŜowej wiodącej z miasta na wzgórze kalwaryjskie,
otoczone stacjami męki pańskiej;

 Kościół filialny Niepokalanego Serca NMP w Wąsoszu - gotycki, na miejscu wcześniejszego
wzmiankowanego w 1290 r.; ołtarz główny barokowy z rzeźbami św. Piotra i Pawła.
 Kościół paraf. Św. Józefa Oblubieńca w Wąsoszu - powstał w latach 1893-94, neogotycki, na
miejscu wcześniejszego z 1788 r.
 Zamek ksiąŜęcy w Wąsoszu - wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w XVI wieku; w XVIII w.
przekształcony w pałac barokowy.
 Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim - z 1617 r., restaurowany w XIX wieku,
orientowany, barokowy, na planie krzyŜa greckiego, konstrukcji szkieletowej z cegłą i gliną
tynkowaną; ambona barokowa z 1674 r.
 Kościół p.w. św. Stanisława biskupa w Czeladzi Wielkiej - wybudowany w XV wieku, gotycki,
przebudowany w XVII wieku, restaurowany w 1966 r., w latach 1520-1945 protestancki.
 Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Ługach - wybudowany w 1788 r., halowy, murowany,
załoŜony na planie krzyŜa łacińskiego; na placu przed kościołem zlokalizowany pomnik poległych w
I wojnie światowej, ok. 1920 r.
 Kościół p.w. Królowej Świata w Sądowelu - pierwotnie w Sądowelu istniał juŜ w roku 1260
kościół p.w. Św. Agaty, zachowana budowla pochodzi z 2 poł. XIX wieku; do 1945 r. kościół
ewangelicki.
 Kościół p.w. św. Marcina w Sicinach - barokowy kościół z 1736 r.; po raz pierwszy kościół
w Sicinach wzmiankowany był w 1289 r., niezwykle cenna budowla warta odwiedzenia
 Kościół parafialny Św. Michała w śabinie - wzniesiony przed 1326 r., wczesnogotycki, zachował
dwa wczesnogotyckie portale kamienne i ciekawe fryzy rombowe pod okapem; we wnętrzu
kamienna, rzeźbiona renesansowa chrzcielnica z 2. poł. XVII w., manierystyczna ambona z l605 r.,
późnobarokowy ołtarz główny 2 2. poł. XVIII w., oraz szereg płyt nagrobnych z lat 1598-1612.
 KrzyŜ pokutny w Niechlowie – stoi kilkaset metrów od granic miejscowości, przy drodze do
Głogowa, jego wysokość przekracza 1,5 metra; datowanie tego zabytku nie jest pewne, ustawiono
go pomiędzy XIV a XVI wiekiem.
 Dwór barokowy w Naratowie - wzniesiony ok. 1735 r., przebudowany i powiększony o wieŜę ok.
1900 r., remontowany w 1965 r;
 Pałac we Wronińcu - wzniesiony w początkach XVIII w., przebudowany w XIX w,
Materialne dziedzictwo kulturowe obszaru długie lata powojenne stanowiło w świadomości
mieszkańców jedynie spuściznę po dawnych gospodarzach tych terenów. W związku z tym wiele z
tych zabytkowych obiektów podupadło i wymaga prac związanych z remontem i zabezpieczeniem.
Mogą stanowić one równieŜ zaplecze działalności edukacyjnej i jako atrakcje turystyczne stać się
elementem oferty turystycznej obszaru czy miejscem organizacji imprez promujących region.

