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Rozdział I Charakterystyka LGD 
 

Nazwa: Nyskie Księstwo Jezior i Gór 
Numer KRS: 0000262940 
Data wpisu w KRS: 2006-08-30 

Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym w celach 
niezarobkowych jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu przepisów dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 

1.1. Opis i spójność przestrzenna obszaru LSR  

Nyskie Księstwo Jezior i Gór 1  położone jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, we wschodniej części 
Przedgórza Sudeckiego na Obniżeniu Otmuchowskim. Granice obszaru LGD wyznaczają Góry Opawskie - najdalej na wschód 
wysunięte pasmo Sudetów. Od południa, na odcinku ok. 70 km, obszar graniczy z Czechami, od północy z powiatami opolskim i 
brzeskim oraz gminą Łambinowice, od wschodu z powiatem prudnickim, a od zachodu z województwem dolnośląskim. W skład 
obszaru LGD wchodzi 5 gmin miejsko-wiejskich: Głuchołazy, Korfantów, Nysa, Otmuchów i Paczków oraz 3 gminy wiejskie: 
Kamiennik, Pakosławice i Skoroszyce. Powierzchnia obszaru LGD wynosi 1 097,70 km2. Spójność obszaru Nyskiego Księstwa Jezior 
i Gór ilustruje poniższa mapa. Każda para gmin pozostaje w bezpośrednim lub przynajmniej w dalszym sąsiedztwie, tworząc tym 
samym zwarty geograficznie obszar. Na całym obszarze objętym LSR przewidywana jest realizacja operacji ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Mapa 1 Obszar LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór 

                                                           
1
 W treści strategii używa się wymiennie następujących pojęć: Nyskie Księstwo Jezior i Gór, Nyskie Księstwo oraz NKJiG.  
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Tabela  1. Wykaz i charakterystyka gmin wchodzących w skład LGD 

Gmina Charakterystyka 

 

Głuchołazy 
Gmina Głuchołazy zajmuje 167,6 km2 (miasto Głuchołazy 7 km2). Miasto i Gmina Głuchołazy położone są w 
południowo-zachodniej części Opolszczyzny jako najbardziej na południe wysunięta część powiatu nyskiego. Od 
południa gmina Głuchołazy graniczy z Republiką Czeską, od zachodu z gminą Otmuchów, od północy z gminą 
Nysa, a od wschodu - z gminą Prudnik. Pod względem organizacyjnym w skład gminy wchodzi miasto Głuchołazy, 
będące siedzibą gminy oraz 17 sołectw: Biskupów, Bodzanów, Burgrabice, Charbielin, Gierałcice, Jarnołtówek, 
Konradów, Markowice, Nowy Las, Nowy Świętów, Podlesie, Pokrzywna, Polski Świętów, Sławniowice, Stary Las, 
Sucha Kamienica, Wilamowice Nyskie. Liczba mieszkańców wg. GUS na XII 2013 to 24 726 osób. 

Kamiennik Powierzchnia gminy Kamiennik liczy 88,8 km2. Gmina położona jest w zachodniej części powiatu nyskiego. 
Administracyjnie od zachodu i północy graniczy z województwem dolnośląskim. Gminę tworzy 13 wsi: Białowieża, 
Cieszanowice, Chociebórz, Goworowice, Kamiennik, Karłowice Małe, Karłowice Wielkie, Kłodobok, Lipniki, 
Ogonów, Szklary, Wilemowice, Zurzyce. Liczba mieszkańców wg. GUS na XII 2013 to 3 630 osób. 

Korfantów Zajmująca 180 km2 gmina Korfantów, składa się z 24 miejscowości, w tym z miasta Korfantów - stolicy gminy - oraz 
sołectw: Borek, Gryżów, Jegielnica, Kuropas, Kuźnica Ligocka, Myszowice, Niesiebędowice, Piechocice, Pleśnica, 
Przechód, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Puszyna, Rączka, Rynarcice, Rzymkowice, Stara Jamka, Ścinawa 
Mała, Ścinawa Nyska, Węża, Wielkie Łąki, Włodary i Włostowa. Liczba mieszkańców wg GUS na XII 2013 to 9242. 

Nysa Gmina Nysa zajmuje 217,6 km2 (miasto Nysa 27 km2). Gmina stanowi 17,78% powierzchni powiatu nyskiego. 
Siedzibą Gminy jest miasto Nysa. Gmina Nysa to 26 sołectw: Biała Nyska, Domaszkowice, Głębinów, 
Goświnowice, Hajduki Nyskie, Hanuszów, Iława, Jędrzychów, Kępnica, Konradowa, Koperniki, Kubice, Lipowa, 
Morów, Niwnica, Podkamień, Przełęk, Radzikowice, Regulice, Rusocin, Sękowice, Siestrzechowice, Skorochów, 
Wierzbięcice, Wyszków Śląski, Złotogłowice. Liczba mieszkańców Gminy Nysa (bez miasta) wg. GUS na XII 2013 
to 13 233 osoby. 

Otmuchów Gmina Otmuchów zajmuje obszar 188 km2, z czego 28 km2 znajduje się w granicach administracyjnych miasta. 
Również Jezioro Otmuchowskie dzielące gminę na część północną i południową znajduje się w granicach 
administracyjnych miasta.  
Jednostkę administracyjną - gminę Otmuchów - tworzy miasto Otmuchów i 31 sołectw: Broniszowice, Buków, 
Grądy, Goraszowice, Janowa, Jasienica Górna, Jarnołtów, Jodłów, Kałków, Kijów, Kwiatków, Lasowice, Ligota 
Wielka, Lubiatów, Łąka, Maciejowice, Malerzowice Małe, Meszno, Nadziejów, Nieradowice, Piotrowice Nyskie, 
Ratnowice, Sarnowice, Siedlec, Starowice, Suszkowice, Śliwice, Ulanowice, Wójcice, Wierzbno, Zwanowice. 
Gmina Otmuchów graniczy z następującymi gminami: od północy z gminą Kamiennik i Pakosławice, od zachodu z 
gminą Paczków, od wschodu z gminami Nysa i Głuchołazy. Południowa granica jest granicą państwową z 
Czechami. Liczba mieszkańców wg. GUS na XII 2013 to 13 903 osoby. 

Paczków Gmina Paczków zajmuje powierzchnię 79,7 km2. Od zachodu i północy Paczków graniczy z województwem 
dolnośląskim, od wschodu z gminą Otmuchów, a od południa z Republiką Czeską. W skład gminy wchodzi 12 
sołectw: Dziewiętlice, Frydrychów, Gościce, Kamienica, Kozielno, Lisie Kąty, Stary Paczków, Ścibórz, 
Trzeboszowice, Ujeździec, Unikowice, Wilamowa. Liczba mieszkańców wg. GUS na XII 2013 to 13 161 osób. 

Pakosławice Obszar gminy Pakosławice wynosi 72 km2. Położona jest ona na południowo-zachodnim skraju województwa 
opolskiego i stanowi część powiatu nyskiego. Administracyjnie gmina podzielona jest na 12 sołectw, tj. Bykowice, 
Biechów, Goszowice, Korzękwice, Nowaki, Pakosławice, Reńska Wieś, Rzymiany, Słupice, Smolice i Strobice. 
Liczba mieszkańców wg. GUS na XII 2013 to 3 672 osoby. 

Skoroszyce Obszar Gminy Skoroszyce wynosi 104 km2 co stanowi 1,2 % obszaru województwa opolskiego. Gmina położona 
jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, w powiecie nyskim. Od północy i zachodu graniczy 
z gminą Grodków, od wschodu z gminą Niemodlin i gminą Łambinowice, a od południa z gminą Pakosławice. W 
skład gminy wchodzi 10 sołectw: Brzeziny, Chróścina, Czarnolas, Giełczyce, Makowice, Mroczkowa, Pniewie, 
Sidzina, Skoroszyce i Stary Grodków. Liczba mieszkańców wg. GUS na XII 2013 to 6 387 osoby. 

Źródło: GUS, informacje własne, strony www gmin. 
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1.2. Proces tworzenia partnerstwa 

1.2.1. Utworzenie partnerstwa 

W dniu 7 kwietnia 2006r., z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przeprowadzono w Otmuchowie 
spotkanie rozpoczynające proces tworzenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na terenie czterech gmin Powiatu Nyskiego; Głuchołaz, 
Nysy, Otmuchowa i Paczkowa. Celem spotkania było przedstawienie możliwości wynikających z wdrożenia inicjatywy Leader w 
kontekście wykorzystania środków pomocowych osi 4 PROW 2007-2013. Dalsze działania obejmowały prace w kierunku powołania 
stowarzyszenia zrzeszającego przedstawicieli 4 gmin, a w efekcie określenie specyfiki obszaru i głównych kierunków jego rozwoju. W 
ramach współpracy z Samorządem Województwa Opolskiego przeprowadzono cykl warsztatów w poszczególnych gminach w celu 
pobudzenia aktywności lokalnej społeczności oraz wyłonienia lokalnych liderów zainteresowanych członkostwem w stowarzyszeniu. 
W czasie warsztatów, które odbyły się kolejno w każdej z gmin, określono specyfikę obszaru oraz problemy mikroregionu. 
Przeprowadzone warsztaty pozwoliły na sformułowanie misji, celów strategicznych i operacyjnych oraz propozycji konkretnych 
projektów. Prowadzone działania w konsekwencji doprowadziły do wyłonienia członków reprezentujących sektor publiczny, społeczny 
i gospodarczy. W dniu 29.06.2006 r. w Białej Nyskiej odbyło się zebranie założycielskie Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. W zebraniu 
uczestniczyli przyszli członkowie reprezentujący trójsektorowe partnerstwo. Podstawowym zadaniem zebrania założycielskiego było 
przyjęcie Statutu Stowarzyszenia oraz wybór komitetu założycielskiego, który w dniu 28.08.2006r. złożył wniosek do Krajowego 
Rejestru Sądowego w Opolu o rejestrację Stowarzyszenia. W dniu 30.08.2006r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do rejestru i nabyło 
osobowość prawną. Wypracowana w początkach działalności misja organizacji jest wciąż aktualna i konsekwentnie realizowana 
przez kolejne władze Stowarzyszenia. 
 

 

Misją LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich w oparciu o możliwości lokalnej przedsiębiorczości i walory turystyczno-krajobrazowe obszaru, przy 
poszanowaniu tradycji, kultury, zabytków i środowiska naturalnego.  

Przy realizacji wspólnych celów opieramy się na wzajemnym zaufaniu i partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami, 
organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami i aktywnymi grupami mieszkańców, wykorzystując możliwości wynikające z 
członkostwa Polski w UE i dostępności do środków wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. 
 

Przedstawione poniżej kolejne daty i wydarzenia z historii LGD ilustrują wieloletni wysiłek Stowarzyszenia i wsparcie władz 
samorządowych województwa w realizację misji Nyskiego Księstwa Jezior i Gór: 

 W dniu 10 czerwca 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu podpisano „Umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR” co 
pozwoliło na podjęcie działań związanych z uruchomieniem procedury ogłoszenia naborów wniosków o przyznanie pomocy w 
ramach działania „Wdrażanie LSR”. 

 W dniu 11 września 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu podpisano Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 
„Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2009 roku” objętego PROW na lata 2007-2013”. 

 W dniu 15 stycznia 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu podpisano Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 
„Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2009 roku” objętego PROW na lata 2007-2013”. 

 W dniu 16 maja 2011r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu podpisano Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 
„Wdrażanie projektów współpracy” pn. Pokazujemy co mamy wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Złota Ziemia” oraz 
Stowarzyszeniem „Brzeska Wieś Historyczna”. 

 W dniu 16 czerwca 2011r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu podpisano Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 
„Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2009 roku” objętego PROW na lata 2007-2013. 

 W dniu 26 czerwca 2013r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu podpisano Umowę przyznanie pomocy w ramach działania 
„Wdrażanie projektów współpracy” pn. Opolskie szlakiem LGD wspólnie z 8 LGD województwa polskiego. 

 W dniu 16 lipca 2014r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu podpisano Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 
„Wdrażanie projektów współpracy” pn. Wirtualne zwiedzanie lokalnych obszarów turystycznych wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Lokalną Grupą Działania „Dolina Stobrawy” oraz Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Kraina Dinozaurów”. 

 W dniu 19 sierpnia 2015r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu podpisano Umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 
„Wsparcie przygotowawcze” w ramach PROW 2014-2020. 

Do lipca 2015r. Nyskie Księstwo Jezior i Gór funkcjonowało w ramach czterech gmin założycielskich - Głuchołaz, Nysy, Otmuchowa i 
Paczkowa. Wraz z rozpoczęciem przygotowań do nowego okresu programowania liczba gmin członkowskich poszerzyła się o 
dodatkowe cztery - Kamiennik, Korfantów, Pakosławice, Skoroszyce - obejmując tym samym obszar bardziej zbliżony do terenu 
pierwotnego biskupiego Księstwa Nyskiego. Warto przy tym zaznaczyć, że wszystkie nowe gminy członkowskie również posiadają 
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bogate doświadczenia w zakresie funkcjonowania w lokalnych grupach działania. Gmina Korfantów działała bowiem do tej pory w 
ramach LGD „Wspólne źródła”, a trzy pozostałe gminy w ramach LGD „Złota Ziemia”. 
 

1.2.2. Prowadzone działania 

W okresie blisko 10-ciu lat swojej działalności Nyskie Księstwo Jezior i Gór dało się poznać jako bardzo aktywny i rzetelny uczestnik 
lokalnego życia społecznego, kulturalnego oraz gospodarczego. Miarą tej aktywności może być informacja o projektach 
zrealizowanych przy udziale stowarzyszenia. Dość powiedzieć, że w latach 2010-2015 dzięki LGD zrealizowano 97 „małych 
projektów” na łączną kwotę 2 099 961,70 PLN. Natomiast w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w latach 2011-2015 
przeprowadzono 17 projektów, na łączną kwotę 4 080 397,83 PLN.  

Funkcjonując jako LGD, Stowarzyszenie prowadziło szereg działań o charakterze informacyjno-promocyjnym oraz aktywizacyjnym. 
W celu zachęcenia mieszkańców z obszaru LGD do skorzystania ze wsparcia w ramach LSR zorganizowano liczne warsztaty 
informacyjno-szkoleniowe z zakresu małych projektów, jak również z zakresu działań „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwoju mikroprzedsiębiorstw’”. Dodatkowo, pracownicy biura LGD oraz członkowie Zarządu 
prowadzili indywidualne, nieodpłatne konsultacje z potencjalnymi wnioskodawcami. Inną, bardzo skuteczną formą aktywizacji 
mieszkańców, były również organizowane dla lokalnych liderów wizyty studyjne, których celem było poznanie dobrych praktyk 
prowadzonych na obszarze innych LGD. Informacje o działalności aktywizującej i informacyjnej LGD zawiera poniższa tabela. 
 

Tabela  2. Działalność aktywizująca i informacyjna LGD  

Rok Działalność aktywizująca i informacyjna 

 

2009 Zrealizowano 3 warsztaty (49 uczestników), udzielono 30 indywidualnych konsultacji. 

2010 Zorganizowano 7 warsztatów (136 uczestników), udzielono 78 indywidualnych konsultacji. 

2011 Zorganizowano 5 wyjazdów studyjnych dla lokalnych liderów, 4 warsztaty i 1 szkolenie (łącznie 295 uczestników), 
udzielono 105 indywidualnych konsultacji. 

2012 Zorganizowano 2 wyjazdy studyjne, 4 warsztaty/szkolenia (526 uczestników). Udzielono 218 indywidualnych konsultacji. 
21 września 2012 roku Nyskie Księstwo Jezior i Gór zorganizowało w ZS RCKU w Nysie konferencję „Leader sposobem na 
wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru LGD Nyskiego Księstwa Jezior i Gór”. W trakcie konferencji 
przeprowadzono wykład na temat: potencjału turystycznego obszaru LGD, przedstawiono dobre praktyki w ramach 
działania „Wdrażanie LSR”, przedstawiono możliwość pozyskiwania środków UE oraz omówiono zasady wypełniania 
wniosków o pomoc. W ramach działalności promocyjnej zorganizowało dwa konkursy aktywizujące społeczność lokalną  

2013 Zorganizowano 2 wyjazdy studyjne i 2 warsztaty (117 uczestników), udzielono 154 indywidualnych konsultacji. 
W ramach działalności promocyjnej zorganizowano konkurs „Nyskie Księstwo Jezior i Gór w wyobraźni dziecka”, którego 
celem była popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych walorów przyrodniczych i kulturowych występujących na 
obszarze LGD oraz ich promocja poprzez wykonanie prac plastycznych. 

2014 Zorganizowano 1 wyjazd studyjny, udzielono 143 indywidualnych konsultacji oraz zorganizowano dwa konkursy: 

 konkurs kulinarny „Wielkanocny produkt kulinarny”, którego celem było m.in. popularyzacja działań prowadzonych przez 
Nyskie Księstwo Jezior i Gór na obszarze objętym Lokalną strategią Rozwoju, prezentacja tradycyjnych i regionalnych 
wielkanocnych potraw, wymiana doświadczeń związanych z tradycyjną i regionalną kuchnia obszaru. 

 konkurs literacki „Literacko o Nyskim Księstwie Jezior i Gór”, którego celem była popularyzacja wśród lokalnej 
społeczności walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych występujących na obszarze LGD oraz ich promocja w 
utworach literackich: legendzie, bajce lub wierszu. 

Źródło: informacje własne LGD. 
 

Miarą aktywności LGD jest również intensywna współpraca z innymi lokalnymi grupami działania. W poprzednim okresie 
programowania zrealizowano trzy projekty współpracy z łączną liczbą 12-stu partnerów - w dwóch projektach podjęto współpracę z 2-
oma partnerami, a w trzecim z 8-oma. Zrealizowane projekty znacząco przyczyniły się do promocji regionu, a także do rozwoju 
infrastruktury informacyjnej i rekreacyjnej.. 



7 
 

1.3. Struktura LGD 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór swoją działalność opiera na trójsektorowym partnerstwie i posiada w swych strukturach przedstawicieli 
mieszkańców obszaru, jak również sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. 
 

Tabela  3. Członkowie Stowarzyszenia w podziale na sektory 

Sektor Liczba członków  Udział % 

Publiczny 8 8,00 

Społeczny 13 13,00 

Gospodarczy 20  20,00 

Mieszkańcy 59  59,00 

Razem 100 100% 

Dla liczby członków (bez uwzględnienia 8 reprezentantów gmin) 92 osoby 100 % 

w tym osoby poniżej 35 roku życia (bez uwzględnienia 8 reprezentantów gmin) 18 osób 19,57 % 

w tym kobiety (bez uwzględnienia 8 reprezentantów gmin) 49 osób 53,26 % 

w tym osoby powyżej 55 lat (bez uwzględnienia 8 reprezentantów gmin) 29 osób 31,52 % 

Źródło: materiały LGD Stan na 16.11.2015r. po posiedzeniu zarządu 

Sektor publiczny reprezentowany jest przez przedstawicieli 8 gmin wchodzących w skład LGD – Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, 
Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce. Sektor publiczny uczestniczy w działalności stowarzyszenia nie tylko poprzez 
korzystanie z środków, którymi dysponuje LGD, ale również poprzez działania aktywizujące i promocyjne. Jak pokazują to 
doświadczenia poprzedniego okresu programowania sektor publiczny bardzo aktywnie uczestniczy w zachęcaniu potencjalnych 
wnioskodawców w korzystaniu z środków przeznaczonych na realizację LSR. Dzieje się tak również dzięki wielu kanałom 
komunikacyjnym jakimi dysponują gminy (strony internetowe, tablice ogłoszeń, zebrania wiejskie etc.).  
Sektor gospodarczy reprezentowany jest głównie przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu 
do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Są to zazwyczaj firmy rodzinne - jednoosobowe lub mikroprzedsiębiorstwa.  
Sektor społeczny natomiast reprezentowany jest przez organizacje pozarządowe, różniące się wielkością, stażem i profilem 
działalności, ale połączone przekonaniem o konieczności aktywnej działalności na rzecz lokalnych społeczności. Strukturę sektora 
społecznego w ramach LGD przedstawia poniższa tabela. 

Tabela  4. Organizacje wchodzące w skład reprezentantów sektora społecznego 

Lp.  Organizacja 
 

1 Fundacja „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów  

2 Gminny Ludowy Klub Sportowy 

3 Ochotnicza Straż Pożarna w Pakosławicach  

4 Okręg PZW (Polski Związek Wędkarski) w Opolu 

5 Stowarzyszenie „Inwestujemy w gminę Głuchołazy”  

6 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „MAK” w Makowicach  

7 Stowarzyszenie „Nasza Lipowa” 

8 Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi „SAMI SOBIE” i Miłośników Sztuki Kulinarnej i Regionalnych Przysmaków 

9 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice 

10 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Ligota Wielka  

11 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Niwnica  

12 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Paczków 

13 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wójcice 

Źródło: materiały LGD Stan na 26.11.2015r 
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1.4. Organ decyzyjny - skład i proces decyzyjny 

1.4.1. Skład organu decyzyjnego 

Zgodnie ze Statutem organami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków - najwyższa władza Stowarzyszenia, Zarząd, Rada – 
organ decyzyjny, Komisja Rewizyjna. Należy podkreślić, że nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Rady i Komisji 
Rewizyjnej. Szczegółowe informacje na temat funkcji organów LGD przedstawia Statut. Kluczowe znaczenie w kontekście wdrażania 
LSR ma Rada, pełniąca rolę organu decyzyjnego. Do jej kompetencji należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach 
strategii oraz podejmowanie uchwał związanych z procedurą oceny i wyboru operacji. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie 
Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Liczba członków Rady nie może być większa niż 15 osób, przy czym 
sektor publiczny stanowi mniej niż 30%, a w jej składzie znajduje się przynajmniej jeden przedsiębiorca, jedna kobieta oraz jedna 
osoba poniżej 35 roku życia. Dodatkowo, Regulamin Rady zakłada, że przed każdym jej posiedzeniem przeprowadzana jest analiza 
rozkładu grup interesu członków biorących udział w posiedzeniu. Na podstawie wyników tej analizy dokonuje się stosownych 
wyłączeń z oceny operacji, aby zapewnić, iż żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu. W tym celu również 
prowadzona jest „Księga interesów” stanowiąca załącznik do Regulaminu Rady. Szczegółowe informacje na temat 
reprezentatywności i składu organu decyzyjnego przedstawiają poniższe tabele. 
 

Tabela  5. Reprezentatywność gmin w Radzie (%) 

Lp  Nazwa gminy Liczba osób w Radzie Stosunek procentowy (%) 

1 Gmina Głuchołazy 3 20,00% 

2 Gmina Kamiennik 1 6,67% 

3 Gmina Korfantów 2 13,33% 

4 Gmina Nysa 3 20,00% 

5 Gmina Otmuchów 2 13,33% 

6 Gmina Paczków 2 13,33% 

7 Gmina Pakosławice 1 6,67% 

8 Gmina Skoroszyce 1 6,67% 

Razem 15 100% 

Źródło: materiały LGD 

Tabela  6. Sektorowość w Radzie (%) 

Lp  Nazwa  Reprezentanci sektorów Grupa interesu 

Liczba osób  Udział procentowy 
 

Liczba osób Udział procentowy 
 

1 Sektor publiczny 4 26,67% 7 46,67% 

2 Sektor gospodarczy 5 33,33% 4 26,67% 

3 Sektor społeczny 3 20,00% 4 26,67% 

4 Mieszkaniec 3 20,00% - - 

Razem 15 100% 15 100% 

Źródło: materiały LGD 

1.4.2. Rozwiązania stosowane w procesie decyzyjnym 

Sposób organizacji wewnętrznej i tryb pracy organu decyzyjnego określa odrębny Regulamin Rady. Poza tym, w procesie 
decyzyjnym istotne są również procedury przeprowadzania naborów, realizacji projektów grantowych oraz wyboru operacji własnych. 
W celu zapewnienia wysokiej jakości procesu wyboru operacji przyjęto między innymi poniższe zasady: 

 możliwość przystąpienia do prac w Radzie wyłącznie po zakończeniu z pozytywnym wynikiem pisemnego egzaminu ze 
znajomości LSR, procedur wyboru operacji i kryteriów ich oceny, Rozporządzenia MRiRW oraz PROW na lata 2014-20, 

 obowiązek składania deklaracji bezstronności przy okazji każdego naboru wniosków, 

 działania dyscyplinujące wobec członków Rady, którzy systematycznie nie biorą udziału w posiedzeniach organu decyzyjnego, 

 nieupoważnianie osób trzecich do udziału w podejmowaniu decyzji, 
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 ustanowienie komórki (Biuro) i osoby (Przewodniczący Rady), których zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym 
przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej. 

 opublikowanie ogłoszenia o posiedzeniu na stronie internetowej LGD (art. 10 Reg. Rady), 

 określony w procedurach obowiązek umieszczania informacji o naborze i wyniku oceny wniosków na stronie internetowej LGD, 
Zgodnie z art. 33 Regulaminu Rady protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze. 
Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym. Dodatkowo, wszystkie regulacje 
wewnętrzne LGD są dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia. 

1.5. Dokumenty regulujące funkcjonowanie LGD 
 

Podstawowe dokumenty regulujące zasady działania LGD przedstawia poniższa tabela. 

Tabela  7. Podstawowe dokumenty regulujące zasady działania LGD 

Lp. Dokument Regulowane kwestie Sposób przyjmowania i aktualizacji 

1.   
  

Statut 

Siedziba LGD, prawa i obowiązki członków, 
cele i zasady działania LGD, kompetencje 
WZC, kompetencje Zarządu, kompetencje 
Komisji Rewizyjnej, kompetencje Rady, 
majątek LGD, rozwiązanie LGD. 

Przyjęcie i zmiana: Uchwała Walnego Zebrania 
Członków podjęta bezwzględną większością głosów 
przy obecności ponad połowy członków. Możliwość 
zmiany Statutu w drugim terminie większością jak 
wyżej, lecz bez zachowania kworum. 

2.   
 
  

Regulamin Walnego 
Zebrania Członków 

Przebieg WZC, głosowanie i sprawy wyborcze. 

Przyjęcia i zmiana: Uchwała Walnego Zebrania 
Członków  podjęta zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków 
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 
Możliwość zmiany Regulaminu w drugim terminie 
WZC większością jak wyżej, lecz bez zachowania 
kworum. 

3.   
  

Regulamin Rady 

Członkostwo w Radzie, posiedzenia w Rady, 
głosowanie Rady (w tym operacje własne), 
dokumentowanie posiedzeń, wniesienie 
protestu, wniesienia odwołania.  

4.   
  

Regulamin Komisji 
Rewizyjnej 

Członkostwo w Komisji, posiedzenia Komisji.  

5.   
  

Regulamin Zarządu 
Skład Zarządu, zadania Zarządu i jego 
Prezesa, posiedzenia Zarządu, 
dokumentowanie prac Zarządu. 

6.   
  

Regulamin Biura 

Struktura Biura, kierownik Biura, nabór 
pracowników, doradztwo, animacja lokalna i 
współpraca (w tym ocena jakości tych działań), 
opisy stanowisk. 

Przyjęcie i zmiana: 
 Zarząd (większość). 

7.   
  

Procedura 
aktualizacji LSR 

Tryb aktualizacji LSR. 

  

Przyjęcie i zmiana: Uchwała Walnego Zebrania 
Członków  podjęta zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków 
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.  
Możliwość przyjęcia lub zmiany Procedury w drugim 
terminie WZC większością jak wyżej, lecz bez 
zachowania kworum. 
W sytuacjach i zakresie określonych w Statucie 
(sytuacje nadzwyczajne) kompetencję do zmiany 
Procedury posiada także Zarząd. 

8. 
Procedura ewaluacji 
& monitoringu 

Ewaluacja, monitoring LSR oraz LGD. 

9.   
 
  

Procedura 
przeprowadzania 
naborów wniosków 

Ustalanie terminów naborów i ogłoszenie, 
nabór wniosków, przygotowanie posiedzenia 
Rady, przekazanie informacji o wynikach 
naboru, postępowanie w przypadku protestu, 
ponowna ocena operacji. 

Przyjęcie: Uchwała Walnego Zebrania 
Członków  podjęta zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków 
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.  
Zmiana: Zarząd. 10. 

 
Procedura realizacji 
projektów 

Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków, 
przygotowanie posiedzenia Rady, przekazanie 
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Lp. Dokument Regulowane kwestie Sposób przyjmowania i aktualizacji 

 
 
  

grantowych informacji o wynikach konkursu, zawarcie 
umowy, monitoring & sprawozdawczość, 
kontrola realizacji umów, odzyskiwanie grantu 
wypłaconego.  

11.  
Procedura wyboru 
operacji własnych 

Zamieszczanie informacji o operacji własnej, 
posiedzenie Rady, wniosek do Zarządu 
Województwa. 

12.  
Procedura zmiany 
kryteriów 

Ustalanie kryteriów, zmiana kryteriów. 

Przyjęcie i zmiana: Uchwała Walnego Zebrania 
Członków  podjęta zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków 
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.  
Możliwość zmiany Procedury w drugim terminie WZC 
większością jak wyżej, lecz bez zachowania kworum. 
W sytuacjach i zakresie określonych w Statucie 
(sytuacje nadzwyczajne) kompetencję do zmiany tej 
procedury posiada także Zarząd 

Źródło: materiały LGD 

1.6. Potencjał ludzki LGD  

Podstawowym zasobem LGD są jego członkowie i pracownicy, których wiedza i doświadczenie gwarantują sprawne wdrażanie LSR. 
Gwarancja ta wynika zarówno z faktu korzystania z osób doświadczonych w poprzednim okresie programowania jak i z bardzo 
rygorystycznych wymogów formalnych w zakresie zdawania egzaminów kompetencyjnych przez członków Rady i Zarządu. Bardzo 
wysokie wymagania określono również wobec pracowników Biura. Regulamin Biura jednoznacznie wskazuje bowiem na 
kompetencje pracowników LGD, w tym między innymi na obowiązek zapewnienia, aby co najmniej 50% zatrudnionych pracowników 
posiadało doświadczenie i niezbędną wiedzę do wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu regionalnym/lokalnym. 
Obecni pracownicy Biura, uczestniczący również w procesie wdrażania poprzedniej LSR, gwarantują spełnienie tego obowiązku. 
Potwierdzeniem tego jest między innymi fakt, że każdy z obecnych pracowników uczestniczył do tej pory w blisko 20 szkoleniach 
dedykowanych przyznawaniu środków publicznych, w tym m.in. funkcjonowaniu LGD i wdrażaniu LSR. Troska o wysoki poziom 
kompetencyjny przedstawicieli wszystkich organów LGD obecna będzie w pracy stowarzyszenia przez cały okres wdrażania nowej 
strategii. Gwarancją tego będzie zarówno mechanizm okresowej ewaluacji LGD, jak i obowiązek realizacji planu szkoleniowego.  
 

 

Rozdział II Partycypacyjny charakter LSR 
 

2.1. Metody konsultacji społecznych 

Podstawowym założeniem przyjętym podczas opracowania LSR było maksymalne zaangażowanie lokalnej społeczności na każdym 
kluczowym etapie prac. W rezultacie, mieszkańcy wszystkich gmin członkowskich, a także przedstawiciele wszystkich istotnych 
sektorów oraz grup społecznych (w tym defaworyzowanych) skorzystali z możliwości wypowiedzenia się na temat strategii. Ogółem, 
w całym procesie konsultacji społecznych uczestniczyło bezpośrednio (spotkania) lub pośrednio (internet, ankiety) ponad 800 
mieszkańców. Warto jednocześnie podkreślić bardzo duży udział grup defaworyzowanych w konsultacjach. W samej tylko ankiecie 
internetowej wśród młodzieży (grupa <35) wzięło udział 150 osób. Należy także podkreślić, że udział społeczności lokalnej w 
przygotowaniu strategii nie oznacza końca procesu konsultacji, również etap wdrażania LSR będzie miał charakter partycypacyjny.  
 

2.1.1. Etap przygotowania LSR 

Proces konsultacji społecznych w ramach przygotowania LSR podzielono na pięć etapów:  
1. Diagnoza i analiza SWOT,  
2. Określanie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowanie planu działania, 
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3. Opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru, 
4. Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji,  
5. Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR. 

Podczas każdego z tych pięciu etapów wykorzystane zostały metody partycypacyjne zgodnie z informacjami podanymi w poniższych 
tabelach. Sam wybór danej metody partycypacyjnej uzależniony był z jednej strony od możliwości technicznych, a z drugiej od 
specyfiki danej grupy odbiorców. W rezultacie, jedna z grup defaworyzowanych (młodzież) miała możliwość korzystania z narzędzi 
elektronicznych (badania internetowe), a przedstawicielom pozostałych grup umożliwiono spotkania bezpośrednie. Intencją LGD było 
przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych w sposób dynamiczny i atrakcyjny dla uczestników. Dlatego też, w trakcie ich trwania 
często stosowano więcej niż jedną technikę partycypacyjną.  

Tabela  8. Konsultacje społeczne - etap I: „Diagnoza i analiza SWOT” 

Lp. Metoda partycypacji Data, miejsce Osoby 

1.  
Warsztaty konsultacyjne - otwarta dyskusja mieszkańców na temat aktualnej sytuacji 
podczas spotkań w gminach. Struktura: sektor publiczny: 32%, sektor niepubliczny: 68%, 
kobiety: 53,5%, mężczyźni: 46,5%, defaworyzowani: ok. 40%. 

W ramach cyklu 
konsultacji 
mieszkańców2 

157 

2.  
Technika analizy dysocjacyjnej - proces moderowany przez eksperta, podczas którego 
uczestnicy diagnozują sytuację z perspektywy innej postaci (turysty, nowego mieszkańca). 

jw. jw. 

3.  
Fokus grupowy - prowadzona w oparciu o scenariusz moderowana dyskusja grupowa na 
temat diagnozy rynku pracy i przedsiębiorczości. Uczestnikami spotkania byli głównie (60%) 
zaproszeni przez PUP Nysa reprezentanci grup defaworyzowanych (<35, >55). 

30.07.2015, 
Nysa 

15 

4.  
Spotkanie konsultacyjne przedsiębiorców - diagnoza wszystkich elementów SWOT z 
perspektywy przedsiębiorców. Struktura: 32% kobiet i 68% mężczyzn. 

Konsultacje 
przedsiębiorców3 

56 

5.  
Bezpośrednie badanie ankietowe mieszkańców - badanie ankietowe przeprowadzone 
głównie podczas spotkań konsultacyjnych w gminach. Struktura badanych: 23%; sektor 
niepubliczny: 77%; kobiety: 55%, mężczyźni: 45%, grupy defaworyzowane: ok. 40%. 

28.07-
21.08.2015, 
obszar LSR 

 
200 

6.  
Internetowe badanie ankietowe mieszkańców - badanie ankietowe przeprowadzone za 
pomocą portalu www.wspoldecydujemy.pl. Celem badania było umożliwienie wyrażenia opinii 
na temat diagnozy sytuacji tym wszystkim, którzy nie byli w stanie uczestniczyć w spotkaniach. 

8.09 - 
30.10.2015 
obszar LSR 

32 

7.  
Internetowe badanie ankietowe młodzieży - badanie ankietowe przeprowadzone za pomocą 
portalu www.wspoldecydujemy.pl. Celem badania było umożliwienie wyrażenia opinii na temat 
diagnozy sytuacji młodzieży, która nie mogła uczestniczyć w spotkaniach (wakacje). 

8.09 - 
30.10.2015 
obszar LSR 

150 

8.  

Narada obywatelska (Grupa Robocza ds. LSR) - dyskusja mieszkańców na temat wstępnej 
wersji SWOT po wysłuchaniu prezentacji 3 ekspertów nt.: rynku pracy, turystyki, LSR 2007-13. 
Uczestnicy spotkania to przedstawiciele wszystkich gmin, sektorów oraz grup społecznych 
zgłoszeni przez lokalne organizacje lub samodzielnie w otwartym naborze. 

31.08.2015, 
Nysa 

27 

9.  
Panel ekspertów - grupa lokalnych ekspertów i liderów opinii w zakresie turystyki, rynku 
pracy, funduszy UE, NGO, MŚP. 

31.08.2015, 
Nysa 

5 

10.  
Konsultacje elektroniczne - składanie uwag do wstępnej wersji SWOT umieszczonej na 
stronie internetowej LGD i rozesłanej przez e-mail. 

03-20.09.2015, 
obszar LSR 

89 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 

Tabela  9. Konsultacje społeczne - etap II: „Określanie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowanie planu działania” 

Lp. Metoda partycypacji Data, miejsce Osoby 

1.  
Warsztaty przyszłościowe - uczestnicy formułowali idealną i realną wizję przyszłości na 
podstawie pytań moderatora podczas spotkań w gminach. Struktura: sektor publiczny: 32%, 

W ramach cyklu 
konsultacji 

157  

                                                           
2
 28.07.2015, Kamiennik (22 osoby), 28.07.2015, Nysa (33 osoby), 29.07.2015, Skoroszyce (13 osób), 29.07.2015, Pakosławice (14 

osób), 19.08.2015, Otmuchów (24 osoby), 19.08.2015, Paczków (21 osób), 20.08.2015, Głuchołazy (15 osób), 20.08.2015, 
Korfantów (15 osób). 
3
 19.08.2015, Otmuchów (8 osób), 19.08.2015, Paczków (4 osoby), 20.08.2015, Głuchołazy (12 osób), 20.08.2015, Korfantów (1 

osoba), 21.07.2015, Nysa (13 osób), 21.07.2015, Pakosławice (8 osób), 21.08.2015, Skoroszyce (7 osób), 21.08.2015, Kamiennik (3 
osoby). 
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Lp. Metoda partycypacji Data, miejsce Osoby 

niepubliczny: 68%, kobiety: 53,5%, mężczyźni: 46,5%, defaworyzowani: ok. 40% mieszkańców 

2.  
Technika coachingu grupowego - prowadzona w oparciu o pytania certyfikowanego coacha 
dyskusja grupowa na temat celów nowej LSR z perspektyw rynku pracy i przedsiębiorczości. 
Uczestnikami były głównie (60%) osoby z grup defaworyzowanych (<35, >55). 

30.07.2015, 
PUP, Nysa 

15 

3.  
„Idealny scenariusz”: spotkanie konsultacyjne przedsiębiorców - przedstawienie przez 
przedsiębiorców wizji idealnego LSR. Struktura: 32% kobiet i 68% mężczyzn. 

Konsultacje 
przedsiębiorców 

56 

4.  
Badanie ankietowe techniką fiszki projektowej - określenie przez potencjalnych 
beneficjentów propozycji celów projektowych. 

1.07 - 
30.11.2015 

186 

5.  
Wywiady indywidualne w ramach punktu konsultacyjnego LGD -określenie przez 
potencjalnych beneficjentów propozycji celów projektowych.  

1.07 - 
30.11.2015 

80 

6.  

Bezpośrednie badanie ankietowe mieszkańców - badanie ankietowe przeprowadzone 
głównie podczas spotkań konsultacyjnych we wszystkich gminach. Część ankiety dotyczyła 
wizji 2020r. i celów LSR. Struktura badanych: 23%; sektor niepubliczny: 77%; kobiety: 55%, 
mężczyźni: 45%, grupy defaworyzowane: ok. 40%. 

28.07 - 
21.08.2015 

200 

7.  
Internetowe badanie ankietowe mieszkańców - badanie ankietowe przeprowadzone za 
pomocą portalu www.wspoldecydujemy.pl. Badanie umożliwiło wyrażenia opinii na temat celów 
nowej LSR tym wszystkim, którzy nie byli w stanie uczestniczyć w spotkaniach. 

8.09 - 
30.10.2015 

32 

8.  
Internetowe badanie ankietowe młodzieży - badanie ankietowe przeprowadzone za pomocą 
portalu www.wspoldecydujemy.pl. Badanie umożliwiło wyrażenia opinii na temat celów nowej 
LSR tej części młodzieży, która nie mogła uczestniczyć w spotkaniach. (wakacje). 

8.09 - 
30.10.2015 

150 

9.  

Rada mieszkańców (Grupa Robocza ds. LSR) - dyskusja mieszkańców na temat wstępnej 
wersji celów i wskaźników po wysłuchaniu prezentacji przedstawiciela LGD. Uczestnicy 
spotkania to przedstawiciele wszystkich gmin, sektorów oraz grup społecznych zgłoszeni przez 
lokalne organizacje lub samodzielnie. 

30.09.2015, 
Nysa 

27 

10.  
Panel ekspertów - grupa lokalnych ekspertów i liderów opinii w zakresie turystyki, rynku 
pracy, funduszy UE, NGO, MŚP. 

30.09.2015, 
Nysa 

5 

11.  
Konsultacje elektroniczne - składanie uwag do wstępnej wersji celów umieszczonej na 
stronie internetowej LGD i rozesłanej przez e-mail.  

05-12.10.2015, 
obszar LSR 

ok.100 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Tabela  10. Konsultacje społeczne - etap III: „Opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru” 

Lp. Metoda partycypacji Data, miejsce Osoby 

1.  
Warsztaty konsultacyjne - otwarta dyskusja na temat zasad i kryteriów wyboru operacji 
podczas spotkań w gminach. Struktura: sektor publiczny: 32%, niepubliczny: 68%, kobiety: 
53,5%, mężczyźni: 46,5%, defaworyzowani: ok. 40% 

W ramach cyklu 
konsultacji 
mieszkańców 

157  

2.  