Zasoby przyrodnicze
Region obejmuje głównie ekosystemy związane z doliną rzek Odry i Baryczy, takŜe krainą
geobotaniczną Wału Trzebnickiego. Obszar waŜny ze względu międzynarodową ostoję ptaków (IBA),
korytarz ekologiczny, istniejące i planowane obszary chronione (Natura 2000, Park Krajobrazowy).
Charakterystyczne dla obszaru Ujścia Baryczy jest zróŜnicowanie stopnia naturalności terenu. Część
północna i północno – wschodnia o znacznie uproszczonym krajobrazie i mniejszej róŜnorodności
naturalnej związana jest z intensyfikacją rolnictwa. Natomiast część południowa i zachodnia związana z
doliną Baryczy i Odry, to obszar o przyrodzie wyjątkowo cennej w skali europejskiej a związanej z
terenami łęgowymi – zalewowymi. Potwierdzeniem tych walorów było włączenie wschodniej części
obszaru w Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą” PLH 020041 i

południowo - zachodniej części obszaru w Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „ „Łęgi
Odrzańskie” PLH 020018. Południowo-zachodnia część włączona została równieŜ w Obszar Specjalnej
Ochrony ptaków Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” PLB 020008. Natura 2000 to sieć obszarów
chronionych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem wyznaczenia tych obszarów jest
ochrona cennych pod względem przyrodniczym i zagroŜonych składników róŜnorodności biologicznej w
państwach Unii Europejskiej.
Większość obszaru Ujścia Baryczy objęta jest formą ochrony prawnej w postaci Obszaru Chronionego
Krajobrazu powołanym Rozporządzeniem nr 82/92 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 1 sierpnia 1992r.
Są to tereny chronione ze względu na wyróŜniające się krajobrazowo obszary o zróŜnicowanych
ekosystemach i wartościach, głównie ze względu na moŜliwości turystyczno – rekreacyjne lub chronione
walory krajobrazowe, a takŜe jako istniejące lub odtwarzane korytarze ekologiczne. UŜytkowanie tego
rodzaju obszaru powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych.
Obszary te to:
- Obszar Chronionego Krajobrazu obszar IV „Dolina Baryczy” o powierzchni 44 125 ha chroni
fragmenty doliny Baryczy i Odry w gminach Góra, Niechlów i Wąsosz. Ochroną objęto cześć
pradoliny w obrębie, której płyną Odra, dolna Barycz i jej dopływy – Orla, Śląski Rów i Rów Polski.
Jest to obszar torfowo – bagienny, w znacznej części zalesiony. Rozlewiska rzek, liczne tereny
podmokłe oraz rozległe łąki i zadrzewienia stwarzają dogodne warunki dla bytowania i gniazdowania
licznych gatunków ptaków, w tym gatunków chronionych.
- Krzywińsko – Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego
Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna – Góra o powierzchni 71 425 ha obejmujący
północno – wschodnią część obszaru LGD.
Na obszarze partnerstwa znajdują się równieŜ liczne uŜytki ekologiczne obejmujące ochroną unikatowe
typy środowiska np.: naturalne zbiorniki wodne, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, tereny
podmokłe, wydmy, starorzecza, stanowiska rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny, itp.
Według danych Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody we Wrocławiu na terenie LGD występuje 65
pomników przyrody. Na terenie Gminy Góra rosną 24 pomniki, Niechlów 2 pomniki, a na terenie Gminy
Wąsosz 39 pomników. Większość drzew w znajduje się w parkach podworskich, a tylko pojedyncze
okazy przy cmentarzach, drogach i na posesjach.
PODSUMOWANIE TABELKA

4.

Analiza SWOT

W tej części strategii bazując na diagnozie obszaru, przedstawiona została analiza SWOT (strenghts,
weaknesses, opportunities and threats tzn. mocne i słabe strony, szanse i zagroŜenia). W opracowanie
analizy SWOT zaangaŜowana została lokalna społeczność, w tym przedstawiciele wszystkich sektorów,
na których oparte jest działanie LGD, tj. przedstawiciele sektora społecznego, publicznego,

gospodarczego oraz mieszkańców. Dzięki przeprowadzonym spotkaniom w poszczególnych gminach,
w poniŜszej analizie uwzględniono rekomendacje, opinie i uwagi lokalnych społeczności.