Fokus grupowy - prowadzona w oparciu o scenariusz moderowana dyskusja grupowa na 
temat zasad i kryteriów wyboru operacji z perspektywy osób wchodzących na rynek pracy. 
Uczestnikami spotkania byli przede wszystkim (60%) zaproszeni przez PUP Nysa 
reprezentanci grup defaworyzowanych (<35, >55). 

30.07.2015, 
Nysa 

 
15 

3.  
Spotkanie konsultacyjne przedsiębiorców - opinia na temat zasad i kryteriów wyboru 
operacji z perspektywy przedsiębiorców. Struktura: 32% kobiet i 68% mężczyzn. 

Konsultacje 
przedsiębiorców 

56 

4.  
Wywiady indywidualne w ramach punktu konsultacyjnego LGD -określenie przez 
potencjalnych beneficjentów barier i oczekiwań związanych z zasadami wyboru projektów.  

1.07 - 
30.11.2015 

80 

5.  

Bezpośrednie badanie ankietowe mieszkańców - badanie ankietowe przeprowadzone 
głównie podczas spotkań konsultacyjnych we wszystkich gminach. Zdiagnozowane priorytety 
mieszkańców wpłynęły na kryteria wyboru operacji. Struktura badanych: 23%; sektor 
niepubliczny: 77%; kobiety: 55%, mężczyźni: 45%, grupy defaworyzowane: ok. 40%. 

28.07 - 
21.08.2015 

 
200 

6.  
Internetowe badanie ankietowe mieszkańców - badanie ankietowe przeprowadzone za 
pomocą portalu www.wspoldecydujemy.pl. Celem badania było poznanie priorytetów tym 

8.09 - 
30.10.2015 

32 
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Lp. Metoda partycypacji Data, miejsce Osoby 

wszystkim, którzy nie byli w stanie uczestniczyć w spotkaniach. Zdiagnozowane priorytety 
mieszkańców wpłynęły na kryteria wyboru operacji. 

7.  
Internetowe badanie ankietowe młodzieży - badanie ankietowe przeprowadzone za pomocą 
portalu www.wspoldecydujemy.pl. Celem badania było zebranie opinii na temat priorytetów 
młodzieży. Zdiagnozowane priorytety wpłynęły na kryteria wyboru operacji. 

8.09 - 
30.10.2015 

150 

8.  

Forum lokalne (Grupa Robocza ds. LSR) - dyskusja mieszkańców na temat kryteriów i zasad 
wyboru po wysłuchaniu prezentacji przedstawiciela LGD. Uczestnicy spotkania to 
przedstawiciele wszystkich gmin, sektorów oraz grup społecznych zgłoszeni przez lokalne 
organizacje lub samodzielnie w otwartym naborze. 

19.11.2015, 
Nysa 

26 

9.  
Panel ekspertów - grupa lokalnych ekspertów i liderów opinii w zakresie turystyki, rynku 
pracy, funduszy UE, NGO, MŚP. 

19.11.2015, 
Nysa 

4 

10.  
Konsultacje elektroniczne - składanie uwag do wstępnej wersji kryteriów i zasad wyboru 
umieszczonej na stronie internetowej LGD.  

27.11 - 
04.12.2015, 
obszar LSR 

bd. 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 

Tabela  11. Konsultacje społeczne - etap IV: „Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji” 

Lp. Metoda partycypacji Data, miejsce Osoby 

1.  
Warsztaty konsultacyjne - otwarta dyskusja mieszkańców na temat kryteriów ewaluacji LGD 
oraz LSR. Struktura: sektor publiczny: 32%, sektor niepubliczny: 68%, kobiety: 53,5%, 
mężczyźni: 46,5%, defaworyzowani: ok. 40% 

W ramach cyklu 
konsultacji 
mieszkańców 

157  

2.  
Spotkanie konsultacyjne przedsiębiorców - dyskusja między innymi na temat kryteriów 
ewaluacji LGD oraz efektów wydatkowania środków UE z perspektywy przedsiębiorców. 
Struktura: 32% kobiet i 68% mężczyzn. 

W ramach 
konsultacji 
przedsiębiorców 

56 

3.  

Fokus grupowy - prowadzona w oparciu o scenariusz moderowana dyskusja grupowa między 
innymi na temat kryteriów ewaluacji LGD oraz efektów wydatkowania środków UE. 
Uczestnikami spotkania byli przede wszystkim (60%) zaproszeni przez PUP Nysa 
reprezentanci grup defaworyzowanych (<35. >55). 

30.07.2015, 
Nysa 

15 

4.  
Internetowe badanie ankietowe mieszkańców - badanie ankietowe przeprowadzone na 
portalu www.wspoldecydujemy.pl. Celem badania było zebranie opinii na temat priorytetów 
mieszkańców. Wynikiem było określenie głównych elementów badań ewaluacyjnych. 

8.09 - 
30.10.2015 

32 

5.  
Internetowe badanie ankietowe młodzieży - badanie ankietowe przeprowadzone za pomocą 
portalu www.wspoldecydujemy.pl. Celem badania było zebranie opinii na temat priorytetów 
młodzieży. Wynikiem było określenie głównych elementów badań ewaluacyjnych. 

8.09 - 
30.10.2015 

150 

6.  
Forum lokalne (Grupa Robocza ds. LSR) - dyskusja mieszkańców na temat wskaźników 
(monitoring). Uczestnicy spotkania to przedstawiciele wszystkich gmin, sektorów oraz grup 
społecznych zgłoszeni przez lokalne organizacje lub samodzielnie. 

19.11.2015, 
Nysa 

26 

7.  
Panel ekspertów - grupa lokalnych ekspertów i liderów opinii w zakresie turystyki, rynku 
pracy, funduszy UE, NGO, MŚP. Wyrażenie opinii na temat głównych elementów 
podlegających monitoringowi i badaniom ewaluacyjnym. 

19.11.2015, 
Nysa 

4 

8.  
Konsultacje elektroniczne - składanie uwag do wstępnej wersji systemu ewaluacji LSR 
umieszczonej na stronie internetowej LGD.  

27.11 - 
04.12.2015, 
obszar LSR 

bd. 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Tabela  12. Konsultacje społeczne - etap V: „Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR” 

Lp. Metoda partycypacji Data, miejsce Osoby 

1.  
Warsztaty konsultacyjne - otwarta dyskusja na temat kanałów komunikacyjnych między LGD, 
a mieszkańcami podczas spotkań w gminach. Struktura: sektor publiczny: 32%, sektor 

W ramach cyklu 
konsultacji 

157 
osób 
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Lp. Metoda partycypacji Data, miejsce Osoby 

niepubliczny: 68%, kobiety: 53,5%, mężczyźni: 46,5%, defaworyzowani: ok. 40% mieszkańców 

2.  
Fokus grupowy - prowadzona w oparciu o scenariusz moderowana dyskusja grupowa m.in. 
na temat sposobów komunikacji z ludźmi młodymi. Uczestnikami spotkania byli głównie (60%) 
zaproszeni przez PUP Nysa reprezentanci grup defaworyzowanych (<35. >55). 

30.07.2015, 
Nysa 

15 

3.  
Spotkanie konsultacyjne przedsiębiorców - dyskusja między innymi na temat efektywności 
komunikacji między LGD, a przedsiębiorcami. Struktura: 32% kobiet i 68% mężczyzn. 

Konsultacje 
przedsiębiorców 

56 

4.  

Bezpośrednie badanie ankietowe mieszkańców - badanie ankietowe przeprowadzone 
podczas spotkań konsultacyjnych we wszystkich gminach. Istotna część badania dotyczyła 
skutecznych mechanizmów przekazywania informacji. Struktura badanych: sektor publiczny: 
23%; niepubliczny: 77%; kobiety: 55%, mężczyźni: 45%, grupy defaworyzowane: ok. 40%. 

28.07 - 
21.08.2015 

200 

5.  
Internetowe badanie ankietowe młodzieży - badanie ankietowe przeprowadzone za pomocą 
portalu www.wspoldecydujemy.pl. Istotna część badania dotyczyła grup docelowych, które 
powinny być uwzględnione w działaniach LGD, w tym komunikacyjnych. 

8.09 - 
30.10.2015 

150 

6.  
Internetowe badanie ankietowe mieszkańców - badanie ankietowe przeprowadzone za 
pomocą portalu www.wspoldecydujemy.pl. Istotna część badania dotyczyła grup docelowych, 
które powinny być uwzględnione w działaniach LGD, w tym komunikacyjnych.  

8.09 - 
30.10.2015 

32 

7.  

Rada mieszkańców (Grupa Robocza ds. LSR) - debata na temat wyników badań ankietowych 
dotyczących między innymi oczekiwań komunikacyjnych różnych grup mieszkańców. 
Uczestnicy spotkania to przedstawiciele wszystkich gmin, sektorów oraz grup społecznych 
zgłoszeni przez lokalne organizacje lub samodzielnie. 

30.09.2015, 
Nysa 

27 

8.  
Forum lokalne (Grupa Robocza ds. LSR) - dyskusja mieszkańców na temat planowanych 
mechanizmów komunikacji. Uczestnicy spotkania to przedstawiciele wszystkich gmin, 
sektorów i grup społecznych zgłoszeni przez lokalne organizacje lub w otwartym naborze. 

19.11.2015, 
Nysa 

26 

9.  
Panel ekspertów - grupa lokalnych ekspertów i liderów opinii w zakresie turystyki, rynku 
pracy, funduszy UE, NGO, MŚP. Wyrażenie opinii o planowanych kanałach komunikacji. 

19.11.2015, 
Nysa 

4 

10.  
Konsultacje elektroniczne - składanie uwag do wstępnej wersji planu komunikacyjnego 
umieszczonej na stronie internetowej LGD.  

27.11 - 
04.12.2015, 
obszar LSR 

bd. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

2.1.2. Etap wdrażania LSR 

Podobnie jak etap przygotowania strategii, również etap wdrażania LSR wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji mających 
wpływ na ogół mieszkańców. Aby zapewnić społeczności lokalnej wpływ na te decyzje, na etapie wdrażania LSR zaplanowano 
następujące mechanizmy partycypacyjne i aktywizujące.  

Tabela  13. Konsultacje społeczne - etap wdrażania LSR 

Lp. Zadanie Metoda partycypacyjna 

1.  

Monitorowa
nie i ocena 
realizacji 

LSR 

1. Konsultacje internetowe - umieszczanie co najmniej raz w roku informacji o wynikach monitoringu i 
ewaluacji na stronie internetowej LGD.  

2. Badania ankietowe - realizacja badań na potrzeby ewaluacji okresowej i ex post. 
3. Warsztaty moderowane - badanie fokusowe na potrzeby ewaluacji okresowej i ex post. 
4. Wywiady indywidualne - wywiady z liderami opinii i przedstawicielami poszczególnych grup docelowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych na potrzeby ewaluacji okresowej i ex post. 

2.  
Aktualizacja 

LSR 

1. Konsultacje z Radą - uzyskanie pisemnego stanowiska Rady na temat proponowanych zmian.   
2. Konsultacje internetowe - obligatoryjne umieszczanie informacji o planowanych zmianach kryteriów na 

stronie internetowej LGD oraz zbieranie opinii na ten temat.  
3. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - spotkanie dla lokalnej społeczności. 
4. Wywiady indywidualne - wywiady z liderami opinii i przedstawicielami poszczególnych grup docelowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych na temat planowanych zmian kryteriów. 
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Lp. Zadanie Metoda partycypacyjna 

3.  

Opracowani
e i zmiana 
lokalnych 
kryteriów 
wyboru 

1. Konsultacje z Radą - uzyskanie pisemnego stanowiska Rady na temat proponowanych zmian.   
2. Konsultacje internetowe - obligatoryjne umieszczanie informacji o planowanych zmianach kryteriów na 

stronie internetowej LGD oraz zbieranie opinii na ten temat.  
3. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - spotkanie dla lokalnej społeczności. 
4. Wywiady indywidualne - wywiady z liderami opinii i przedstawicielami poszczególnych grup docelowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych na temat planowanych zmian kryteriów. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

2.2. Analiza wniosków z konsultacji 
 
Przystępując do konsultacji społecznych, LGD dysponowała informacjami zarówno o planowanym przez PROW zakresie wsparcia, 
jak i badaniami własnymi na temat skuteczności wdrażania LSR 2007-2013. Badania LGD wskazują, że do najbardziej aktywnej 
grupy wnioskodawców należą jednostki sektora finansów publicznych, natomiast trudności z realizacją projektów napotkano w 
zakresie wsparcia sektora gospodarczego4. Wyniki konsultacji społecznych stanowiły istotne uzupełnienie przeprowadzonych przez 
LGD badań własnych i miały decydujące znaczenie dla ostatecznej treści LSR. Wszystkie wnioski z konsultacji można podzielić na 
dwie podstawowe grupy - wnioski przyjęte i wnioski odrzucone: 

1. Wnioski przyjęte: 
Najważniejsze znaczenie dla ostatecznego kształtu LSR miały wnioski dotyczące obszarów interwencji i alokacji środków. Jak to 
przedstawiono w rozdziałach III i V zdecydowana większość uczestników konsultacji5 wskazało na brak pracy jako na najważniejszy 
aktualnie problem obszaru LSR. W rezultacie, największa część środków została przeznaczona na cel szczegółowy 1.1 dotyczący 
tworzenia miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości. Wnioski te uwzględniono również w kryteriach wyboru operacji. Odpowiedzią na 
inny ważny problem zgłaszany podczas konsultacji - niska jakość życia i aktywność społeczna - jest z kolei cel szczegółowy 1.2. 
Realizacja tego celu ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla grup defaworyzowanych (<35, >55). Drugim najczęściej zgłaszanym 
problemem w badaniu ankietowym młodzieży była właśnie kwestia słabej oferty zagospodarowania wolnego czasu. Efektem każdej z 
zastosowanych metod partycypacyjnych było zwrócenie uwagi na niedostateczne wykorzystanie potencjału turystycznego. 
Świadomość olbrzymiego potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru LSR oraz rozczarowanie z powodu jego 
niewykorzystania znalazły swoje czytelne odzwierciedlenie we wnioskach z konsultacji. W rezultacie, w LSR znalazły się cele 
szczegółowe 2.1 i 2.2, a dodatkowo kryteria wyboru operacji również premiują projekty wykorzystujące lokalne zasoby. Ważne dla 
treści strategii były również wnioski dotyczące grup defaworyzowanych. To właśnie wyniki ankiet i spotkań zdecydowały o uznaniu 
ludzi młodych i starszych (<35, >55) za defaworyzowanych. Dodatkowo, efektem zgłoszonego podczas spotkania Rady 
mieszkańców6 wniosku jest dołączenie do grupy osób defaworyzowanych również niepełnosprawnych. Wnioski z konsultacji zostały 
również uwzględnione w zakresie ewaluacji i monitoringu oraz komunikacji z mieszkańcami. Zebrane opinie jednoznacznie wskazały, 
że LGD musi zdynamizować działania w przestrzeni wirtualnej. W konsekwencji, zarówno planowane mechanizmy ewaluacyjne jak 
i plan komunikacyjny zakładają wykorzystanie narzędzi elektronicznych. 

2. Wnioski odrzucone: 
Nie wszystkie wnioski z konsultacji zostały przyjęte. O odrzuceniu części zgłaszanych problemów zdecydowały przede wszystkim 
ograniczenia programowe (wnioski poprawy kanalizacji i komunikacji publicznej) lub budżetowe (wniosek poprawy infrastruktury 
drogowej). Mechanizm odrzucania wniosków z konsultacji oparty był również o metodę partycypacyjną. Ostateczna decyzja bowiem 
uzależniona była od opinii Grupy Roboczej ds. LSR oraz Grupy Eksperckiej. To właśnie decyzja tych dwóch podmiotów 7 
zdecydowała o wyłączeniu infrastruktury drogowej z obszaru interwencji. Z drugiej jednak strony, ostateczna decyzja o podjęciu 
interwencji w zakresie zachowania materialnego dziedzictwa lokalnego została również rozstrzygnięta na spotkaniu Grupy Roboczej 
ds. LSR oraz Grupy Eksperckiej. Przedstawiciele obu grup nie zgodzili się z wnioskiem części uczestników konsultacji o zaprzestaniu 
podejmowanych w poprzednim okresie i bardzo obciążających budżet LSR działań w zakresie renowacji obiektów dziedzictwa 
lokalnego. W rezultacie, ostateczna wersja LSR zawiera przedsięwzięcie 2.2.1 „Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego”.  

 

                                                           
4
 Na podstawie badań własnych LGD: stan wdrażania LSR 2007-13. 

5
 Potwierdzają to wyniki ankiet: według 63% ogółu badanych, 68% przedsiębiorców i 52% młodzieży bezrobocie to największy problem. 

6
 Rada mieszkańców, Nysa, 30.09.2015r. 

7
 Zadecydowały dwa spotkania: w dniu 31 VIII oraz 30 IX.  
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Rozdział III Diagnoza – opis obszaru i ludności 
 

3.1. Spójność wewnętrzna obszaru LSR  

 

3.1.1. Wspólna przestrzeń 

Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór obejmuje swoim działaniem obszar ośmiu z dziewięciu gmin powiatu nyskiego: 
Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice i Skoroszyce. Gminy NKJiG zajmują powierzchnię 
1100,25 km² stanowiącą 11,69% województwa opolskiego oraz 89,90% powiatu nyskiego. Wszystkie gminy tworzą spójny 
geograficznie obszar pozostając w bezpośrednim lub pośrednim sąsiedztwie. Istotnym uwarunkowaniem dla charakterystyki obszaru 
jest bliskość trzech dużych ośrodków miejskich: Opola (56 km), Wrocławia (80 km) i Katowic (160 km), a także bezpośrednie 
sąsiedztwo z Republiką Czech (na odcinku ok. 70 km). Spójność przestrzenna obszaru LGD jest również podkreślona jego 
przynależnością do Euroregionu „Pradziad”. Warto podkreślić, że tylko dwa powiaty województwa opolskiego - powiat nyski i powiat 
prudnicki - w całości wchodzą w skład Euroregionu. 
 

3.1.2. Wspólna historia 

Na tożsamość Nyskiego Księstwa Jezior i Gór składają się przede wszystkim uwarunkowania historyczne i kulturowe, które 
wyróżniają obszar objęty LSR. Księstwo Nyskie posiada ponad siedemsetletnią historię wpisaną w dzieje Śląska - zarówno Dolnego 
jak i Górnego. Historia obszaru dzisiejszej LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór jest nierozerwalnie związana z historią dawnego 
Księstwa Nyskiego, do którego również nawiązuje w swej nazwie. Księstwo Nyskie było biskupim księstwem feudalnym na Dolnym 
Śląsku z ośrodkiem w Nysie. Było to jedyne obok Księstwa Siewierskiego śląskie księstwo kościelne. Podstawy prawne pod 
powstanie księstwa biskupiego położył Henryk IV Probus, podnosząc 23 czerwca 1290 roku mocą swego testamentu zarządzających 
kasztelanią nyską biskupów wrocławskich do godności książęcej, co dawało im niezależność od roszczeń świeckich książąt. Oprócz 
tego hierarchowie otrzymali władzę sądowniczą na terenie księstwa oraz prawo bicia monety. Pierwszym biskupem wrocławskim 
posługującym się tytułem książęcym był Henryk z Wierzbna. Ów przywilej ostatecznie potwierdził w roku 1333 Bolko II Ziębicki. Od 
roku 1342 biskup i książęta uznawali lenną zależność od królów czeskich. Po wojnach śląskich w roku 1742 większa część księstwa 
znalazła się w granicach Prus. Jedynie jego południowy skrawek wraz z letnią rezydencją biskupią na zamku Johannesberg (obecn ie 
Jansky Vrch) w Javorníku pozostał w granicach ziem habsburskich, a sama granica przebiegała wzdłuż linii Bila Voda – Kopa 
Biskupia. Kres istnieniu księstwa położyła przeprowadzona w 1810 roku przez władze pruskie sekularyzacja dóbr kościelnych. 
Ostateczne zmiany dokonały się w 1945 roku, wraz z końcem II wojny światowej. Obecnie w Polsce znajduje się 1231 km², a w 
Czechach 900 km² terenów dawnego Księstwa Nyskiego. Dziedzictwo historyczne to nie tylko potwierdzenie spójności wewnętrznej 
terenu LSR, ale również istotny czynnik rozwojowy, który będzie wykorzystywany przy wdrażaniu nowego LSR. Potwierdzają to 
również wyniki konsultacji społecznych przedstawione w analizie SWOT (patrz SWOT S4 i S6). 

Kolejnym istotnym elementem historycznym determinującym tożsamość terenu LSR są wydarzenia, które nastąpiły bezpośrednio po 
zakończeniu II wojny światowej. W połowie 1946 roku doprowadzono do wysiedlenia ludności niemieckiej, a na jej miejsce trafiły 
tysiące przesiedleńców głównie z obszarów dawnych kresów wschodnich II RP, ale również z gór i Polski centralnej. Ta wspólnota 
losów przesiedleńczych stanowi istotny czynnik łączący mieszkańców terenu LSR. Potwierdzają to również spotkania konsultacyjne 
przeprowadzane w trakcie tworzenia LSR. Uczestnicy tych spotkań pytani o kwestie łączące wszystkie gminy NKJiG zdecydowanie 
wskazywali na tą właśnie sprawę. Popularne stało się nawet powiedzenie „jesteśmy jak ten bigos - gdzie każdy element jest inny 
(kresowiacy, górale, Ślązacy), ale świetnie pasuje do całości”. Co ciekawe, o ile dla pokolenia starszego i średniego to zagadnienie 
jest bardzo istotne, to już dla ludzi młodszych mniej. Wyniki badania ankietowego młodzieży pokazują, że tylko 13% badanych 
wskazała wspólne losy przesiedleńców po 1945 jako element łączący wszystkie 8 gmin tworzących Nyskie Księstwo Jezior i Gór. 
Jest to kolejny przykład wskazujący na pogłębianie się różnic pokoleniowych, opisanych też w SWOT (W1).  
 

3.1.3. Wspólne dziedzictwo kulturowe 

Historyczna przeszłość Księstwa Nyskiego biskupów wrocławskich pozostawiła po sobie kulturowe bogactwo zabytków architektury 
sakralnej, z powodu której Nysa jest nazywana „Śląskim Rzymem”. Dziedzictwo kulturowe - „spuścizna” Księstwa Nyskiego - stanowi 
istotny element tożsamości mieszkańców z terenu LSR. Dziedzictwo to wykorzystywane jest nie tylko przez powstałe w 2006 roku 
stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór, ale również przez poszczególne gminy oraz powiat nyski. Z dziedzictwa tego korzystają 
i je rozwijają również prywatni przedsiębiorcy (zwłaszcza z branży turystycznej) oraz organizacje pozarządowe (w tym m.in. bractwo 
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rycerskie „Księstwo Nyskie”). Nyskie Księstwo Jezior i Gór to obszar szczególnie obfitujący w materialne obiekty dziedzictwa 
kulturowego. Ponad 300 z nich wpisanych zostało do rejestru zabytków. W tym kontekście wymienić należy między innymi 
zabytkowe układy urbanistyczne miast i wsi, średniowieczne i nowożytne fortyfikacje, znakomicie zachowany pierścień murów 
miejskich wraz z bramami i bastejami Paczkowa („polskiego Carcassonne”), warowny zamek w Otmuchowie, pozostałości 
średniowiecznych fortyfikacji w Głuchołazach, a także w leżącej poza terenem LSR Nysie. Silnym elementem zapewniającym 
spójność obszaru LSR jest również niematerialne dziedzictwo kulturowe. Składają się na nie między innymi: 

 Tradycje muzyczne i przekazy ustne (m.in.: przysłowia, pieśni, opowieści wspomnieniowe, zespoły ludowe i chóry kościelne ), 

 Praktyki społeczno-kulturowe (zwyczaje, obrzędy doroczne, dożynki, zwyczaje odpustowe i pielgrzymki), 

 Wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym (na przykład tradycyjny wypiek chleba). 
Warto przy tym zaznaczyć, że choć na terenie LSR dominujące jest dziedzictwo kulturowe przesiedleńców zza Buga, to bardzo 
ważne dla tożsamości NKJiG jest również dziedzictwo kulturowe górali i Ślązaków. Po raz kolejny w tym kontekście wraca użyte już 
wcześniej porównanie „Jesteśmy jak ten bigos…” ( SWOT S3). Dziedzictwo kulturowe mieszkańców nie tylko wpływa na spójność 
wewnętrzną terenu LSR, ale stanowi również ogromny potencjał rozwojowy. Potwierdzają to doświadczenia z poprzedniego okresu 
programowania, a zwłaszcza wykorzystanie tradycyjnej kuchni kresowej. Za przykład mogą posłużyć między innymi słynne "gołąbki z 
kaszy gryczanej i ziemniaków" lub „makaron domowy nożem krojony”, które nie tylko stanowią podstawę wielu lokalnych wydarzeń 
społeczno-kulturalnych, ale również zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych MRiRW.  
 

3.1.4. Wspólne zasoby przyrodnicze 

Obszar objęty LSR dzięki lokalnym zasobom przyrodniczym posiada wyjątkowe możliwości rozwoju turystyki oraz agroturystyki. 
Poświęcone tym zasobom fragmenty analizy mocnych stron (SWOT S4 i S6) są szczególnie rozbudowane. Również wyniki badania 
ankietowego młodzieży potwierdzają tą diagnozę. To właśnie krajobraz (góry, jeziora) został uznany przez 55% badanych za czynnik 
najbardziej (poza bezrobociem) łączący wszystkie osiem gmin. 

Cennym zasobem, wspólnym dla gmin LGD, jest położenie na Przedgórzu Sudeckim, a co warto podkreślić Góry Opawskie są 
jedynym pasmem górskim Opolszczyzny. Obszar LSR leży nad Nysą Kłodzką i utworzonymi na niej trzema zbiornikami – Jeziorem 
Nyskim, Jeziorem Otmuchowskim i Zalewem Paczkowskim, tworzącymi tzw. „Pojezierze Nysy” oraz Białą Głuchołaską (górską rzeką 
mającą źródła w Czechach). Należy podkreślić, że jest to jedyne „górskie pojezierze” w Polsce. Na atrakcyjność i unikatowość tych 
zasobów przyrodniczych wpływa także otoczenie, również to po stronie czeskiej (w linii prostej do Pradziada jest 42 km, 24 km do 
Jesenika). Warto zaznaczyć, że sąsiedztwo z Czechami było również podkreślane jako element wyróżniający i spajający teren LSR. 
Taką opinię wyraziło między innymi blisko 40% badanej młodzieży. Potwierdza to, że dziedzictwo przyrodnicze jest zarówno cennym 
zasobem jak i kluczowym elementem tożsamości (SWOT S4 i S6).  

Zasoby przyrodnicze są fundamentem kolejnego elementu zapewniającego spójność wewnętrzną obszaru LSR - rolnictwa. Nyskie 
Księstwo Jezior i Gór to obszar z przeważającym udziałem użytków rolnych. Duża część terenów wykorzystywanych na cele rolnicze 
ma również decydujący wpływ na charakter lokalnej kultury, a nawet stosunków społecznych. Z przeprowadzonych badań wynika 
mocne przywiązanie mieszkańców terenu LSR do ziemi i rolnictwa, co przekłada się na ich życie zawodowe i społeczne.  
 

3.1.5. Wspólne potrzeby 

Elementem zapewniającym spójność wewnętrzną obszaru LSR jest nie tylko dziedzictwo przeszłości, ale również wyzwania 
przyszłości. Potwierdza to fakt, że ponad 60% badanej młodzieży wskazywało właśnie bezrobocie jako najważniejszy czynnik 
łączący wszystkie osiem gmin. Problem rynku pracy powracał na wszystkich spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych w gminach. 
Uczestnicy tych spotkań wskazywali również na depopulację - bardzo dużą emigrację krajową i zagraniczną mieszkańców 
(zwłaszcza ludzi młodych). Wiele kwestii składających się na opis słabych stron analizy SWOT dotyczy właśnie problemów 
związanych z szeroko rozumianym kapitałem społecznym (patrz : SWOT W1). Można sformułować wniosek, że „wspólnota deficytów” 
(rynek pracy, infrastruktura społeczna) stanowi istotny czynnik łączący mieszkańców. Jednym z wyzwań przed jakim stoi LGD jest to, 
aby tą „wspólnotę deficytów” zamienić na „wspólnotę możliwości”. 
  
 

3.2. Ludność  

 
Według danych GUS obszar LGD zamieszkiwały na koniec grudnia 2013 r. 87 954 osoby, z czego 44 769 kobiet i 43 185 mężczyzn. 
Niepokojącym zjawiskiem w powiecie nyskim, a co za tym idzie na obszarze LSR, jest sukcesywny od lat spadek liczby mieszkańców. 
Od końca roku 2003 do końca 2013 roku liczba ta zmniejszyła się o 6 813 osób! Niepokojący trend spadku liczby mieszkańców jest 
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jednym z kluczowych problemów obszaru LSR. Prognozy demograficzne dla województwa opolskiego opracowane przez Urząd 
Marszałkowski w Opolu wskazują na utrzymanie się tendencji spadku liczby urodzeń dzieci do roku 20208. Wyniki Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. oraz dane rejestrowe służb statystyki publicznej wskazują, że spośród wszystkich 
województw najbardziej alarmująca sytuacja w zakresie zmian liczebności jak i struktury populacji występuje właśnie w województwie 
opolskim. Saldo migracji, zarówno zagranicznych jak i wewnętrznych, w powiecie i w województwie nieustannie wzrasta. Jest to 
niepokojące zjawisko, obrazujące trudną sytuację zawodową i ekonomiczną rodaków poszukujących zatrudnienia poza ojczyzną. 
 

Wykres 1. Liczba mieszkańców powiatu nyskiego w latach 2003-2014 

 

Źródło: Raport z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za rok 2014, na podstawie danych GUS 

Trendy demograficzne na obszarze LGD przedstawiają poniższe wykresy: 

Wykres 2. Liczba ludności ogółem oraz w wieku poprodukcyjnym na obszarze LGD w latach 2010-2013 

 
  

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 

Dla wszystkich gmin obszaru LGD wspólne są: ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych. 
Na całym obszarze obserwujemy przewagę liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. Z roku na rok rośnie liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym. Pod względem współczynnika udziału ludności wg ekonomicznych grup wieku „najstarszymi” gminami są Nysa i 
Głuchołazy. Najgęściej zaludnione gminy (wyjąwszy obszar miejski Nysy, znajdujący się poza obszarem LGD) to Paczków (164 
osoby na km2) i Głuchołazy (146 osób na km2), zaś najmniejszą gęstość zaludnienia ma gmina Kamiennik (40 osób na km2). 
 

                                                           
8
 Wyniki prac analityczno-badawczych przeprowadzonych na rzecz przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. oraz 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
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Tabela  14. Sytuacja demograficzna na terenie LSR (31 XII 2013 r.) 

Struktura Głuchołazy Korfantów Otmuchów Paczków Kamiennik Nysa - ob. wiejskie Pakosławice Skoroszyce 

Ogółem 24726 9242 13903 13161 3630 13233 3672 6387 

Mężczyźni 11981 4532 6760 6486 1804 6598 1823 3201 

Kobiety 12745 4710 7143 6675 1826 6635 1849 3186 

Źródło: GUS, BDL 
 
Z analizy danych przedstawionych w tym podrozdziale wynika, że obszar LGD cechuje regularny spadek liczby ludności, wywołany 
migracjami i ujemnym przyrostem naturalnym. Jeszcze bardziej niepokojące od spadku liczby ludności są trendy w kształtowaniu się 
jej struktury wiekowej – widać wyraźnie, że na przestrzeni lat ubywa osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, a wzrasta 
liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Starzenie się społeczności gmin LGD to problem szczególnie istotny w kontekście kierunków 
działań przedstawionych w LSR. Można przyjąć, że podobnie jak na obszarze reszty kraju to bezrobocie i niska jakość życia są 
przyczyną, dla którego osoby w wieku produkcyjnym migrują za granicę bądź do dużych krajowych ośrodków metropolitalnych, a 
młode małżeństwa nie decydują się na posiadanie dziecka. Te dwa elementy zostały scharakteryzowane jako główne problemy 
dotykające obszar LGD w toku konsultacji społecznych. Wskazywali na nie zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele sektora 
społecznego oraz młodzież. Nadzieją napawa fakt, że gminy z obszaru LGD mają stosunkowo dobre współczynniki obciążenia 
demograficznego. W pięciu gminach z obszaru LGD, na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało mniej osób w wieku 
nieprodukcyjnym niż na poziomie ogółu województwa. Zważywszy na ten wskaźnik, najbardziej obciążone demograficznie okazały 
się gminy: Głuchołazy (55,7), Otmuchów (55,5) i Paczków (55,3), zaś najmniej – Pakosławice (48,8) i Korfantów (50,3). Sytuację 
demograficzną w gminach obszaru LGD można również zobrazować przy pomocy innego wskaźnika obciążenia demograficznego – 
odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym. Wskaźnik ten wydaje się bardziej właściwy, 
biorąc pod uwagę sytuację demograficzną gmin w przyszłości. W większości (7) gmin obszaru LGD wskaźnik ten okazał się niższy 
niż w województwie opolskim, w 5 natomiast – niższy niż w kraju. W najkorzystniejszej sytuacji znajdowały się gminy: Skoroszyce 
(81,0) i obszary wiejskie gminy Nysa (87,3). Największe obciążenie demograficzne dotyczy gminy Głuchołazy (129,3). 

Konieczne jest zatem podjęcie zdecydowanych działań na rzecz uatrakcyjnienia obszaru LGD jako miejsca zamieszkania, a także 
zmniejszenia bezrobocia, dopóki potencjał demograficzny obszaru umożliwia jeszcze jego odbudowę. Odpowiedzią na 
zdiagnozowane problemy są cele szczegółowe niniejszej LSR - Poprawa dostępu do pozarolniczej działalności zarobkowej oraz 
Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie zagospodarowania wolnego czasu. 

Tabela  15. Współczynniki obciążenia demograficznego 

Wskaźnik obciążenia 
demograficznego 

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku produkcyjnym 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym 

Głuchołazy 55,7 129,3 31,4 

Kamiennik 53,7 94,5 26,1 

Korfantów 50,3 92,3 24,1 

Nysa (obsz wiejskie) 53,2 87,3 24,8 

Otmuchów 55,5 101,7 28,0 

Paczków 55,3 107,2 28,6 

Pakosławice 48,8 100,8 24,5 

Skoroszyce 53,3 81,0 23,9 

woj. Opolskie 54,5 115,8 29,2 

Polska 57,6 101,2 29 

Źródło: GUS, BDL 
 
 

3.3. Rynek pracy 

Wg raportu z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za rok 2014, stopa bezrobocia w powiecie nyskim w grudniu 2014 
roku wyniosła 16,9%. W porównaniu do lat ubiegłych (2013-12) spadła odpowiednio o 3,4 i 4,5 punktu procentowego, wykazując tym 
samym tendencję spadkową. Nadal jednak, podobnie jak w poprzednich latach, przewyższyła stopę wojewódzką (11,9%) – na koniec 
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grudnia 2014 roku o 5,0 punktów procentowych, jest również znacznie wyższa od krajowej stopy bezrobocia (11,5%). Tak wysoki 
wskaźnik stopy bezrobocia jest przyczyną większości zdiagnozowanych na obszarze LGD problemów społecznych. Ilustracją tych 
problemów jest poniższy wykres, w którym uwzględniono również obszar miejski Nysy. Ujęcie go w analizach jest zasadne ponieważ 
Nysa jest dla obszaru LGD ośrodkiem metropolitalnym, a rynek pracy to system naczyń połączonych. 

 

Wykres 3. Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w grudniu 2013 i w poszczególnych miesiącach roku 2014 

 

Źródło: Raport z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za rok 2014 

Warto jednocześnie zaznaczyć, że w całym powiecie nyskim, jak i we wszystkich jego gminach odnotowano spadek liczby osób 
bezrobotnych w okresie od końca 2012 do końca 2014 roku. Wciąż jest ono jednak bardzo wysokie. Liczba bezrobotnych wyniosła 
8966 osób w roku 2013, podczas gdy liczba osób w wieku produkcyjnym to wg danych GUS 60 026. Podsumowując, liczba 
bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym na obszarze LSR przekracza liczbę bezrobotnych w relacji do liczby osób w 
wieku produkcyjnym w województwie opolskim9. 
 

 

Tabela  16. Struktura bezrobocia w województwie opolskim i powiecie nyskim (stan XII 2014) 

  Województwo opolskie Powiat nyski 

Kobiety 22269 52,6% 3523 48,7% 

Mieszkańcy wsi 19658 46,4% 3465 47,9% 

Bezrobotni z prawem do zasiłku 5903 13,9% 1461 20,2% 

Długotrwale bezrobotni 23583 55,7% 3747 51,8% 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 12894 30,4% 2278 31,5% 

Osoby bez kwalifikacji zawodowych 13512 31,9% 2744 37,9% 

Osoby bez wykształcenia średniego 25270 59,7% 4334 59,9% 

Samotni rodzice 4675 11% 895 12,4% 

Młodzież w wieku do 25 lat 6415 15,1% 1002 13,9% 

Osoby dotychczas niepracujące 5382 12,7% 719 9,9% 

Niepełnosprawni 2788 6,6% 475 6,6% 

Liczba bezrobotnych ogółem 42361 7234 

Źródło: Raport z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za rok 2014 

 

                                                           
9
 Wg GUS wskaźnik ten na dzień 31 XII 2013 wynosił dla województwa opolskiego 7,9 i był niższy niż na obszarze LSR: Głuchołazy 

(10,3), Kamiennik (9,7), Korfantów (8,7), Nysa (9,8), Otmuchów (9,5), Paczków (11,8), Pakosławice (10,9), Skoroszyce (8,9). 
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Powyższa tabela przedstawia strukturę osób bezrobotnych w powiecie nyskim na tle województwa opolskiego. W sześciu z ww. 
kategorii procentowy udział osób bezrobotnych w powiecie jest wyższy niż odnotowano to w województwie. Taka sytuacja zaistniała 
wśród mieszkańców wsi, bezrobotnych z prawem do zasiłku, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, osób bez kwalifikacji zawodowych, 
bez wykształcenia średniego oraz samotnych rodziców. Są to te spośród grup pozostających poza rynkiem pracy na obszarze LGD, 
które wymagają szczególnego wsparcia. Z analiz dokumentów PUP w Nysie wynika, że na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie 
spada udział w bezrobociu ogółem osób bez doświadczenia zawodowego i osób dotychczas niepracujących. Rośnie natomiast udział 
bezrobotnych powyżej 50 roku życia, samotnych rodziców oraz bezrobotnych z prawem do zasiłku. Stopniowo zwiększa się również 
udział mieszkańców wsi w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. Z roku na rok wzrasta udział w bezrobociu osób najstarszych, tj. w 
przedziale wiekowym 55-59 i 60-64. Spada natomiast udział najmłodszych bezrobotnych, młodzieży poniżej 25 roku życia, jak i osób 
między 25 a 34 rokiem życia, które stanowią jednocześnie najliczniejszą grupę wśród osób bezrobotnych. Tendencja ta jednak nie 
jest dobrym symptomem, nie świadczy o dobrej sytuacji osób młodych na rynku pracy na obszarze LGD, a wskazuje na ciągły 
exodus młodzieży w celach edukacyjnych lub w poszukiwaniu pracy i lepszego jutra. W najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy 
znajdują się osoby bezrobotne z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. Niezmiennie od lat łączna 
liczba ww. osób stanowi ok. 60% ogółu bezrobotnych. Na równym poziomie 20% od lat utrzymuje się również udział osób 
bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Główne 
problemy lokalnego rynku pracy wg. analiz PUP w Nysie to: Rynek pracodawcy, a nie pracownika ● Wzrost liczby pracujących 
cudzoziemców ● Upadek dużych zakładów przemysłowych ● Duży odsetek osób bezrobotnych 50+ ● Brak wystarczającej liczby 
miejsc pracy ●Brak perspektyw rozwoju dla osób młodych ● Brak zakładów przetwórczych rolno-spożywczych ● Wysoki poziom 
bezrobocia (w tym długotrwałe bezrobocie) ● Niedostosowana do rynku pracy oferta edukacyjna ● Odpływ młodych 
wykwalifikowanych osób ● Mała mobilność osób bezrobotnych ● Niedostosowany system społeczny do rynku pracy (opieka dla 
dziecka przy powrocie na rynek pracy młodych matek) ● Niechęć do zatrudniania osób bez doświadczenia zawodowego ● Starzenie 
się społeczeństwa, niechęć do zatrudniania osób 50+ ● Niechęć osób bezrobotnych do podejmowania pracy (dziedziczenie 
bezrobocia i przyzwyczajenie do korzystania z OPS) ● Niskie płace, umowy „śmieciowe” ● Wysoki stopień zagrożenia ubóstwem.  

Stopa bezrobocia powyżej średniej województwa i wysoki odsetek bezrobotnych osób <35 i >50 została podkreślona przez 
uczestników warsztatów oraz przy opracowywaniu analizy SWOT dla niniejszej strategii (SWOT W1). Bezrobotni ogółem, a wśród 
nich przede wszystkim młodzież i osoby 50+ zostali wskazani jako główne grupy wykluczone/zagrożone wykluczeniem społecznym.  
 

3.4. Problemy społeczne 

Procesy społeczne zachodzące w Polsce w latach 90-tych - związane z przekształceniem ustroju i gospodarki narodowej - sprawiły, 
że życie rodzin uległo istotnej zmianie. Towarzyszący okresowi transformacji głęboki kryzys gospodarczy spowodował, że w życiu 
Polaków większego znaczenia nabrały takie zjawiska społeczne jak bezrobocie i ubóstwo. Osoba bezrobotna nie jest już w stanie 
utrzymać siebie i swojej rodziny, a co gorsze – nie może również zaspokoić nawet podstawowych potrzeb swych domowników. W 
rezultacie, gwałtownie zwiększyła się liczba rodzin żyjących ze świadczeń społecznych, w tym z zasiłków z pomocy społecznej. W 
2014 roku na obszarze LGD było ich 3 166. Analizując powody przyznawania pomocy, można zauważyć, że największa liczba rodzin 
objęta została pomocą finansową z powodu ubóstwa (3231 rodzin) i bezrobocia (3166 rodzin). Liczba osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej w ostatnich latach cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. Świadczeniobiorcami pomocy 
społecznej są głównie osoby bezrobotne (prawie 8 tysięcy osób), natomiast osoby niepełnosprawne (2320 osób), starsze czy 
przewlekle chore (2831 osób) stanowią już mniejszy odsetek wśród korzystających z systemu pomocy społecznej. Wśród świadczeń 
pieniężnych wyraźnie dominują zasiłki celowe oraz zasiłki okresowe wypłacane głównie z powodu braku możliwości zatrudnienia. 
Znaczne powiększenie się grupy bezrobotnych świadczeniobiorców oznacza dla pomocy społecznej ogromny wzrost zadań                 
i wydatków, jak i konieczność dostosowania dotychczasowych form działania do nowych potrzeb. Zauważalnym problemem jest 
znaczny niedobór miejsc spędzania czasu wolnego dla młodzieży i seniorów - świetlice czy kluby seniora są w stanie szczątkowym 
(na całym obszarze LDG jest ich raptem 33), brakuje również żłobków i przedszkoli, co dodatkowo utrudnia rodzicom podjęcie pracy. 
Szczegółowe informacje na temat najważniejszych problemów społecznych na obszarze LSR przedstawiają poniższe tabele.  
 

Tabela  17. Charakterystyka liczbowa problemów i infrastruktury społecznej na obszarze LSR (bez Nysy i Skoroszyc) 

Wyszczególnienie Lata poprzednie Rok oceny Prognoza 

rok 2012 rok 2013 2014 rok po ocenie 

Liczba mieszkań komunalnych 2 467 2 521 3 619 3 613 

Liczba żłobków  3 4 3 4 
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Wyszczególnienie Lata poprzednie Rok oceny Prognoza 

Liczba przedszkoli 35 47 40 40 

Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży 33 33 29 29 

Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów 1 1 4 4 

Liczba osób, którym udzielono pomocy i wsparcia 4 576 4 910 4 958 5 132 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie 3 644 4 102 4 158 4 363 

Liczba rodzin żyjących w ubóstwie 1451 1632 1628 1695 

Liczba rodzin dotkniętych bezrobociem 1697 1869 1872 1891 

Liczba rodzin dotkniętych niepełnosprawnością 541 602 616 647 

Liczba rodzin dotkniętych alkoholizmem 246 274 301 325 

Liczba rodzin dotkniętych narkomanią 7 10 15 15 

Liczba rodzin dotkniętych bezdomnością 56 55 84 86 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań OPS 6 gmin z obszaru LGD 
 
 

Tabela  18. Charakterystyka liczbowa problemów społecznych na obszarze gmin LGD – Gmina Skoroszyce 

Powód trudnej sytuacji życiowej OGÓŁEM w tym na wsi 

Ubóstwo  129 128 

Bezdomność  6 6 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 19 18 

Bezrobocie  111 111 

Niepełnosprawność  45 44 

Długotrwała lub ciężka choroba  54 53 

Przemoc w rodzinie 0 0 

Alkoholizm 35 34 

Narkomania 1 1 
Źródło: Sprawozdanie OPS Gminy Skoroszyce 

Tabela  19. Charakterystyka liczbowa problemów społecznych na obszarze gminy Nysa (2014) 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba 

Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie 3 681 

w tym osoby długotrwale korzystające  2 442 

Ubóstwo (liczba osób w rodzinach) 3 164 

Bezrobocie (liczba osób w rodzinach) 2 867 

Niepełnosprawność (liczba osób w rodzinach) 1 128 

Długotrwała lub ciężka choroba (liczba osób w rodzinach) 1 032 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych (liczba osób w rodzinach) 950 

Alkoholizm (liczba osób w rodzinach) 257 

Bezdomność (liczba osób w rodzinach) 110 
Źródło: sprawozdanie OPS Gminy Nysa 

Dla Gminy Nysa dane przedstawiono dla obszarów wiejskich i miejskich, aby w pełni ukazać negatywne trendy na całym obszarze 
LSR i powiązanym z nim centralnym ośrodkiem miejskim. Na podstawie przedstawionych w niniejszym opracowaniu danych i analizy 
sytuacji można stwierdzić, że w obliczu starzenia się społeczeństwa i wydłużenia długości życia, coraz więcej osób wymagać będzie 
pomocy w formie usług opiekuńczych, zapewnienia możliwości spędzania czasu wolnego lub umieszczenia w domach pomocy 
społecznej. W wyniku wzrostu bezrobocia wzrasta liczba osób korzystających z pomocy społecznej, narasta problem ubóstwa, 
wykluczenia społecznego, alkoholizmu i przemocy w rodzinie. 
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3.5. Sektor społeczny, w tym społeczeństwo obywatelskie 

Analiza danych GUS wskazuje na poprawę sytuacji w zakresie zakładania stowarzyszeń i organizacji społecznych na obszarze LGD. 
W 2014 r. na obszarze LGD działało 270 stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz 9 fundacji (por. tabela w części dotyczącej 
gospodarki i przedsiębiorczości). Duża i wciąż rosnąca liczba organizacji pozarządowych świadczy o zaangażowaniu społeczności 
lokalnej w rozwój swoich miejscowości oraz całego obszaru. Wśród organizacji przeważają Ochotnicze Straże Pożarne, związki kół 
gospodyń wiejskich, emerytów, organizacje sportowe oraz działające w obszarze dziedzictwa kulturowego. Charakterystycznym dla 
obszarów wiejskich i bardzo istotnym przejawem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego są koła gospodyń wiejskich oraz Ochotnicze 
Straże Pożarne. Warto podkreślić, że w ostatnich latach nastąpił wzrost aktywności kół gospodyń wiejskich. Coraz częściej 
zakładane są nowe lub reaktywowane stare koła. Kobiety wiejskie czynią to, gdyż zauważają dorobek kulturowy i społeczny swoich 
matek i babć oraz mają na uwadze zwiększone możliwości odnowy wsi i aktywizacji społeczeństwa wiejskiego, także poprzez 
zachowane obyczaje wiejskie: wielkanocne zdobienie jaj, topienie marzanny, dożynki, etc. Na obszarze gmin należących do LGD 
prowadzi działalność 66 jednostek OSP10. Ochotnicze Straże Pożarne, pokrywające siecią jednostek cały obszar LGD, są bardzo 
istotną, usankcjonowaną wieloletnią tradycją platformą do pobudzenia rozwoju miejscowego społeczeństwa obywatelskiego i 
towarzyszącego mu wolontariatu zwłaszcza wśród młodych. Nie mniej jednak, jak to wskazują wyniki konsultacji społecznych i 
analizy SWOT, aktywność społeczna ogółu mieszkańców wciąż pozostawia wiele do życzenia, zaś same organizacje mają 
niewystarczające potencjał organizacyjny w zakresie samodzielnego finansowania i organizacji inicjatyw lokalnych. Stąd w nowym 
okresie programowania konieczne będą działania aktywizujące mieszkańców Nyskiego Księstwa oraz wzmacniające potencjał NGO.  

  

3.6. Gospodarka i przedsiębiorczość 

Ośrodki miejskie Powiatu Nyskiego rozwijały się wzdłuż szlaków komunikacyjnych, jako ośrodki handlowe. Najważniejszym takim 
szlakiem była rzeka Nysa Kłodzka. W XIII i XIX wieku powstały na tym terenie dwa ośrodki handlowe: Nysa i Paczków. Wzdłuż 
odcinka Nysy Kłodzkiej powstał trakt (obecna droga S 46, łącząca Ziemię Kłodzką ze Śląskiem). Licząca 46 tyś. mieszkańców Nysa 
jest najważniejszym ośrodkiem handlowym, kulturalnym i stolicą Powiatu Nyskiego. Drugim ośrodkiem handlowym Powiatu Nyskiego, 
pełniącym istotną rolę w rozwoju transgranicznego handlu są Głuchołazy. Liczącymi się w powiecie centrami miejskimi i ośrodkami 
handlowymi są również Paczków i Otmuchów. Przemiany gospodarcze spowodowały ograniczenie przemysłu. W największych 
miastach powiatu upadły zakłady przemysłowe będące przez dziesięciolecia głównym miejscem pracy oraz wizytówką mikroregionu 
(np. samochody Nysa). Dominującym miejscem pracy są obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolnictwo i usługi. 
Podstawowa orientacja gospodarcza gmin obszaru LGD jest następująca: 

 Gmina Nysa – usługi, przemysł, turystyka, 

 Gmina Głuchołazy - usługi, przemysł, turystyka, 

 Gmina Otmuchów - usługi, rolnictwo, przemysł, turystyka, 

 Gmina Paczków - usługi, rolnictwo, przemysł, turystyka, 

 Gmina Kamiennik – rolnictwo, 

 Gmina Korfantów – rolnictwo, 

 Gmina Skoroszyce – rolnictwo, 

 Gmina Pakosławice – rolnictwo 
 

Tabela  20. Charakterystyka i struktura podmiotów gospodarczych na obszarze LGD w 2014 roku 

Obszar LGD 2014 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 7626 

sektor publiczny - ogółem 531 

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 157 

sektor publiczny - spółki handlowe 10 

sektor prywatny - ogółem 7095 

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 5595 
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 Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS z ewidencji Starostwa Powiatowego w Nysie stan na 30.06.2013. 
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Obszar LGD 2014 

sektor prywatny - spółki handlowe 289 

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 61 

sektor prywatny - spółdzielnie 64 

sektor prywatny - fundacje 9 

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne 270 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 259 

przemysł i budownictwo 1972 

pozostała działalność 5395 

0 - 9 7292 

10 - 49 302 

50 - 249 29 

250 - 999 3 

0 - 249 7623 
Źródło: GUS, BDL 

Większość przedsiębiorstw działających na terenie LSR to firmy małe, jednoosobowe bądź zatrudniające najwyżej kilka osób (w tym 
firmy rodzinne, zatrudniające domowników) z niskim udziałem sektora leśnego, łowieckiego, rybackiego i rolniczego – łącznie we 
wszystkich gminach 259, co wynika z faktu, iż zdecydowanie przeważają tu rolnicy indywidualni. Niewielki udział tego sektora 
wskazuje na słabość lokalnego rolnictwa - jest ono rozdrobnione i produkuje głównie na własne potrzeby. Branża turystyczna (np.: 
noclegi, gastronomia) oraz przetwórstwa rolno-spożywczego zostały wskazanie w analizie SWOT (S4, W2) oraz podczas konsultacji 
społecznych jako mające kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu (wskazało na to odpowiednio 43% i 19% ankietowanych 
przedsiębiorców). Rosnąca liczba turystów oznacza zapotrzebowanie na rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz 
kulturalnej. Rozwój infrastruktury turystycznej z jednej strony powinien przełożyć się na wzrost zainteresowania obszarem wśród 
potencjalnych odwiedzających, przede wszystkim mieszkańców aglomeracji górnośląskiej, turystów zagranicznych oraz tzw. turystów 
kwalifikowanych, a z drugiej strony - do wzrostu zamożności mieszkańców i w konsekwencji wykreować wewnętrzny popyt na rynku. 
Stanowić to może podstawowe uzasadnienie dla podejmowania różnych działalności gospodarczych, w tym usług w ramach rekreacji 
i czasu wolnego (usługi hotelowe, gastronomiczne, okołoturystyczne, itp.). 

Analiza wskaźników dla podmiotów gospodarki narodowej podawanych przez Bank Danych Lokalnych ukazuje odsetek udziału nowo 
zarejestrowanych podmiotów sektora przetwórstwa rolno-spożywczego w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat. Trend nie jest dla branży korzystny – o ile w roku 2010 było to 1,14%, to w kolejnych latach wskaźnik 
ten spadał, by w 2014 roku osiągnąć zaledwie 0,41%. Przed LGD stoi więc wyzwanie wzmocnienia tej kluczowej dla obszaru branży. 
Jeśli chodzi o branże powiązane ściśle z turystyką, to sytuacja wygląda lepiej. Liczba zarejestrowanych podmiotów zajmujących się 
zakwaterowaniem, gastronomią czy działalnością sportową, rozrywkową i rekreacyjną utrzymuje się na stabilnym poziomie, z lekką 
tendencją wzrostową. Ilustruje to poniższa tabela: 

Tabela  21. Branże związane z turystyką – trendy rozwojowe na przestrzeni 2010-2014 

OBSZAR LGD 2010 2011 2012 2013 2014 

sekcja i działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 270 263 266 264 267 

sekcja i dział 55 zakwaterowanie 42 40 45 44 52 

sekcja i dział 56 działalność usługowa związana z wyżywieniem 228 223 221 220 215 

sekcja r dział 93 działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 103 104 107 110 112 

Źródło: GUS/BDL 

Przedstawione w powyższej tabeli danej wskazują, że aktualny stan trudno uznać za zadowalający. W 2014 roku podmioty z Sekcji I 
stanowiły zaledwie 3,5% wszystkich podmiotów gospodarczych! Warto też podkreślić, że wg danych za 2013 rok, średnia wartość 
dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminach członkowskich była niższa (920,95 zł), niż średnia w województwie (1088,78 zł).  
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3.7. Rolnictwo i warunki przyrodnicze 

 

3.7.1. Rolnictwo 

Warunki klimatyczne obszaru LGD charakteryzują się małym zróżnicowaniem termicznym, łagodnymi zimami, umiarkowaną ilością 
opadów i długim okresem wegetacji. Średnia temperatura roczna to 8°C, choć w Górach Opawskich notuje się niższe temperatury 
(4,5°C na Biskupiej Kopie). Średnia długość okresu bezprzymrozkowego wynosi 170 – 180 dni, okres wegetacyjny to 220 dni, a ilość 
opadów w Górach Opawskich wynosi od 650 do 800 mm. Najcieplejszym i najłagodniejszym klimatycznie obszarem jest dolina Nysy 
Kłodzkiej. Z uwagi na uwarunkowania naturalne, w strukturze przestrzennej LGD dominuje użytkowanie rolnicze. Kompleksy leśne 
występują fragmentarycznie w części północno-zachodniej (gmina Kamiennik) i w części południowo-wschodniej (gmina Korfantów, 
Nysa, Głuchołazy). Na ogólną powierzchnię LGD: blisko 110 025 ha11, użytki rolne stanowią ok. 79 860 ha (blisko 72%) w tym grunty 
orne 74 388 ha (prawie 68%), a tereny leśne 13 016 ha (blisko 12%). Gminami o największym udziale użytków rolnych są gmina 
Skoroszyce (85,3%), Paczków (82,3 %), Pakosławice (78,5%), Kamiennik (75,8%), Otmuchów (71,2%), Korfantów (69,0%). 
Największy wskaźnik lesistości występuje na obszarze gminy Korfantów (22,9%), która częściowo leży na terenie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. Relatywnie duża lesistość charakteryzuje także Głuchołazy (17,5%) oraz Kamiennik 
(16,4%). Największym kompleksem leśnym o największym znaczeniu turystycznym dla obszaru LGD i całego Powiatu Nyskiego jest 
leśny obszar Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, jego łączna powierzchnia zajmuje 4 903 ha, zaś jego otulina 5 033 ha (75% 
powierzchni Parku to zwarty kompleks leśny). Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych, chroniona prawnie w Powiecie 
Nyskim wynosi 23 052,5 ha i stanowi 19% całkowitej powierzchni powiatu - największy udział mają wyodrębnione 2 obszary 
chronionego krajobrazu (Otmuchowsko-Nyski i „Bory Niemodlińskie”). Najżyźniejsze mady znajdują się w dolinie Nysy Kłodzkiej, 
wśród pozostałych dominują gleby brunatne. Struktura taka odzwierciedla naturalne predyspozycje terenu dla głównych kierunków 
rozwojowych obszaru LGD; charakter rolniczo-handlowo-usługowy, a turystyka należy do istotnych obszarów działalności LGD. Duże 
znaczenie dla rozwoju obszaru LGD mają walory turystyczne: Góry Opawskie, Jezioro Nyskie, Jezioro Otmuchowskie, Bory 
Niemodlińskie. Zasoby leśne stwarzają dobre warunki dla rozwoju przetwórstwa. 

Ważne gospodarcze znaczenie, nawiązujące do tradycji historycznej, mają przedsiębiorstwa przemysłu rolnego i spożywczego np. 
m.in.: Chio Lilly Snack Foods Ltd.- wytwórca chipsów, Spółdzielnia Pracy "Cukry Nyskie" - producent wyrobów cukierniczych, Dagny 
– Zakład Wyrobów Cukierniczych, Zakład Cukierniczy „Wacuś” w Nysie, „Krogal” w Głuchołazach, Zakłady Przemysłu Cukierniczego 
w Otmuchowie, Bioagra - Goświnowice.  

Według spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r. na obszarze LGD funkcjonuje 6 338 gospodarstw rolnych. Gospodarstwa 
indywidualne powyżej 1 ha użytków rolnych występują w liczbie 3 260 szt. Gospodarstw powyżej 10 ha istnieje 1 050 szt. Taka 
struktura wskazuje na rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Głównym kierunkiem gospodarki rolnej jest produkcja roślinna. W 
strukturze zasiewów dominują zboża, kukurydza, rośliny okopowe i oleiste (rzepak). Na obszarze LGD prowadzi się hodowlę drobiu, 
trzody chlewnej oraz bydła. Dobra jakość gleb oraz niska zawartość pierwiastków śladowych na poziomie naturalnym predysponuje 
obszar do wprowadzenia na szeroką skalę rolnictwa ekologicznego. Głównym problemem dla rolników w gminie jest niska 
rentowność produkcji rolnej i brak możliwości podjęcia zajęć pozarolniczych. 

Ożywienie gospodarcze obszarów wiejskich jest możliwe głównie dzięki małym firmom, pozwalającym osobom prywatnym 
angażować swój kapitał. Wprowadzenie mechanizmu rynkowego w gospodarce sprawiło, iż coraz więcej mieszkańców wsi zajmuje 
się działalnością handlową, usługową, rzemieślniczą przy wykorzystaniu zasobów gospodarstw. Ważnym sposobem rozwoju 
aktywności zawodowej dużej części mieszkańców wsi jest dywersyfikacja gospodarstw rolnych w kierunku działalności pozarolniczej, 
np.: wstępne przetwórstwo produktów rolnych i leśnych, agroturystyka, rzemiosło i rękodzielnictwo. W ten sposób część rolników 
może zapewnić sobie dodatkowe źródło dochodów w przyszłości. Konieczne dla rozwoju obszaru LGD będzie zatem stworzenie 
alternatywnych źródeł zatrudnienia na wsi: wspieranie działalności związanej z uruchomieniem lub rozwojem agroturystyki, usług 
związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz przetwórstwa leśnego i rolno-spożywczego. 
 

3.7.2. Przetwórstwo leśne 

Pozyskiwanie owoców i grzybów leśnych dla znacznej części społeczeństwa jest ważnym, a często podstawowym źródłem 
dochodów (skup i przerób własny). Zbiór tych płodów leśnych, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowej i 
Wschodniej, jest jedną z tradycyjnych form rekreacji czy sposobem zarobkowania. Polski system prawny związany z pozyskaniem 
użytków niedrzewnych umożliwia i pomaga w korzystaniu z tych dóbr. Mieszkańcy obszarów leśnych traktują lasy jako zasób 
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naturalny i źródło potencjalnych dochodów. Są to dochody z prac pielęgnacyjnych i eksploatacyjnych, zbiórka runa leśnego i owoców 
lasu, czy też pozyskiwanie drewna opałowego. Przykłady innych regionów Polski wskazują, że przetwórstwo leśne stanowić może 
dochodową i generującą miejsca pracy branżę gospodarki12. Świadczy to o zasadności rozwoju przetwórstwa produktów leśnych na 
obszarze LGD. Potwierdzają to również wyniki analizy SWOT (S2 i S4). 

 

3.8. Atrakcyjność turystyczna 

 

3.8.1. Turystyka na terenie LGD - wprowadzenie 

Według „Strategii rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007-2013” cały obszar LGD jest szczególnie predestynowany 
do rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, a rolniczy charakter (w szczególności gmin Skoroszyce, Pakosławice, 
Korfantów i Kamiennik) może być czynnikiem sprzyjającym rozwojowi agroturystyki. Wobec likwidacji wielu zakładów przemysłowych 
w całym rejonie i utraty znacznej części stanowisk pracy, turystyka ma do wypełnienia niezwykle istotną rolę w aktywizacji 
gospodarczej. Będąc dziedziną interdyscyplinarną, turystyka powinna spełnić rolę "lokomotywy" dla wielu różnych branż, zarówno 
usługowych, jak i produkcyjnych. 

Poniższy rozdział opracowano bazując na dokumencie „Strategia rozwoju turystycznego pograniczna nysko-jeseníckiego na 
obszarze Powiatu Nyskiego”. Opracowanie to zawiera całościową analizą potencjału turystycznego Ziemi Nyskiej, inwentaryzację 
stanu zagospodarowania turystycznego i ruchu turystycznego, analizę wyników przeprowadzonych badań oraz konsultacji, a także 
analizę marketingową. Ponieważ obszar LGD pokrywa się, za wyjątkiem jednej gminny z obszarem powiatu, przedmiotowy dokument 
jest istotnym narzędziem wykorzystywanym przez LGD, a niniejsza strategia jest z nim ściśle skorelowana. 

Obszar LGD ze względu na różnorodność walorów turystycznych posiada znaczące warunki do rozwoju w tym obszarze. Według 
dostępnych danych13, znajduje się tutaj blisko połowa całej bazy noclegowej Opolszczyzny, a obszar ten wraz z Opolem przyjmuje 
ponad połowę całego ruchu turystycznego województwa. W porównaniu do innych regionów kraju, potencjał turystyczny 
Opolszczyzny, jest bardzo różnorodny. Według „Strategii rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007 – 2013”, 
najmocniejszym atutem województwa opolskiego jest turystyka kulturowa. Na Opolszczyźnie są dwie destynacje turystyczne o 
priorytetowym znaczeniu: powiat Nyski i Opole. Turystyka posiada wymierne, gospodarcze znaczenie dla gmin położonych na terenie 
Powiatu Nyskiego. Należy szczególnie podkreślić, że w kategorii skupiska zbiorników wodnych w otoczeniu gór – brak podobnych 
obszarów w Polsce. W kategorii górskich pojezierzy obszar LGD jest w Polsce bezkonkurencyjny. W tym miejscu warto też 
zaznaczyć, że promocja turystyczna stanowi ok. 80% ogółu działań promocyjnych realizowanych przez powiat nyski. Również w 
strukturze polityki promocyjnej gmin powiatu nyskiego, czyli gmin wchodzących w skład LGD, dominuje promocja turystyczna. Jak 
wspomniano wyżej, turystyka nie jest dominującym rodzajem gospodarki, jednak status „najbardziej turystycznego powiatu 
Opolszczyzny” i unikatowe w skali Polski połączenie jezior i gór, uzasadniają koncentrację na tej właśnie branży. Głównymi 
atrakcjami turystycznymi obszaru LGD są: położenie na „Pojezierzu Nysy Kłodzkiej” (Jeziora: Nyskie, Otmuchowskie, Paczkowskie), 
bliskość gór (Opawskie i Jeseniki) oraz atrakcyjne położenie Ziemi Nyskiej. Atrakcje turystyczne, uznawane przez turystów za 
najważniejsze to: bazylika w Nysie, fortyfikacje Nysy, zamek w Otmuchowie, Jezioro Nyskie. Według statystyk powiatu14 ranking 
atrakcji turystycznych przedstawia się następująco: jeziora (ponad 30% wyborów), Twierdza Nysa, Katedra wraz ze Skarbcem św. 
Jakuba (blisko 20%) oraz Góry Opawskie (blisko 16%).  

Poniżej przedstawiono zestawienie głównych wskaźników potencjału turystycznego dla powiatu nyskiego w oparciu o dane GUS. 
Popyt na usługi turystyczne obszaru LGD mierzony jest na podstawie ruchu turystycznego – jego wielkości i struktury. Ruch 
turystyczny jest zjawiskiem pierwotnym w stosunku do całokształtu zjawisk w turystyce. Jego analiza obejmuje udział turystów, 
korzystających z bazy zbiorowego zakwaterowania, czyli nocujących na terenie powiatu nyskiego (bez wizyt jednodniowych). 

 

Tabela  22. Baza noclegowa i ruch turystyczny na obszarze LGD w latach 2010-2014 

  Jednostka  2010 2011 2012 2013 2014 

Korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 70714 75802 86878 85076 83265 

Korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 3453 3926 3211 3777 3325 
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 Dochód z pozyskania grzybów i runa leśnego oraz ziół dla gmin Puszczy Białowieskiej wyniósł według szacunków w 2011 roku 

1.604 tys. złotych. 
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 Strategia rozwoju turystycznego pograniczna nysko jeseníckiego na obszarze powiatu Nyskiego. 
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 Strona www.powiat.nysa.pl 
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  Jednostka  2010 2011 2012 2013 2014 

Turystyczne obiekty noclegowe 

obiekty hotelowe ob. 13 13 10 13 12 

inne obiekty noclegowe - razem ob. 22 21 23 26 26 

inne obiekty zbior. zakwater. - kempingi i pola biwakowe ob. 3 3 3 4 4 

inne obiekty zbior. zakwaterowania - zespoły domków ob. 2 3 3 3 3 

inne obiekty noclegowe - pozostałe ob. 17 15 17 19 19 

Pokoje 

obiekty hotelowe - 258 245 176 242 232 

miejsca noclegowe 

obiekty hotelowe msc. 566 549 389 521 511 

inne obiekty noclegowe - razem msc. 2779 2933 2928 3094 3052 

inne obiekty zbior. zakwater. - kempingi i pola biwakowe msc. 900 900 900 1070 1070 

inne obiekty zbior. zakwater. - zespoły domków  msc. 163 223 247 254 229 

inne obiekty noclegowe - pozostałe msc. 1716 1810 1781 1770 1753 

korzystający rezydenci (Polacy) 

obiekty hotelowe osoba 16302 15015 15198 21693 21816 

inne obiekty noclegowe - razem osoba 50959 56861 68469 59606 58124 

inne obiekty zbior. zakwater. - kempingi i pola biwakowe osoba 7535 10137 10269 13072 9852 

inne obiekty zbior. zakwater. - zespoły domków turystycznych osoba 2108 2462 9377 3096 2499 

inne obiekty noclegowe - pozostałe osoba 41316 44262 48823 43438 45773 

udzielone noclegi rezydentom (Polakom) 

obiekty hotelowe - 27862 26724 24066 37571 34107 

inne obiekty noclegowe - razem - 163884 177891 211509 199605 193404 

inne obiekty zbior. zakwater. - kempingi i pola biwakowe - 16048 22223 20118 29623 24773 

inne obiekty zbior. zakwater. - zespoły domków turyst. - 8153 8137 17972 10349 9052 

inne obiekty noclegowe - pozostałe - 139683 147531 173419 159633 159579 

turyści zagraniczni korzystający 

obiekty hotelowe osoba 2652 3078 2514 2813 2631 

inne obiekty noclegowe - razem osoba 801 848 697 964 694 

inne obiekty zbior. zakwater. - kempingi i pola biwakowe osoba 316 447 344 565 339 

inne obiekty zbior. zakwater. - zespoły domków  osoba 127 115 89 61 29 

inne obiekty noclegowe - pozostałe osoba 358 286 264 338 326 

udzielone noclegi turystom zagranicznym 

obiekty hotelowe - 6064 6618 5052 5195 4709 

inne obiekty noclegowe - razem - 2366 2400 2282 3219 2379 

inne obiekty zbior. zakwater. - kempingi i pola biwakowe - 897 1069 758 1939 898 

inne obiekty zbior. zakwaterowania - zespoły domków  - 228 329 251 245 124 

inne obiekty noclegowe - pozostałe - 1241 1002 1273 1035 1357 

turystyczne obiekty noclegowe - wskaźniki 

Ogółem ob. 35 34 33 39 38 

miejsca noclegowe na 1000 ludności 

Ogółem msc. 23,36 24,44 23,38 25,63 25,41 

hotele, motele, pensjonaty, inne obiekty hotelowe msc. 3,95 3,85 2,74 3,69 3,64 
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  Jednostka  2010 2011 2012 2013 2014 

udzielone noclegi na 1000 ludności 

Ogółem - 1398,09 1499,41 1711,82 1741,21 1673,40 

hotele, motele, pensjonaty, inne obiekty hotelowe - 236,95 234,02 205,20 303,21 276,88 

korzystający z noclegów na 1000 ludności (wskaźnik Schneidera) 

Ogółem osoba 493,89 532,03 612,24 603,18 593,93 

hotele, motele, pensjonaty, inne obiekty hotelowe osoba 132,38 126,99 124,82 173,74 174,38 

Źródło: GUS, BDL 

3.8.2. Główne walory turystyczne obszaru LGD  

Kręgosłupem obszaru LGD jest przepływająca przez niego wraz z dopływami rzeka Nysa Kłodzka wraz z trzema dużymi zbiornikami 
wodnymi: jeziorem Nyskim, Otmuchowskim i Zalewem Paczkowskim (Zbiornik Kozielno i Topola). Wzdłuż rzeki wokół zbiorników 
wodnych występuje jeden z głównych obszarów rozwijającej się turystyki i wypoczynku mieszkańców. Kolejny obszar to Góry 
Opawskie będące polskim fragmentem czeskich Jesioników. Jezioro Nyskie to zbiornik o powierzchni 22 km2. W rankingu polskich 
jezior tygodnika „Wprost” – zajął on 10 miejsce wśród 50 najatrakcyjniejszych jezior w Polsce, z uwagi na unikatową panoramę gór, 
czystość środowiska, liczne gatunki ryb oraz niespotykane na innych jeziorach wysokie (do 1 metra) fale. Tradycje turystyczne 
Jeziora Otmuchowskiego sięgają lat 30 XX w. Zbiornik ten został utworzony w latach 1928-1933. Jego główne walory to otaczające 
go tereny zielone oraz liczne gatunki ryb, zwłaszcza sandacza. Dodatkowym atutem jest wyżej wspomniana bogata oferta 
gastronomiczno-noclegowa i liczne przystanie. 

Walory krajobrazowe i wypoczynkowe wynikają również z górskiego położenia obszaru LSR. Góry Opawskie są najbardziej 
wysuniętym na wschód fragmentem Sudetów i należą do pasma Jeseníków z najwyższym wzniesieniem Pradziad położonym w 
Czechach (1491 m n.p.m.). Po stronie polskiej najwyższym ze szczytów jest Biskupia Kopa (890 m n.p.m.). Warto podkreślić, że 
walory krajobrazowe wynikające z górskiego położenia stwarzają warunki (jedyne na Opolszczyźnie) do uprawiania sportów 
zimowych: narciarstwa biegowego i zjazdowego. Istotnym zasobem obszaru LSR są również walory uzdrowiskowe, zwłaszcza w 
gminach Głuchołazy, Paczków i Otmuchów. Walory uzdrowiskowe w Gminie Głuchołazy (dawnym uzdrowisku Bad Ziegenhals) 
wynikają przede wszystkim z właściwości leczniczych mikroklimatu związanego z górami chroniącymi miasto przed silnym 
południowym wiatrem. 
 

Według krajowego rejestru zabytków, na terenie Powiatu Nyskiego znajduje się 469 zabytków, co stanowi 16,6% zabytków 
wpisanych do rejestru w województwie (16,5% zabytków Powiatu znajduje się w mieście Nysa). W powiecie nyskim znajduje się 
najwięcej na Opolszczyźnie XIII-wiecznych kościołów murowanych i kościołów wpisanych do rejestru zabytków. Dodatkowym 
walorem obszaru jest również transgraniczne położenie, które sprzyja rozwoju turystyki na pograniczu nysko-jeseníckim i tworzeniu 
komplementarnych produktów turystycznych. Zróżnicowanie i komplementarny charakter walorów turystycznych stwarzają 
możliwości rozwoju komplementarnego transgranicznego produktu turystycznego, co zostało między innymi uwzględnione podczas 
przygotowania projektu współpracy z MAS Hrubý Jeseník. 

 

3.9. Wnioski wynikające z diagnozy 

 

Wnioski wynikające z diagnozy obszaru i ludności są spójne z informacjami uzyskanymi podczas konsultacji społecznych oraz 
danymi przedstawionymi w analizie SWOT. Problemy najbardziej istotne dla mieszkańców Nyskiego Księstwa Jezior i Gór to słabo 
rozwinięty rynek pracy (w tym bezrobocie) oraz depopulacja. Choć negatywne skutki tych zjawisk odczuwają praktycznie wszyscy 
mieszkańcy regionu, to są one szczególnie dotkliwe dla ludzi starszych (>55 lat) i młodych (<35 lat). Mają oni szczególne problemy z 
odnalezieniem się na rynku pracy oraz spełnieniem swoich aspiracji życiowych (również w zakresie zagospodarowania czasu 
wolnego). Dodatkową grupą, która z uwagi na swoje ograniczenia fizyczne oraz z uwagi na niedorozwój infrastrukturalny zasługuje 
na specjalną uwagę są niepełnosprawni. To właśnie te trzy podstawowe grupy osób określić można mianem defaworyzowanych.  
 

Podstawowe obszary interwencji odnoszące się do tych grup są jednak bardzo zbieżne z działaniami, które należy podjąć, aby 
poprawić sytuację pozostałych mieszkańców. Będą to przede wszystkim działania w zakresie pobudzenia lokalnego rynku pracy. 
Rozwój działalności gospodarczej, zwłaszcza innowacyjnej i tej wykorzystującej lokalne zasoby, to krytyczny w kontekście wdrażania 
LSR obszar interwencji. Rozwój gospodarczy przyniesie bowiem nie tylko pozytywne skutki dla rynku pracy, ale również będzie miał 
kluczowe znaczenie dla poprawy atrakcyjności obszaru LSR dla mieszkańców (zwłaszcza w kontekście depopulacji). Dodatkowym 
elementem poprawiającym atrakcyjność terenu LSR jest zapewnienie interesujących możliwości zagospodarowania czasu wolnego, 
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zwłaszcza dla seniorów i osób młodych. W tym celu konieczne będzie wyeliminowanie deficytów infrastrukturalnych (przestrzenie do 
wspólnych spotkań) oraz organizacyjnych. Dużą bolączką Ziemi Nyskiej jest również niedostateczne wykorzystywanie lokalnych 
zasobów przyrodniczych i kulturowych (w tym produktów lokalnych). Choć turystyka jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego 
regionu, to jednak możliwości w tym zakresie są dużo większe. W tym celu konieczna jest poprawa infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej. Czynnikiem przyciągającym turystów jest również materialna i niematerialna kultura lokalna. Olbrzymi potencjał terenu 
LSR w tym zakresie nie jest odpowiednio wykorzystywany. Jest to nie tylko boleśnie odczuwane w kontekście atrakcyjności 
turystycznej regionu, ale również w kontekście zachowania dziedzictwa lokalnego oraz integracji mieszkańców. 

 

Rozdział IV Analiza SWOT 
 

Określenie ambitnych, a jednocześnie realnych celów dla obszaru LSR zostało poprzedzone gruntowną analizą czynników mających 
wpływ na jego rozwój. W ramach tego procesu wykorzystano metodę analizy SWOT15, za pomocą której określono: 
 

 Mocne strony (S) - najważniejsze aktualne atuty NKJiG. Można je również scharakteryzować jako cechy, które obecnie 
stanowią o sile obszaru LSR. To właśnie te czynniki mają być wykorzystane i umacniane podczas wdrażania strategii. 
 

 Słabe strony (W) - najważniejsze aktualne deficyty i ograniczenia NKJiG. Są to cechy, które obecnie stanowią o słabości 
obszaru LSR. Te czynniki mają być wyeliminowane lub ograniczone w wyniku wdrożenia strategii. 
 

 Szanse (O) - najważniejsze pozytywne czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na NKJiG. Można je również określić 
jako korzystne zjawiska i tendencje w otoczeniu zewnętrznym, które można wykorzystać w planach rozwojowych.  
 

 Zagrożenia (T) - najważniejsze negatywne czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na rozwój NKJiG, to wszystkie 
negatywne zjawiska i tendencje w otoczeniu zewnętrznym, które należy monitorować i w miarę możliwości unikać.  

 

Przystępując do prac nad LSR, założono konieczność zapewnienia zgodności celów strategii z celami przekrojowymi określonymi w 
PROW. Dlatego też, zarówno diagnoza (Rozdział III) jak i analiza SWOT bezpośrednio odwołują się do obszarów tematycznych 
przywołanych w Rozporządzeniu MRiRW16 . W rezultacie, wszystkie zdiagnozowane w ramach analizy SWOT czynniki zostały 
przedstawione w sześciu kluczowych obszarach: 1) Kapitał społeczny, 2) Działalność gospodarcza, 3) Dziedzictwo kulturowe, 4) 
Środowisko przyrodnicze, 5) Infrastruktura i sprzęt, 6) Turystyka i promocja.  
Wyniki przedstawionej poniżej analizy SWOT są rezultatem zarówno pracy analitycznej (vide: Rozdział III: Diagnoza) jak i 
intensywnych konsultacji społecznych przeprowadzonych w okresie od lipca do października 2015 roku. Wszyscy zainteresowani 
mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się na ten temat podczas bezpośrednich spotkań w każdej z ośmiu gmin, a także 
podczas internetowego badania ankietowego. Dodatkowo, zorganizowano moderowane warsztaty partycypacyjne z udziałem ludzi 
młodych i przedsiębiorców. Zwieńczeniem prac nad analizą SWOT były przeprowadzone w przestrzeni wirtualnej konsultacje oraz 
tzw. „narada obywatelska”, podczas której członkowie Grupy Roboczej ds. LSR podjęli decyzję co do treści SWOT po wysłuchaniu 
prezentacji zaproszonych ekspertów17. Ogółem w procesie przygotowania i konsultacji analizy SWOT uczestniczyło 535 osób. 
 

Tabela  23. Analiza SWOT: mocne i słabe strony  

Mocne strony (S) Słabe strony (W) 
 

S 1. Kapitał społeczny 
a. Aktywne i doświadczone w zakresie LEADER 

Stowarzyszenie NKJiG. 
b. Aktywni samorządowcy blisko współpracujący z LGD na 

rzecz NKJiG, 
c. Aktywne organizacje pozarządowe współpracujące z LGD 

na rzecz NKJiG, 
d. Relatywnie dobry poziom bezpieczeństwa publicznego, 
e. Aktywne środowisko artystów i zespołów lokalnych, 

 

S 2. Działalność gospodarcza 
a. Lokalizacja przy granicy z Czechami oraz pomiędzy 

 

W 1.  Kapitał społeczny 
a. Depopulacja - bardzo duża emigracja krajowa i zagraniczna 

(zwłaszcza ludzi młodych), 
b. Stopa bezrobocia powyżej średniej województwa i wysoki 

odsetek bezrobotnych osób <30 lat, >50 lat, w tym kobiet, 
c. Stosunkowo niska aktywność społeczna ogółu mieszkańców, 
d. Niewystarczająca integracja i komunikacja między 

poszczególnymi sołectwami i gminami, 
e. Niedostateczna liczba inicjatyw na rzecz osób wykluczonych tj. 