Mocne strony (S)
(pozytywne strony obecnej sytuacji)
1. Obszar o duŜych walorach
przyrodniczych i krajobrazowych oraz
dobrym stanie środowiska naturalnego.
2. Obszar o duŜej atrakcyjności
turystycznej.

3. PołoŜenie geograficzne regionu na styku
województw dolnośląskiego, lubuskiego i
wielkopolskiego.
4. Bogate i róŜnorodne dziedzictwo
kulturowe (m.in. unikalne zabytki, kościoły).
5. Dobrze rozwinięte rolnictwo o jakości
zbliŜonej do rolnictwa ekologicznego

Słabe strony (W)
(negatywne strony obecnej sytuacji)
1.Niska świadomość mieszkańców
obszaru na temat rozwiązań
ekologicznych i utrzymania dobrego
stanu środowiska naturalnego.
2.Wysoki poziom bezrobocia o
charakterze strukturalnym (skutkująca
ubóstwem) oraz niedostateczna ilość
miejsc pracy.
3.Dewastacja zabytków i infrastruktury
turystycznej.

4.Oferta edukacyjna niedostosowana do
potrzeb rynku pracy.
5.Słaba oferta alternatywnych form
spędzania wolnego czasu (edukacyjna,
kulturalna, sportowa).
6. ZaangaŜowanie szkół w działalność na
6.Słabe wykorzystanie walorów
rzecz środowiska.
turystycznych obszaru ( brak
całodziennej informacji turystycznej, brak
bazy noclegowej, gastronomicznej,
wypoczynkowej np. wiaty, miejsca
ogniskowe, mała ilość ścieŜek
rowerowych, brak opisów tras
turystycznych np. nordic walking,
rowerowych).
7. Potencjał ludzki (m.in. duŜa ilość artystów 7.Słaba promocja regionu (obszar mało
lokalnych, organizacji pozarządowych).
znany w województwie).
8. Istniejąca i funkcjonująca infrastruktura
8. Mała ilość imprez o charakterze
techniczna i drogowa (m.in. most na
kulturalnym i edukacyjnym promujących
Odrze).
region.
9. Niewielka ilość przedsiębiorstw
lokalnych oraz mała gotowość do
podejmowania samozatrudnienia.
10. ObniŜający się zakres opieki
zdrowotnej (likwidacja szpitala).
11. Mała ilość wyraźnych liderów.
Szanse (O)
(pozytywne moŜliwości jakie niesie ze
sobą przyszłość)

ZagroŜenia (T)
(negatywne moŜliwości jakie niesie ze
sobą przyszłość)

1. Rozwój turystyki (turystyka konna,
rowerowa, kajakowa – stworzenie szlaków,
budowa ścieŜek).
2. Stworzenie oferty turystycznej.

1. Dalszy odpływ ludzi młodych i
wykształconych, starzejące się
społeczeństwo.
2. Niski poziom toŜsamości lokalnej.

3. Rozwój produkcji Ŝywności ekologicznej
(wykorzystanie mody na zdrową Ŝywność).
4. Wykorzystanie tradycji przetwórstwa
rolno – spoŜywczego.
5. Rozwój mikroprzedsiębiorczości.

3. Pogłębianie się zjawiska
peryferyjności regionu.
4. Bliskość stawów milickich.

6. Wykorzystanie zewnętrznych środków
finansowych, w tym z funduszy
europejskich.
7. Współpraca z istniejącymi LGD w Dolinie

5. Infrastruktura turystyczna skierowana
tylko do Polaków.
6. Szybszy rozwój ościennych gmin i
powiatów.
7. Postępująca dewastacja dziedzictwa

5.