<35 lat, >55 lat, niepełnosprawnych i kobiet, 
f. Niedostateczna komunikacja i współpraca międzypokoleniowa 

                                                           
15

 SWOT to angielski akronim określający: S - strenghts (mocne strony), W - weaknesses (słabe strony), O - opportunities (szanse), T - threats 
(zagrożenia). 
16

 Art. 2 ust. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej...  
17

 Narada obywatelska z udziałem ekspertów w zakresie rynku pracy, rozwoju lokalnego i turystyki odbyła się 31 sierpnia 2015 roku. 
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Mocne strony (S) Słabe strony (W) 

Górnym Śląskiem i Dolnym Śląskiem, 
b. Kompetentni i dysponujący ziemią dobrej klasy rolnicy, 
c. Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna, 
d. Wiedza i doświadczenie znacznej liczby mieszkańców w 

zakresie komercyjnego wykorzystania produktów leśnych, 
e. Tereny umożliwiające rozwój rybactwa i wędkarstwa 

komercyjnego, 
f. Uczelnie wyższe zapewniające zaplecze intelektualne, 

innowacyjne i techniczne (PWSZ i WSTH), 
 

S 3. Dziedzictwo kulturowe 
a. Różnorodność tradycji i dziedzictwa kulturowego 

mieszkańców (m.in.: Ślązacy, Zaburzanie, Górale),  
b. Miasta z bardzo atrakcyjnymi obiektami zabytkowymi 

(m.in.: Nysa, Głuchołazy, Paczków, Otmuchów, 
Korfantów), 

c. Duże cykliczne i znane wydarzenia kulturalne (m.in.: 
Kropka, Lato Kwiatów, Festiwal Ognia i Wody), 

d. Duża liczba obiektów sakralnych, kulturalnych i 
historycznych; kościoły, muzea, zabytki, mała architektura, 
fortyfikacje, 
 

S 4. Środowisko przyrodnicze 
a. Unikalne w skali kraju połączenie atrakcyjnych terenów 

krajobrazowych - jeziora i góry, 
b. Duże skupiska naturalnych cieków i zbiorników wodnych 

(jeziora Nyskie i Otmuchowskie, Zalew Paczkowski,  
c. Duże kompleksy leśne stanowiące bazę dla rozwoju 

turystyki i przetwórstwa produktów leśnych, 
d. Bogata flora i fauna, 
e. Złoża surowców skalnych oraz stare kopalnie złota, 
f. Natura 2000 na terenie objętym LSR, 
g. Park Krajobrazowy Góry Opawskie, 
h. Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
i. Brak zakładów przemysłowych wykorzystujących 

technologie zagrażające środowisku przyrodniczemu, 
 

S 5. Infrastruktura i sprzęt 
a. Korzystne położenie w pobliżu głównych ciągów 

komunikacyjnych (autostrada A4), 
b. Atrakcyjne tereny pod budownictwo jednorodzinne, 
c. Obiekty rekreacyjne i sportowe w części sołectw (place 

zabaw, siłownie), 
 

S 6. Turystyka i promocja 
a. Bardzo atrakcyjne i zróżnicowane tereny turystyczne - 

lasy, jeziora i góry, 
b. Znakomite warunki do oferowania różnorodnej oferty 

turystycznej (tradycyjnej, aktywnej, niszowej).   
c. Położenie w pobliżu Czech (m.in.: jaskinie, wyciągi 

narciarskie, gorące żródła siarkowe), 
d. Atrakcyjne turystycznie obiekty zabytkowe, 
e. Duża liczba szlaków turystycznych pieszych i 

rowerowych m.in. Szlak św. Jakuba, Szlak Czarownic, 

(młodzi <35 versus starsi >55), 
g. Rosnący problem stosowania używek przez młodzież (alkohol, 

dopalacze), 
h. Brak systemowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania 

animatorów kultury i sportu, 
i. Niewystarczająca oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i 

młodzieży szkolnej, 
j. Niewystarczająca oferta kulturalna i rekreacyjna dla seniorów - 

emerytów oraz młodzieży, 
k. Niewystarczający potencjał organizacyjny dużej części 

lokalnych NGOs w zakresie samodzielnego finansowania i 
organizacji inicjatyw lokalnych, 

 

W 2.  Działalność gospodarcza 
a. Niski poziom innowacyjności i zaawansowania 

technologicznego miejscowych firm, 
b. Słaba integracja środowiska biznesu, 
c. Niski poziom rozwoju oraz mała podaż usług przetwórstwa 

produktów rolnych i leśnych, 
d. Niewystarczająca baza gastronomiczna, 
e. Niedostateczny rozwój spółdzielni socjalnych, 
f. Niedostateczne wsparcie przedsiębiorców w procesie 

uzyskiwania i zarządzania funduszami UE, 
g. Brak alternatywnych źródeł utrzymania dla ludności wiejskiej, 
h. Stosunkowo niski potencjał inwestycyjny lokalnych 

przedsiębiorców, 
 

W 3.  Dziedzictwo kulturowe 
a. Niedostateczna i słabo zintegrowana informacja na temat 

obiektów historycznych i kulturalnych, 
b. Niedostateczne wykorzystanie istniejących obiektów 

zabytkowych (m.in.: brak stałych ekspozycji), 
c. Zły stan zabytków małej architektury (pomniki, kapliczki 

przydrożne, itp.), 
d. Zły stan obiektów zabytkowych, w tym sakralnych, 
e. Zanikanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego (w tym 

tradycji kresowych), 
 

W 4.  Środowisko przyrodnicze 
a. Nieprzyjazny dla środowiska i mieszkańców sposób 

ogrzewania budynków mieszkalnych (CO2), 
b. Dzikie wysypiska śmieci, 

 

W 5.  Infrastruktura i sprzęt 
a. Zła jakość lokalnej infrastruktury drogowej, 
b. Brak chodników we wsiach, 
c. Niewystarczająca komunikacja autobusowa między Nysą, a 

pozostałymi gminami,  
d. Braki w infrastrukturze rozrywkowej (np.: rodzinne parki 

rozrywki, wiaty, siłownie napowietrzne, place zabaw), 
e. Braki w infrastrukturze sportowej na wsiach, 
f. Brak systemowych rozwiązań zapewniających stałe 

utrzymanie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 
(np.: szlaki piesze, ścieżki rowerowe), 

http://m.in/
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Mocne strony (S) Słabe strony (W) 

Główny Szlak Sudecki im. M. Orłowicza, Szlak Złotych 
Górników i inne, 

f. Opracowane w okresie programowania 2007-2013 
materiały promocyjne (foldery, książki, mapy itp.), 

g. Tradycje uzdrowiskowe (gm. Głuchołazy). 
 

g. Zaniedbane, opuszczone lub zrujnowane posesje prywatne 
(budynki i otoczenie), 

h. Niedostateczne oświetlenie części sołectw, 
i. Brak lub niedostateczny stan infrastruktury 

przeciwpowodziowej, 
c. Braki w zakresie infrastruktury wpływającej na jakość i ilość 

wody (m.in.: narastający problem suszy), 
d. Niewystarczająca dbałość o estetykę przestrzeni publicznej 

(np.: nie wykaszanie traw, brak śmietników),  
e. Niedostateczne skomunikowanie z Czechami (zwłaszcza mały 

ruch przygraniczny), 
f. Bariery infrastrukturalne dla osób niepełnosprawnych, 
g. Deficyt mieszkań (w tym socjalnych), 

 

W 6.  Turystyka i promocja 
a. Niedostateczne wykorzystanie cieków i zbiorników wodnych, w 

tym brak odpowiedniej liczby kąpielisk, 
b. Niewystarczająca podaż oraz niski poziom komercyjnego 

wykorzystania lokalnych produktów turystycznych, 
c. Niedostateczna oraz niezintegrowana infrastruktura: ścieżek 

rowerowych, Nordic Walking, dydaktycznych, 
d. Niedostateczna oferta taniej bazy noclegowej w dużej części 

obszaru LGD, 
e. Niedostateczna podaż usług turystycznych o wysokiej jakości, 
f. Niedostateczna podaż i dystrybucja produktów lokalnych, 
g. Brak spójnego wizerunku obszaru LGD, 
h. Brak spójności i koordynacji w realizacji działań promocyjnych 

przez podmioty z terenu LGD, 
i. Brak podmiotu odpowiedzialnego za komercjalizację marki 

lokalnej (Nyskie Księstwo Jezior i Gór), 
j. Braki infrastrukturalne i marketingowe umożliwiające 

powstawanie i rozwój wsi tematycznych. 
 

Tabela  24. Analiza SWOT: szanse i zagrożenia  

Szanse (O) Zagrożenia (T) 
 

O 1. Kapitał społeczny 
a. Wzrost integracji społecznej w wyniku realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE, 
b. Poprawa aktywności społecznej mieszkańców w wyniku 

aktywnego wykorzystania portali społecznościowych,  
 

O 2. Działalność gospodarcza 
a. Odformalizowanie procedur umożliwiających sprzedaż 

produktów lokalnych,  
b. Aktywizacja działań proinwestycyjnych (np. anioły biznesu), 
c. Wzrost popularności i możliwości związanych z 

działalnością przedsiębiorstw społecznych, 
d. Wzrost zainteresowania zdrowym odżywianiem (m.in. 

produkty lokalne), 
e. Zmiana zwyczajów żywieniowych Polaków spowoduje 

zwiększenie popytu na produkty przetworzone, 
 

 

T 1. Kapitał społeczny 
a. Duży wzrost liczby osób starszych pozbawionych 

odpowiedniej opieki i towarzystwa, 
b. Patologie społeczne jako rezultat problemu euro-sierot, 
c. Kryzys ekonomiczny na krajowych i zagranicznych rynkach 

powodujący wzrost kosztów utrzymania,  
d. Postępujący niż demograficzny i emigracja spowodują 

„wyludnienie” obszarów wiejskich, 
e. Wzrost napięć społecznych w wyniku eskalacji 

międzynarodowych konfliktów politycznych i zbrojnych, 
f. Zmiany stosunków społecznych w wyniku niekontrolowanego 

napływu emigrantów, 
 

T 2. Działalność gospodarcza 
a. Likwidacja lokalnych zakładów pracy w wyniku pogorszenia 

sytuacji gospodarczej w kraju, 
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O 3. Dziedzictwo kulturowe 
a. Zwiększenie przeciętnych dochodów i zmiany w modelu 

spędzania wolnego czasu spowodują zwiększenie popytu na 
lokalne wydarzenia kulturalne,  

b. Możliwość poprawy stanu obiektów dziedzictwa kulturowego 
dzięki funduszom UE 2014-2020, 

 

O 4. Środowisko przyrodnicze 
a. Lokalne i regionalne inwestycje w infrastrukturę wodno-

ściekową spowodują poprawę czystości środowiska 
przyrodniczego, 

 

O 5. Infrastruktura i sprzęt 
a. Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej w wyniku 

wykorzystania funduszy UE 2014-20, 
b. Połączenie z siecią głównych szlaków komunikacyjnych w 

wyniku powstania obwodnicy Nysy, 
 

O 6. Turystyka i promocja 
a. Włączenie Nyskiego Księstwa Jezior i Gór do sieci 

międzynarodowych produktów turystycznych (np.: 
Ołomuniecka Karta Turystyczna), 

b. Wzrost zainteresowania turystyką niszową (turystyka 
ornitologiczna, wędkarska), 

c. Zwiększenie rozpoznawalności terenu LGD w wyniku 
krajowych i regionalnych działań promocyjnych, 

d. Pojawienie się dodatkowych źródeł finansowania działań 
promocyjnych, 

b. Masowy wykup ziemi przez obcokrajowców ograniczy 
potencjał inwestycyjny lokalnych przedsiębiorców, 

c. Podniesienie cen i osłabienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw w wyniku wprowadzenia EURO, 
 

T 3. Dziedzictwo kulturowe 
a. Ograniczenie dofinansowania działalności kulturalnej ze 

strony władz lokalnych,  
b. Ograniczenie dostępu do miejsc kultury w wyniku 

prywatyzacji, 
c. Postępująca dewastacja obiektów dziedzictwa lokalnego w 

wyniku zmian w systemie finansowania, 
 

T 4. Środowisko przyrodnicze 
a. Pogorszenie parametrów i ilości wody w jeziorach i rzekach, 
b. Powstanie zakładów wykorzystujących technologie 

zanieczyszczające środowisko przyrodnicze, 
 

T 5. Infrastruktura i sprzęt 
a. Dewastacja infrastruktury w wyniku powodzi, 
b. Kryzys w UE spowoduje ograniczenie finansowania z 

funduszy unijnych,  
c. Zaostrzenie przepisów sanitarnych ograniczy możliwości 

prowadzenia działalności przetwórczej.  
 

T 6.  Turystyka i promocja 
a. Osłabienie atrakcyjności turystycznej w wyniku 

zdynamizowania działań innych terenów; polskich i czeskich, 
b. Obniżenie cen międzynarodowych połączeń lotniczych 

spowoduje ograniczenie weekendowej turystyki krajowej. 
 

Zdiagnozowane w wyniku analizy SWOT mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia pozwalają na następujące wnioski: 
Kapitał społeczny Charakterystyczne dla Opolszczyzny problemy społeczne - depopulacja, bezrobocie, wyludnienie obszarów 
wiejskich - występują na terenie Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z bardzo dużym natężeniem. W rezultacie, na obszarach objętych 
LSR dochodzi do zaniku tradycyjnych funkcji wsi - funkcji mieszkalnej, zawodowej, społecznej i kulturowej. Podczas konsultacji 
społecznych wielokrotnie zwracano uwagę na niską atrakcyjność wsi w stosunku do miasta pod względem dostępu do kultury, pracy, 
rekreacji. Doświadczają tego wszyscy mieszkańcy, ale przede wszystkim ci najmniej mobilni - osoby starsze (>55), młodzi (<35) i 
niepełnosprawni. Warto jednak zwrócić również uwagę na istnienie osób i organizacji społecznych nie akceptujących tego stanu 
rzeczy. Ich doświadczenie i chęć działania mogą być fundamentem przyszłej zmiany. 
Działalność gospodarcza Nyskie Księstwo Jezior i Gór to obszar o dużym potencjale rozwoju przedsiębiorczości. Lokalizacja w 
pobliżu dużych potencjalnych rynków zbytu (Dolny i Górny Śląsk, Czechy) oraz ciągów komunikacyjnych daje interesujące 
możliwości w tym zakresie. Wciąż niewykorzystany jest potencjał przetwórczy związany z lokalnym zapleczem rolnym i leśnym. 
Niestety ograniczenie kapitałowe przedsiębiorców oraz brak współpracy między nimi to nie jedyne problemy ograniczające rozwój 
przedsiębiorczości. Barierą rozwojową jest także niski poziom innowacyjności i zaawansowania technologicznego miejscowych firm.  
Dziedzictwo kulturowe Wyniki analizy SWOT są bardzo spójne z informacjami przedstawionymi w Rozdziale III - Diagnoza. Z jednej 
strony Ziemia Nyska oferuje olbrzymie bogactwo obiektów (a nawet całych miejscowości) zabytkowych i historycznych. Z drugiej zaś 
strony, w zgodnej opinii mieszkańców i ekspertów od turystyki, dziedzictwo kulturowe nie jest dostatecznie wykorzystywane w 
rozwoju i promocji regionu. Smutną rzeczywistością jest dewastacja obiektów dziedzictwa kulturalnego. W nienajlepszej kondycji jest 
również niematerialne dziedzictwo kulturowe, na co duży wpływ ma między innymi niedostateczna komunikacja i współpraca 
międzypokoleniowa (młodzi versus starsi). Pomimo wszystkich tych braków, warto jednak podkreślić, że kultura może być kluczowym 
dla odbudowania spójności i aktywności społecznej czynnikiem rozwojowym. Dotyczy to zarówno grup defaworyzowanych jak i 
pozostałych mieszkańców nie znajdujących czasu na aktywność społeczną w miejscu zamieszkania (tzw. syndrom „sypialni”). 
Środowisko przyrodnicze Warunki środowiskowe sprawiają, że Nyskie Księstwo Jezior i Gór to teren bardzo atrakcyjny dla 
turystów jak i mieszkańców. Bogactwo zasobów przyrodniczych stanowić może podstawę rozwoju gospodarczego (np.: turystyka, 
gastronomia). Ta zależność od środowiska stanowi jednocześnie zagrożenie dla obszaru LSR. Zanieczyszczenie środowiska i 
negatywne skutki zmian klimatu mogą wyrządzić niepowetowane straty w wymiarze przyrodniczym, gospodarczym i społecznym. 
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Infrastruktura i sprzęt Korzystne położenie komunikacyjne i realizowane obecnie inwestycje drogowe pozwalają z optymizmem 
myśleć o rozwoju i różnicowaniu działalności gospodarczej (np.: przetwórstwa i turystyki). Z drugiej jednak strony jakość infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej stanowi zdecydowane ograniczenie dla planów rozwojowych regionu. Dodatkowym czynnikiem 
wpływającym negatywnie na rozwój NKJiG jest brak systemowych rozwiązań zapewniających efektywne wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.  
Turystyka i promocja Ziemia Nyska to teren o ogromnym potencjale turystycznym. Zasoby przyrodnicze i kulturowe dają podstawę 
do intensywnego rozwoju w tym zakresie. Potwierdzają to również informacje przedstawione w Rozdziale III - Diagnoza. Według 
Strategii rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007 – 2013 cały obszar LGD jest szczególnie predestynowany do 
rozwoju agroturystyki i turystyki. Niestety potencjał rozwojowy nie jest dostatecznie uzupełniany przez infrastrukturę turystyczną i 
rekreacyjną. Dotkliwym ograniczeniem rozwoju turystyki jest również niedostateczna koordynacja działań podmiotów z 
poszczególnych gmin oraz deficyty kompetencyjne w zakresie prowadzenia atrakcyjnej i innowacyjnej działalności turystycznej.  

 

Rozdział V Cele i wskaźniki 
 

5.1. Specyfikacja i opis celów 
 

5.1.1. Logika interwencji LSR 

Opisane w poniższym rozdziale kierunki działań składają się na szczegółową zaplanowaną logikę interwencji Lokalnej Strategii 
Rozwoju. Pojęcie to - logika interwencji - określa ciąg przyczynowo-skutkowy realizowanych w ramach Strategii celów, przedsięwzięć 
i wskaźników. Wyróżnić należy trzy poziomy logiki realizacji LSR: 
1. Określone na poziomie celów ogólnych „oddziaływanie”, czyli długotrwałe, pozytywne konsekwencje realizowanych w ramach 

LSR projektów. Te pozytywne konsekwencje dotyczą zarówno bezpośrednich beneficjentów jak i innych osób (interesariuszy) 
funkcjonujących na terenie realizacji LSR. 
 

2. Określone na poziomie celów szczegółowych „rezultaty”, czyli zaobserwowane w trakcie realizacji LSR zmiany w grupie 
docelowej, a więc wśród tych którzy korzystają z efektów sfinansowanych projektów. Cele szczegółowe stanowią krytyczny 
element logiki interwencji ponieważ są odpowiedzią na zdiagnozowane w toku przygotowania LSR najważniejsze problemy 
mieszkańców. Podstawowym celem Strategii jest zatem rozwiązanie lub co najmniej ograniczenie tych problemów.  
 

3. Określone na poziomie przedsięwzięć „produkty”, czyli konkretne, mierzalne efekty realizowanych operacji. Przedsięwzięcia 
stanowią zestaw wielu projektów, które choć różne i realizowane przez niezależne od siebie podmioty, są jednocześnie 
komplementarne i stanowią propozycję rozwiązania określonego na poziomie celu szczegółowego problemu. 

5.1.2. Cele ogólne  

Przy określaniu celów ogólnych strategii przyjęto dwa podstawowe założenia:  
1. Cel ogólny musi być odpowiedzią na długookresowe negatywne następstwa sformułowanych w procesie analizy problemów, 
2. Cel ogólny powinien być zgodny ze strategią rozwoju województwa. 

Ad 1. Wspólnym negatywnym skutkiem, który wynika z problemów bezrobocia i niskiej jakości życia na obszarach wiejskich jest 
wyludnianie tych terenów i ograniczenie ich funkcji jedynie do przestrzeni produkcji rolnej. Smutną tego ilustracją jest rosnąca liczba 
opuszczonych i zdewastowanych domów na terenach wiejskich. Tam gdzie jeszcze niedawno tętniło życie, dziś rzadko można 
spotkać jakąkolwiek aktywność społeczną. Potwierdzają to również wyniki diagnozy obszaru LSR - od końca roku 2003 do końca 
2013 roku liczba mieszkańców powiatu nyskiego zmniejszyła się o 6813 osób (vide: (Rozdział III). Na problem pustynnienia 
demograficznego i społecznego oraz regresu rozwojowego obszarów wiejskich wskazuje również wynik analizy SWOT (Rozdział IV). 
Według uczestników konsultacji społecznych podstawową przyczyną tego stanu rzeczy jest niska atrakcyjność obszarów wiejskich w 
porównaniu do miast w zakresie możliwości podjęcia działalności zarobkowej i jakości życia. Odwróceniem tych negatywnych 
trendów byłoby ożywienie rozwoju obszarów objętych LSR poprzez aktywizację tradycyjnych funkcji wsi - funkcji mieszkalnej, 
zawodowej, społecznej i kulturowej. Kolejnym istotnym skutkiem problemów zdiagnozowanych w ramach konsultacji społecznych jest 
niewystarczające dostosowanie oferty kulturalnej i turystycznej do oczekiwań mieszkańców i turystów. Kwestia ta jest 
szczególnie istotna w kontekście dynamicznego rozwoju tego rodzaju oferty u polskich (np.: Dolny Śląsk) i czeskich (Jesenik) 
sąsiadów. Brak aktywnych działań w tym zakresie ma bardzo negatywny wpływ dla rozwoju obszaru LSR. Po pierwsze, słaba oferta 
kulturalna powoduje wzmocnienie tendencji migracyjnych. Mieszkańcy obszarów wiejskich w poszukiwaniu poprawy jakości życia i 
wybierając miejsce zamieszkania, co raz bardziej uwzględniają kryterium „życia kulturalnego”. Po drugie, turyści decydując się na 
wybór miejsca spędzania wolnego czasu, porównują ofertę kulturalną regionów i jakość infrastruktury turystycznej.  
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W rezultacie, dwa podstawowe skutki zdiagnozowanych w trakcie konsultacji społecznych problemów to: 
1. Ograniczenie tradycyjnych funkcji wsi do funkcji mieszkalnej (tzw. syndrom „sypialni”), 
2. Niedostosowanie oferty turystycznej i kulturalnej do oczekiwań mieszkańców i turystów. 

 

Ad 2. Lokalna Strategia Rozwoju jest jednym z wielu strategicznych dokumentów programowych dedykowanych obszarowi Nyskiego 
Księstwa Jezior i Gór. Oprócz LSR istnieją również dokumenty strategiczne opracowywane na poziomie poszczególnych gmin oraz 
powiatu. To co łączy wszystkie te opracowania to spójność z określonymi w strategii rozwoju województwa celami strategicznymi. 
Wszystkie z celów i przedsięwzięć określonych w LSR są zgodne ze strategią województwa. Gwarancją tej spójności jest 
wykorzystanie jako celów ogólnych LSR dwóch celów strategicznych zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego18: 

 Wielofunkcyjne obszary wiejskie (Cel strategiczny 10 w Strategii Województwa),  

 Zapewnienie nowoczesnych usług oraz atrakcyjnej oferty turystyczno-kulturalnej (Cel strategiczny 5 w Strategii Województwa).  
Uwzględniając zatem te dwa cele strategiczne województwa opolskiego, a także opisane powyżej podstawowe negatywne skutki 
zdiagnozowanych problemów, za cele ogólne Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór uznano: 

• Cel ogólny nr 1: Wielofunkcyjne obszary wiejskie,  
• Cel ogólny nr 2: Zapewnienie nowoczesnych usług oraz atrakcyjnej oferty turystyczno-kulturalnej.  

 

5.1.3. Cele szczegółowe  

Cele szczegółowe odnoszą się do precyzyjnie zdefiniowanych podczas diagnozy obszaru i konsultacji społecznych problemów. 
Podstawą określonych w LSR celów i przedsięwzięć są wyniki intensywnych konsultacji społecznych przeprowadzonych w okresie od 
lipca do listopada 2015 roku. Zarówno wyniki badań ankietowych jak i również bezpośrednie opinie uczestników spotkań 
jednoznacznie wskazują, że do najważniejszych problemów mieszkańców Nyskiego Księstwa Jezior i Gór należą19:  

• Brak pracy, wysokie bezrobocie,  
• Niedostateczna aktywność gospodarcza,  
• Niska aktywność społeczna, 
• Relatywnie niska jakość życia na obszarach wiejskich, 
• Niedostatecznie wykorzystany potencjał turystyczny i kulturalny terenu LSR, 
• Niewykorzystywanie, a nawet degradacja materialnych i niematerialnych zasobów kulturalnych obszaru LSR, 
• Słaba infrastruktura drogowa. 

Co ciekawe, bardzo podobną diagnozę najważniejszych problemów przedstawili nie tylko zwykli uczestnicy spotkań konsultacyjnych, 
ale również przedsiębiorcy i reprezentanci grup defaworyzowanych - ludzie młodzi (<35 lat), starsi (>55 lat). Z tak sformułowaną 
diagnozą zgodzili się również przedstawiciele Grupy Roboczej oraz Grupy Eksperckiej powołanych w celu przygotowania LSR. 
Wskazania dotyczące powyższych problemów znalazły się również w analizie SWOT (vide: SWOT W1, W2, W3, W4, W5, W6).  
Niestety pełna realizacja wszystkich oczekiwań mieszkańców okazała się niemożliwa z uwagi na uwarunkowania programowe (cele 
przekrojowe PROW 2014-2020) i prawne (konieczność przeznaczenia 50% budżetu poddziałania 19.2 na przedsięwzięcia związane 
z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy). W rezultacie LGD podjęło decyzję o przeprowadzeniu konsultacji eksperckich w 
zakresie hierarchizacji problemów zgłaszanych przez mieszkańców. W tym celu powołano Grupę Ekspercką składającą się ze 
specjalistów w zakresie rynku pracy, turystyki i rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Efektem prac ekspertów była analiza 
problemów oraz potencjalnych kierunków działań, które zostały omówione podczas dwóch planarnych spotkań20 Grupy Roboczej 
składającej się z przedstawicieli wszystkich gmin, sektorów oraz grup defaworyzowanych. Członkowie Grupy Roboczej zgodzili się z 
wnioskami ekspertów, że z racji ograniczeń budżetowych LSR nie powinna przewidywać działań w zakresie infrastruktury drogowej. 
Natomiast pozostałe kluczowe problemy określone w wyniku konsultacji społecznych i analizy SWOT powinny przełożyć się na cele i 
przedsięwzięcia LSR. Konsekwencją przeprowadzonych diagnoz, konsultacji społecznych i analiz eksperckich była decyzja o 
skupieniu się na czterech następujących problemach najbardziej odczuwanych przez mieszkańców obszaru LSR: 
1. Słabo rozwinięty rynek pracy na obszarach wiejskich, 
2. Relatywnie niska jakość życia i aktywność społeczna na obszarach wiejskich, zwłaszcza w zakresie gospodarowania wolnym 

czasem, 
3. Niedostatecznie wykorzystany potencjał turystyczny terenu LSR, 
4. Niewykorzystywanie, a nawet degradacja zasobów kulturalnych Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.  

Każdy z tych czterech problemów stał się podstawą do sformułowania jednego celu szczegółowego zgodnie z poniższą tabelą: 

                                                           
18

 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020 r., Opole 2012. 
19

 Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w Rozdziale III „Diagnoza…”. 
20

 Pierwsze spotkanie dotyczące problemów odbyło się 31 VIII, a drugie dotyczące celów 30 IX. 
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Tabela  25. Zdiagnozowane problemy i odpowiadające im cele szczegółowe 

Lp. Problem Cel szczegółowy 

1.  Słabo rozwinięty rynek pracy na obszarach wiejskich Poprawa dostępu do pozarolniczej działalności zarobkowej. 

2.  
Relatywnie niska jakość życia i aktywność społeczna na 

obszarach wiejskich, zwłaszcza w zakresie 
gospodarowania wolnym czasem 

Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie 
zagospodarowania wolnego czasu. 

3.  
Niedostatecznie wykorzystany potencjał turystyczny terenu 

LSR 
Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej Nyskiego 

Księstwa Jezior i Gór. 

4.  
Niewykorzystywanie, a nawet degradacja zasobów 

kulturalnych Nyskiego Księstwa Jezior i Gór 
Wykorzystanie materialnej i niematerialnej kultury lokalnej jako 

elementu rozwoju. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Cel szczegółowy 1.1: Poprawa dostępu do pozarolniczej działalności zarobkowej. 
Sformułowanie celu szczegółowego 1.1 jest bezpośrednim rezultatem konsultacji społecznych przeprowadzonych we wszystkich 
gminach terenu LSR oraz w przestrzeni wirtualnej (ankiety internetowe). Praktycznie wszyscy uczestnicy konsultacji wskazywali 
kwestię bezrobocia i złej sytuacji na rynku pracy jako na podstawowy problem społeczno-ekonomiczny. Potwierdziły to 
również wyniki badań ankietowych. Zdecydowana większość ankietowanych (63% ogółu badanych, 68% przedsiębiorców i 49% 
młodzieży) wskazała na brak pracy jako na najważniejszy aktualnie problem w ich miejscu zamieszkania. Wskazane w Rozdziale III 
dane potwierdzają te opinie. Wg raportu z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za rok 2014, stopa bezrobocia w 
powiecie nyskim w grudniu 2014 roku wyniosła aż 16,9% i przewyższyła stopę wojewódzką o 5,0 punktów procentowych! Nie bez 
powodu zatem, kwestia bezrobocia i sytuacji na rynku pracy została również mocno zaakcentowana w analizie SWOT (vide: SWOT 
W1 i W2 oraz T1 i T2). Realizacja celu szczegółowego 1.1 ma doprowadzić do poprawy dostępu do pozarolniczej działalności 
zarobkowej, a tym samym do zwiększenia ofert miejsc pracy na obszarach wiejskich. Opisywany cel jest jednym z dwóch 
zaprojektowanych w LSR środków do realizacji celu ogólnego nr 1 - Wielofunkcyjnych obszarów wiejskich. Cel ten jest również 
podstawowym mechanizmem realizacji wymogu programowego, to jest konieczności przeznaczenia 50% budżetu poddziałania 19.2 
na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. Należy przy tym podkreślić, że realizacja tego celu jest 
spójna z określonymi w Rozporządzeniu MRiRW21 rodzajami operacji, na które przyznawana jest pomoc.  
 
Cel szczegółowy 1.2: Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie zagospodarowania wolnego czasu 
Również cel szczegółowy 1.2 jest konsekwencją konsultacji społecznych przeprowadzonych w terenie (spotkania z mieszkańcami, 
grupami defaworyzowanymi) i przestrzeni wirtualnej (ankiety internetowe). Liczba głosów ankietowych oddanych na ten problem nie 
była aż tak wysoka jak w przypadku bezrobocia (tematu zdecydowanie najważniejszego na terenie LSR). Jednak mniej więcej co 
piąty ankietowany wskazywał na to zagadnienie (18% ogółu badanych, 22% przedsiębiorców). Natomiast kwestia jakości życia była 
bardzo mocno podkreślana podczas bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z 
przedstawicielami LGD, a także, co nie mniej istotne, również kontaktu z innymi mieszkańcami gminy, uczestnicy spotkań bardzo 
silnie podkreślali różnice w jakości życia między miastem a wsią. Szczególnie akcentowany był problem zagospodarowania wolnego 
czasu na obszarach wiejskich, zwłaszcza dla przedstawicieli grup defaworyzowanych - ludzi młodych, starszych oraz 
niepełnosprawnych. Potwierdzają to dane przedstawione w Rozdziale III (Diagnoza). Opisane tam informacje ze sprawozdań 
Ośrodków Pomocy Społecznej wskazują na znaczny niedobór miejsc spędzania czasu wolnego przez młodzież i seniorów – świetlice 
czy kluby seniora są w stanie szczątkowym, brakuje również żłobków i przedszkoli, co dodatkowo utrudnia rodzicom podjęcie pracy. 
Problem ten będzie jeszcze bardziej dotkliwy w obliczu starzenia się społeczeństwa i wydłużenia długości życia. Jak to często 
podkreślano podczas spotkań konsultacyjnych w gminach, coraz więcej osób wymagać będzie pomocy w formie usług opiekuńczych, 
zapewnienia możliwości spędzania czasu wolnego lub umieszczenia w domach opieki. Wnioski te znalazły również swoje 
odzwierciedlenie w analizie SWOT (vide: SWOT W1, W5, W6 oraz T1). Poprzez realizację celu szczegółowego 1.2 LGD chce 
wpłynąć na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich - gdzie życie rozumiane będzie nie tylko jako bierny odpoczynek po 
pracy (syndrom „sypialni”), ale przede wszystkim jako atrakcyjne, wspólne spędzanie wolnego czasu.  Cel szczegółowy 1.2 
jest drugim z dwóch zaprojektowanych w LSR środków do realizacji celu ogólnego nr 1 - Wielofunkcyjnych obszarów wiejskich. 
Podkreślenia wymaga również to, że jego realizacja jest spójna z celem przekrojowym PROW 2014-2020 „Innowacyjność” oraz z 
określonymi w Rozporządzeniu MRiRW22 rodzajami operacji, na które przyznawana jest pomoc. 
 

                                                           
21

 Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
22

 jw. 
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Cel szczegółowy 2.1: Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór  
Sformułowanie celu szczegółowego 2.1 zostało podobnie jak w przypadku wszystkich innych celów szczegółowych poprzedzone 
przeprowadzeniem konsultacji społecznych w gminach i w przestrzeni wirtualnej (ankiety internetowe). Temat nieodpowiedniego 
wykorzystania walorów turystycznych NKJiG pojawiał się na spotkaniu w każdej gminie. Z jednej strony zwracano uwagę na progres 
jaki się dokonał od czasu uruchomienia funduszy UE, ale z drugiej bardzo mocno wyrażano rozczarowanie wciąż niską 
atrakcyjnością turystyczną obszaru LSR, zwłaszcza w porównaniu do ościennych obszarów w Polsce (np.: Dolny Śląsk) i w 
Czechach (np. Jesenik). Warto przy tym podkreślić, że turystyka ma w opinii mieszkańców również duży potencjał w kontekście 
poprawy sytuacji na rynku pracy. Potwierdzają to wyniki badań ankietowych przedsiębiorców, którzy wśród czterech 
najważniejszych priorytetów LGD na lata 2014-2020 wskazali właśnie „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej lub kulturalnej” (43% wskazań, przy możliwości wyboru 3 tematów). Potwierdzeniem znaczenia turystyki dla rozwoju 
obszaru LSR są również wyniki diagnozy przedstawionej w Rozdziale III. Zwrócono tam między innymi uwagę na fakt, że według 
Strategii rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007 – 2013 cały obszar LGD jest szczególnie predestynowany do 
rozwoju agroturystyki i turystyki. Inne omówione w Rozdziale III dane wskazują, że na terenie LSR znajduje się blisko połowa całej 
bazy noclegowej Opolszczyzny23. Niestety w dalszym ciągu potencjał turystyczny Księstwa Nyskiego nie jest wykorzystywany na 
miarę możliwości. Potwierdzają to zarówno cytowane powyżej dokumenty strategiczne jak i opracowana w toku przygotowania LSR 
analiza ekspercka 24 . Autor analizy, doświadczony ekspert z zakresu turystyki i promocji jednoznacznie wskazał na problem 
niedostatecznej atrakcyjności turystycznej obszaru LSR, upatrując przyczyn tego stanu rzeczy między innymi w braku 
skoordynowanych działań poszczególnych gmin oraz niskiej aktywności inwestycyjnej w infrastrukturę turystyczną. Wnioski te zostały 
zaprezentowane i jednomyślnie przyjęte przez członków Grupy Roboczej ds. LSR na spotkaniu w dniu 31 sierpnia 2015 roku. 
Problem niedostatecznego wykorzystania potencjału turystycznego terenu LSR, w tym powodów tego stanu rzeczy został 
przedstawiony również w analizie SWOT (vide: SWOT W2, W3, W5, W6 oraz T1 i T2). Warto przy tym również podkreślić, że w 
analizie SWOT wskazano również aktualny (mocne strony) i przyszły (szanse) potencjał rozwojowy w zakresie turystyki (vide: SWOT 
S6 oraz O6). Realizacja celu szczegółowego 2.1 ma przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania potencjału turystycznego 
Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Opisywany cel jest jednym z dwóch zaprojektowanych w LSR środków do realizacji celu ogólnego nr 
2 Zapewnienie nowoczesnych usług oraz atrakcyjnej oferty turystyczno-kulturalnej. Należy przy tym podkreślić, że realizacja tego 
celu jest spójna z celem przekrojowym PROW 2014-2020 „Innowacyjność” oraz z określonymi w Rozporządzeniu MRiRW 25 
rodzajami operacji, na które przyznawana jest pomoc. 
 
Cel szczegółowy 2.2: Wykorzystanie materialnej i niematerialnej kultury lokalnej jako elementu rozwoju  
Jednym z głównych problemów zidentyfikowanych podczas konsultacji społecznych jest „niewykorzystywanie, a nawet degradacja 
zasobów kulturalnych Nyskiego Księstwa Jezior i Gór”. Problem ten jest bezpośrednio związany z omawianą powyżej kwestią 
niewystarczającego wykorzystania potencjału turystycznego Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Według omawianej w Rozdziale III 
(Diagnoza) „Strategii rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007-2013”, najmocniejszym atutem województwa 
opolskiego jest właśnie turystyka kulturowa. Wchodzące w skład LGD gminy co raz lepiej wykorzystują ten atut. Potwierdzają to 
między innymi opisane w Rozdziale III oraz analizie mocnych stron SWOT uznane imprezy kulturalne na terenie LSR26. Co ciekawe, 
kwestie kulturalne mają w opinii mieszkańców również duży potencjał w kontekście poprawy sytuacji na rynku pracy. Poświadczają to 
również wyniki badań ankietowych przedsiębiorców, którzy wśród najważniejszych priorytetów LGD na lata 2014-2020 wskazali 
między innymi „Rozwój produktów lokalnych” (38% wskazań, przy możliwości wyboru 3 tematów) i „Zachowanie dziedzictwa 
lokalnego” (30% wskazań). Problem niedostatecznego wykorzystania materialnej i niematerialnej kultury lokalnej należy 
analizować również w kontekście utraconych szans rozwojowych. Jak to podkreślali uczestnicy spotkań konsultacyjnych 
dewastacja obiektów dziedzictwa kulturalnego nie tylko wpływa negatywnie na ruch turystyczny, ale co gorsze może być 
nieodwracalna. Wnioski te znalazły również swoje odzwierciedlenie w analizie SWOT (vide: SWOT W3, W5, W6 oraz T3). Cel 
szczegółowy 2.2 jest drugim z dwóch zaprojektowanych w LSR środków do realizacji celu ogólnego nr 2 - Zapewnienie 
nowoczesnych usług oraz atrakcyjnej oferty turystyczno-kulturalnej. Realizacja tego celu jest spójna z celami przekrojowymi PROW 
2014-2020 oraz z określonymi w Rozporządzeniu MRiRW27 rodzajami operacji, na które przyznawana jest pomoc. 

                                                           
23

 Strategia rozwoju turystycznego i promocji pogranicza nysko-jesenickiego na obszarze powiatu nyskiego. 
24

 Anatol Bukała, Turystyka - nasze mocne i słabe strony. Prezentacja podczas Narady obywatelskiej w dniu 31 sierpnia 2015. 
25

 Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
26

 Między innymi „Kropka”, „Lato Kwiatów”, „Festiwal Ognia i Wody”. 
27

 Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków…  
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5.1.4. Przedsięwzięcia 

W toku prowadzonych konsultacji społecznych zidentyfikowano szereg przyczyn składających się na problemy odczuwane przez 
mieszkańców obszaru objętego LSR. Efekt tej analizy przedstawiony został w Rozdziale III (Diagnoza) oraz, a nawet przede 
wszystkim, w Rozdziale IV (SWOT). Spośród szeregu technik partycypacyjnych wykorzystywanych w tym celu, warto zwrócić uwagę 
szczególnie na jedną - „listę marzeń”. To zaczerpnięte z repertuaru technik coachingowych narzędzie zamykało każde z 17 spotkań 
konsultacyjnych z mieszkańcami i przedstawicielami grup defaworyzowanych. W rezultacie zebrano ponad 200 ciekawych pomysłów 
rozwiązań na wyeliminowanie braków w zasobach materiałowych, infrastrukturalnych, usługowych itp. Uzupełnieniem tej techniki było 
zebranie od potencjalnych beneficjentów ponad 180 fiszek projektowych zawierających ich pomysły na konkretne operacje. Ten 
olbrzymi zbiór informacji („listy marzeń” i fiszki projektowe) został następnie poddany analizie pod kątem problemów (celów 
szczegółowych) uznanych za priorytetowe. W rezultacie wyodrębniono 9 głównych przyczyn zdiagnozowanych problemów, które w 
toku dalszej pracy zostały przeformułowane na przedsięwzięcia. Tak przygotowana lista potencjalnych przedsięwzięć została 
następnie poddana konsultacjom społecznym w ramach spotkań Grupy Roboczej ds. LSR 28 , Grupy Eksperckiej ds. LSR 29  i 
konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej i strony internetowej. Rezultatem przeprowadzonych konsultacji było 
wyeliminowanie jednego z przedsięwzięć („Tworzenie i rozwój usług turystycznych”). Uznano, że jego zakres przedmiotowy pokrywać 
się będzie z dwoma innymi30. Ostatecznie więc wybrano do realizacji 8 przedsięwzięć, które spełniły następujące kryteria: 

 Stanowią kluczową przyczynę zdiagnozowanych w toku konsultacji społecznych problemów, 

 Wskazują na konkretne braki w zasobach materiałowych, infrastrukturalnych, usługowych w kontekście rozwiązania 
zdiagnozowanych problemów, 

 Są wobec siebie rozłączne (nie krzyżują się ani nie zachodzą na siebie), 

 Są przypisane do nie więcej niż jednego celu szczegółowego. 
 
 

Wykres 1. Logika interwencji w ramach celu ogólnego nr 1  

 

                                                           
28

 W dniu 30 września 2015 roku. 
29

 jw. 
30

 To jest: "Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" oraz „Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu". 
 