Cele i wskaźniki

CEL OGÓLNY 1 (C.O.1): ROZWÓJ TURYSTYKI I REKREACJI
NA OBSZARZE UJŚCIA BARYCZY
CEL SZCZEGÓŁOWY 1 (C.S.1.1): ZACHOWANIE DZIEDZICTWA
LOKALNEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1 (P1): OBIEKTY DZIEDZICTWA LOKALNEGO WIZYTÓWKĄ
UJŚCIA BARYCZY
Typ operacji: operacje o wartości powyŜej 50 000 zł (większe niŜ granty)
Przykłady działań: remont, budowa, przebudowa, modernizacja, zagospodarowanie
terenu obiektów zabytkowych, obiektów kulturalnych, sakralnych i innych obiektów
dziedzictwa lokalnego
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2 (P2): DOPOSAśENIE PODMIOTÓW KULTYWUJĄCYCH
DZIEDZICTWO LOKALNE
Typ operacji: operacje o wartości do 50 000 zł (granty)
Przykłady działań: doposaŜenie obiektów dziedzictwa lokalnego, bazy kulturalnej,
zespołów ludowych (np. zakup strojów) i innych podmiotów dziedzictwa lokalnego

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 (C.S.1.2): WYPROMOWANIE OBSZARU UJŚCIA
BARYCZY
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3 (P3): AKTYWNA PROMOCJA UJŚCIA BARYCZY
Typ operacji: operacje o wartości do 50 000 zł (granty)
Przykłady działalności: wydawnictwa, wydarzenia promujące region, materiały
promocyjne
PRZEDSIĘWZIĘCIE 4 (P4): PROMUJEMY OBSZAR UJŚCIA BARYCZY
Typ operacji: działalność prowadzona przez LGD,
projekt współpracy pn. roboczą „Festiwal Kulinarny: Tradycje wsi
polskiej
i czeskiej” (partnerzy projektu: LGD Partnerstwo Sowiogórskie, MAS
"Sdružení Splav“)
Przykłady działań: wydawnictwa, wydarzenia promujące region, materiały
promocyjne, strony internetowe i podstrony na portalach społecznościowych, wizyty
studyjne, warsztaty, konkursy

CEL SZCZEGÓŁOWY 3 (C.S.1.3): WZBOGACENIE OFERTY
TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ OBSZARU
PRZEDSIĘWZIĘCIE 5 (P5): TURYSTYKA I REKREACJA W UJŚCIU BARYCZY
Typ operacji: operacje do wartości 50 000 zł (granty)
Przykłady działań: mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, małe obiekty
turystyki
i rekreacji (np. place zabaw, siłownie napowietrzne), wypoŜyczalnie sprzętu
turystycznego i rekreacyjnego, miejsca przystankowe na trasach turystycznych
(np. pola biwakowe, przystań kajakowa) i inne
PRZEDSIĘWZIĘCIE 6 (P6): INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA
Typ operacji: operacje o wartości powyŜej 50 000 zł (większe niŜ granty)
Przykłady działań: szlaki, ścieŜki turystyczne i rekreacyjne, poprawa stanu i ilości

infrastruktury turystycznej (budowa i modernizacja), dostosowanie obiektów,
zagospodarowanie terenu na potrzeby turystyki i rekreacji
PRZEDSIĘWZIĘCIE 7 (P7): INFORMACJA TURYSTYCZNA
Typ operacji: działania LGD – stworzenie punktu informacji turystycznej o regionie

CEL OGÓLNY 2 (C.O.2): WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
NA OBSZARZE UJŚCIA BARYCZY
CEL SZCZEGÓŁOWY 1 (C.S.2.1): TWORZENIE I UTRZYMANIE
MIEJSC PRACY NA OBSZARZE UJŚCIA BARYCZY
PRZEDSIĘWZIĘCIE 8 (P8): PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W UJŚCIU BARYCZY
Typ operacji: premie na rozpoczęcie działalności w wysokości 100 000 zł oraz
dotacje na rozwój działalności gospodarczej w kwocie powyŜej 25.000 zł do 300.000
zł (zatrudnienie), dotacje na rozwój działalności gospodarczej w kwocie do 25.000 zł
(bez zatrudnienia).
Przykłady działań: zakładanie nowych podmiotów gospodarczych i rozwój juŜ
istniejących przedsiębiorstw, w tym inwestycje związane z rozwiązaniami
innowacyjnymi i proekologicznymi, odnawialnymi źródła energii tworzące miejsca
pracy i słuŜące utrzymaniu miejsc pracy

CEL OGÓLNY 3 (C.O.3): WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
I AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW
CEL SZCZEGÓŁOWY 1 (C.S.3.1): PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI
LUDNOŚCI UJŚCIA BARYCZY
PRZEDSIĘWZIĘCIE 9 (P9): MIESZKAŃCY UJŚCIA BARYCZY PODNOSZĄ SWOJE
UMIEJĘTNOŚCI
Typ operacji: operacje o wartości do 50 000 zł (granty)
Przykłady działań: szkolenia, warsztaty, działalność edukacyjna na rzecz
mieszkańców regionu
PRZEDSIĘWZIĘCIE 10 (P10): EKOLOGIA W UJŚCIU BARYCZY
Typ operacji: Projekt współpracy pn. roboczą „EkoLGD” (partnerzy projektu: LGD
Qwsi, LGD Partnerstwo Sowiogórskie, LGD Dobra Widawa, LGD Brzesko-Oławska
Wieś Historyczna)
Przykłady działań: warsztaty, konkursy, zakup materiałów do segregacji odpadów,
wydawnictwa edukacyjne i promocyjne
PRZEDSIĘWZIĘCIE 11 (P11): MIESZKAŃCY WIZYTÓWKĄ UJŚCIA BARYCZY
Typ operacji: działalność LGD – szkolenia, warsztaty, konkursy, działalność
edukacyjna na rzecz mieszkańców regionu

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 (C.S.3.2): WSPARCIE AKTYWNOŚCI
MIESZKAŃCÓW UJŚCIA BARYCZY
PRZEDSIĘWZIĘCIE 12 (P12): UJŚCIE BARYCZY AKTYWNIE
Typ operacji: działalność LGD – wydarzenia wspierające aktywność mieszkańców
PRZEDSIĘWZIĘCIE 13 (P13): ALTERNATYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU
W UJŚCIU BARYCZY
Typ operacji: operacje o wartości do 50 000 zł (granty)
Przykłady działań: działania oferujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego
(w tym działania prozdrowotne), wydarzenia sportowe, rekreacyjne, turystyczne,
kulturalne, konkursy, przeglądy, festiwale i inne
PRZEDSIĘWZIĘCIE 14 (P14): CENTRA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ NA WSIACH
Typ operacji: operacje o wartości powyŜej 50 000 zł (większe niŜ granty)

Przykłady działań: remont, modernizacja, wyposaŜenie, zagospodarowanie terenu
obiektów pełniących funkcje centrum aktywności społecznej na wsi, bazy kulturalnej

6.