Cel ogólny nr 1:  

WIELOFUNKCYJNE OBSZARY WIEJSKIE  

Cel szczegółowy 1.1   

Poprawa dostępu do pozarolniczej 
działalności zarobkowej 

Przedsięwzięcie 1.1.1 

Wsparcie działalności 
gospodarczej na obszarach 

wiejskich 

Przedsięwzięcie 1.1.2 

Zwiększenie innowacyjności 
podmiotów gospodarczych 

na obszarach wiejskich 

Cel szczegółowy 1.2   

Poprawa jakości życia mieszkańców 
w zakresie zagospodarowania 

wolnego czasu 

Przedsięwzięcie 1.2.1 

Tworzenie przestrzeni do 
wspólnych spotkań  

Przedsięwzięcie 1.2.2 

Organizacja atrakcyjnych 
form spędzania wolnego 

czasu 
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Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
Cel ogólny 1: Wielofunkcyjne obszary wiejskie  
Cel szczegółowy 1.1: Poprawa dostępu do pozarolniczej działalności zarobkowej  

Uzasadnienie: Rynek pracy na terenie LSR jest wciąż zdecydowanie rynkiem pracodawcy, a nie pracownika. Stopa bezrobocia choć 
spada, to jednak jest wciąż wyższa o ok. 5 pkt procentowych od tej w województwie opolskim. Również przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w województwie opolskim jest o ok. 12% wyższe niż na terenie powiatu Nyskiego31. Realizacja przedsięwzięcia ma 
doprowadzić do powstawania oraz rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Zasadność zaplanowania działań 
LGD w tym zakresie wynika zarówno z przeprowadzonych konsultacji społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem opinii 
przedsiębiorców), diagnozy obszaru, analizy SWOT jak i wymogów programowych wskazujących na konieczność przeznaczenia 
50% budżetu poddziałania 19.2 na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. Skuteczna realizacja 
przedsięwzięcia pozwoli na osiągnięcie celu szczegółowego LSR tj.  poprawy dostępu do pozarolniczej działalności zarobkowej. 
Warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach tego przedsięwzięcia jest stworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, przy czym 
kryteria wyboru operacji faworyzują wnioskodawców planujących stworzyć więcej miejsc pracy niż założony limit. W rezultacie, 
mieszkańcy terenu LSR będą mieli ułatwiony dostęp do pozarolniczej działalności zarobkowej.  

Sposób realizacji: Przedsięwzięcie realizowane zostanie poprzez projekty konkursowe. Pomoc przyznawana będzie na zgodne z 
aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  

 podejmowania działalności gospodarczej,  

 tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, 

 rozwijania działalności gospodarczej, 

 podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje związane z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej, 

 wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR, 

 rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych. 
Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.: 

 zakup sprzętu i wyposażenia dla działalności produkcyjnej i usługowej, 

 tworzenie i modernizacja bazy gastronomicznej i noclegowej,  

 obiekty okołoturystyczne (np.: stadniny, wypożyczalnie sprzętu turystycznego), 

 szkolenia i kursy - dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynkowych, 

 usługi dla ludności, 

 rękodzielnictwo i rzemiosło, 

 przetwórstwo rolno-spożywcze. 

 

Przedsięwzięcie 1.1.2 Zwiększenie innowacyjności podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich 

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
Cel ogólny 1: Wielofunkcyjne obszary wiejskie  
Cel szczegółowy 1.1: Poprawa dostępu do pozarolniczej działalności zarobkowej  

Uzasadnienie: Realizacja przedsięwzięcia ma, podobnie jak w przypadku przedsięwzięcia 1.1.1, doprowadzić do powstawania oraz 
rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Podstawowa różnica między tymi przedsięwzięciami sprowadza się 
jednak do kwestii innowacyjności. O ile w przypadku Przedsięwzięcia 1.1.1 kryterium innowacyjności operacji będzie miało charakter 
fakultatywny (choć dodatkowo punktowany), to w przypadku Przedsięwzięcia 1.1.2 wskaźnik produktu jednoznacznie wskazuje na 
konieczność realizacji operacji ukierunkowanych na innowacje. Tym samym LSR przyczyni się do realizacji celu przekrojowego 
PROW 2014-2020 - „Innowacyjność”. Również i w przypadku tego przedsięwzięcia zasadność jego realizacji wynika zarówno z 
przeprowadzonych konsultacji społecznych (zwłaszcza przedsiębiorców), diagnozy obszaru, analizy SWOT jak i wymogów 
programowych wskazujących na konieczność przeznaczenia 50% budżetu poddziałania 19.2 na przedsięwzięcia związane z 
tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. Skuteczna realizacja przedsięwzięcia pozwoli na osiągnięcie celu szczegółowego LSR tj.  
poprawy dostępu do pozarolniczej działalności zarobkowej. Warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach tego przedsięwzięcia 
jest stworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, przy czym kryteria wyboru operacji faworyzują wnioskodawców planujących stworzyć 
więcej miejsc pracy niż założony limit. W rezultacie, mieszkańcy terenu LSR będą mieli ułatwiony dostęp do pozarolniczej 
działalności zarobkowej.  
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 Według GUS i PUP w Nysie w województwie opolskim wynosiło 3632,84 PLN, a w powiecie nyskim 3227,41 PLN.  



39 
 

Sposób realizacji: Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez projekty konkursowe. Pomoc przyznawana będzie na zgodne z 
aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  

 podejmowania działalności gospodarczej,  

 tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, 

 rozwijania działalności gospodarczej, 

 podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje związane z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej, 

 wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR, 

 rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych. 
Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.: 

 zakup sprzętu i wyposażenia dla innowacyjnej działalności produkcyjnej i usługowej, 

 innowacyjne rozwiązania w zakresie tworzenia i modernizacji bazy gastronomicznej i noclegowej,  

 innowacyjne technologie, instrumenty marketingu, organizacji i zarządzania, 

 szkolenia i kursy zapewniające wdrożenie innowacji, 

 innowacyjne usługi dla ludności, 

 innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, 

 innowacyjne działania w obszarze Internetu, 

 wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań  

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
Cel ogólny 1: Wielofunkcyjne obszary wiejskie  
Cel szczegółowy 1.2: Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie zagospodarowania wolnego czasu 

Uzasadnienie: Wyniki konsultacji społecznych wskazują jednoznacznie, że niska aktywność społeczna mieszkańców oraz 
niedostateczna oferta w zakresie spędzania wolnego czasu to kluczowe czynniki wpływające na słabą ocenę jakości życia na 
obszarach wiejskich. Realizacja przedsięwzięcia ma więc przede wszystkim doprowadzić do ograniczenia deficytu obiektów 
infrastrukturalnych umożliwiających wspólne spędzanie wolnego czasu. Przedsięwzięcie ma szczególne znaczenie dla 
zidentyfikowanych na terenie LSR grup defaworyzowanych - młodzieży i osób starszych - które w coraz mniejszym stopniu biorą 
udział w życiu lokalnych społeczności. W odróżnieniu od przedsięwzięcia 2.1.2 (infrastruktura turystyczna) działania zaplanowane w 
tym obszarze adresowane są do lokalnej społeczności. 

Sposób realizacji: Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez projekty konkursowe. Pomoc przyznawana będzie na zgodne z 
aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  

 budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej; 
Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.: 

 budowa, remont, przebudowa publicznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej np.: siłownie, wiaty 
grillowe, place zabaw, świetlice, 

 adaptacja obiektów charakterystycznych dla terenu LSR na cele publiczne, 

 budowa, remont, przebudowa obiektów małej architektury, 

 wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości,  

 zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich jako przestrzeni do wspólnych spotkań, 

 urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych plenerowych miejsc wspólnych spotkań, 

 zakup wyposażenia do ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów sportowo-rekreacyjnych lub kulturalnych, 

 wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków funkcjonowania miejsc wspólnych spotkań. 

 

Przedsięwzięcie 1.2.2 Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu 

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
Cel ogólny 1: Wielofunkcyjne obszary wiejskie  
Cel szczegółowy 1.2: Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie zagospodarowania wolnego czasu 

Uzasadnienie: Realizacja przedsięwzięcia 1.2.2 jest logicznym uzupełnieniem działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia 
1.2.1. Wyeliminowanie zgłaszanych podczas konsultacji społecznych i opisanych w diagnozie problemów w zakresie aktywności 
społecznej mieszkańców oraz oferty spędzania wolnego czasu, wymaga synergii między działaniami infrastrukturalnymi oraz 
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aktywizującymi. Realizacja przedsięwzięcia ma doprowadzić do efektywnego wykorzystania istniejących i powstających przestrzeni 
publicznych, gdzie można spędzić wspólnie wolny czas. Opisywane przedsięwzięcie jest również bezpośrednią odpowiedzią na 
rosnące aspiracje kulturalne i rekreacyjne mieszkańców obszarów wiejskich, których niespełnienie skutkować będzie postępującą 
depopulacją terenu LSR. Przedsięwzięcie ma szczególne znaczenie dla zidentyfikowanych na terenie LSR grup defaworyzowanych - 
młodzieży i osób starszych - które w coraz mniejszym stopniu biorą udział w życiu lokalnej społeczności.  

Sposób realizacji: Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez projekty konkursowe i projekt grantowy. Pomoc przyznawana 
będzie na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  

 wzmocnienia kapitału społecznego,  

 podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej (również w zakresie ochrony środowiska 
i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych), 

 zachowania niematerialnego dziedzictwa lokalnego, 

 promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 
Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.: 

 szkolenia i warsztaty (m.in. ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, innowacyjność), 

 organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych z udziałem mieszkańców, 

 organizacja konkursów z udziałem mieszkańców. 
 

Wykres 2. Logika interwencji w ramach celu ogólnego nr 2 

 

Przedsięwzięcie 2.1.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna Nyskiego Księstwa Jezior i Gór  

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
Cel ogólny 1: Zapewnienie nowoczesnych usług oraz atrakcyjnej oferty turystyczno-kulturalnej  
Cel szczegółowy 2.1: Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór  

Uzasadnienie: Nyskie Księstwo Jezior i Gór to obszar o dużym potencjale turystycznym, który jak pokazuje to diagnoza oraz analiza 

Cel ogólny nr 2:  

ZAPEWNIENIE NOWOCZESNYCH USŁUG ORAZ 
ATRAKCYJNEJ OFERTY TURYSTYCZNO-KULTURALNEJ 

Cel szczegółowy 2.1   

Zwiększenie atrakcyjności oferty 
turystycznej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór 

Przedsięwzięcie 2.1.1 

Spójna i widoczna oferta 
turystyczna Nyskiego Księstwa  

Jezior i Gór 

Przedsięwzięcie 2.1.2 

Rozwój infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 

Cel szczegółowy 2.2   

Wykorzystanie materialnej i niematerialnej 
kultury lokalnej jako elementu rozwoju 

Przedsięwzięcie 2.2.1 

Zachowanie materialnego 
dziedzictwa lokalnego  

Przedsięwzięcie 2.2.2 

Promocja kultury i produktów 
lokalnych  
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SWOT (vide: SWOT W6) nie jest odpowiednio wypromowany i rozpoznawalny wśród potencjalnych turystów. W związku z tym obok 
realizacji działań związanych z budową spójnej regionalnej oferty turystycznej niezbędne jest podjęcie działań związanych z 
promocją regionu i jego walorów. Realizacja przedsięwzięcia ma się przyczynić do stworzenia rozpoznawalnej, atrakcyjnej i przede 
wszystkim skoordynowanej oferty turystycznej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.   

Sposób realizacji: Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez projekty konkursowe, międzynarodowy projekt współpracy i 
operację własną. Pomoc przyznawana będzie na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  

 promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, 

 wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze LSR w zakresie 
świadczenia usług turystycznych i rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, 

Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.: 

 wydarzenia i imprezy promujące obszar LSR, 

 zakładanie oraz prowadzenie stron i portali internetowych i inne działania z zakresu marketingu internetowego,  

 wydawanie publikacji, folderów,  

 udział w targach, konferencjach, seminariach itp.,  

 spójna wizualizacja (oznakowanie) np.: produktów, obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,  

 przygotowanie osób pracujących jako lokalni przewodnicy,  

 wymiana doświadczeń i współpracy z innymi LGD, 
 

Przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
Cel ogólny 2: Zapewnienie nowoczesnych usług oraz atrakcyjnej oferty turystyczno-kulturalnej  
Cel szczegółowy 2.1: Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór  

Uzasadnienie: Jak to przedstawiono w diagnozie, Ziemia Nyska wraz z Opolem przyjmuje ponad połowę ruchu turystycznego 
województwa. Plany rozwojowe turystyki na Opolszczyźnie nie mogą być z sukcesem zrealizowane bez odpowiednich inwestycji na 
terenie LSR. Realizacja przedsięwzięcia 2.1.2 jest uzupełnieniem działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. 
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej NKJiG wymaga bowiem, poza działaniami marketingowymi, również dostosowania stanu 
infrastruktury do oczekiwań turystów. Konkurencja ze strony sąsiednich - polskich i czeskich - regionów turystycznych jest coraz 
bardziej odczuwalna. Brak dostatecznych inwestycji infrastrukturalnych uniemożliwia wykorzystanie opisanego w analizie SWOT 
(vide: SWOT S3, S4, S6) potencjału turystycznego. Z drugiej strony, przykłady zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji 
turystycznych32 potwierdzają ogromny potencjał rozwojowy w tym zakresie. W odróżnieniu od przedsięwzięcia 1.2.1 (przestrzeń do 
wspólnych spotkań) działania w tym obszarze adresowane są do turystów. 

Sposób realizacji: Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez projekty konkursowe. Pomoc przyznawana będzie na zgodne z 
aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  

 budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. 
Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.: 

 budowa, remont, przebudowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i rekreacyjnych, np.: 
ścieżki rowerowe i edukacyjne, szlaki turystyczne i kajakowe, tereny biwakowe, punkty widokowe, trasy narciarstwa 
biegowego, zjazdowego, szlaki wodne, rowerowe, konne, 

 zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celach turystycznych, 

 zakup wyposażenia do ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów turystycznych i rekreacyjnych, 

 wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w zakresie działalności turystycznej lub rekreacyjnej, 
 

Przedsięwzięcie 2.2.1 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego  

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
Cel ogólny 2: Zapewnienie nowoczesnych usług oraz atrakcyjnej oferty turystyczno-kulturalnej  
Cel szczegółowy 2.2: Wykorzystanie materialnej i niematerialnej kultury lokalnej jako elementu rozwoju  

Uzasadnienie: Bogate materialne dziedzictwo kulturowe jest jednym z podstawowych wyróżników obszaru NKJiG (vide: SWOT S3, 
S6). Jest to również kluczowy dla rozwoju aktywności społecznej i tożsamości lokalnej zasób materialny. Turystyka kulturowa jest 
także jednym z najmocniejszych atutów województwa opolskiego33. Jednocześnie wiele z ważnych dla regionu obiektów, w tym 

                                                           
32

 Na przykład Hotel Aspen w Podlesiu. 
33

 Zobacz: „Strategia rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007-2013”. 
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również zabytków, znajduje się w fatalnym stanie. Pomimo, iż Ziemia Nyska dysponuje obiektami, które potencjalnie mogłyby cieszyć 
się wysokim zainteresowaniem, są one w wielu wypadkach zdewastowane i zaniedbane, a wiele użytkowanych znajduje się w 
kiepskim stanie technicznym. Realizacja przedsięwzięcia ma doprowadzić zarówno do ich zachowania, jak również do stworzenia 
możliwości wykorzystania ich w rozwoju obszaru LSR. 

Sposób realizacji: Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez projekty konkursowe. Spośród potencjalnych wnioskodawców 
wyłączone są gminy oraz instytucje kultury dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego. Pomoc przyznawana 
będzie na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  

 zachowania dziedzictwa lokalnego. 
Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.: 

 remont i konserwacja obiektów stanowiących dziedzictwo lokalne, w tym zabytków,  

 konserwacja przedmiotów i urządzeń stanowiących dziedzictwo lokalne 

 rewitalizacja obiektów małej architektury oraz budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką albo 
gminną ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne, 

 odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci, 

 odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub 
objętych wojewódzką i gminną ewidencją zabytków, 

 odnawianie cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków. 

 

Przedsięwzięcie 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych  

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 
Cel ogólny 2: Zapewnienie nowoczesnych usług oraz atrakcyjnej oferty turystyczno-kulturalnej  
Cel szczegółowy 2.2: Wykorzystanie materialnej i niematerialnej kultury lokalnej jako elementu rozwoju  

Uzasadnienie: Dziedzictwo Ziemi Nyskiej to zarówno kultura materialna jak i niematerialna, czyli m.in. produkty lokalne, zwyczaje i 
tradycje. Ten aspekt dziedzictwa kulturowego jest szczególnie istotny w kontekście doświadczeń historycznych wielu lokalnych 
rodzin, które zostały przesiedlone z wschodnich terenów II RP. Niestety pamięć o tym dziedzictwie odchodzi wraz z coraz starszymi 
świadkami tamtych wydarzeń. Realizacja przedsięwzięcia ma z jednej strony doprowadzić do zachowania kultury niematerialnej 
obszaru LSR, a z drugiej użyć jej bogactwa do promocji Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Bardzo istotne znaczenie w realizacji tych 
planów ma również wykorzystanie produktów lokalnych, których rozpoznawalność i komercjalizacja jest wciąż niska.  

Sposób realizacji: Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez projekty konkursowe, projekt współpracy i projekt grantowy. Pomoc 
przyznawana będzie na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  

 zachowania dziedzictwa lokalnego. 
Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.: 

 wydarzenia i imprezy promujące kulturę i produkty lokalne, 

 zakładanie oraz prowadzenie stron i portali internetowych poświęconych kulturze i produktom lokalnym, 

 wydawanie publikacji, folderów poświęconych kulturze i produktom lokalnym, 

 udział w targach, konferencjach, seminariach dotyczących kultury i produktów lokalnych, 

 uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, 

 adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia wyrobu i sprzedaży 
produktów lokalnych, 

 badania i ekspertyzy dotyczące kultury i produktów lokalnych, 

 zakup towarów służących kultywowaniu tradycyjnych zawodów lub tradycji społeczności lokalnych, w tym kulinarnych, 

 promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej, 

 wymiana doświadczeń i współpracy z innymi LGD. 

5.2. Specyfikacja wskaźników 

Każdy z zastosowanych w LSR wskaźników dedykowany jest do konkretnego celu odpowiednio na poziomie celów ogólnych, 
szczegółowych i przedsięwzięć. Wszystkie wskaźniki spełniają wymóg mierzalności i weryfikowalności w oparciu o wiarygodne dane. 
W tym celu wykorzystane zostaną zarówno dane gromadzone od beneficjentów (przede wszystkim na poziomie przedsięwzięć i 
celów szczegółowych), jak i informacje ogólnodostępne w Banku Danych Lokalnych. 
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Tabela  26. Uzasadnienie wyboru wskaźników  

Lp. Cel Wskaźnik Uzasadnienie 

1.  CO 1 
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych mieszkających na 
wsi (teren LSR). 

Wskaźnik dotyczy zmian makroekonomicznych i 
makrospołecznych, wykraczających poza bezpośrednie 

efekty operacji, dane GUS, BDL. 

2.  

CS 
1.1 

Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wdrożenia 
LSR (ogółem). 

Wskaźniki bezpośrednio odwołują się do efektów 
odczuwanych przez grupę docelową w wyniku wdrożenia 
operacji. Weryfikują stopień eliminacji zdiagnozowanych 

problemów. Wskaźnik 3 - PROW. 3.  
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno 
– konsultacyjnych. 

4.  
% osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych 
przez LGD. 

5.  

P 
1.1.1 

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa. 

Wskaźnik mierzy fizyczne efekty zrealizowanych operacji, 
składających się na przedsięwzięcie. Wskaźniki 5, 6, 8 - 

PROW 
6.  

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa. 

7.  
Liczba podmiotów gospodarczych, które dzięki wsparciu 
LSR utworzyły lub utrzymały miejsce pracy. 

8.  
Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z 
mieszkańcami.  

9.  
P 

1.1.2 

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje. Wskaźnik mierzy fizyczne efekty zrealizowanych operacji, 
składających się na przedsięwzięcie. Wskaźnik 9 - PROW. 

10.  
Liczba podmiotów gospodarczych, które dzięki wsparciu 
z LSR wprowadziły rozwiązania innowacyjne. 

11.  
CS 
1.2 

Liczba uczestników spotkań społeczności lokalnej 
finansowanych z LSR. 

Wskaźnik bezpośrednio odwołujący się do efektów 
odczuwanych przez grupę docelową w wyniku wdrożenia 
operacji. Weryfikuje stopień eliminacji zdiagnozowanych 

problemów. 

12.  
P 

1.2.1 

Liczba nowych lub zmodernizowanych dzięki wsparciu z 
LSR obiektów przeznaczonych na spotkania lokalnych 
społeczności (w tym dostosowanych do potrzeb 
niepełnosprawnych). 

Wskaźniki mierzą fizyczne efekty zrealizowanych operacji, 
składających się na przedsięwzięcie. Wskaźnik 13 - 

PROW. 

13.  
Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które 
otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR. 

14.  
P 

1.2.2 
Liczba zorganizowanych dzięki wsparciu z LSR spotkań 
lokalnych społeczności (w tym grup defaworyzowanych). 

Wskaźnik mierzy fizyczne efekty zrealizowanych operacji, 
składających się na przedsięwzięcie. 

15.  CO 2 
Liczba osób korzystających z oferty turystyczno-
kulturalnej na terenie LSR. 

Wskaźnik dotyczy zmian makroekonomicznych  
i makrospołecznych, wykraczających poza bezpośrednie 

efekty operacji. Wskaźnik zagregowany na podstawie 
danych BDL (liczba udzielonych noclegów ogółem + 

liczba uczestników imprez). 

16.  
CS 
2.1 

Liczba udzielonych noclegów (ogółem). 

Wskaźnik bezpośrednio odwołujący się do efektów 
odczuwanych przez grupę docelową w wyniku wdrożenia 
operacji. Weryfikuje stopień eliminacji zdiagnozowanych 

problemów. BDL 

17.  
P 

2.1.1 

Liczba obiektów turystycznych objętych jednolitym 
systemem wizualizacji. 

 
Wskaźniki mierzą fizyczne efekty zrealizowanych operacji, 
składających się na przedsięwzięcie. Wskaźniki 19, 20, 21 

- PROW. 18.  
Liczba stron w przestrzeni wirtualnej uczestniczących w 
promocji oferty turystycznej NKJiG. 
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Lp. Cel Wskaźnik Uzasadnienie 

19.  Liczba przygotowanych projektów współpracy. 

20.  
Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym 
projektów współpracy międzynarodowej. 

21.  Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy. 

22.  
P 

2.1.2 
Liczba nowych lub zmodernizowanych dzięki wsparciu z 
LSR obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

Wskaźnik mierzy fizyczne efekty zrealizowanych operacji, 
składających się na przedsięwzięcie. 

23.  

CS 
2.2 

Liczba mieszkańców miejscowości, w których wsparcie 
LSR spowodowało poprawę materialnej i niematerialnej 
kultury lokalnej. 

Wskaźniki bezpośrednio odwołują się do efektów 
odczuwanych przez grupę docelową w wyniku wdrożenia 
operacji. Weryfikują stopień eliminacji zdiagnozowanych 

problemów. 
 24.  

Liczba uczestników wydarzeń promujących kulturę 
lokalną, które otrzymały wsparcie w ramach LSR. 

25.  
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno 
– konsultacyjnych.  

26.  
% osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych 
przez LGD. 

27.  
P 

2.2.1 

Liczba obiektów dziedzictwa lokalnego poddanych dzięki 
wsparciu z LSR pracom konserwatorskim lub 
restauratorskim. 

Wskaźnik mierzy fizyczne efekty zrealizowanych operacji, 
składających się na przedsięwzięcie. 

28.  

P 
2.2.2 

Liczba wydarzeń promujących kulturę, produkty lokalne, 
które otrzymały wsparcie w ramach LSR. 

 
Wskaźniki mierzą fizyczne efekty zrealizowanych operacji, 

składających się na przedsięwzięcie. Wskaźniki 29-33 - 
PROW.  29.  

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które 
otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR. 

30.  
Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z 
mieszkańcami. 

31.  Liczba przygotowanych projektów współpracy. 

32.  Liczba zrealizowanych projektów współpracy. 

33.  Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy. 

 

Tabela  27. Wskaźniki dla kosztów bieżących. 

Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 
Źródło danych / 

sposób pomiaru Początkowa 

2015 

Końcowa 

2023 

Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD (produkt). osobodzień 0 80 Dane własne LGD. 

Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD (produkt). osobodzień 0 150 Dane własne LGD. 

Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego 
doradztwa (produkt). 

sztuka 
(liczba) 

0 ≥200 Dane własne LGD. 

Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim 
udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie 
ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, 
świadczonego w biurze LGD (rezultat) 

osoba 
(liczba) 

0 ≥20 Dane własne LGD. 
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Tabela  28. Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników 

Problemy/wyzwania 
społecz.-ekonom. 

Cel ogólny Cele szczegółowe 
Planowane 

przedsięwzięcia 
Produkty Rezultaty Oddziaływanie 

Czynniki 
zewnętrzne34  

Słabo rozwinięty 
rynek pracy na 

obszarach wiejskich 

Cel ogólny 1 
Wielofunkcyjne 

obszary wiejskie 

Cel szczegółowy 
1.1 

Poprawa dostępu 
do pozarolniczej 

działalności 
zarobkowej 

1.1.1 
Wsparcie 

działalności 
gospodarczej na 

obszarach wiejskich 

5 operacji polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa. 

12 operacji polegających na 
rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa. 
17 podmiotów gospodarczych, 

które dzięki wsparciu LSR utworzyły 
lub utrzymały miejsce pracy. 

15 spotkań informacyjno- 
konsultacyjnych LGD z 

mieszkańcami 

22 miejsca pracy 
utworzone w wyniku 

wdrożenia LSR 
(ogółem). 

 
150 osób 

uczestniczących w 
spotkaniach 

informacyjno – 
konsultacyjnych. 

 
75% osób 

zadowolonych ze 
spotkań 

przeprowadzonych 
przez LGD. 

Spadek liczby 
zarejestrowanyc
h bezrobotnych 
mieszkających 
na wsi (teren 

LSR). 

1) Zmiany w 
przepisach prawa 

dotyczących 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej (np.: 
obciążenia fiskalne), 

2) Pogorszenie 
sytuacji gospodarczej 

spowoduje 
konieczność 
ograniczenia 

zatrudnienia lub 
likwidacji zakładów 

pracy. 
3) Dodatkowo: SWOT 

(T2) 

1.1.2 
Zwiększenie 

innowacyjności 
podmiotów 

gospodarczych na 
obszarach wiejskich 

5 operacji ukierunkowanych na 
innowacje. 

5 podmiotów gospodarczych, które 
dzięki wsparciu z LSR wprowadziły 

rozwiązania innowacyjne. 

Relatywnie niska 
jakość życia i 
aktywności 

społecznej na 
obszarach wiejskich, 

zwłaszcza w 
porównaniu do 

sytuacji w miastach 

Cel szczegółowy 
1.2 

Poprawa jakości 
życia mieszkańców 

w zakresie 
zagospodarowania 

wolnego czasu 

1.2.1 
Tworzenie 

przestrzeni do 
wspólnych spotkań  

8 nowych lub zmodernizowanych 
dzięki wsparciu z LSR obiektów 
przeznaczonych na spotkania 

lokalnych społeczności. 
8 podmiotów działających w sferze 
kultury, które otrzymały wsparcie w 

ramach realizacji LSR 

4000 uczestników 
spotkań 

społeczności 
lokalnej 

finansowanych z 
LSR. 

1) Postępujący niż 
demograficzny i 

emigracja spowodują 
„pustynnienie” 

obszarów wiejskich. 
2) Dodatkowo: SWOT 

(T1, T5) 

1.2.2 
Organizacja 

atrakcyjnych form 
spędzania wolnego 

czasu 

20 zorganizowanych dzięki 
wsparciu z LSR spotkań lokalnych 

społeczności. 

Niedostatecznie 
wykorzystany 

potencjał turystyczny 
terenu LSR 

Cel ogólny 2:  
Zapewnienie 

nowoczesnych 
usług oraz 

atrakcyjnej oferty 
turystyczno-

Cel szczegółowy 
2.1 

Zwiększenie 
atrakcyjności oferty 

turystycznej 
Nyskiego Księstwa 

2.1.1 
 Spójna i widoczna 
oferta turystyczna 
Nyskiego Księstwa 

Jezior i Gór  

75 obiektów turystycznych objętych 
jednolitym systemem wizualizacji.  
20 stron w przestrzeni wirtualnej 

uczestniczących w promocji oferty 
turystycznej NKJiG. 

1 przygotowany projekt współpracy. 

≥ 240 000 
noclegów 

udzielonych 
(ogółem) 

≥ 180 000 osób 
korzystających 

z oferty 
turystyczno-

kulturalnej na 
terenie LSR 

1) Osłabienie 
atrakcyjności 

turystycznej NKJiG w 
wyniku 

zdynamizowania 
działań terenów 

                                                           
34

 Mające wpływ na realizację działań i osiągnięcie wskaźników. 
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Problemy/wyzwania 
społecz.-ekonom. 

Cel ogólny Cele szczegółowe 
Planowane 

przedsięwzięcia 
Produkty Rezultaty Oddziaływanie 

Czynniki 
zewnętrzne34  

kulturalnej 
 

Jezior i Gór. 1 zrealizowany projekty współpracy 
w tym 1 projekt współpracy 

międzynarodowej. 
2 LGD uczestniczące w projektach 

współpracy. 

ościennych. 
2) Dodatkowo: SWOT 

(T4, T6) 

2.1.2  
Rozwój 

infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej  

8 nowych lub zmodernizowanych 
dzięki wsparciu z LSR obiektów 

infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej. 

Niewykorzystywanie, 
a nawet degradacja 

zasobów kulturalnych 
Nyskiego Księstwa 

Jezior i Gór 

Cel szczegółowy 
2.2 

Wykorzystanie 
materialnej i 

niematerialnej 
kultury lokalnej jako 
elementu rozwoju. 

2.2.1  
Zachowanie 
materialnego 
dziedzictwa 
lokalnego  

 6 obiektów dziedzictwa lokalnego 
poddanych dzięki wsparciu z LSR 

pracom konserwatorskim lub 
restauratorskim. 

≥ 4000 uczestników 
wydarzeń 

promujących kulturę 
lokalną, które 

otrzymały wsparcie 
w ramach LSR. 

≥22 000 
mieszkańców 

miejscowości, w 
których wsparcie 

LSR spowodowało 
poprawę materialnej 

i niematerialnej 
kultury lokalnej. 

≥ 150 osób 
uczestniczących w 

spotkaniach 
informacyjno – 

konsultacyjnych.  
≥75% osób 

zadowolonych ze 
spotkań 

przeprowadzonych 
przez LGD. 

1) Postępująca 
dewastacja obiektów 
dziedzictwa lokalnego 

w wyniku zmian w 
systemie 

finansowania, 
2) Dodatkowo: SWOT 

(T3, T6) 

2.2.2 
Promocja kultury i 

produktów 
lokalnych  

23 wydarzenia promujące kulturę 
lokalną, które otrzymały wsparcie w 

ramach LSR. 
23 podmioty działające w sferze 

kultury, które otrzymały wsparcie w 
ramach realizacji LSR 

15 spotkań informacyjno-
konsultacyjnych LGD z 

mieszkańcami 
1 przygotowany projekt współpracy. 
1 zrealizowany projekt współpracy  
2 LGD uczestniczące w projektach 

współpracy 
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Tabela  29. Cele i wskaźniki dla celu ogólnego 1 

1.0 CEL OGÓLNY WIELOFUNKCYJNE OBSZARY WIEJSKIE  
1.1 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
Poprawa dostępu do pozarolniczej działalności zarobkowej  

1.2 Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie zagospodarowania wolnego czasu 

 Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka miary 
Stan 

początko
wy 2015 

Plan na 
2023  

Źródło danych/sposób 
pomiaru 

w1.0 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych mieszkających na wsi (teren LSR). Osoba (liczba) 310735 spadek Dane GUS, BDL. 

 Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary 

Stan 
początko
wy 2015 

rok 

Plan na 
2023 rok 

Źródło danych/sposób 
pomiaru 

w1.1 

Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wdrożenia LSR (ogółem). Etat średnioroczny (liczba) 0 22 Sprawozdania beneficjentów. 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych.  Osoba (liczba) 0 ≥150 Dane LGD 

% osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD. Osoba (liczba) 0 ≥75% Dane LGD 

w1.2 Liczba uczestników spotkań społeczności lokalnej finansowanych z LSR. Osoba (liczba) 0 ≥ 4000 Sprawozdania beneficjentów. 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 

Sposób realizacji 
konkurs, projekt grantowy, 

współpracy, operacja 
własna, aktywizacja 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość Źródło 
danych/sposób 

pomiaru 
Początkow

a 2015 
Końcow
a 2023 

1.1.1 
Wsparcie działalności 
gospodarczej na 
obszarach wiejskich 

Mikro i małe 
przedsiębiorstwa. 

 
Mieszkańcy ze 
szczególnym 

uwzględnieniem grup 
defaworyzowanych. 

Konkurs 

Liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

Sztuka 
(liczba) 

0 5 
Sprawozdania 
beneficjentów. 

Liczba operacji polegających na 
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa  

Sztuka 
(liczba) 

0 12 
Sprawozdania 
beneficjentów. 

Liczba podmiotów gospodarczych, 
które dzięki wsparciu LSR utworzyły 

lub utrzymały miejsce pracy 

Sztuka 
(liczba) 

0 17 
Sprawozdania 
beneficjentów. 

Aktywizacja 
Liczba spotkań informacyjno- 

konsultacyjnych LGD z mieszkańcami 
Sztuka 
(liczba) 

0 15 Dane LGD 

1.1.2 

Zwiększenie 
innowacyjności 
podmiotów 
gospodarczych na 
obszarach wiejskich 

Mikro i małe 
przedsiębiorstwa. 

Mieszkańcy ze 
szczególnym 

uwzględnieniem grup 
defaworyzowanych. 

Konkurs 

Liczba operacji ukierunkowanych na 
innowacje 

Sztuka 
(liczba) 

0 5 
Sprawozdania 
beneficjentów. 

Liczba podmiotów gospodarczych, 
które dzięki wsparciu z LSR 

wprowadziły rozwiązania innowacyjne 

Sztuka 
(liczba) 

0 5 
Sprawozdania 
beneficjentów. 

                                                           
35

 Dane za rok 2014, obejmują teren powiatu nyskiego z wyłączeniem gminy Łambinowice. 
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1.2.1 
Tworzenie przestrzeni 
do wspólnych spotkań  

Mieszkańcy ze 
szczególnym 

uwzględnieniem grup 
defaworyzowanych.  

Konkurs 

Liczba nowych lub zmodernizowanych 
dzięki wsparciu z LSR obiektów 
przeznaczonych na spotkania 

lokalnych społeczności. 
w tym dostosowanych do potrzeb 

niepełnosprawnych 

Sztuka 
(liczba) 

 
 

% 
 

0 
 
 

0 

8 
 
 

85% 

Sprawozdania 
beneficjentów. 

Liczba podmiotów działających w 
sferze kultury, które otrzymały 

wsparcie w ramach realizacji LSR 

Sztuka 
(liczba) 

0 8 
Sprawozdania 
beneficjentów. 

1.2.2 

Organizacja 
atrakcyjnych form 
spędzania wolnego 
czasu 

Mieszkańcy ze 
szczególnym 

uwzględnieniem grup 
defaworyzowanych, 

organizacje pozarządowe. 

Konkurs 

Liczba zorganizowanych dzięki 
wsparciu z LSR spotkań lokalnych 

społeczności. 
(w tym dla grup defaworyzowanych)  

Sztuka 
(liczba) 

 
0 
 

0 
 

20 
 

10 

Sprawozdania 
beneficjentów. 

SUMA (wdrażanie operacji) 6 800 000 PLN 
 

Tabela  30. Cele i wskaźniki dla celu ogólnego 2 

2.0 CEL OGÓLNY ZAPEWNIENIE NOWOCZESNYCH USŁUG ORAZ ATRAKCYJNEJ OFERTY TURYSTYCZNO-KULTURALNEJ  
2.1 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór  

2.2 Wykorzystanie materialnej i niematerialnej kultury lokalnej jako elementu rozwoju  

 Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka miary 
Stan 

początko
wy 2015 

Plan na 
2023 

Źródło danych/sposób 
pomiaru 

w2.0 Liczba osób korzystających z oferty turystyczno-kulturalnej na terenie LSR.  Osoba (liczba) 170 14636 ≥ 180 000 
Dane GUS, BDL (zagregowany 

3 wskaźników BDL). 

 Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych 
Jednostka miary 

 

Stan 
początko
wy 2015 

rok 

Plan na 
2023 rok 

Źródło danych/sposób 
pomiaru 

w2.1 Liczba udzielonych noclegów ogółem. Osoba (liczba) 234 59937 ≥ 240 000 Dane GUS, BDL. 

w2.2 

Liczba uczestników wydarzeń promujących kulturę lokalną, które otrzymały wsparcie 
w ramach LSR. 

Osoba (liczba) 0 ≥ 4000 Sprawozdania beneficjentów. 

Liczba mieszkańców miejscowości, w których wsparcie LSR spowodowało poprawę 
materialnej i niematerialnej kultury lokalnej. 

Osoba (liczba) 0 ≥ 22 000 Sprawozdania beneficjentów. 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych.  Osoba (liczba) 0 ≥ 150 Dane LGD 

% osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD. Osoba (liczba)  ≥ 75% Dane LGD 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 
Sposób realizacji 
konkurs, projekt 

Wskaźniki produktu 

Nazwa Jedno Wartość Źródło 

                                                           
36

 Dane za rok 2014, obejmują teren powiatu nyskiego. Agregacja 3 wskaźników BDL: 1)„liczba udzielonych noclegów ogółem”; 2)„liczba uczestników imprez dla obszaru: Domy i ośrodki kultury, kluby i 
świetlice” oraz „liczba uczestników imprez dla obszaru: Imprezy artystyczno - rozrywkowe, interdyscyplinarne i sportowe”. 
37

 Dane za rok 2014, obejmują teren powiatu nyskiego. 
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grantowy, współpracy, 
operacja własna, 

aktywizacja 

stka 
miary 

Początkow
a 2015 

Końco
wa 2023 

danych/sposób 
pomiaru 

2.1.1 

Spójna i widoczna 
oferta turystyczna 
Nyskiego Księstwa 
Jezior i Gór  

Turyści, komercyjne i 
niekomercyjne podmioty 

organizujące ruch 
turystyczny, mieszkańcy 

terenu LSR. 

Operacja własna  

Liczba obiektów turystycznych objętych 
jednolitym systemem wizualizacji. 

Sztuka 
(liczba) 

0 75 
Sprawozdania 
beneficjentów. 

Liczba stron w przestrzeni wirtualnej 
uczestniczących w promocji oferty 

turystycznej NKJiG. 

Sztuka 
(liczba) 

0 20 
Sprawozdania 
beneficjentów. 

Projekt współpracy 

Liczba przygotowanych projektów 
współpracy  

Sztuka 
(liczba) 

0 1 Dane LGD. 

Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy w tym projektów współpracy 

międzynarodowej  

Sztuka 
(liczba) 

0 1 Dane LGD. 

Liczba LGD uczestniczących w projektach 
współpracy  

Sztuka 
(liczba) 

0 2 Dane LGD. 

2.1.2 
Rozwój infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej  

Turyści, mieszkańcy ze 
szczególnym 

uwzględnieniem grup 
defaworyzowanych. 

Konkurs 
Liczba nowych lub zmodernizowanych 

dzięki wsparciu z LSR obiektów 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

Sztuka 
(liczba) 

0 8 
Sprawozdania 
beneficjentów. 

2.2.1 
Zachowanie 
materialnego 
dziedzictwa lokalnego  

Turyści, mieszkańcy terenu 
LSR, organizacje 

społeczne. 
Konkurs 

Liczba obiektów dziedzictwa lokalnego 
poddanych dzięki wsparciu z LSR pracom 

konserwatorskim lub restauratorskim. 

Sztuka 
(liczba) 

 
0 
 

 
6 
 

Sprawozdania 
beneficjentów. 

2.2.2 
Promocja kultury i 
produktów lokalnych  

Podmioty działające w 
sferze kultury. 

 
Turyści.  

 
Mieszkańcy ze 
szczególnym 

uwzględnieniem grup 
defaworyzowanych. 

 
Organizacje pozarządowe. 

Komercyjne i niekomercyjne 
podmioty organizujące ruch 

turystyczny. 
Mikro i małe 

przedsiębiorstwa z branży 
turystyki, przetwórstwa, PR, 

marketingu.. 

Konkurs 
Projekt grantowy  

Liczba wydarzeń promujących kulturę, 
produkty lokalne, które otrzymały wsparcie 

w ramach LSR. 

Sztuka 
(liczba) 

0 23 
Sprawozdania 
beneficjentów. 

Liczba podmiotów działających w sferze 
kultury, które otrzymały wsparcie w ramach 

realizacji LSR  

Sztuka 
(liczba) 

0 23 
Sprawozdania 
beneficjentów. 

Aktywizacja 
Liczba spotkań informacyjno- 

konsultacyjnych LGD z mieszkańcami  
Sztuka 
(liczba) 

0 15 Dane LGD 

Projekt współpracy 

Liczba przygotowanych projektów 
współpracy  

Sztuka 
(liczba) 

0 1 Dane LGD. 

Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy  

Sztuka 
(liczba) 

0 1 Dane LGD. 

Liczba LGD uczestniczących w projektach 
współpracy  

Sztuka 
(liczba) 

0 2 Dane LGD. 

SUMA (wdrażanie operacji) 3 400 000 PLN 



50 
 

5.3. Zgodność celów LSR z celami PROW 

Określone w LSR cele i przedsięwzięcia są ściśle związane z celami przekrojowymi PROW 2014-2020 tj. ochroną środowiska, 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu oraz innowacyjnością. Poniższa tabela wskazuje alternatywnie zgodność: 

a) „bezpośrednią” - realizacja przedsięwzięcia powoduje bezpośredni wpływ na cele PROW.  
b) „pośrednią” - realizacja przedsięwzięcia pośrednio wpływa na osiąganie celów PROW.  

 

Tabela  31. Wykazanie zgodności celów z celami przekrojowymi PROW 2014-2020 

Lp. Cel LSR Ochrona środowiska Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

Innowacyjność 

1.  CEL OGÓLNY 1 Bezpośrednia Bezpośrednia Bezpośrednia 

2.  Cel szczegółowy 1.1 Bezpośrednia Bezpośrednia Bezpośrednia 

3.  Przedsięwzięcie 1.1.1 Bezpośrednia Bezpośrednia Bezpośrednia 

4.  Przedsięwzięcie 1.1.2 Bezpośrednia Bezpośrednia Bezpośrednia 

5.  Cel szczegółowy 1.2 Bezpośrednia Bezpośrednia Bezpośrednia 

6.  Przedsięwzięcie 1.2.1 Bezpośrednia Bezpośrednia Bezpośrednia 

7.  Przedsięwzięcie 1.2.2 Bezpośrednia Pośrednia Bezpośrednia 

8.  CEL OGÓLNY 2 Bezpośrednia Bezpośrednia Bezpośrednia 

9.  Cel szczegółowy 2.1 Bezpośrednia Bezpośrednia Bezpośrednia 

10.  Przedsięwzięcie 2.1.1 Pośrednia Pośrednia Bezpośrednia 

11.  Przedsięwzięcie 2.1.2 Bezpośrednia Bezpośrednia Bezpośrednia 

12.  Cel szczegółowy 2.2 Bezpośrednia Bezpośrednia Bezpośrednia 

13.  Przedsięwzięcie 2.2.1 Pośrednia Pośrednia Bezpośrednia 

14.  Przedsięwzięcie 2.2.2 Bezpośrednia Bezpośrednia Bezpośrednia 

         Źródło: opracowanie własne 
 

5.3.1. „Ochrona środowiska” i „Przeciwdziałanie zmianom klimatu” 

Jedną z mocnych stron wskazanych w analizie SWOT (vide: SWOT S4) jest m.in. „brak zakładów przemysłowych wykorzystujących 
technologie stanowiące istotne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego”. Jest to olbrzymi atut, który w kontekście kierunków 
rozwoju obszaru LSR tj. turystyki i rekreacji (Cel 2.1) oraz produktów lokalnych (Cel 2.2) ma kluczowe znaczenie. Wszystkie z działań 
zaprojektowanych w LSR mają nie tylko utrzymać, ale nawet wzmocnić ten stan rzeczy. Założenie to jest również zasadne w 
kontekście Celu 1.1 (pozarolnicza działalność zarobkowa), co potwierdza m.in. następujący fragment z Załącznika nr 6 do PROW:  
Niektóre operacje w zakresie działalności pozarolniczej mogą bezpośrednio lub pośrednio realizować cele przekrojowe z 
zakresu środowiska lub klimatu – dotyczy to takich przypadków, gdy rodzaj rozpoczynanej w ramach operacji działalności, sposób 
organizacji lub stosowana technologia, ma bezpośredni związek (przełożenie) na ochronę środowiska38. 
 

Warto również podkreślić, że operacje realizowane w ramach wszystkich celów ogólnych i szczegółowych, a także części 
przedsięwzięć (1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 2.1.2, 2.2.1) mogą potencjalnie uwzględniać zastosowanie nowych technologii o wymiarze 
proklimatycznym i prośrodowiskowym (zmniejszenie emisji, oszczędność wody, energii, wykorzystanie OZE itp.).  
Istotne znaczenie dla realizacji celów środowiskowych i klimatycznych PROW mają również zaplanowane w LSR cele w zakresie 
zagospodarowania wolnego czasu (Cel 1.2) i wykorzystania kultury lokalnej (Cel 2.2). Poprawa atrakcyjności życia społecznego i 
kulturalnego na obszarach wiejskich ograniczy transport mieszkańców do ośrodków miejskich (często duże odległości), co ma 
bezpośrednie przełożenie na klimat i środowisko. Kultura obszaru LSR to przede wszystkim kultura wiejska, ściśle związana z 
rolnictwem i tzw. ekologicznym / wiejskim stylem życia blisko przyrody. Dlatego też, cele związane z rozwojem kultury lokalnej, 
wiejskim stylem życia, promocją produktów lokalnych i rozwojem agroturystyki uwzględniają wsparcie dla działań ekologicznych i w 
ten sposób pośrednio pozytywnie wpływają zarówno na środowisko, jak i klimat. Ponadto, w ramach działalności szkoleniowej i 

                                                           
38

 Załącznik nr 6 do PROW: „Opis sposobu uwzględnienia celów przekrojowych, w tym szczegółowych wymagań w art. 8 ust. 1 lit. c) ppkt (v)”, s. 5. 
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promocyjnej (Cel 1.1, 1.2 i 2.2), będą mogły być realizowane operacje z zakresu podnoszenia świadomości czy promowania postaw 
prośrodowiskowych i proklimatycznych.  
Zaprezentowane powyżej informacje wskazują, iż LSR w szerokim zakresie realizuje cele środowiskowe i klimatyczne, zarówno 
przez działania bezpośrednio ukierunkowanych na te cele, jak i instrumenty, których efektem dodatkowym jest pozytywny wpływ na 
środowisko lub klimat. Wzmocnieniu tego efektu służyć będzie zastosowanie, w ramach niektórych przedsięwzięć, kryteriów wyboru 
premiujących operacje uwzględniające aspekty środowiskowo-klimatyczne.  
 

5.3.2. „Innowacyjność” 

Innowacyjność nie tylko została bezpośrednio przywołana w nazwie jednego z przedsięwzięć (1.1.2), ale również jest obecna w 
większości z zaplanowanych w LSR celów i przedsięwzięć. Warto również zaznaczyć, że wskaźnikiem przedsięwzięcia 1.1.2 jest 
wskaźnik PROW dedykowany innowacyjności (5 operacji ukierunkowanych na innowacje). Podstawowe znaczenie dla poprawy 
innowacyjności na terenie NKJiG mają działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (Cel 1.1). W ramach tego celu wprowadzane 
będą do praktyki gospodarczej nowe innowacyjne produkty, technologie, instrumenty marketingu lub organizacji i zarządzania. 
Potwierdzają to również następujące cytaty z załącznika nr 6 do PROW, które znakomicie korespondują z intencjami LGD NKJiG:  
Podejmowanie (…) działalności pozarolniczej (…) stymuluje podejmowanie przez rolników działalności w innych sektorach 
gospodarki, w związku z czym, z perspektywy beneficjenta, ma ono charakter innowacyjny. Należy się spodziewać, że część 
beneficjentów działania, poszukując pola nowej działalności, jej metod i organizacji, będzie wybierać rozwiązania nowoczesne, 
niestandardowe, o innowacyjnym charakterze39. 
Również pozostałe cele LSR (1.2, 2.1, 2.2) posiadają potencjał innowacyjny, gdyż dzięki realizowanym operacjom beneficjenci będą 
mogli korzystać z nowoczesnej infrastruktury, wyposażenia, sprzętu i usług, których zakup bez wsparcia z PROW byłby nieopłaca lny 
lub niemożliwy. W ślad za Załącznikiem nr 6 do PROW należy również podkreślić, że także te inwestycje które same w sobie nie 
mają zawsze innowacyjnego charakteru, to warunkują jednak dalszy rozwój i sprzyjają, w oparciu o powstającą w ich wyniku 
infrastrukturę, dalszemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu, w tym rozwiązaniom innowacyjnym40.  

 
 

Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów 
wyboru 

 

6.1. Ogólna charakterystyka 

Przy określaniu rozwiązań formalno-instytucjonalnych w LGD przyjęto trzy główne założenia, które miały decydujący wpływ na 
sposób powstawania poszczególnych procedur:  

1. Zgodność z wymogami określonymi w regulacjach wspólnotowych i krajowych,  
2. Uwzględnienie wyników konsultacji społecznych, 
3. Korzystanie z doświadczeń poprzedniego okresu programowania 2007-2013. 

W rezultacie, proces formułowania procedur i regulacji wewnętrznych podzielono na trzy etapy. W pierwszym etapie dokonano 
gruntownej analizy aktualnych i projektowanych rozwiązań prawnych, do których stowarzyszenie powinno się dostosować. Decyzją 
Zarządu LGD, jako punkt odniesienia przyjęto najwyższy poziom wymagań wynikający z przepisów i wytycznych41. W konsekwencji, 
regulacje wewnętrzne zawierają rozwiązania, które choć nie są obligatoryjne, to jednak zostały wskazane jako modelowe przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (np.: wielkość i skład Rady). Podczas etapu drugiego przeprowadzono konsultację 
projektowanych rozwiązań z lokalną społecznością, w tym podmiotami uczestniczącymi we wdrażaniu poprzedniej strategii oraz z 
przedstawicielami grup defaworyzowanych. Kluczowym punktem tych konsultacji była kwestia sformułowania kryteriów wyboru 
operacji. Zebrane opinie i wnioski pozwoliły na przyjęcie ostatecznej wersji kryteriów. Ostatni trzeci etap prac, polegał na 
skodyfikowaniu wypracowanych rozwiązań formalno-instytucjonalnych i ich weryfikacji przez radcę prawnego. Wynikiem tych prac 
było przyjęcie następujących procedur:  

1. Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji, 
2. Procedura realizacji projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców, 

                                                           
39

 jw., s. 8. 
40

 jw. 
41

 Poradnik dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, wydanie III, Warszawa 2015. 
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3. Procedura wyboru operacji własnych LGD, 
4. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji stosowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

(również dla operacji grantowych), 
5. Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu, 
6. Procedura aktualizacji LSR. 

 

Ad 1) Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji  
Jest to podstawowa procedura regulująca zasady i tryb przeprowadzania naboru wniosków oraz oceny operacji realizowanych przez 
podmioty inne niż LGD. Procedura reguluje postępowanie poszczególnych organów i komórek LGD, począwszy od podjęcia 
czynności zmierzających do ogłoszenia naboru wniosków, poprzez wybór operacji i rozpatrywanie ewentualnych protestów. 
Zakresem procedury nie jest objęty sposób postępowania organów i komórek organizacyjnych w związku z realizacją projektów 
grantowych oraz operacji własnych LGD, które zostały uregulowane odrębnymi procedurami. Czynności Rady zostały uregulowane w 
zakresie podstawowym, tak aby nie powielać niepotrzebnie treści zawartych już w Regulaminie Rady. 
 

Ad 2) Procedura realizacji projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców 
Procedura reguluje zasady i tryb realizacji projektów grantowych, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Podobnie jak w przypadku poprzedniej procedury czynności Rady zostały 
uregulowane w zakresie podstawowym, tak aby nie powielać treści zawartych już w Regulaminie Rady. Procedura ta reguluje 
postępowanie poszczególnych organów i komórek LGD dotyczące: 

 podjęcia czynności zmierzających do zawarcia z zarządem województwa umowy na realizację projektu grantowego; 

 dokonywania wyboru grantobiorców w oparciu o określone kryteria wyborów; 

 zawierania z grantobiorcami umów o powierzenie grantu oraz sposobów zabezpieczenia przed niewywiązywaniem się 
grantobiorców z warunków tej umowy; 

 rozliczania wydatków poniesionych przez grantobiorców; 

 sprawozdawczości z realizacji zadań przez grantobiorców; 

 monitorowania realizacji zadań przez grantobiorców; 

 kontroli realizacji zadań przez grantobiorców; 

 odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego lub postanowieniami 
umowy o powierzenie grantu. 

 

Ad 3) Procedura wyboru operacji własnych LGD 
W procedurze określono zasady i tryb przeprowadzania wyboru operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z 
dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Procedura natomiast nie reguluje przeprowadzania 
naborów wniosków ani realizacji projektów grantowych, które zostały uregulowane w odrębnych dokumentach. Czynności Rady 
zostały uregulowane w zakresie podstawowym, tak aby nie powielać niepotrzebnie treści zawartych już w Regulaminie Rady. 
 

Ad 4) Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji stosowanych w ramach wdrażania LSR 
Procedura reguluje zasady i tryb ustanawiania, a następnie zmiany kryteriów wyboru operacji stosowanych w związku z wdrażaniem 
LSR. W dokumencie zawarto również informacje dotyczące kryteriów stosowanych w przypadku operacji grantowych. Należy 
podkreślić, że przyjęte rozwiązania uwzględniają stosowanie mechanizmów konsultacji społecznych. 
 

Ad 5) Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu  
Stanowiąca załącznik do LSR procedura, określa zasady, tryb, terminy, zakres przedmiotowy oraz uczestników procesu monitoringu i 
ewaluacji. Zawarte w dokumencie informacje odnoszą się zarówno do oceny wdrażania LSR jak i funkcjonowania LGD. Procedura 
jest ściśle powiązana z Planem komunikacji. 
 

Ad 6) Procedura aktualizacji LSR 
W załączonej do LSR procedurze określono tryb i zasady aktualizacji LSR. Przyjęte rozwiązania uwzględniają stosowanie 
mechanizmów konsultacji społecznych. 
Duże znaczenie dla wyboru operacji mają poza procedurami także regulacje wewnętrzne LGD:  

1. Statut Stowarzyszenia - określający zasady i tryb funkcjonowania LGD, 
2. Regulamin Walnego Zebrania Członków - opisujący sposób funkcjonowania najwyższego organu stowarzyszenia, w tym 

między innymi przebieg walnego zebrania członków oraz kwestie przeprowadzania głosowań i wyborów. 
3. Regulamin Pracy Zarządu - opisujący zasady i tryb działania organu realizującego funkcje kierownicze i zarządzające, 
4. Regulamin Komisji Rewizyjnej - regulujący sposób funkcjonowaniu organu odpowiedzialnego za sprawowanie kontroli nad 

działalnością stowarzyszenia. 
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5. Regulamin Rady - najbardziej istotny z perspektywy wyboru i oceny operacji dokument wewnętrzny LGD. Regulamin określa 
między innymi kwestie członkostwa w Radzie, przygotowywania i przeprowadzania posiedzeń, głosowania, a także 
postępowania w razie wniesienia protestu bądź odwołania od rozstrzygnięcia Rady. Do Regulaminu załączono również 
wzory dokumentów wykorzystywanych podczas wyboru i oceny. 

6. Regulamin Biura - określający zasady i tryb funkcjonowania Biura LGD, w tym również kwestie zakresu obowiązków 
poszczególnych pracowników oraz sposób oceny i metodykę świadczonych przez nich usług doradczych i animizujących. 

 

6.2. Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów  

 

Kwestia kryteriów wyboru operacji zajmowała bardzo ważne miejsce w procesie konsultacji społecznych. Opinie mieszkańców i 
liderów opinii zdecydowały o wynikach diagnozy obszaru i analizy SWOT, co w konsekwencji przełożyło się na projekt katalogu 
kryteriów. Projekt ten następnie został zaprezentowany mieszkańcom oraz Grupie Roboczej ds. LSR, co zaowocowało przyjęciem 
ostatecznej ich wersji. Wyodrębniono trzy główne rodzaje kryteriów: 
 

1. Kryteria zgodności z LSR - są to kryteria, które zgodnie z Regulaminem Rady muszą być bezwzględnie spełnione przez 
każdą operację wybraną do realizacji. Należą do nich: 

 zgodność z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, 

 realizacja co najmniej jednego celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR 
i przypisanych do tych celów wskaźników; 

 podniesienie wartości co najmniej jednego wskaźnika produktu przypisanego do przedsięwzięcia objętego naborem, o co 
najmniej jedną jednostkę miary. 
 

2. Kryteria podstawowe - są to kryteria wyboru operacji stosowane we wszystkich naborach, takie same dla wszystkich 
przedsięwzięć zaplanowanych w LSR. 

 

Tabela  32. Kryteria podstawowe 

Lp. Kryterium Uszczegółowienie Punkty 

1.  Ochrona środowiska 
lub klimatu 

Maks. liczba punktów: 
1 

Opis operacji nie wskazuje jednoznacznie na zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska lub klimatu. 

0 

Opis operacji wskazuje jednoznacznie na zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska lub klimatu. 

1 

 

2.   
Wykonalność operacji 

 
Maks. liczba punktów: 

2 

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty nie uzasadniają wykonalności operacji 0 

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty częściowo uzasadniają wykonalność operacji. 
Wykonalność operacji jest częściowo uzasadniona gdy Wnioskodawca przedłożył 
przynajmniej jeden z poniższych dokumentów:  

 dokumentacja techniczna, 

 program funkcjonalno-użytkowy, 

 inny dokument wskazujący na wykonalność operacji (w przypadku projektów 
niebudowlanych zapytanie ofertowe lub koncepcja lub program imprezy / 
warsztatów). 

1 

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty całkowicie uzasadniają wykonalność operacji. 
Wykonalność operacji jest całkowicie uzasadniona gdy Wnioskodawca dysponuje pełną 
dokumentacją potrzebną do rozpoczęcia inwestycji:  

 pozwolenie na budowę, 

 zgłoszenie właściwemu organowi. 

2 

 

3.   
Obszar oddziaływania 

operacji 
 

Maks. liczba punktów: 
2 

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że podstawową grupą docelową operacji będą 
mieszkańcy 1 miejscowości. 

0 

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że podstawową grupą docelową operacji będą 
mieszkańcy co najmniej 3 miejscowości. 

1 

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że podstawową grupą docelową operacji będą 
mieszkańcy obszaru LGD (minimum 5 miejscowości z co najmniej 3 gmin). 

2 
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Lp. Kryterium Uszczegółowienie Punkty 

4.   
 

Tworzenie miejsc 
pracy 

Maks. liczba punktów: 
6 

W wyniku realizacji operacji nie powstanie nowe miejsce pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne.  

0 

W wyniku realizacji operacji powstanie 1 miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne.  
Uwagi: zatrudnienie tylko na podstawie samozatrudnienia, umowy o pracę lub 
spółdzielczej umowy o pracę. 

2 

W wyniku realizacji operacji powstaną 2 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne.  
Uwagi: zatrudnienie tylko na podstawie samozatrudnienia, umowy o pracę lub 
spółdzielczej umowy o pracę. 

4 

W wyniku realizacji operacji powstaną 3 lub więcej miejsc pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne.  
Uwagi: zatrudnienie tylko na podstawie samozatrudnienia, umowy o pracę lub 
spółdzielczej umowy o pracę. 

6 

 

5.  Praca dla grupy 
defaworyzowanej 

Maks. liczba punktów: 
1 

W wyniku realizacji operacji nie powstanie miejsce pracy dla osoby z grupy 
defaworyzowanej.  

0 

W wyniku realizacji operacji powstanie co najmniej 1 miejsce pracy dla osoby z grupy 
defaworyzowanej. 

1 

 

6.   
Wkład własny 
wnioskodawcy 

Maks. liczba punktów: 
2 

Wkład własny jest równy minimalnemu wymaganemu określonemu w LSR i przepisach 
prawa.  

0 

Wkład własny jest do 10% włącznie powyżej minimalnego wkładu własnego – liczonego 
od kosztów kwalifikowalnych projektu. 

1 

Wkład własny jest wyższy o ponad 10% od minimalnego wkładu własnego – liczonego 
od kosztów kwalifikowalnych projektu. 

2 

 

7.   
Czas realizacji 

operacji 
Maks. liczba punktów: 

2 

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że jej realizacja będzie trwała dłużej niż 12 
miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową 

0 

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że jej realizacja będzie trwała od 6 do 12 
miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. 

1 

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że jej realizacja będzie trwała krócej niż 6 
miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. 

2 

 

3. Kryteria strategiczne - są to kryteria wyróżniające poszczególne przedsięwzięcia. Ich zastosowanie ma spowodować wybór 
operacji o szczególnym znaczeniu dla LSR.  
 

Tabela  33. Kryteria strategiczne 

Lp. Kryterium Uszczegółowienie Punkty 

1.   
Innowacyjność 

 
Maks. liczba punktów: 

2 

Operacja nie ma charakteru innowacyjnego.  
 

Definicja „Innowacyjności”: wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu 
(wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody 
marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji 
miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym przy jednoczesnym 
wykorzystaniu lokalnych zasobów obszaru LSR. 
 

0 

Operacja ma charakter innowacyjny na terenie 1 gminy.  1 

Operacja ma charakter innowacyjny na obszarze całej LGD.  2 
 

2.   
Wykorzystanie 

lokalnych zasobów  
 

Maks. liczba punktów: 

Podstawą działalności wnioskodawcy jest wykorzystanie lokalnych zasobów: rolnych, 
leśnych, rybnych, surowców skalnych - NIE  
 
Lokalny produkt rolny lub rybny – wytwarzany na obszarze objętym LSR. 
Wnioskodawca musi uwiarygodnić spełnienie kryterium poprzez przedłożenie 

0 
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Lp. Kryterium Uszczegółowienie Punkty 

1 dokumentu potwierdzającego współpracę z lokalnym producentem: np.: 

 umowę, 

 list intencyjny, 

 fakturę. 

Podstawą działalności wnioskodawcy jest wykorzystanie lokalnych zasobów: rolnych, 
leśnych, rybnych, surowców skalnych - TAK  

1 

 

3.   
Wsparcie dla grupy 
defaworyzowanej 

 
Maks. liczba punktów: 

2 

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że żadna z grup defaworyzowanych nie będzie 
bezpośrednio korzystała z efektów realizacji operacji.  

0 

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że co najmniej 1 grupa defaworyzowana będzie 
bezpośrednio korzystała z efektów realizacji operacji.  

1 

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że co najmniej 2 grupy defaworyzowane będą 
bezpośrednio korzystały z efektów realizacji operacji.  

2 

 

4.   
Promocja „produktu 

lokalnego” 
 

Maks. liczba punktów: 
1 

Opis operacji nie wskazuje jednoznacznie na wykorzystanie lub promocję „produktu 
lokalnego” z terenu LGD.  
Uwaga: Produkt lokalny musi znajdować się w dniu oceny na prowadzonej przez LGD 
liście produktów lokalnych.  

0 

Opis operacji wskazuje jednoznacznie na wykorzystanie lub promocję „produktu 
lokalnego” z terenu LGD.  

1 

 

5.  Miejsce realizacji 
operacji 

Maks. liczba punktów: 
2 

Operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej 5 tys. lub więcej mieszkańców. 0 

Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. 
mieszkańców. 

1 

 

6.   
Spójność wewnętrzna 

obszaru LGD 
Maks. liczba punktów:1 

Realizacja operacji nie zakłada bezpośredniego wydłużenia lub połączenia istniejących 
już szlaków na terenie LGD (np.: rowerowych, Nordic Walking, kajakowych).  

0 

Realizacja operacji zakłada bezpośrednie wydłużenie lub połączenie istniejących już 
szlaków na terenie LGD (np.: rowerowych, Nordic Walking, kajakowych).  

1 

 

7.  Status zabytku 
Maks. liczba punktów: 

2 

Obiekt nie został wpisany ani do gminnej ewidencji zabytków, ani do rejestru zabytków. 0 

Obiekt został wpisany do gminnej ewidencji zabytków.  1 

Obiekt został wpisany do rejestru zabytków. 2 

 
Dodatkowe kryterium dla projektów grantowych: 
 

1.   
Partnerstwo 

Maks. liczba punktów: 
2 

Opis operacji nie zakłada współpracy z innymi partnerami.  
Uwaga: Jako partnerów uznaje się inne, niezależne od wnioskodawcy podmioty z 
sektora publicznego lub społecznego.  

0 

Opis operacji zakłada współpracę z co najmniej 1 partnerem.  1 

Opis operacji zakłada współpracę z co najmniej 2 partnerami.  2 

 
Należy podkreślić, że przyjęta przez LGD Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru zakłada proces konsultacji społecznych 
również na etapie zmiany kryteriów. Zgodnie bowiem z procedurą Zarząd zobowiązany jest do konsultacji treści projektu zmiany 
kryteriów z Radą, członkami LGD i lokalną społecznością. Konsultacje z Radą polegają na przesłaniu do Przewodniczącego Rady 
projektu zmiany kryteriów oraz wyznaczeniu terminu na ustosunkowanie się do tego projektu. Przewodniczący Rady konsultuje treść 
projektu zmian z Członkami Rady i w terminie wyznaczonym przez Zarząd przedstawia pisemne stanowisko Rady na ten temat. 
Natomiast konsultacje z członkami LGD i społecznością polegają na: 

1. Opublikowaniu na stronie internetowej LGD projektu zmiany kryteriów wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian, z 
możliwością zgłaszania przez zainteresowane osoby drogą elektroniczną uwag do projektu; 

2. Przeprowadzeniu co najmniej jednego otwartego spotkania informacyjno konsultacyjnego dotyczącego zmiany kryteriów. 
Zarząd podejmuje starania, by informacja o spotkaniu dotarła również do przedstawicieli grupy defaworyzowanej. 

Wszystkie przyjęte kryteria są powiązanie z wynikami diagnozy oraz wskaźnikami produktu i rezultatu, co ilustruje poniższa tabela. 
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Tabela  34. Wykazanie zgodności kryteriów z wynikiem diagnozy i wskaźnikami 

Lp. Kryterium Wynik diagnozy / SWOT Wskaźnik LSR42 Zastosowanie 

1.  
Ochrona 
środowiska lub 
klimatu 

Kryterium stanowi realizację celu przekrojowego Programu . Rozdziały 3.1.4; 
3.7; 3.8 Diagnozy wskazujące na to, że środowisko przyrodnicze stanowi 
podstawowy zasób i szanse rozwojową obszaru LSR. Poza tym, wyniki 
SWOT (W4, S4, S6).  

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje. 
Liczba podmiotów gospodarczych, które dzięki 
wsparciu z LSR wprowadziły rozwiązania 
innowacyjne. 

Wszystkie 
przedsięwzięcia. 

2.  
Wykonalność 
operacji 

Kryterium ma zapewnić wybór operacji, które są najbardziej przygotowane 
do realizacji. Jest to odpowiedź m.in. na problem słabego potencjału 
organizacyjnego w zakresie samodzielnego finansowania i organizacji 
inicjatyw lokalnych (SWOT W1).  

Liczba nowych lub zmodernizowanych dzięki 
wsparciu z LSR obiektów przeznaczonych na 
spotkania lokalnych społeczności. 
Liczba nowych lub zmodernizowanych dzięki 
wsparciu z LSR obiektów infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej. 

Wszystkie 
przedsięwzięcia. 

3.  
Obszar 
oddziaływania 

Kryterium ma zapewnić szeroki zakres oddziaływania na terenie LSR, 
zwłaszcza w kontekście zdiagnozowanych różnic między poszczególnymi 
gminami i grupami społecznymi - rozdział 3.6 i 3.8.2 Diagnozy oraz SWOT 
(W1, W6).  

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach 
informacyjno – konsultacyjnych. 
Średnioroczna liczba uczestników spotkań 
społeczności lokalnej finansowanych z LSR. 

Wszystkie 
przedsięwzięcia. 
Projekty 
grantowe 

4.  
Tworzenie miejsc 
pracy 

Kryterium jest bezpośrednim nawiązaniem do sytuacji na rynku pracy - 
rozdział 3.2, 3.3 i 3.4 Diagnozy. Poza tym, wyniki SWOT (W1-W2). 

Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku 
wdrożenia LSR (ogółem). 
Liczba bezrobotnych na obszarze LSR. 

Wszystkie 
przedsięwzięcia. 

5.  
Praca dla grupy 
defaworyzowanej 

Kryterium jest również bezpośrednim nawiązaniem do sytuacji na rynku 
pracy - rozdział 3.2, 3.3 i 3.4 Diagnozy. Poza tym, wyniki SWOT (W1-W2). 

Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku 
wdrożenia LSR (ogółem). 
Liczba bezrobotnych na obszarze LSR. 

Wszystkie 
przedsięwzięcia. 

6.  
Wkład własny 
wnioskodawcy 

Kryterium stanowi bezpośrednie nawiązanie do kryterium nr 16 wyboru LSR. 
Poza tym, ma zapewnić środki dla jak największej grupy beneficjentów, co 
stanowi odpowiedź m.in. na problem potencjału organizacyjnego w zakresie 
samodzielnego finansowania i organizacji inicjatyw lokalnych (SWOT W1). 

Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: 
( kulturowe, historyczne, produkty lokalne). 

Wszystkie 
przedsięwzięcia. 

7.  
Czas realizacji 
operacji 

Wskaźnik ma zapewnić szybkie dostarczenie grupom docelowym efektów 
wdrażania LSR, co stanowi realną odpowiedź na zdiagnozowane problemy 
(rozdział 3.9 Diagnozy) oraz wyniki SWOT (W1-W6, T1-T6). Ma zapewnić 
również szybką realizację wskaźników, zwłaszcza w kontekście 
przewidywanych przez umowę ramową ocen okresowych.  

Wszystkie wskaźniki LSR w kontekście tempa 
realizacji Planu działalności. 

Wszystkie 
przedsięwzięcia. 

8.  Innowacyjność 
Kryterium stanowi realizację celu przekrojowego Programu. Poza tym, jest 
odpowiedzią na zdiagnozowane problemy z atrakcyjnością obszaru na tle 

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje. 
Liczba podmiotów gospodarczych, które dzięki 

1.1.1; 1.1.2; 
1.2.1; 2.1.2; 2.2.2 

                                                           
42

 Zastosowane w LSR podejście zintegrowane powoduje, że w większości przypadków kryterium odwołuje się bezpośrednio lub pośrednio do wielu wskaźników. W tabeli 
wskazano jednak maksymalnie dwa przykładowe wskaźniki. 
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Lp. Kryterium Wynik diagnozy / SWOT Wskaźnik LSR42 Zastosowanie 

regionów konkurencyjnych - rozdział 3.6; 3.8 i 3.9 Diagnozy oraz analiza 
SWOT (W6 i T6). 

wsparciu z LSR wprowadziły rozwiązania 
innowacyjne. 

9.  
Wykorzystanie 
lokalnych zasobów  

Kryterium stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy ekonomiczne i 
społeczne obszaru LSR. Rozdział 3.4; 3.6 i 3.7 Diagnozy oraz analiza 
SWOT (W1, W2 i T1, T2). Wykorzystywanie lokalnych zasobów ma wpłynąć 
pozytywnie na lokalnych przedsiębiorców oraz poprawić tożsamość lokalną.  

Liczba wydarzeń promujących kulturę, produkty 
lokalne, które otrzymały wsparcie w ramach LSR. 

1.1.1; 1.1.2; 2.2.2 

10.  
Wsparcie dla grupy 
defaworyzowanej 

Kryterium jest również bezpośrednim nawiązaniem do sytuacji na rynku 
pracy - rozdział 3.2, 3.3, 3.4 i 3.9 Diagnozy. Poza tym, wyniki SWOT (W1-
W2). 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach inform.- 
konsultacyjnych. 
Średnioroczna liczba uczestników spotkań 
społeczności lokalnej finansowanych z LSR. 

1.2.2 
Projekty 
grantowe 

11.  
Promocja „produktu 
lokalnego” 

Kryterium odnosi się do niewykorzystanych potencjałów obszaru LSR - 
rozdział 3.7.1 i 3.9 Diagnozy. Poza tym, wyniki SWOT (W6). 

Liczba wydarzeń promujących kulturę, produkty 
lokalne, które otrzymały wsparcie w ramach LSR. 

1.2.2; 2.1.1; 2.2.2 
Projekty 
grantowe 

12.  
Miejsce realizacji 
operacji 

Kryterium odwołuje się głównie do problemu depopulacji i nawiązuje do 
wyników rozdziału 3.1.2, 3.2, 3.9 Diagnozy oraz SWOT (W1). 

Liczba nowych lub zmodernizowanych dzięki 
wsparciu z LSR obiektów przeznaczonych na 
spotkania lokalnych społeczności. 
Liczba nowych lub zmodernizowanych dzięki 
wsparciu z LSR obiektów infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej. 

2.1.2 

13.  
Spójność 
wewnętrzna 
obszaru LGD 

Kryterium ma zapewnić szeroki zakres oddziaływania na terenie LSR, 
zwłaszcza w kontekście zdiagnozowanych różnic między poszczególnymi 
gminami i grupami społecznymi - rozdział 3.6 i 3.8.2 Diagnozy oraz SWOT 
(W1, W6). 

Liczba nowych lub zmodernizowanych dzięki 
wsparciu z LSR obiektów przeznaczonych na 
spotkania lokalnych społeczności. 
Liczba nowych lub zmodernizowanych dzięki 
wsparciu z LSR obiektów infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej. 

2.1.2 

14.  Status zabytku 
Kryterium odwołuje się materialnych zasobów kulturowych obszaru LSR jako 
dziedzictwa, ale też szansy rozwojowej - rozdział 3.1.3 i 3.8 Diagnozy oraz 
SWOT (S3, S6, W3).  

Liczba obiektów dziedzictwa lokalnego poddanych 
dzięki wsparciu z LSR pracom konserwatorskim lub 
restauratorskim. 

2.2.1 

15.  Partnerstwo 

Kryterium ma zapewnić szeroki zakres oddziaływania na terenie LSR, 
zwłaszcza w kontekście zdiagnozowanych różnic między poszczególnymi 
gminami i grupami społecznymi - rozdział 3.6 i 3.8.2 Diagnozy oraz SWOT 
(W1, W6). 

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, 
które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR. 

Projekty 
grantowe 
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6.3. Innowacyjność 

 

Innowacyjność uznać można za priorytet i cel przekrojowy LSR. Wyraża się to nie tylko w dedykowaniu temu tematowi jednego z 
przedsięwzięć (1.1.2), ale również w uznaniu innowacyjności za jedno ze strategicznych kryteriów oceny, które zostało zastosowane 
w większości przedsięwzięć (5 na 8). Podstawą stosowanej przez LGD definicji innowacyjności jest ta zawarta w Podręczniku Oslo 
Manual43. Choć uznać ją należy za jednoznaczną i powszechnie uznaną, to na potrzeby LSR została ona uszczegółowiona poprzez 
dodanie elementu powodującego wykorzystanie lokalnych zasobów obszaru LSR: 
 

Innowacyjność - wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego 
procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź 
relacji ze środowiskiem zewnętrznym przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych zasobów obszaru LSR. 
 

Dodatkowym czynnikiem, który ma spowodować priorytetowe traktowanie innowacyjności podczas wdrażania LSR jest zastosowanie 
dwóch wskaźników produktu (dla P 1.1.2), odwołujących się bezpośrednio do efektów innowacyjności44.  
 

 

6.4. Projekty grantowe i operacje własne  

 

LGD planuje realizację dwóch projektów grantowych (PG).  
Pierwszy projekt grantowy prowadzony będzie w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 (Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego 
czasu), które jest jednym z dwóch przedsięwzięć celu szczegółowego 1.2. Zakres tego projektu dotyczyć będzie oddolnych inicjatyw 
aktywizujących lokalną społeczność poprzez organizację wydarzeń w obszarze tzw. wolnego czasu. LGD planuje przeznaczyć na 
realizację projektu 150 tys. PLN, aby w wyniku jego realizacji osiągnąć następujące wskaźniki: 

 co najmniej 15 zorganizowanych dzięki wsparciu z LSR spotkań lokalnych społeczności /7 dla grup defaworyzowanych/ (produkt). 

 co najmniej 1,5 tys. uczestników spotkań społeczności lokalnej finansowanych z LSR (rezultat). 
 

Drugi projekt grantowy prowadzony będzie w ramach przedsięwzięcia 2.2.2 (Promocja kultury i produktów lokalnych), które jest 
jednym z dwóch przedsięwzięć celu szczegółowego 2.2. Zakres tego projektu dotyczyć będzie lokalnego dziedzictwa kulturowego, a 
zwłaszcza tych operacji, które będą się przyczyniały do promocji produktów lokalnych. LGD planuje przeznaczyć na realizację 
projektu 150 tys. PLN, aby w wyniku jego realizacji osiągnąć następujące wskaźniki: 

 co najmniej 15 wydarzeń promujących kulturę, produkty lokalne, które otrzymały wsparcie w ramach LSR (produkt). 

 co najmniej 15 podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR (produkt). 

 co najmniej 15 tys. mieszkańców miejscowości, w których wsparcie LSR spowodowało poprawę materialnej i niematerialnej 
kultury lokalnej (rezultat). 

 co najmniej 1,5 tys. uczestników wydarzeń promujących kulturę lokalną, które otrzymały wsparcie w ramach LSR (rezultat). 
LGD planuje również operacje własne w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. Podstawowym celem operacji będzie poprawa promocji 
turystycznej obszaru LSR m.in. poprzez wspólną wizualizację. W ramach projektów własnych, przewiduje się udział środków 
własnych większy niż ten wynikający z przepisów dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej. Intensywność 
pomocy wynosić będzie bowiem maksymalnie 90%. 
 

 

6.5. Intensywność i wysokość wsparcia 

 

Decyzja o określeniu intensywności i wysokości wsparcia została podjęta w wyniku analizy doświadczeń z wdrażania LSR 2007-13 
oraz efektów konsultacji społecznych 45 . W ich efekcie zdecydowano o przyjęciu zasad premiujących wnioskodawców z grup 
defaworyzowanych, a jednocześnie ograniczających wielkość wsparcia i intensywności pomocy w ramach części działań: 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej (P 1.1.1 oraz P 1.1.2), § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW46. 

 wielkość wsparcia: 80 tys. PLN47, intensywność pomocy: 100%, 

                                                           
43

 Oslo Manual 2005, OECD/Eurostat. 
44

 Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje, Liczba podmiot. gospodarcz., które dzięki wsparciu z LSR wprowadziły rozwiązania innowacyjne.  
45

 Grupa Robocza ds. LSR oraz Grupa Ekspertów. 
46

 Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
47

 Wielkość wsparcia została określona na podstawie analizy rynku (adekwatne granty PUP mają wartość ok. 20 tys.) oraz danych historycznych z 
poprzedniego okresu programowania. W ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” średnia wartość zrealizowanego projektu wynosiła 
66 098,50 PLN. Natomiast w ramach „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” średnia wnioskowana kwota wsparcia to 67 173,90 PLN.   
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2. Rozwijanie działalności gospodarczej (P 1.1.1 oraz P 1.1.2), § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. b oraz lit. c Rozporządzenia MRiRW.  

 wielkość wsparcia: max. 300 tys. PLN, intensywność pomocy: max. 65%, grupy defaworyzowane max. 70%, 
3. Operacje w ramach P 1.2.1 oraz P 2.1.2, § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW. 

 wielkość wsparcia: max. 200 tys. PLN, intensywność pomocy: max. zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW.  
4. Operacje w ramach P 2.2.1, § 2 ust. 1 pkt. 5 (dziedzictwo materialne) Rozporządzenia MRiRW.  

 wielkość wsparcia: max. 200 tys. PLN, intensywność pomocy: max. 75%, 
5. Operacje w ramach P 1.2.2, P 2.1.1, P 2.2.2, § 2 ust. 1 pkt. 5 (dziedzictwo niematerialne) i 8 Rozporządzenia MRiRW.  

 wielkość wsparcia: zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW, intensywność pomocy: max. 90%. 
 

Rozdział VII Plan działania 
 

Proces wdrażania LSR obejmuje okres blisko siedmiu lat od roku 2016 do roku 2023. W okresie tym, Lokalna Grupa Działania będzie 
musiała efektywnie i skutecznie wydać 10 milionów złotych przeznaczonych na realizację strategii. Określając plan działania 
uwzględniono następujące uwarunkowania decydujące o racjonalności harmonogramu osiągania poszczególnych wskaźników 
produktu oraz realizacji budżetu: 

1. Zgodnie z kalendarzem konkursu na wybór strategii, umowa ramowa między LGD i województwem opolskim będzie zawarta nie 
wcześniej niż w maju 2016, 

2. Zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW graniczną data składania przez beneficjentów wniosków o płatność to 31 grudnia 2022, 
3. Projekt umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR zakłada w § 8 zarówno sankcje jak i premię za tempo realizacji 

wskaźników rzeczowych i finansowych strategii.  
 