Sposób wyboru i oceny operacji oraz ustanawiania kryteriów wyboru

Formy wsparcia operacji w ramach LSR
W ramach LSR będą realizowane operacje indywidualne w ramach wniosków składanych przez
beneficjentów innych niŜ LGD, projekty grantowe oraz operacje własne.
W oparciu przepisy UE i krajowe LGD „Ujście Baryczy” opracowała zasady funkcjonowania
poszczególnych organów LGD i ich zadania w procesie ogłaszania, sposobu oceny i wyboru operacji,
gwarantujący prawidłowy wybór operacji do finansowania.
Uchwałę o naborze wniosków podejmuje Zarząd, ustalając jego zakres, termin rozpoczęcia, czas
trwania i limit środków.
Biuro LGD w terminie i zakresie określonym przepisami prawa występuje do właściwego organu
samorządu województwa z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji o moŜliwości
składania za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy i przekazuje do właściwego
samorządu województwa dokumenty niezbędne do przeprowadzenia naboru. Pracownicy biura w
okresie od złoŜenia wniosku aŜ do zakończenia naboru prowadzą doradztwo dla potencjalnych
beneficjentów. Intensywność doradztwa będzie określana na podstawie rejestru doradztwa, a jego
jakość kaŜdorazowo za pośrednictwem ankiety ewaluacyjnej. Biuro LGD odpowiedzialne jest za
obsługę naborów, przestrzeganie procedur oraz obsługę posiedzeń organów. Po zakończonym naborze
wniosków organ decyzyjny - Rada, dokonuje wyboru, działając zgodnie z opracowaną procedurą oceny
i wyboru operacji, która ma zapewnić:
a) zachowanie w poszczególnych głosowaniach odpowiedniego parytetu sektorów uniemoŜliwiającego
przewagę ponad 50 % głosów przez przedstawicieli kaŜdego z sektorów,
b) bezstronność poprzez pisemne deklaracje i oświadczenia Członków Rady Programowej i ich
wyłączenia z głosowań nad operacjami, w których członek Rady jest w jakikolwiek sposób powiązany z
wnioskiem lub wnioskodawcą
c) jawność procesu wyboru poprzez publikowanie procedur i protokołów z posiedzeń Rady do
wiadomości publicznej
d) uwzględnienie wszelkich wynikłych sytuacji szczególnych, powstałych w procesie wyboru operacji i
opracowanie rozwiązań powstałych sytuacji.
Kryteria wyboru operacji, opracowane na podstawie diagnozy (definiowania problemów) i analizy SWOT
podczas konsultacji z grupą roboczą , przekładają się bezpośrednio na realizację celów i wskaźników
zawartych w LSR. Zawierają szczegółowy opis podejścia, wskazujący wymagania konieczne do
spełnienia. Dla kaŜdego kryterium ustalono minimalny próg punktowy, jaki musi spełniać wniosek, aby
mógł być wybrany do finansowania. Kierowano się w tym przypadku określonymi kryteriami, które
muszą być spełnione, waŜnymi z punktu widzenia LGD dla realizacji określonego celu, a wynikającymi z
analizy SWOT i diagnozy obszaru. Zmiana kryteriów w Ŝadnym wypadku nie jest moŜliwa w trwającym
ogłoszeniu o naborze wniosków oraz w procedurze oceny wniosków. Kryteria uchwalane są przez
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie LGD Ujście Baryczy i do jego wyłącznych kompetencji
naleŜy ich zmiana. O zmianę kryteriów moŜe wnioskować Zarząd Stowarzyszenia LGD z własnej
inicjatywy lub członkowie Rady. Wniosek o zmianę kryteriów musi zawierać uzasadnienie.
Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD.
Zarząd za pośrednictwem Biura i strony internetowej www.ujsciebaryczy.pl poddaje do konsultacji
społecznych zmienione kryteria wyboru operacji. Uwzględniając konsultacje zarząd wydaje opinię i
przedstawia ją na najbliŜszym Walnym Zebraniu Członków. Biuro Stowarzyszenia przygotowuje Karty
oceny z uwzględnieniem nowych kryteriów oraz z uzasadnieniem. Przekazuje do akceptacji Instytucji
WdraŜającej. Po akceptacji Samorządu Województwa Biuro wprowadza karty do aplikacji, a kryteriom