W rezultacie, Lokalna Grupa Działania zdecydowała, aby większość zaplanowanych działań przeprowadzić w dwóch przedziałach 
czasowych: 2016-2018 oraz 2019-2021. W każdym z tych okresów planuje się realizację około 40%-50% założonych wskaźników 
finansowych i rzeczowych. Wyniki konsultacji społecznych (zwłaszcza złożone fiszki projektowe) wskazują, że takie tempo realizacji 
LSR pozwoli, z jednej strony wyjść naprzeciw oczekiwaniom związanym z szybkim uruchomieniem środków z nowego okresu 
programowania, a z drugiej strony, umożliwi składnie wniosków praktycznie przez cały okres wdrażania LSR. Określając wartość 
poszczególnych wskaźników rzeczowych, zastosowano mechanizm polegający na podziale budżetu danego przedsięwzięcia przez 
liczbę operacji o maksymalnej możliwej wartości dofinansowania. Tego typu rozwiązanie umożliwia rzetelną, a jednocześnie ostrożną 
kwantyfikację wskaźników rzeczowych. W dwóch przypadkach (P 1.2.2 i P 2.2.2) wartość wskaźnika jest znacząco wyższa z uwagi 
na planowane w ramach tych przedsięwzięć projekty grantowe, umożliwiające dużej liczbie wnioskodawców uzyskanie wsparcia w 
relatywnie niskiej wysokości. Stanowiący załącznik do LSR Plan działalności zawiera nie tylko informacje o sposobie wydatkowania 
środków na wdrażanie strategii, ale również te dotyczące realizacji działań aktywizujących oraz dwóch projektów współpracy. LGD 
planuje zrealizować zarówno krajowy jak i międzynarodowy projekt współpracy. Ten pierwszy przeprowadzony zostanie w ramach 
przedsięwzięcia 2.2.2, a drugi w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. Planuje się, że oba projekty zostaną zrealizowane w okresie do 
końca 2018 roku. Przy czym, po roku 2018, LGD rozważa realizację kolejnych projektów ponad gwarantowany aktualnie limit 
środków. Szczegółowy harmonogram osiągania wskaźników produktu i finansowych znajduje się w załączniku nr 4 do LSR.  
  
 

Rozdział VIII Budżet LSR 
 

8.1. Ogólna charakterystyka budżetu 

 

Budżet LSR składa się z trzech podstawowych elementów  
1. Środków przeznaczonych na realizację LSR (19.2), 
2. Środków przeznaczonych na koszty bieżące i aktywizację (19.4).  
3. Środków przeznaczonych na projekty współpracy (19.3),  

Zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą wyboru strategii48, wielkość dostępnych środków uzależniona jest od liczby ludności 
zamieszkującej obszar objęty lokalną strategią rozwoju. Oznacza to, że maksymalna kwota środków dostępna na realizację LSR 
(19.2) wynosi 10 milionów PLN. Zarówno wielkość środków na koszty bieżące i aktywizację (19.4) jak i tych na projekty współpracy 
(19.3) uzależniona jest od budżetu przewidzianego na realizację LSR. W konsekwencji, planowany budżet kosztów bieżących i 
aktywizacji wynosi 2,25 mln PLN, a budżet dwóch planowanych do roku 2018 projektów współpracy 200 tys. PLN. Całość działań 
realizowanych w ramach LSR finansowana będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z 
wymogami PROW, kwota dostępnych środków obejmuje zarówno wkład EFRROW, jak i wymagany krajowy wkład środków 

                                                           
48

 Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu: Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR. 
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publicznych. Jednolita wielkość wkładu EFRROW to 63,63%, a wymagany krajowy wkład środków publicznych to 36,37%. W 
przypadku operacji gdzie beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych krajowym wkładem środków publicznych jest 
wkład własny tej jednostki na poziomie 36,37%. Przy założeniu, że beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych 
uzyskają 3,5 miliona złotych (35% całego budżetu na realizację LSR), ich wkład własny wynosić będzie 1 272 950 PLN (36,37% 
środków). Szczegółowe tabelaryczne informacje na temat budżetu znajdują się w załączniku nr 2 do LSR. 
 

 

8.2. Powiązanie budżetu z celami LSR  

 

Struktura wewnętrzna budżetu LSR wynika zarówno z wymogów konkursu na wybór strategii, jak i z konsultacji społecznych. 
Wymogi konkursowe zdecydowały o przeznaczeniu 50% budżetu poddziałania 19.2 na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub 
utrzymaniem miejsc pracy. W rezultacie, na cel szczegółowy 1.1 Poprawa dostępu do pozarolniczej działalności zarobkowej 
przeznaczono 5 milionów złotych, czyli właśnie 50% budżetu. Środki te podzielono na dwa przedsięwzięcia, z których to uznane za 
trudniejsze i mniej popularne (P 1.1.2) uzyskało 1 milion złotych, a drugie adresowane do szerszej grupy wnioskodawców 4 miliony 
złotych. Pozostałe 5 milionów złotych przeznaczono na trzy inne cele szczegółowe. Każdy z tych celów wdrażany jest przez dwa 
przedsięwzięcia, z których jedno ma zawsze charakter „twardy” (infrastrukturalny), a drugie „miękki” (działania aktywizujące i 
promocyjne). Ten podział widoczny jest również w budżecie LSR, ponieważ wielkość środków przewidzianych na działania 
infrastrukturalne jest zdecydowanie większa (P 1.2.1, P 2.1.2, P 2.2.1). O podziale środków pomiędzy poszczególne cele 
zdecydowały przede wszystkim konsultacje społeczne, a zwłaszcza analiza fiszek projektowych, które potencjalni wnioskodawcy ze 
wszystkich sektorów mogli składać w LGD. Dodatkowo, ważny głos w pracach nad budżetem mieli również eksperci49, którzy 
wskazywali na uwarunkowania finansowe związane z realizacją danego typu operacji. Warto podkreślić, że LGD wyznaczyła zasady 
premiowania projektów, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w Rozporządzeniu 
MRiRW 50 . Jedno z kryteriów podstawowych (stosowanych do wszystkich wniosków!) zakłada bowiem dodatkowe punkty dla 
wnioskodawców, których wkład własny jest wyższy od minimalnego51. Poza tym LGD przewiduje w ramach projektów własnych 
udział środków własnych większy niż ten wynikający z przepisów dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej. 
Intensywność pomocy wynosić będzie bowiem maksymalnie 90%. 
 

Tabela  35. Budżet realizacji LSR (19.2) w podziale na poszczególne cele i przedsięwzięcia 

Cel / przedsięwzięcie Budżet 

CO 1 Wielofunkcyjne obszary wiejskie 6 800 000 zł 

CS 1.1 Poprawa dostępu do pozarolniczej działalności zarobkowej 5 000 000 zł 

P 1.1.1 Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 4 000 000 zł 

P 1.1.2 Zwiększenie innowacyjności podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich 1 000 000 zł 

CS 1.2 Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie zagospodarowania wolnego czasu 1 800 000 zł 

P 1.2.1 Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań  1 400 000 zł 

P 1.2.2 Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu 400 000 zł 

CO 2 Zapewnienie nowoczesnych usług oraz atrakcyjnej oferty turystyczno-kulturalnej 3 200 000 zł 

CS 2.1 Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór 1 400 000 zł 

P 2.1.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna Nyskiego Księstwa Jezior i Gór  200 000 zł 

P 2.1.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1 200 000 zł 

CS 2.2 Wykorzystanie materialnej i niematerialnej kultury lokalnej jako elementu rozwoju 1 800 000 zł 

P 2.2.1 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego  1 200 000 zł 

P 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych  600 000 zł 

BUDŻET OGÓŁEM 10 000 000 zł 

                                                           
49

 Grupa Robocza ds. LSR oraz Grupa Ekspertów. 
50

 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji…”. 
51

 Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Rozdziale VI. 
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Rozdział IX Plan komunikacji 
 

9.1. Cele działań komunikacyjnych 

 
Skuteczne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju wymaga realizacji dwóch strategicznych celów komunikacyjnych: 

1. Informowania mieszkańców, a zwłaszcza wnioskodawców, o realizacji LSR, 
2. Pozyskiwania informacji od mieszkańców, a zwłaszcza potencjalnych wnioskodawców, o ocenie wdrażania LSR. 

Oczywiście każdy z tych celów składa się z szeregu mniejszych celów operacyjnych, które zostały szczegółowo przedstawione w 
załączonym do LSR Planie komunikacji. Celom tym wyznaczono półroczny okres realizacji. 
Ad. 1) Informowanie o realizacji LSR prowadzone będzie zarówno na poziomie ogólnym (promocyjnym) jak i szczegółowym 
(„technicznym”). Efektem działań promocyjnych ma być przede wszystkim uświadomienie mieszkańcom samego faktu realizacji LSR 
oraz efektów realizowanych operacji. W natłoku informacji jakie codziennie docierają do mieszkańców bardzo trudne będzie 
wyróżnienie działalności LGD. Dlatego też, zakłada się formułowanie przekazu prostego i czytelnego, a jednocześnie odwołującego 
się do lokalnej sytuacji. Pomocne w tym ma być również wprowadzenie zasady cykliczności, zgodnie z którą kampanie informacyjne 
o naborach prowadzone będę na początku każdego roku. W przypadku tzw. działań „technicznych” informacje będą bardziej 
szczegółowe. Dotyczyć będą one zagadnień związanych z procesem wdrażania LSR i realizacji naborów, w tym na przykład 
informacji o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia. Informacje przekazywane wnioskodawcom doprowadzić mają zarówno do 
składania wniosków w naborach, jak i do maksymalnego ograniczenia ewentualnych błędów. 
Ad 2) Jakość pracy LGD, a tym samym jakość procesu wdrażania LSR, zależy również od umiejętności usuwania potencjalnych 
zagrożeń i błędów, a także wprowadzania działań korygujących. Warunkiem realizacji tych działań jest uzyskiwanie aktualnych 
informacji od grup docelowych LSR. Opracowany przez LGD Plan komunikacji zakłada bardzo intensywne działania w zakresie 
zbierania informacji od mieszkańców, zwłaszcza wnioskodawców i liderów opinii. Zebrane w ten sposób informacje staną się 
podstawą działań korygujących LGD oraz określonych w Planie komunikacji corocznych kampanii informacyjnych. Warto podkreślić, 
że działania te zostały zintegrowane z procesem ewaluacji i monitoringu opisanym w rozdziale XI. 
W celu zapewnienia skuteczności Planu komunikacyjnego każdemu z działań w nim wskazanych przypisano mierzalne wskaźniki 
zarówno na poziomie produktu (wskaźniki realizacji) jak i rezultatów (efekty działań). Stan realizacji wskaźników będzie 
monitorowany przez biuro LGD, a także oceniany w ramach ewaluacji okresowej i końcowej. 

 

9.2. Metody działań i grupy docelowe 

Odbiorców planowanych działań komunikacyjnych można podzielić na trzy podstawowe grupy docelowe: 
1. Mieszkańcy LSR - jest to grupa najszersza, a tym samym najtrudniejsza do realizacji skutecznych działań komunikacyjnych. 

Choć wszystkie z planowanych działań mogą trafić do ogółu mieszkańców, to jednak przede wszystkim dwa główne 
dedykowane są tej właśnie grupie. Jest to planowana na 2016 kampania promocyjna „Rusza LSR!”, oraz przewidziana w 2020 
kampania „5 lat LSR”. Dobór środków przekazu jest adekwatny do charakteru tak dużej grupy odbiorców i zakłada 
wykorzystanie mediów elektronicznych, papierowych oraz nowoczesnych i efektywnych narzędzi komunikacji w internecie.   

 

2. Wnioskodawcy (również potencjalni) - sukces wdrożenia LSR jest uzależniony od jakości działań komunikacyjnych 
realizowanych wobec tej właśnie grupy docelowej. Stąd właśnie na początku każdego roku realizowana będzie cykliczna 
kampania informacyjna adresowana do potencjalnych wnioskodawców. O ile informacje o poszczególnych naborach będą 
dostępne cały czas, to właśnie początek roku został wybrany jako moment szczególnie intensywnych działań informacyjnych 
skierowanych do podmiotów planujących ewentualne inwestycje. Wymogi programowe oraz konieczność realizacji wskaźników 
dotyczących zatrudnienia sprawiają, że wśród wnioskodawców szczególnie istotną podgrupą docelową będą podmioty tworzące 
miejsca pracy. Wybór narzędzi komunikacyjnych jest konsekwencją dotychczasowy doświadczeń LGD (informacje w gminach, 
spotkania) i rezultatem konsultacji społecznych, podczas których zwracano szczególną uwagę na mocniejsze wykorzystanie 
narzędzi internetowych (E-mailng, strony internetowe oraz portale społecznościowe). Wnioskodawcy są również podstawową 
grupą docelową w realizacji celu strategicznego nr 2 tj. pozyskania informacji o ocenie wdrażania LSR. W tym przypadku 
podstawowym narzędziem będą metody wykorzystywane już w konsultacjach społecznych LSR - ankieta oraz wywiady. 

 

3. Grupy defaworyzowane - to grup tych należą osoby o bardzo różnych preferencjach w zakresie metod komunikacyjnych. O ile 
osoby młode (<35) bardzo mocno domagały się podczas konsultacji społecznych komunikacji za pomocą internetu (zwłaszcza 
portale społecznościowe), o tyle osoby starsze (>55) wolą spotkania bezpośrednie lub informacje przekazywane przez 
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lokalnych liderów opinii (np.: KGW, OSP, sołtys). W przypadku niepełnosprawnych preferencje komunikacyjne zależą również 
przede wszystkim od wieku danej osoby. 

 

9.3. Działania korygujące 

Opracowany na potrzeby LSR Plan komunikacji powinien zapewnić skuteczną realizację strategii. Nie mniej jednak, istnieje ryzyko 
zaistnienia problemów z wdrażaniem LSR, a także potencjalnego pojawienia się sytuacji niesatysfakcjonującej akceptacji społecznej. 
Na wypadek takiej sytuacji LGD planuje podjęcie działań sprofilowanych, czyli takich w których informacja adresowana będzie nie 
tylko do ogólnej grupy docelowej, ale przede wszystkim do konkretnych osób - potencjalnych wnioskodawców i liderów opinii. W tym 
celu planuje się wykorzystanie narzędzi telemarketingowych, pozwalających na bezpośredni kontakt telefoniczny, a następnie 
spotkanie bezpośrednie z daną osobą. W przypadku braku skuteczności takich działań, zakłada się przeprowadzenie zewnętrznej 
ewaluacji doraźnej, której celem będzie zidentyfikowanie przyczyn problemów oraz określenie działań naprawczych. Działania 
korygujące opisane zostały również w załączonym do LSR Planie komunikacji.   

 
 

Rozdział X Zintegrowanie 
 
10.1. Opis sposobu integrowania  

Podejście zintegrowane w LSR jest wykorzystywane zarówno na etapie programowania jak i na etapie wdrażania strategii. W ramach 
tego pierwszego etapu zintegrowany charakter przejawia się przede wszystkim w samym sposobie formułowania celów i 
przedsięwzięć, zapewnieniu ich komplementarności i spójności. Dodatkowo, istotnym elementem zintegrowania był również udział 
przedstawicieli różnych sektorów i branż gospodarczych w procesie konsultacji społecznych. Etap wdrażania natomiast, zakłada 
zastosowanie różnych metod, zaangażowanie różnych sektorów i partnerów, a także branż działalności gospodarczej w całym 
okresie realizacji LSR. Właściwie wszystkie cele szczegółowe określone w LSR będą realizowane przy zastosowaniu podejścia 
zintegrowanego. Świadczy o tym ich spójność i kompleksowość, różnorodność wykorzystywanych metod, a także udział różnych 
sektorów, partnerów i branż. Potwierdzeniem tego jest zawarty poniżej opis podejścia zintegrowanego w ramach celów - 2.1 i 2.2.  
 

10.1.1. Zintegrowanie LSR na przykładzie celu 2.1  

Cel 2.1 Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór jest bezpośrednim odwołaniem do 
zidentyfikowanego w analizie SWOT problemu niedostatecznego wykorzystania potencjału turystycznego terenu LSR (patrz: SWOT 
W6 w kontekście S4 i S6).  
Integrowanie przedsięwzięć: spójność i kompleksowość  
Spójność obu przedsięwzięć określonych w ramach tego celu wynika z samego ich zakresu przedmiotowego - turystyki. Tworząc 
LSR założono, że wyeliminowanie określonych w SWOT problemów w obszarze turystyki wymaga działań kompleksowych, na trzech 
podstawowych poziomach interwencji - infrastrukturalnej, organizacyjnej i promocyjnej. Za działania infrastrukturalne odpowiada 
przedsięwzięcie 2.1.2. Planowane w ramach tego przedsięwzięcia operacje doprowadzić mają do zminimalizowania deficytów 
opisanych w obszarach W5 i W6 analizy SWOT. Działania „twarde” mają być uzupełnione również tzw. działaniami „miękkimi” - 
promocją i koordynacją zarządzania. Tym potrzebom dedykowane jest przedsięwzięcie 2.1.1. Oba opisane powyżej przedsięwzięcia 
odwołują się do różnego rodzaju braków (infrastrukturalne versus promocyjne) po to, aby w sposób jak najbardziej kompleksowy 
zwiększyć atrakcyjność turystyczną obszaru. Ta kompleksowość determinuje również przyjętą sekwencję interwencji, w której oba 
rodzaje działań stanowią wzajemne uzupełnienie w równoległych lub następujących po sobie ciągach czasowych.  
Integrowanie metod 
Realizacja celu szczegółowego 2.1 zakłada wykorzystanie trzech głównych metod interwencji: a) projektów konkursowych (przede 
wszystkim w ramach przedsięwzięcia 2.1.2), b) międzynarodowego projektu współpracy (2.1.1), c) operacji własnej - (2.1.1). 
Dodatkowo, o zintegrowanym podejściu do metodyki wdrażania LSR świadczy również fakt wykorzystywania zarówno operacji 
infrastrukturalnych (2.1.1), jak i promocyjnych (2.1.2).  
Integrowanie sektorów & partnerów 
We wdrażaniu celu szczegółowego 2.1 uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich sektorów: 
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a) sektor publiczny - zakłada się, że głównymi wnioskodawcami w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 będą jednostki publiczne.  
b) sektor społeczny - organizacje społeczne zaangażowane będą w realizację przedsięwzięcia 2.1.1. Warto przy tym 

podkreślić, że planowany w tym przedsięwzięciu projekt współpracy prowadzić będą organizacje z Polski i Czech. 
c) sektor gospodarczy - podmioty prowadzące działalność gospodarczą będą nie tylko mogły wnioskować o środki w ramach 

przedsięwzięcia 2.1.1, ale przede wszystkim są jedną z jego podstawowych grup docelowych. To właśnie podmioty aktywne 
w obszarze turystyki będą korzystały z efektów spójnej wizualizacji i oznakowania terenu oraz działań promocyjnych, 

d) mieszkańcy - ostateczną grupą docelową wszystkich działań, zarówno infrastrukturalnych jak i miękkich, będą mieszkańcy. 
Rozwój turystyki na terenie LSR wpłynie bowiem pozytywnie na rozwój gospodarczy (rynek pracy) oraz jakość życia.  

Realizacja celu 2.1 angażuje również bardzo różnych partnerów, co znakomicie ilustruje międzynarodowy projekt współpracy, który 
będzie realizowany przez partnera polskiego (Nyskie Księstwo Jezior i Gór) oraz czeskiego - (MAS Hrubý Jeseník). 
Integrowanie branż 
Podczas realizacji celu szczegółowego 2.1 zintegrowane zostaną między innymi następujące branże działalności gospodarczej: 

a) branża turystyczna (kod PKD:  sekcja N) - jako bezpośredni odbiorca działań promocyjnych w ramach 2.1.1 i pośredni 
beneficjent operacji infrastrukturalnych w 2.1.2, 

b) branża budowlana (kod PKD: sekcja F) - jako wykonawca inwestycji w 2.1.2, 
c) branża rekreacyjna (kod PKD: sekcja R) - jako odbiorca infrastruktury rekreacyjnej w 2.1.2, 
d) branża informatyczna (kody PKD: sekcja J) - jako wykonawca działań z zakresu marketingu internetowego w 2.1.1, 
e) branża wydawnicza (kod PKD: sekcja J) - jako wykonawca działań promocyjnych w 2.1.1, 
f) branża noclegowa (kod PKD: sekcja I) - jako bezpośredni odbiorca działań promocyjnych w ramach 2.1.1 i pośredni beneficjent 

operacji infrastrukturalnych w 2.1.2, 
 

10.1.2. Zintegrowanie na przykładzie celu 2.2  
  

Cel 2.2 Wykorzystanie materialnej i niematerialnej kultury lokalnej jako elementu rozwoju został sformułowany w odpowiedzi na 
zdiagnozowany podczas konsultacji społecznych problem niewykorzystywania i degradacji zasobów kulturalnych Nyskiego Księstwa 
Jezior i Gór (patrz: SWOT W3 i W6 w kontekście S1. S3 i S6).  
Integrowanie przedsięwzięć: spójność i kompleksowość  
Oba przedsięwzięcia określone dla celu 2.2 dotyczą obszaru szeroko rozumianej kultury. Dzięki temu, działania podejmowane w 
ramach celu są nie tylko spójne, ale powodują również efekt synergii, w tym kluczowym dla lokalnej tożsamości i świadomości 
obszarze. Skuteczna interwencja na polu kultury jest trudna z racji jej złożoności przedmiotowej i podmiotowej. Dlatego też, 
konieczne jest podejście kompleksowe łączące różne metody, podmioty i kierunki działania. Ta kompleksowość została wyrażona 
również w zakresie przedmiotowym każdego z przedsięwzięć. Przedsięwzięcie 2.2.2 dotyczy zachowania materialnego dziedzictwa 
lokalnego m.in. zabytków, budynków sakralnych, cmentarzy, małej architektury. Jest to więc obszar projektów „twardych”. 
Uzupełnieniem działań infrastrukturalnych jest przedsięwzięcie 2.2.2, dedykowane niematerialnemu dziedzictwu lokalnemu.              
W ramach tego obszaru planuje się tzw. działania „miękkie” - np.: promocję czy wymianę doświadczeń. Podobnie więc jak w 
przypadku celu szczegółowego 2.1, również i w ramach celu 2.2 zakłada się kompleksowość interwencji poprzez uzupełniające się 
działania infrastrukturalne i promocyjne. Podobieństwo to odnosi się również do przyjętej sekwencji interwencji, gdzie oba rodzaje 
działań stanowią wzajemne uzupełnienie w równoległych lub następujących po sobie ciągach czasowych.  
Integrowanie metod 
Realizacja celu szczegółowego 2.2 zakłada wykorzystanie czterech metod interwencji: a) projektów konkursowych (2.2.1 oraz 2.2.2), 
b) projektu współpracy (2.2.2), c) aktywizacji (2.2.2), d) projektu grantowego (2.2.2). 
Dodatkowo, o zintegrowanym podejściu do metodyki wdrażania LSR świadczy również fakt wykorzystywania zarówno operacji 
infrastrukturalnych (2.1.1), jak i promocyjnych (2.1.2).  
Integrowanie sektorów & partnerów 
We wdrażaniu celu szczegółowego 2.1 uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich sektorów: 

a) sektor publiczny - zakłada się, że jednostki publiczne będą wnioskodawcami w ramach przedsięwzięcia 2.2.1.  
b) sektor społeczny - doświadczenie z poprzedniego okresu programowania wskazują, że organizacje społeczne będą bardzo 

aktywnymi wnioskodawcami w obu przedsięwzięciach. Dodatkowo, przedsięwzięcie 2.2.2 realizowane będzie między innymi 
poprzez projekt współpracy prowadzony ze stowarzyszeniem spoza obszaru LSR. 

c) sektor gospodarczy - podmioty gospodarcze będą mogły wnioskować o środki w ramach przedsięwzięcia 2.2.2. Poza tym, 
doświadczenia lat 2007-13 wskazują, że inwestycje infrastrukturalne związane z zachowaniem dziedzictwa materialnego 
(m.in.: zabytki, obiekty sakralne) są istotnym czynnikiem rozwoju dla lokalnych firm budowlanych. 

http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/58.19.Z.html;jsessionid=AFC17B8C12A0E1DD9A414750B7B924C4
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/58.19.Z.html;jsessionid=AFC17B8C12A0E1DD9A414750B7B924C4
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d) mieszkańcy - ostateczną grupą docelową wszystkich działań, zarówno infrastrukturalnych jak i miękkich, będą mieszkańcy. 
Rozwój kultury na terenie LSR spowodować ma bowiem wzmocnienie ich świadomości i tożsamości lokalnej.  

Realizacja celu 2.2 angażuje również bardzo różnych partnerów, czego ilustracją jest między innymi projekt współpracy realizowany 
wspólnie z LGR „Opolszczyzna”. 

Integrowanie branż 
Podczas realizacji celu szczegółowego 2.2 zintegrowane zostaną między innymi następujące branże działalności gospodarczej: 

a) branża kulturalna (kod PKD: sekcja R) - jako wnioskodawca lub wykonawca operacji w ramach 2.2.1 lub 2.2.2, 
b) branża gastronomiczna (kody PKD: sekcja I) - jako wnioskodawca lub wykonawca operacji w ramach 2.2.2, 
c) branża przetwórcza (kod PKD: sekcja C) - jako wnioskodawca lub wykonawca operacji dotyczących produktów lokalnych w 

ramach 2.2.2, 
d) branża produkcyjna (kod PKD: sekcja C) - jako wnioskodawca lub wykonawca operacji dotyczących produkcji towarów 

promocyjnych i produktów lokalnych w ramach 2.2.2, 
e) branża handlowa (kod PKD: sekcja G) - jako dystrybutor produktów lokalnych i promocyjnych, 
f) branża budowlana (kod PKD: sekcja F) - jako wykonawca inwestycji w 2.2.1, 
g) branża informatyczna (kody PKD: sekcja J) - jako wnioskodawca lub wykonawca operacji z zakresu marketingu 

internetowego w 2.2.2, 
h) branża wydawnicza (kod PKD: sekcja J) - jako wnioskodawca lub wykonawca operacji z zakresu promocji w 2.2.2, 
i) branża turystyczna (kod PKD: sekcja N) - jako pośredni odbiorca działań promocyjnych (2.2.2) i infrastrukturalnych (2.2.1). 

 
 

10.2. Zgodność z innymi dokumentami planistycznymi  

Określone w LSR cele i przedsięwzięcia są zgodne z najważniejszymi dokumentami planistycznymi odnoszącymi się do obszaru 
Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Sposobem na zapewnienie tej zgodności był zarówno udział przedstawicieli lokalnych instytucji w 
konsultacjach społecznych, jak i szczegółowa analiza dostępnych materiałów, której streszczenie znajduje się poniżej.  
 

1. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020r. 
Wszystkie z celów i przedsięwzięć określonych w LSR są zgodne ze strategią województwa. Gwarancją tej spójności jest 
wykorzystanie jako celów ogólnych LSR dwóch celów strategicznych zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego.52: 

 Wielofunkcyjne obszary wiejskie (Cel strategiczny 10 w Strategii Województwa),  

 Zapewnienie nowoczesnych usług oraz atrakcyjnej oferty turystyczno-kulturalnej (Cel strategiczny 5 w Strategii 
Województwa).  

Przyjęcie jako celów ogólnych LSR celów strategicznych Opolszczyzny sprawia, że również wszystkie cele szczegółowe i 
przedsięwzięcia lokalnej strategii są zgodne z kierunkami interwencji określonymi na poziomie województwa.  
 

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
Już sama analiza osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego jednoznacznie wskazuje na spójność LSR z kierunkami 
działań województwa. Potwierdza to także zestawienie celów szczegółowych RPO.  

1. Cel gospodarczy LSR (1.1) wpisuje się w oś 1 Innowacje w gospodarce i oś 2 Konkurencyjna gospodarka. Co ciekawe obie 
te osie poprzez sposób formułowania swoich celów szczegółowych zwracają dużą uwagę na silnie zaakcentowaną w LSR 
kwestię innowacyjności (P 1.1.2).  

2. Obszar kultury opisany w LSR na poziomie celu 2.2 (przedsięwzięcia 2.2.1 i 2.2.2) jest natomiast odpowiednikiem osi 5 
Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

3. Turystyka, bardzo ważny dla LSR kierunek działania określony w celu 2.1 (oba przedsięwzięcia 2.1.1 i 2.1.2) jest również 
ściśle związany z osią 5. Jako to bowiem stwierdzają autorzy RPO: Wśród założeń podejmowanej interwencji wymienia się 
poprawę jakości świadczonych usług kulturowych oraz wzrost potencjału turystycznego.  

4. Określona w celu 1.2 LSR kwestia jakości życia i aktywności społecznej mieszkańców (przedsięwzięcia 1.2.1 i 1.2.2) jest 
odpowiedzią na oś 10 Infrastruktura społeczna.  

 
 

                                                           
52

 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020 r., Opole 2012. 

http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/58.19.Z.html;jsessionid=AFC17B8C12A0E1DD9A414750B7B924C4
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3. Strategia Rozwoju Wspólnoty Międzygminno-Powiatowej Ziemi Nyskiej na lata 2004-2015 
Opracowanie LSR zbiegło się w czasie z przygotowaniem nowej strategii powiatowej, więc LGD skorzystała z wciąż aktualnego 
dokumentu na lata 2004-15 (aktualizacja 2006). Już same założenia dokumentu, określone w ramach pól aktywności, wskazują na 
zgodność kierunków działania obu strategii. Spośród 8 pól aktywności 6 bezpośrednio koresponduje z kierunkami interwencji LSR: 

1. Gospodarka (m.in. transfer technologii, nowe dziedziny zatrudnienia) - do tego obszaru nawiązuje cel szczegółowy 1.1 LSR 
i oba tworzące go przedsięwzięcia (1.1.1 i 1.1.2). 

2. Rolnictwo i obszary wiejskie (m.in. wielofunkcyjny rozwój, rozwój obszarów wiejskich) - do tego obszaru nawiązują cele 
szczegółowe 1.1 i 1.2 LSR, a także wszystkie cztery składające się na nie przedsięwzięcia. 

3. Infrastruktura społeczna (m.in. modernizacja bazy sportowej) - do tego obszaru nawiązuje cel szczegółowy 1.2 LSR, a 
zwłaszcza przedsięwzięcie 1.2.1. 

4. Kultura (m.in. rozwój kultury) - do tego obszaru nawiązuje cel szczegółowy 2.2 LSR oraz oba tworzące go przedsięwzięcia 
(2.2.1 i 2.2.2). 

5. Turystyka (m.in. rozwój infrastruktury turystycznej) - do tego obszaru nawiązuje cel szczegółowy 2.1 LSR i oba tworzące go 
przedsięwzięcia (2.1.1 i 2.1.2). 

6. Współpraca międzyregionalna i transgraniczna (m.in. pogranicze polsko-czeskie) - do tego obszaru nawiązuje 
międzynarodowy projekt współpracy w przedsięwzięciu 2.1.1.   

 
4. Program promocji zatrudnienia na lata 2014 - 2020. Powiat Nyski 

Przygotowany przez PUP Nysa dokument zakłada realizację dwóch podstawowych celów: 
1. Objęcie programami i usługami PUP osób bezrobotnych znajdujących się w najbardziej niekorzystnym położeniu na rynku 

pracy - cel ten bezpośrednio koresponduje z celem szczegółowym 1.1 (oba przedsięwzięcia!) w wyniku, którego zakłada się 
tworzenie miejsc prac. Co więcej, LSR określając grupy defaworyzowane również odwołuje się do osób „znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnym położeniu na rynku pracy” , 

2. Wsparcie pracodawców w procesie rekrutacji - praktyczną realizacją tego celu stanowią działania przewidziane w ramach 
celu szczegółowego 1.1 LSR (przedsięwzięcie 1.1.1). 

 
5. Strategia rozwoju turystycznego pogranicza nysko-jesenickiego na obszarze Powiatu Nyskiego 

Właściwie każdy z 5 celów strategicznych, 14 celów kierunkowych i 35 celów operacyjnych zawartych w tym dokumencie wiąże się z 
celami określonymi w LSR. Wynika to przede wszystkim ze zgodności założeń obu dokumentów, traktujących turystykę jako 
kluczowy czynnik rozwoju regionu. Na szczególną uwagę zwraca jednak bezpośredni związek między celami: 

1. 2.2 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości turystycznej na Ziemi Nyskiej - cel 1.1 LSR (głównie 1.1.1, ale również 1.1.2), 
2. 4.1 Wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej - cel 2.1 LSR, a zwłaszcza 2.1.2, 
3. 5.3 Wzrost zatrudnienia w turystyce - cel 1.1 LSR (głównie przedsięwzięcie 1.1.1, ale również 1.1.2), 
4. 5.1 Aktywizacja społeczna dla turystyki - cel 1.2 LSR (przedsięwzięcie 1.2.2). 

 
6. Dokumenty planistyczne gmin 

Jak ilustrują to poniższe tabele wszystkie cele i przedsięwzięcia LSR są zgodne z następującymi dokumentami planistycznymi gmin.  
1. Strategia rozwoju gminy Głuchołazy, 
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik, 
3. Strategia Rozwoju Gminy Korfantów, 
4. Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023, 
5. Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na lata 2004-2020, 
6. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Paczków 2004-2013, 
7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Pakosławice, 
8. Strategia Rozwoju Gminy Skoroszyce na lata 2014-2023. 
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Tabela  36. Wykazanie zgodności z dokumentami planistycznymi gmin Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa.  

Cel / przedsięwzięcie Głuchołazy Kamiennik Korfantów Nysa 

CS 1.1 Poprawa dostępu do pozarolniczej 
działalności zarobkowej 

CS 153: Utrzymanie i rozwój 
miejscowego potencjału 
gospodarczego. 

SR 554: Tworzenie zakładów 
rzemieślniczych na terenie wiejskim 
gminy. 

CS 8.4: Aktywizacja gospodarcza 
gminy, z wykorzystaniem 
rozwiniętego potencjału usług 
zdrowotnych, wytwórczości i 
rozwiniętego rolnictwa. 
 

CS 1.1: Podniesienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
oraz stworzenie atrakcyjnych 
warunków do inwestowania i 
prowadzenia biznesu.  
CS 1.3: Poprawa sytuacji na rynku 
pracy.  

P 1.1.1 Wsparcie działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich 

P 1.1.2 Zwiększenie innowacyjności podmiotów 
gospodarczych na obszarach wiejskich 

CS 1.2 Poprawa jakości życia mieszkańców 
w zakresie zagospodarowania wolnego 
czasu 

CS 2: Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury technicznej i 
społecznej. 
CS 7: Budowa społeczeństwa 
obywatelskiego. 

SR 9: Rozwój funkcji mieszkaniowej 
głównie w Kamienniku, 
Cieszanowicach, Karłowicach 
Wielkich, Szklarach.  
 

CS 8.1: Dalsza aktywizacja 
społeczności i samorządu gminy w 
działaniach   prorozwojowych.  

CS 4.2: Rozwój przestrzenny 
obszarów wiejskich gminy Nysa jako 
funkcjonalnego zaplecza dla miasta.  

P 1.2.1 Tworzenie przestrzeni do wspólnych 
spotkań 

P 1.2.2 Organizacja atrakcyjnych form 
spędzania wolnego czasu 

CS 2.1 Zwiększenie atrakcyjności oferty 
turystycznej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór 

CS 3: Rozwój turystyki i 
agroturystyki w oparciu o 
posiadany potencjał i chronione 
środowisko naturalne. 

SR 7: Aktywizacja turystyczna 
(turystyka krajoznawcza, 
agroturystyka, in.). 
 

CS 8.6: kreowanie funkcji 
turystycznej i rekreacyjnej gminy. 

CS 3.1: Zapewnienie na terenie 
gminy wysokiej jakości infrastruktury 
technicznej i społecznej.  
CS 3.2: Efektywne wykorzystanie 
zasobów środowiska dla 
dynamizacji rozwoju gospodarczego 
i społecznego.  

P 2.1.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna 
NKJiG 

P 2.1.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej 

CS 2.2 Wykorzystanie materialnej i 
niematerialnej kultury lokalnej jako elementu 
rozwoju. 

CS 9: Rozwój potencjału 
kulturalnego i edukacyjnego. 

Kierunki i zasady ochrony wartości 
kulturowych (s. 39): 
- konserwacja i rewaloryzacja 
obiektów i terenów zabytkowych; 
- eksponowanie regionalnej 
odrębności terenu; 

CS 8.3: Zabezpieczenie środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego. 

CS 4.2: Rozwój przestrzenny 
obszarów wiejskich gminy Nysa jako 
funkcjonalnego zaplecza dla 
miasta..  P 2.2.1 Zachowanie materialnego dziedzictwa 

lokalnego 

P 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych 
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 CS - cel strategiczny.  
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 SR - szansa rozwojowa określona w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik. 
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Tabela  37. Wykazanie zgodności z dokumentami planistycznymi gmin Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce.  

Cel / przedsięwzięcie Otmuchów Paczków Pakosławice Skoroszyce 

CS 1.1 Poprawa dostępu do pozarolniczej 
działalności zarobkowej 

CS 1: Modernizacja i rozwój 
miejscowego potencjału 
gospodarczego. 
CS 3: Restrukturyzacja rolnictwa i 
rozbudowa sektora przetwórstwa 
rolno-spożywczego oraz 
wielofunkcyjny rozwój obszarów 
wiejskich. 

CS 2: Rozwój przedsiębiorczości i 
aktywna walka z bezrobociem. 

SR 3: Rozwoju funkcji 
produkcyjnych (przemysł, 
magazyny, giełdy towarowe, 
rzemiosło produkcyjne) w ramach 
stref aktywizacji gospodarczej w 
Pakosławicach i Prusinowicach.  
SR 7: Tworzeniu zakładów 
rzemieślniczych na terenie wiejskim 
gminy.  

CO55 4.3: Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości. 
CO 4.4: Podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy. 

P 1.1.1 Wsparcie działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich 

P 1.1.2 Zwiększenie innowacyjności podmiotów 
gospodarczych na obszarach wiejskich 

CS 1.2 Poprawa jakości życia mieszkańców 
w zakresie zagospodarowania wolnego 
czasu 

CS 5: Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury społecznej. 

CS 3: Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i sportowej na terenie 
gminy. 

SR 9: Rozwoju funkcji 
mieszkaniowej, głównie w 
Pakosławicach i Reńskiej Wsi.  

CO 3.1: Zwiększenie różnorodności 
form zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 
i młodzieży. 
CO 4.2: Wsparcie organizacji 
pozarządowych, stowarzyszeń i 
inicjatyw mieszkańców. 

P 1.2.1 Tworzenie przestrzeni do wspólnych 
spotkań 

P 1.2.2 Organizacja atrakcyjnych form 
spędzania wolnego czasu 

CS 2.1 Zwiększenie atrakcyjności oferty 
turystycznej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór 

CS 2: Rozwój turystyki na bazie 
posiadanego potencjału i walorów 
przyrodniczych. 

CS 3: Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i sportowej na terenie 
gminy. 

SR 8: Aktywizacja turystyczna 
(turystyka krajoznawcza, pobytowa, 
agroturystyka, budownictwo 
letniskowe, in.).  
 

CO 1.2: Budowa chodników i tras 
rowerowych. 
CO 1.8: Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury oświaty, kultury i 
sportu. 

P 2.1.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna 
NKJiG 

P 2.1.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej 

CS 2.2 Wykorzystanie materialnej i 
niematerialnej kultury lokalnej jako elementu 
rozwoju. 

CS 5: Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury społecznej. 

CS 1: Poprawa infrastruktury 
technicznej i komunalnej. 

Kierunki i zasady ochrony wartości 
kulturowych (s. 26): 
- konserwacja i rewaloryzacja 
obiektów i terenów zabytkow.; 
- adaptację obiektów i terenów o 
potencjalnych wartościach 
kulturowych. 
 

CO 3.3: Rozwój oferty usług 
kulturalnych dla różnych grup 
wiekowych. 