nie aktualnym nadaje status ,,archiwalne”. Zmienione kryteria obowiązują od dnia akceptacji Instytucji
WdraŜającej. Lokalne kryteria wyboru są: obiektywne, niedyskryminujące, przejrzyste, mierzalne,
posiadające dodatkowe opisy i definicje, określają zasady punktowania, w tym maksymalne i minimalne
wartości
Dodatkowo w kryteriach zawarte są warunki, w zaleŜności od rodzaju i celu, premiujące operacje, które:
a) Generują dodatkowe miejsca pracy niŜ zakładane minimum
b) są innowacyjne
c) Podstawą działalności będzie wytwarzanie produktów lokalnych
d)
Ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb zdefiniowanych grup defaworyzowanych, w
szczególności ich wkluczenia społecznego.
Kryterium odnoszące się do innowacyjności operacji polega na rozpatrzeniu przez członków Rady
Programowej minimalnego wymogu co do ocenianego wniosku, aby w działaniu w nim zawartym pojawił
się nowy element, dotyczący samego produktu, procesu, usługi, maszyn lub urządzeń, metody
marketingowej, zastosowanej technologii, organizacji pracy, które beneficjent opracował jako pierwszy
lub zastosował, korzystając z doświadczeń innych podmiotów, w zaleŜności od obszaru, który ten
projekt obejmuje. W celu zachowania przejrzystości interpretacja tego kryterium będzie publikowana,
aby potencjalni beneficjenci mogli się z nią zapoznać. Ocena kryterium innowacyjności jest
kontrowersyjna dla członków Rady i zastosowano tu regułę uzasadnienia przez kaŜdego członka Rady
swojego stanowiska w tym zakresie.
KRYTERIA WYBORU ZAŁĄCZNIK

7.
8.

PLAN działania
BudŜet LSR

LGD zakłada realizację Lokalnej Strategii Rozwoju jednofunduszowej, wykorzystującą środki PROW
2014-2020. Zakres wsparcia oraz wkład środków publicznych w jego realizację na poszczególne
działania z PROW przedstawia załącznik nr 4 do LSR. Wysokość kosztów bieŜących określono zgodnie
z rozporządzeniami Unii Europejskiej (1303/2013) ustawami i rozporządzeniami krajowymi. Koszty
obejmują przede wszystkim: koszty operacyjne, personelu, szkoleń, doradztwo i obsługę naborów,
ewaluacji oraz inne koszty, które musza być poniesione dla prawidłowego i sprawnego wdraŜania
Lokalnej strategii Rozwoju. W wyniku róŜnicy pomiędzy maksymalną kwotą przeznaczoną na
funkcjonowanie lokalnej grupy działania, a kosztami bieŜącymi ustalono kwotę przeznaczoną na
działania aktywizacyjne, związane z animowaniem, wspieraniem społeczności lokalnych w zakresie
realizacji celów oraz działań szkoleniowych, doradczych i informacyjno-promocyjnych dotyczących
realizacji działania 19.4. Działania w zakresie kosztów bieŜących i aktywizacji słuŜą przede wszystkim
do realizacji trzech celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć zapisanych w LSR. Główne
wsparcie będzie dotyczyć realizacji LSR przez społeczność obszaru w zakresie tworzenia nowych
miejsc pracy jak i aktywności w pozostałych celach.
W planie finansowym uwzględniono wielkość wkładu w podziale na wkład EFROW i budŜet państwa,
przewidziano równieŜ wkład pochodzący od beneficjentów będących jednostkami sektora finansów
publicznych przyczyniających się w znacznym stopniu do uatrakcyjnienia obszaru dla mieszkańców jak i
potencjalnych turystów. Uwzględniono równieŜ realizację projektu współpracy działanie 19.3 zakładając
2 % wysokość wsparcia do 2018r. oraz kwotę 3% do roku 2019 . Planuje się realizację 2 projektów
współpracy ( międzynarodowych). Istotą projektu współpracy jest tworzenie partnerstwa lokalnego i
ponadregionalnego. Projekty realizują 2 celu ogólne – rozwój turystyki i rekreacji na obszarze Ujścia
Baryczy oraz wzmocnienie kapitału społecznego i aktywizacja mieszkańców. edukacyjne z
wykorzystaniem lokalnego potencjału i zasobów na terenie województw Wielkopolskiego, Lubuskiego i

Dolnośląskiego
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10.
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13.

do

2019r.

,

projekt

międzynarodowy

realizuje

PLAN komunikacji JEST

Innowacyjność
Zintegrowanie JEST

Monitoring i ewaluacja JEST
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – JEST SANEPID

cel

ogólny.