P 2.2.1 Zachowanie materialnego dziedzictwa 
lokalnego 

P 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych 
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Rozdział XI Monitoring i ewaluacja 
 

11.1. Zasady monitorowania i ewaluacji 

 

Okres wdrażania LSR obejmuje osiem lat, od roku 2016 do roku 2023. W tak długim okresie czasu bardzo prawdopodobne jest 
wystąpienie zdarzeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie biura LGD oraz samą realizację strategii. Aby zapewnić wysoką 
skuteczność i efektywność podejmowanych działań opracowano szczegółowe zasady monitoringu i ewaluacji.  
Zasady monitoringu zakładają stałe i systematyczne zbieranie oraz analizowanie informacji zarówno na temat funkcjonowania LGD 
oraz stanu realizacji LSR. Monitoring prowadzony będzie przez pracowników Biura LGD, których w procesie analizy danych 
wspomaga również Zarząd LGD. W ramach monitoringu gromadzone będą dane finansowe (zwłaszcza stan realizacji budżetu) oraz 
rzeczowe (przede wszystkim stan realizacji wskaźników LSR). Załączona do strategii procedura szczegółowo określa zakres 
przedmiotowy i podmiotowy monitoringu, rodzaj gromadzonych danych, a także sposób i okres pomiaru. Procedura określa również 
dane i wskaźniki, które będą zbierane przez cały okres wdrażania LSR. Poza samym gromadzeniem danych procedura określa 
również mechanizmy analizy i wykorzystywania wyników monitoringu. O ile monitoring jest procesem ciągłym, to ewaluacja LSR ma 
charakter przede wszystkim zaplanowany i okresowy. Nie mniej jednak, w przypadku sytuacji wyjątkowych lub kryzysowych 
opracowane przez LGD procedury zakładają również ewaluację doraźną. Celem ewaluacji jest ocena wartości interwencji publicznej 
w ramach LSR dokonana przy uwzględnieniu kryteriów skuteczności, efektywności, istotności, użyteczności i trwałości. Założono 
realizację czterech podstawowych rodzajów ewaluacji: ex ante, bieżącej, okresowej (ang. mid term) oraz ex post. 
Ewaluacja ex ante przeprowadzona została jeszcze na etapie przygotowania LSR. W ramach tej oceny sprawdzono jakość 
rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych LGD, zwłaszcza tych dotyczących funkcjonowania Biura i naboru wniosków. Poza tym, 
ewaluacja ex ante obejmowała również weryfikację istotności i spójności założonych celów. W tym celu wykorzystano wyniki 
konsultacji społecznych, analizę SWOT oraz metodę matrycy logicznej. 
Ewaluacja bieżąca realizowana będzie przez Biuro i Zarząd LGD w pierwszym kwartale każdego roku od 2017 do 2022. Okres 
oceny obejmować będzie wydarzenia z roku poprzedniego. Jej celem będzie systematyczna ocena stanu realizacji LSR i inicjowanie 
ewentualnych działań korygujących. Ewaluacja będzie miała zarówno charakter formatywny (funkcjonowanie Biura i Rady) jak i 
konkluzywny (wdrażanie LSR). Przy ocenie bieżącej szczególna uwaga zostanie zwrócona na realizację Planu działalności i Planu 
komunikacji oraz budżetu LSR. Szczegółowe informacje na temat elementów objętych ewaluacją oraz sposobu oceny znajdują się w 
procedurze monitoringu i ewaluacji stanowiącej załącznik do LSR.  
Ewaluacja okresowa planowana jest na II połowę 2018 roku. Po dwuletnim okresie wdrażania strategii dostępne będą zarówno 
wyniki dotychczas przeprowadzonych naborów jak i inne istotne dla oceny LGD dane z monitoringu. Okres oceny obejmować będzie 
wydarzenia od początku wdrażania LSR (2016) do czasu bezpośrednio poprzedzającego ewaluację okresową (2018). Co ważne, 
przeprowadzenie ewaluacji okresowej nastąpi jeszcze przed określoną w § 8 umowy ramowej oceną wykonania założonych 
wskaźników przez Urząd Marszałkowski. Tym samym, LGD będzie miała możliwość wprowadzenia ewentualnych działań 
korygujących przed oceną okresową Urzędu. Ewaluacja będzie miała zarówno charakter formatywny (funkcjonowanie Biura, Rady i 
Zarządu) jak i konkluzywny (wdrażanie LSR). Ocena obejmie zarówno aspekt finansowy jak i rzeczowy realizacji LSR. Planuje się, 
aby za przeprowadzenie ewaluacji odpowiedzialny był podmiot zewnętrzny, który dzięki swojej niezależności i kompetencjom dokona 
obiektywnej oceny funkcjonowania LGD i wdrażania LSR. Szczegółowe informacje na temat elementów objętych ewaluacją oraz 
sposobu oceny znajdują się w procedurze monitoringu i ewaluacji stanowiącej załącznik do LSR. 
Ewaluacja ex post zostanie przeprowadzona po zakończeniu wdrażania LSR w 2023r. Ocena obejmować będzie wydarzenia z 
całego okresu wdrażania strategii tj. lata 2016-2022. Celem badania będzie przede wszystkim ocena skuteczności i efektywności 
podjętych działań, oraz weryfikacja użyteczności i trwałości osiągniętych efektów w kontekście potrzeb obszaru LSR. Ewaluacja 
będzie miała zarówno charakter formatywny (funkcjonowanie Biura, Rady i Zarządu) jak i konkluzywny (wdrażanie LSR). Wśród 
elementów objętych ewaluacją znajdą się wszystkie określone w LSR wskaźniki rzeczowe i finansowe, a także objęte monitoringiem 
mierniki odnoszące się do funkcjonowania LGD. Podobnie jak w przypadku oceny okresowej ewaluację ex post przeprowadzi 
niezależny wykonawca zewnętrzny. Szczegółowe informacje na temat elementów oraz sposobu oceny znajdują się w procedurze 
monitoringu i ewaluacji stanowiącej załącznik do LSR. 
 

11.2. Kryteria ewaluacyjne 
 

Przy ocenie funkcjonowania LGD i realizacji LSR zastosowane zostaną następujące kryteria: 
1. Skuteczność: ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów i przedsięwzięć na podstawie określonych w LSR wskaźników. 

Zakłada się również ocenę skuteczności organów LGD w ramach ewaluacji formatywnej. Kryterium wykorzystane zostanie 
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podczas ewaluacji okresowej (2018r.) i ex post (2023r.). Dopuszcza się możliwość wykorzystania tego kryterium na potrzeby 
ewaluacji doraźnej, o ile wyniki monitoringu lub ocen zewnętrznych wskażą na potrzebę jej przeprowadzenia.  

2. Efektywność: porównanie uzyskanych efektów z poniesionymi nakładami. Kryterium zostanie wykorzystane zarówno do oceny 
realizacji LSR jak i funkcjonowania Biura w ramach ewaluacji okresowej (2018r.) i ex post (2023r.). 

3. Istotność: właściwe sformułowanie celów w kontekście potrzeb obszaru LSR. Kryterium weryfikuje czy cele i przedsięwzięcia 
oraz odpowiadające im wskaźniki rzeczywiście stanowią właściwą odpowiedź na zidentyfikowane problemy lub szanse 
rozwojowe. Kryterium zostało już wykorzystane w ramach ewaluacji ex ante LSR.  

4. Użyteczność: właściwe sformułowanie celów w kontekście potrzeb obszaru LSR. Zarówno „istotność” jak i „użyteczność” 
polegają na ocenie zasadności określonych w LSR celów. O ile jednak „istotność” to kryterium wykorzystane podczas ewaluacji 
ex ante, to „użyteczność” zastosowanie zostanie podczas ewaluacji okresowej (2018r.) i ex post (2023r.). 

5. Trwałość: ocena prawdopodobieństwa tego czy osiągnięte zmiany lub korzyści będą nadal kontynuowane. Kryterium 
wykorzystane zostanie do oceny realizacji LSR w ramach ewaluacji okresowej (2018r.) i ex post (2023r.). 

 
 

11.3. Wykorzystanie wyników monitoringu i ewaluacji  

Informacje uzyskane z ewaluacji i monitoringu wykorzystane zostaną w następujący sposób: 
1. Realizacja celu poznawczego - głównym celem monitoringu i ewaluacji będzie zwiększenie wiedzy LGD oraz 

zainteresowanych interesariuszy na temat mechanizmów wdrażania LSR i poszczególnych operacji oraz uzyskanie informacji 
dotyczącej efektów strategii, jej sukcesów i niepowodzeń. Wiedza uzyskana w trakcie monitoringu i ewaluacji ma pomóc w 
wypracowywaniu decyzji strategicznych przez LGD. Dodatkowo, w ramach realizacji Planu komunikacji, informacje będące 
wynikiem ewaluacji będą przedstawiane mieszkańcom obszaru LSR. 

2. Realizacja celu instrumentalnego - głównym celem monitoringu i ewaluacji w podejściu instrumentalnym będzie 
wykorzystanie jej wyników i rezultatów do podejmowania decyzji związanych z realizowanymi operacjami jak i samą strategią. 
Uzyskane z ewaluacji dane będą miały kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotyczących działań promocyjno-
informacyjnych (przede wszystkim wśród wnioskodawców), decyzji finansowych (wybór projektów w kontekście założonych 
wskaźników) jak i decyzji organizacyjnych (proces decyzyjny i obsługa administracyjna w LGD). Opracowana na potrzeby 
realizacji LSR procedura monitoringu i ewaluacji zakłada bieżące gromadzenie danych z monitoringu i ich szczegółową analizę 
przez Zarząd co najmniej raz na kwartał.  
 

 

Rozdział XII Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
 

W dniu 12 listopada 2015r. LGD zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z wnioskiem56 o stwierdzenie 
czy istnieje konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Jako podstawę prawną do złożenia wniosku zastosowano artykuł 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W 
przedstawionej do RDOŚ dokumentacji przedstawiono główne cele Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podkreślono zgodność LSR z 
dokumentami, które już zostały poddane pozytywnej weryfikacji w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - 
Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020r.oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r. 
Załącznikiem do złożonego wniosku były: 

1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na 2014-2020 obejmującej tereny gmin: 
Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce w oparciu o informacje o których 
mowa w art. 49. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  

2. Analiza SWOT dla Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Na wniosek RDOŚ, Lokalna Grupa Działania złożyła w dniu 23 listopada 2015r. uzupełnienie do wniosku w zakresie informacji o 
braku w LSR przedsięwzięć mogących w sposób rzeczywisty lub potencjalny znacząco oddziaływać na środowisko. 
W piśmie nr WOOŚ 411.2.100.2015.ER z dnia 24 listopada 2015r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu stwierdziła 
brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalna 
Strategia Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020”.  
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 Pismo: NKJiG.KW.206.427.11.2015 
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Załącznik nr 1: Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  
 

I. Procedura reguluje zasady i tryb aktualizacji treści Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej w perspektywie finansowej 2014 – 2020. 
II. Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają: 

1) Procedura – niniejsza Procedura; 
2) LGD – Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór; 
3) Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór; 
4) Rada – Rada Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór; 
5) Walne Zebranie Członków – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór; 
6) LSR – Lokalna Strategia Rozwoju realizowana na podstawie umowy ramowej z Zarządem Województwa Opolskiego; 
7) ustawa o RLKS –ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378); 
8) zarząd województwa – Zarząd Województwa Opolskiego;  
9) aktualizacja – zmiana treści LSR dokonywana w trakcie jej realizacji. 

 

1. Aktualizacja może mieć miejsce w trakcie realizacji LSR, to jest po zawarciu z Samorządem Województwa umowy ramowej. 
2. Projekt aktualizacji LSR przygotowuje Zarząd. 
3. Przesłanką do przygotowania przez Zarząd projektu aktualizacji LSR może być w szczególności: 

1) zmiana w przepisach prawnych, istotnych z punktu widzenia wdrażania LSR; 
2) wydanie przez Instytucję Zarządzającą dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wytycznych 

mających wpływ na realizację LSR;  
3) wyniki realizacji LSR – niski stopień osiągnięcia założonych w LSR wskaźników; 
4) uwagi dotyczące treści LSR oraz związanych z nią dokumentów, zgłaszane przez Biuro LGD, członków Rady lub 

wnioskodawców biorących udział w naborach i konkursach przeprowadzanych przez LGD w związku z wdrażaniem LSR. 
1) Zarząd konsultuje treść projekt zmiany kryteriów lub aktualizacji LSR z Radą, członkami LGD i lokalną społecznością. 

 Konsultacje z Radą polegają na przesłaniu do Przewodniczącego Rady projektu aktualizacji LSR oraz wyznaczeniu 
terminu na ustosunkowanie się do tego projektu. Przewodniczący Rady konsultuje treść projektu zmian z Członkami 
Rady i w terminie wyznaczonym przez Zarząd przedstawia pisemne stanowisko Rady na ten temat.  

 Konsultacje z Członkami LGD i lokalną społecznością polegają na: 
1) opublikowaniu na stronie internetowej LGD projektu zmiany kryteriów wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian, z 

możliwością zgłaszania przez zainteresowane osoby drogą elektroniczną uwag do projektu; 
2) przeprowadzeniu co najmniej jednego otwartego spotkania informacyjno konsultacyjnego dotyczącego aktualizacji LSR – 

Zarząd podejmuje starania, by informacja o spotkaniu dotarła do przedstawicieli grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR; 

 W przypadku konieczności terminowego wprowadzenia w życie aktualizacji LSR (np. konieczność niezwłocznego 
uwzględnienia wytycznych wydanych przez Instytucję Zarządzającą dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 - 2020), Zarząd może ograniczyć proces konsultacji społecznych, jednak w każdym wypadku na stronie 
internetowej LGD powinien zostać opublikowany projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian i 
wskazaniem sposobu i terminów zgłaszania uwag do przedstawionej propozycji. 

4. Zarząd analizuje uwagi zgłoszone w procesie konsultacji opisanym w pkt 4 Procedury. 
5. Po dokonaniu analizy zgłoszonych uwag i ewentualnym wprowadzeniu stosownych zmian w projekcie aktualizacji LSR, Zarząd 

zwołuje Walne Zebranie Członków w celu podjęcia uchwały zatwierdzającej proponowane zmiany.  

 W informacji dotyczącej zwołania Walnego Zebrania podaje się informację o tym, że w trakcie Zebrania zostanie poddany pod 
dyskusję i głosowanie projekt Zarządu dotyczący aktualizacji LSR. W informacji takiej wskazuje się również miejsce na stronie 
internetowej LGD, w którym umieszczono ten projekt. 

6. Walne Zebranie Członków podejmuje warunkową uchwałę w przedmiocie aktualizacji LSR. Uchwała wchodzi w życie pod 
warunkiem akceptacji zmian przez zarząd województwa. 

7. W przypadku podjęcia warunkowej uchwały, o której mowa w pkt 7 Procedury, Zarząd opracowuje wniosek do zarządu 
województwa dotyczący aktualizacji LSR a następnie występuje do zarządu województwa z tym wnioskiem. Do wniosku dołącza 
się kopię warunkowej uchwały WZC. 

8. W przypadku zaakceptowania projektu aktualizacji LSR przez zarząd województwa, Zarząd podejmuje działania mające na celu: 
1) umieszczenie na stronie internetowej LGD informacji o zaakceptowaniu przez zarząd województwa projektu aktualizacji LSR 

i spełnieniu się warunku wejścia w życie uchwały, o której mowa w pkt 7 Procedury, 
2) dokonanie zmian na stronie internetowej LGD, w celu dostosowania opublikowanych treści do zaktualizowanej LSR; 
3) przeszkolenie członków Rady i pracowników Biura w zakresie znajomości zaktualizowanej LSR. 
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Załącznik nr 2: Budżet LSR 

 

Tabela  38. Budżet LSR 

Zakres wsparcia 
Wsparcie finansowe PROW 

(PLN) 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b Rozporządzenia nr 1303/2013)     10 000 000 zł  

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c Rozporządzenia nr 1303/2013)        200 000 zł  

Koszty bieżące i Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. d oraz e Rozporządzenia nr 1303/2013)      2 250 000 zł  

RAZEM     12 450 000 zł  

 

Tabela  39. Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

  Wkład EFRROW Budżet państwa 
Wkład własny będący 
wkładem krajowych 

środków publicznych 
RAZEM 

Beneficjenci inni niż jednostki sektora 
finansów publicznych 

4 135 950 zł 2 364 050 zł 
 

6 500 000 zł 

Beneficjenci będący jednostkami sektora 
finansów publicznych 

2 227 050 zł 
 

1 272 950 zł 3 500 000 zł 

RAZEM 6 363 000 zł 2 364 050 zł 1 272 950 zł 10 000 000 zł 
 

 

Załącznik nr 3: Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu 

 

§ 1 Ewaluacja 
1. Ocena funkcjonowania LGD i wdrażania LSR dokonywana jest w ramach: 

1) ewaluacji bieżącej - w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku, w okresie od roku 2017 do roku 2022; 
2) ewaluacji okresowej - w terminie do końca 2018 roku; 
3) ewaluacji ex post - w terminie do 30 czerwca 2023 roku. 

2. Ewaluacja bieżąca prowadzona jest przez Biuro i Zarząd LGD, 
3. Decyzję o wyborze wykonawcy ewaluacji okresowej i ex post podejmuje Zarząd. 
4. Tabela nr 1 określa szczegółowe informacje na temat: 

1) elementów wdrażania LSR, które będą podlegać ewaluacji,  
2) kryteriów, na podstawie których będzie przeprowadzana ewaluacja,  
3) czasu, sposobu i okresu objętego pomiarem.  

5. Tabela nr 2 określa szczegółowe informacje na temat: 
1) elementów funkcjonowania LGD, które będą podlegać ewaluacji,  
2) kryteriów, na podstawie których będzie przeprowadzana ewaluacja,  
3) czasu, sposobu i okresu objętego pomiarem.  

 

§ 2 Monitoring 
1. Monitoring funkcjonowania LGD i wdrażania LSR prowadzony jest w sposób ciągły w okresie realizacji umowy o warunkach i 

sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego.  
2. W przeciągu 14 dni po zakończeniu kwartału Zarząd otrzymuje raport monitoringowy, stanowiący załącznik do Regulaminu Biura. 
3. Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu jest Kierownik Biura.  
4. Tabela nr 3 określa szczegółowe informacje na temat: 

1) elementów wdrażania LSR, które będą podlegać monitoringowi,  
2) czasu, sposobu i okresu objętego pomiarem.  

5. Tabela nr 4 określa szczegółowe informacje na temat: 
1) elementów funkcjonowania LGD, które będą podlegać monitoringowi,  
2) czasu, sposobu i okresu objętego pomiarem.  

6. Zmiana zakresu informacji objętych monitoringiem wymaga zgody Zarządu. 
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Tabela  40. Ewaluacja wdrażania LSR 

Kiedy? Termin Co? Zakres danych Jak? Źródło danych Kto? Wykonawca 

Ewaluacja bieżąca 
I kwartał każdego 
roku: 2017-2022 
Okres oceny: rok 

poprzedni. 

1) Stan realizacji celów i przedsięwzięć - ocena skuteczności. 2) Wybór i ocena operacji, 
kryteria wyboru - przejrzystość i powtarzalność, analiza uwag. 3) Realizacja budżetu - zgodność 
z umową i LSR. 4) Realizacja Planu działalności - legalność, ocena skuteczności. 5) Realizacja 
Planu komunikacji - zgodność z umową i LSR, ocena skuteczności. 6) Realizacja zasady 
partycypacji - zgodność z LSR i oczekiwaniami społecznymi. 

 Analiza dokumentacji i danych z 
monitoringu. 

 Biały wywiad - analiza medialna.  

 Opinie Zarządu, Rady i Komisji 
Rewizyjnej. 

Wewnętrzny 
ewaluator - Biuro 
LGD & Zarząd. 
 
 

Ewaluacja 
okresowa 

II połowa 2018 
Okres oceny: 2016-

2018 

1) Stan realizacji celów i przedsięwzięć - ocena skuteczności i użyteczności. 2) Wpływ 
wdrażania LSR na stan realizacji celów przekrojowych UE. 3) Sposób wyboru i oceny operacji, 
kryteria wyboru - przejrzystość i powtarzalność, opinie wnioskodawców - ocena skuteczności i 
efektywności. 4) Realizacja budżetu - legalność, ocena efektywności. 5) Realizacja Planu 
działalności - zgodność z umową i LSR, ocena skuteczności. 6) Realizacja Planu komunikacji - 
zgodność z umową i LSR. Analiza działań korygujących. 6) Realizacja zasady partycypacji - 
zgodność z LSR i oczekiwaniami społecznymi. 

 Analiza dokumentacji i monitoringu. 

 Biały wywiad - analiza medialna.  

 Badanie ankietowe.  

 Wywiady indywidualne. 

 Warsztaty moderowane. 

Zewnętrzny 
ewaluator przy 
zastosowaniu 
elementów 
ewaluacji 
partycypacyjnej. 

Ewaluacja ex post 
I połowa 2023 

Okres oceny: 2016-
2022 

1) Stan realizacji celów i przedsięwzięć - ocena skuteczności, użyteczności i trwałości. 2) 
Wpływ wdrażania LSR na stan realizacji celów przekrojowych UE. 3) Sposób wyboru i oceny 
operacji, kryteria wyboru - przejrzystość i powtarzalność procesu, opinie wnioskodawców - 
ocena skuteczności i efektywności. 4) Realizacja budżetu - zgodność z umową i LSR, ocena 
efektywności. 5) Realizacja Planu działalności - zgodność z umową i LSR, skuteczność. 6) 
Realizacja Planu komunikacji i partycypacyjności - ocena skuteczności i legalności.  

 Analiza dokumentacji i monitoringu. 

 Biały wywiad - analiza medialna  

 Badanie ankietowe.  

 Wywiady indywidualne. 

 Warsztaty moderowane. 

Zewnętrzny 
ewaluator przy 
zastosowaniu 
elementów 
ewaluacji 
partycypacyjnej. 

 

Tabela  41. Ewaluacja funkcjonowania LGD 

Kiedy? Termin Co? Zakres danych Jak? Źródło danych Kto? Wykonawca 

Ewaluacja bieżąca 
I kwartał w 2017-22 
Okres oceny: rok 

poprzedni. 

1) Biuro LGD: realizacja umowy ramowej i regulacji wewnętrznych LGD, jakość i efektywność 
usług doradczych, działania w zakresie animacji lokalnej, współpracy i polityki informacyjnej, 
efektywność poszczególnych pracowników i Biura jako całości. 2) Rada: frekwencja, spójność i 
rzetelność stosowania regulacji wewnętrznych. 

 Analiza dokumentacji i monitoringu. 

 Opinie Zarządu, Komisji Rewizyjnej 
i Rady. 

Wewnętrzny 
ewaluator - Biuro 
LGD & Zarząd. 

Ewaluacja 
okresowa 

II połowa 2018 
Okres oceny: 2016-

2018 

1) Biuro LGD: realizacja umowy ramowej i regulacji wewnętrznych, jakość i efektywność usług 
doradczych, działania dot. animacji lokalnej, współpracy i polityki informacyjnej, 2)  
Funkcjonowanie Biura, Rady i Zarządu, a stan realizacji celów i przedsięwzięć. 3) 
Funkcjonowanie Biura, Rady, a wybór i ocena operacji, 4) Funkcjonowanie Biura i Zarządu, a 
realizacja budżetu i Planu działalności, 5) Funkcjonowanie Biura, a realizacja Planu komunikacji 
i partycypacyjności. 

 Analiza dokumentacji i monitoringu. 

 Biały wywiad - analiza medialna.  

 Badanie ankietowe.  

 Wywiady indywidualne. 

 Warsztaty moderowane. 

Zewnętrzny 
ewaluator przy 
zastosowaniu 
elementów 
ewaluacji 
partycypacyjnej. 
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Kiedy? Termin Co? Zakres danych Jak? Źródło danych Kto? Wykonawca 

Ewaluacja ex post 
I połowa 2023 

Okres oceny: 2016-
2022 

1) Biuro LGD: realizacja umowy ramowej i regulacji wewnętrznych; jakość i efektywność usług 
doradczych; działania w zakresie animacji lokalnej, współpracy i komunikacji, 2) Funkcjonowanie 
Biura, Rady i Zarządu, a stan realizacji celów i przedsięwzięć. 3) Funkcjonowanie Biura, Rady, a 
wybór i ocena operacji, 4) Funkcjonowanie Biura i Zarządu, a realizacja budżetu i Planu 
działalności, 5) Funkcjonowanie Biura, a realizacja Planu komunikacji i zasady partycypacji. 

 Analiza dokumentacji monitoringu. 

 Biały wywiad - analiza medialna.  

 Badanie ankietowe.  

 Wywiady indywidualne. 

 Warsztaty moderowane. 

Zewnętrzny 
ewaluator przy 
zastosowaniu 
elementów 
ewaluacji 
partycypacyjnej. 

 

Tabela  42. Monitoring wdrażania LSR 

Kiedy? Termin Co? Zakres danych Jak? Źródło danych Kto? Wykonawca 

Na bieżąco. 
Raportowanie do 

Zarządu co kwartał 

1) Realizacja wskaźników celów i przedsięwzięć LSR (dezagregacja: grupy defaworyzowane, gminy), 2) Stan 
realizacji budżetu LSR, 3) Liczba rozwiązanych umów o dofinansowanie (dezagregacja: grupy defaworyzowane, 
gminy), 4) Liczba podpisanych umów o dofinansowanie 5) Stan realizacji projektów współpracy. 

Dane własne LGD, 
zbierane przez 
Biuro. 

Biuro LGD. 

 

Tabela  43. Monitoring funkcjonowania LGD 

Kiedy? Termin Co? Zakres danych Jak? Źródło danych Kto? Wykonawca 

 

Na bieżąco. 
 

Raportowanie do 
Zarządu co kwartał 

1. Efektywność usług doradczych - liczba usług doradczych, liczba wniosków, na które świadczono usługi 
doradcze, % wniosków, na które świadczono usługi doradcze i które zostały wybrane, 

2. Intensywność animacji lokalnej i współpracy: liczba publikacji pracowników LGD (tradycyjnych i w przestrzeni 
wirtualnej), liczba odwiedzających stronę internetową i fanpage LGD, liczba organizowanych przez LGD spotkań 
i ich uczestników, liczba wydarzeń, w których LDG wystąpiła w roli wystawcy, liczba skarg złożonych do Biura, 
stan realizacji wskaźników określonych w Planie komunikacji, 

3. Realizacja budżetu na koszty bieżące i aktywizację. 
4. Frekwencja na posiedzeniach Rady, 
5. Liczba złożonych i odrzuconych wniosków (dezagregacja: grupy defaworyzowane, gminy), 
6. Liczba złożonych odwołań, 
7. Odsetek operacji, na które przyznano pomoc w stosunku do wniosków wybranych przez LGD, 

8. Średnia liczba wniosków o przyznanie pomocy przypadająca na 1 pracownika Biura, 
9. Zgodność ogłaszania konkursów z harmonogramem. 

Dane własne LGD, 
zbierane przez 
Biuro. 

Biuro LGD. 
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Załącznik nr 4: Plan działania 
C

E
L 

O
G

Ó
L

N
Y

 1
  Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 

Program 

Poddziała
nie 

/zakres 
Programu 

Nazwa wskaźnika 

Wartoś
ć z 

jedn. 
miary  

% realizacji 
wskaźnika 

narastająco  

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary  

% 
realizacji 
wskaźnik.
narastają

co  

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

Wartoś
ć z 

jedn. 
miary 

% 
realizacji 
wskaźnik.
narastają

co 

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

Razem 
wartość 

wskaźnik
ów 

Razem 
planowane 

wsparcie w PLN 

Cel szczegółowy 1.1: Poprawa dostępu do pozarolniczej działalności zarobkowej  PROW   

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 1
.1

.1
:  

Liczba operacji polegających 
na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa. 

2 sztuki 40% 

2 000 000  

2 sztuki 80% 

1 600 000  

1 
sztuka 

100% 

 400 000  

5 

  4 000 000  

PROW 

Realizacja 
LSR 

Liczba operacji polegających 
na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa. 

6 sztuk 50% 5 sztuk 92% 
1 

sztuka 
100% 12 

Liczba podmiotów 
gospodarczych, które dzięki 
wsparciu LSR utworzyły lub 
utrzymały miejsce pracy. 

8 sztuk 47% 7 sztuk 88% 2 sztuki 100% 17 

Liczba spotkań informacyjno- 
konsultacyjnych LGD z 
mieszkańcami  

8 sztuk 33,33%  8 000  5 sztuk 66,66% 5 000  2 sztuki 100% 2 000  15  15 000  
Aktywizac

ja 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 1
.1

.2
:  

Liczba operacji 
ukierunkowanych na 
innowacje 

2 sztuki 40% 

 400 000  

3 sztuki 100% 

 600 000  

0 sztuk 100% 

         -   

5 

 1 000 000  
Realizacja 

LSR Liczba podmiotów 
gospodarczych, które dzięki 
wsparciu z LSR wprowadziły 
rozwiązania innowacyjne. 

2 sztuki 40% 3 sztuki 100% 0 sztuk 100% 5 

Razem cel szczegółowy 1.1   2 408 000    2 205 000     402 000      5 015 000    

Cel szczegółowy 1.2: Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie zagospodarowania wolnego czasu PROW   
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C
E

L 
O

G
Ó

L
N

Y
 1

  Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 

Program 

Poddziała
nie 

/zakres 
Programu 

Nazwa wskaźnika 

Wartoś
ć z 

jedn. 
miary  

% realizacji 
wskaźnika 

narastająco  

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary  

% 
realizacji 
wskaźnik.
narastają

co  

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

Wartoś
ć z 

jedn. 
miary 

% 
realizacji 
wskaźnik.
narastają

co 

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

Razem 
wartość 

wskaźnik
ów 

Razem 
planowane 

wsparcie w PLN 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 1
.2

.1
: 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych dzięki 
wsparciu z LSR obiektów 
przeznaczonych na spotkania 
lokalnych społeczności. 

4 sztuki 50% 

 600 000  

4 sztuki 100% 

 800 000  

0 sztuk 100% 

         -   

8 

1 400 000  

PROW 

Realizacja 
LSR 

Liczba podmiotów 
działających w sferze kultury, 
które otrzymały wsparcie w 
ramach realizacji LSR 

4 sztuki 50% 4 sztuki 100% 0 sztuk 100% 8 
Realizacja 

LSR 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
i

e 
1.

2.
2:

 

Liczba zorganizowanych 
dzięki wsparciu z LSR 
spotkań lokalnych 
społeczności. 
 

 

5 sztuk 25%  250 000  
15 

sztuk 
75%  150 000  0 sztuk 100%     -   20  400 000  

Realizacja 
LSR 

Razem cel szczegółowy 1.2    850 000     950 000       -       1 800 000    

Razem cel ogólny    3 258 000     3 155 000     402 000      6 815 000    

Razem LSR    5 366 000    4 460 000     404 000     10 230 000    

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 
% budżetu pod-nia 

Realizacja LSR 

    5 000 000  50,00% 
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C
E

L 
O

G
Ó

LN
Y

 2
 Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 

Program 
Poddziałani

e /zakres 
Programu Nazwa wskaźnika 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary  

% realizacji 
wskaźnika 

narastająco  

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary  

% 
realizacji 
narastają

co  

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

Wartość 
z 

jednostką 
miary  

% 
realizacji 
narastają

co  

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

Razem 
wartość 

wskaźnik
ów 

Razem 
planowane 
wsparcie w 

PLN 

Cel szczegółowy 2.1: Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór  PROW   

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 2
.1

.1
: S

pó
jn

a 
i w

id
oc

zn
a 

of
er

ta
 tu

ry
st

yc
zn

a 

N
ys

ki
eg

o 
K

si
ęs

tw
a 

Je
zi

or
 i 

G
ór

  

Liczba obiektów turystycznych 
objętych jednolitym systemem 
wizualizacji. 

40 
sztuk 

53% 

 100 000  

35 
sztuk 

100% 

   100 000  

0 sztuk 100% 

            -   

75 

   200 000  

PROW 

Realizacja 
LSR Liczba stron w przestrzeni 

wirtualnej uczestniczących w 
promocji oferty turystycznej 
NKJiG. 

10 
sztuk 

50% 
10 

sztuk 
100% 0 sztuk 100% 20 

Liczba przygotowanych 
projektów współpracy. 

1 
sztuka 

100% 

 100 000  

0 100% 
 Po roku 

2018 LGD 
planuje 

realizować 
projekt 

współpracy 
ponad 

gwarantow
any limit 

2%.  

0 sztuk 100% 

            -   

1 

 100 000  
Projekt 

współpracy 

Liczba zrealizowanych 
projektów współpracy w tym 
projektów współpracy 
międzynarodowej. 

1 
sztuka 

100% 0 100% 0 sztuk 100% 1 

Liczba LGD uczestniczących 
w projektach współpracy. 

2 sztuki 100% 0 100% 0 sztuk 100% 2 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
i

e 
2.

1.
2 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych dzięki 
wsparciu z LSR obiektów 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej. 

4 sztuki 50%  600 000  4 sztuki 100%  600 000  0 sztuk 100%             -   8   1 200 000  
Realizacja 

LSR 

Razem cel szczegółowy 2.1   800 000 
 

700 000 
 

- 
 

1 500 000   

Cel szczegółowy 2.2: Wykorzystanie materialnej i niematerialnej kultury lokalnej jako elementu rozwoju  PROW   

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
i

e 
2.

2.
1

 

Liczba obiektów dziedzictwa 
lokalnego poddanych dzięki 
wsparciu z LSR pracom 
konserwatorskim lub 
restauratorskim. 

3 sztuki 50%  600 000  3 sztuki 100%  600 000  0 sztuk 100%             -   6  1 200 000  PROW 
Realizacja 

LSR 
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C
E

L 
O

G
Ó

LN
Y

 2
 Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 

Program 
Poddziałani

e /zakres 
Programu Nazwa wskaźnika 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary  

% realizacji 
wskaźnika 

narastająco  

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary  

% 
realizacji 
narastają

co  

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

Wartość 
z 

jednostką 
miary  

% 
realizacji 
narastają

co  

Planowane 
wsparcie w 

PLN 

Razem 
wartość 

wskaźnik
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Razem 
planowane 
wsparcie w 

PLN 
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Liczba wydarzeń promujących 
kulturę, produkty lokalne, 
które otrzymały wsparcie w 
ramach LSR. 

23 
sztuki 

100% 

 600 000  

0 sztuk 100% 

            -   

0 sztuk 100% 

            -   

23 

  600 000  

Liczba podmiotów 
działających w sferze kultury, 
które otrzymały wsparcie w 
ramach realizacji LSR  

23 
sztuki 

100% 0 sztuk 100% 0 sztuk 100% 23 

Liczba spotkań informacyjno-
konsultacyjnych LGD z 
mieszkańcami  

8 sztuk 33,33%  8 000  5 sztuk 66,66%  5 000  2 sztuki 100% 2 000  15  15 000  
Aktywizacj

a 

Liczba przygotowanych 
projektów współpracy  

1 
sztuka 

100% 

100 000  

0 sztuk 100% 
 Po roku 

2018 LGD 
planuje 

realizować 
projekt 

współpracy 
ponad 

gwarantow
any limit 

2%.  

0 sztuk 100% 

            -   

1 

 100 000  
Projekt 

współpracy 

Liczba zrealizowanych 
projektów współpracy  

1 
sztuka 

100% 0 sztuk 100% 0 sztuk 100% 1 

Liczba LGD uczestniczących 
w projektach współpracy  

2 sztuki 100% 0 sztuk 100% 0 sztuk 100% 2 

Razem cel szczegółowy 2.2   1 308 000 
 

605 000 
 

2 000 
 

1 915 000   

Razem cel ogólny   2 108 000 
 

1 305 000 
 

2 000 
 

3 415 000   

Razem LSR   5 366 000 
 

4 460 000 
 

404 000 
 

10 230 000   

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 
% budżetu pod-nia 

Realizacja LSR 

    5 000 000  50,00% 
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Załącznik nr 5: Plan komunikacji 
 

Tabela  44. Plan komunikacji 

Termin Cel komunikacji Działanie 
komunikacyjne 

Grupy docelowe Środki przekazu Wskaźniki realizacji Efekty działań 
komunikacyjnych 

I poł. 
2016 

1) Przekazanie mieszkańcom 
obszaru informacji o rozpoczęciu 
wdrażania strategii, głównych celach, 
planowanym budżecie i terminach 
naboru. 2) Poinformowanie 
potencjalnych wnioskodawców o 
najbliższych terminach naborów, 
zakresie i warunkach wsparcia, 
rodzaju wspieranych operacji. 

1) Kampania 
promocyjna „Rusza 
LSR!” 2) Kampania 
informacyjna na temat 
naborów planowanych 
w bieżącym roku 
„LSR w 2016”. 

1) Wszyscy mieszkańcy 
obszaru LSR ze szczególnym 
uwzględnieniem grup 
defaworyzowanych. 
2) Wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy, głównie: 

 tworzący miejsca pracy, 

 grupy defaworyzowane . 

1) Informacje w lokalnych 
mediach elektronicznych i 
papierowych, na stronach 
internet. i portalach, E-
mailing, 2) Ogłoszenia na 
stronach internet. i portalach 
społecznościowych, 
informacje w gminach, E-
mailing, spotkania.  

1) 2 informacje w 
mediach elektronicznych, 
2 informacje w mediach 
papierowych, 3 
informacje na 9 www. 
2) ogłoszenia na 9 
stronach /portalach www, 
informacje w 100% gmin, 
200 maili, 3 spotkania. 

1) 100% liderów opinii tj.: 
przedstaw. organizacji 
społecznych, jednostek 
sektora fin. publicz., 
lokalnego biznesu ma 
świadomość startu LSR. 
2) W ramach każdego z 
naborów zawarta będzie co 
najmniej 1 umowa. 

II poł. 
2016 

Przekazanie potencjalnym 
wnioskodawcom wyjaśnień 
dotyczących interpretacji kryteriów 
ocen używanych przez Radę LGD. 

Spotkania dot. zasad 
oceniania i wyboru 
operacji przez LGD.  

Wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy, a zwłaszcza:  

 tworzący miejsca pracy, 

 grupy defaworyzowane . 

Spotkania, informacje na 
stronach internetowych oraz 
portalach społecznościowych, 
E-mailing. 

3 spotkania, ogłoszenia 
na 9 stronach/portalach 
internetowych, 
200 wysłanych maili. 

Spadek % wniosków 
odrzuconych w wyniku 
niespełnienia kryteriów 
oceny. 

I poł. 
2017 

Poinformowanie potencjalnych 
wnioskodawców o terminach 
naborów, zakresie i warunkach 
wsparcia oraz rodzaju wspieranych 
operacji. 

Kampania 
informacyjna na temat 
naborów planowanych 
w bieżącym roku 
„LSR w 2017”. 

Wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy, a zwłaszcza:  

 tworzący miejsca pracy, 

 przedstawiciele grup 
defaworyzowanych . 

Ogłoszenia na stronach 
internetowych oraz portalach 
społecznościowych, 
informacje w gminach, E-
mailing, spotkania.  

Ogłoszenia na 9 
stronach/portalach 
internetowych, informacje 
w 100% gmin, 200 maili, 
3 spotkania. 

W ramach każdego z 
naborów zawarta będzie co 
najmniej 1 umowa z 
beneficjentem. 

II poł. 
2017 

Zebranie informacji na temat 
ewentualnych problemów związanych 
z aplikowaniem o środki z LSR. 

Badanie satysfakcji 
wnioskodawców oraz 
osób korzystających z 
doradztwa. 

Wszyscy dotychczasowi 
wnioskodawcy oraz osoby 
korzystające z doradztwa. 

Ankiety, wywiady 
indywidualne. 

95% wnioskodawców i 
osób korzystających z 
doradztwa otrzyma 
ankiety, 10 wywiadów. 

Spadek % wniosków 
odrzuconych. 

I poł. 
2018 

Poinformowanie potencjalnych 
wnioskodawców o terminach 
naborów, zakresie i warunkach 
wsparcia, rodzaju wspieranych 
operacji i najczęstszych problemach. 

Kampania 
informacyjna na temat 
naborów planowanych 
w bieżącym roku 
„LSR w 2018”. 

Wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy, a zwłaszcza:  

 tworzący miejsca pracy, 

 przedstawiciele grup 
defaworyzowanych . 

Ogłoszenia na stronach 
internetowych oraz portalach 
społecznościowych, 
informacje w gminach, E-
mailing, spotkania. 

Ogłoszenia na 9 
stronach/portalach 
internetowych, informacje 
w 100% gmin, 200 maili, 
3 spotkania. 

W ramach każdego z 
naborów zawarta będzie co 
najmniej 1 umowa z 
beneficjentem. 

II poł. 
2018 

1) Uzyskanie informacji od 
interesariuszy na potrzeby ewaluacji 
okresowej zarówno formatywnej jak i 
podsumowującej. 
2) Przekazanie informacji o stanie 
wdrażania LSR i wyniku ewaluacji 
okresowej. 

Ewaluacja okresowa  
 
 
 
Konferencja 
prezentująca wyniki 
ewaluacji 

1) Dotychczasowi 
wnioskodawcy, korzystający z 
doradztwa, członkowie LGD, 
eksperci rynku pracy, 
turystyki, grupy 
defaworyzowane, 
2) Mieszańcy obszaru LSR, a 
zwłaszcza liderzy opinii. 

1) Ankiety papierowe i 
elektroniczne, wywiady. 
2) Konferencja, informacje w 
lokalnych mediach 
elektronicznych i 
papierowych, artykuły na 
stronach internetowych oraz 
portalach społecznościowych. 

1) 95% wnioskodawców  i 
osób korzystających z 
doradztwa otrzyma 
ankiety, 100% członków 
LGD otrzyma ankiety, 
10 wywiadów,  
2) 1 konferencja, 
100 zaproszeń. 

1) Ocena i sformułowanie 
zaleceń dot. poprawy 
funkcjonowania biura LGD i 
wdrażania LSR. 
2) Większość mieszkańców 
i 100% liderów opinii ma 
świadomość efektów 
wdrażania LSR 

I poł. Poinformowanie potencjalnych Kampania Wszyscy potencjalni Ogłoszenia na stronach Ogłoszenia na 9 W ramach każdego z 
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Termin Cel komunikacji Działanie 
komunikacyjne 

Grupy docelowe Środki przekazu Wskaźniki realizacji Efekty działań 
komunikacyjnych 

2019 wnioskodawców o terminach 
naborów, zakresie i warunkach 
wsparcia, rodzaju wspieranych 
operacji oraz ewentualnych 
wnioskach wynikających z ewaluacji. 

informacyjna na temat 
naborów planowanych 
w bieżącym roku 
„LSR w 2019”. 

wnioskodawcy, a zwłaszcza:  

 tworzący miejsca pracy, 

 przedstawiciele grup 
defaworyzowanych . 

 

internetowych oraz portalach 
społecznościowych, 
informacje w gminach, E-
mailing, spotkania. 

stronach/portalach 
internetowych, 
informacje w 100% gmin 
członkowskich, 
200 maili, 3 spotkania. 

naborów zawarta będzie co 
najmniej 1 umowa z 
beneficjentem. 

II poł. 
2019 

Przekazanie informacji o 
najczęstszych błędach w ramach 
procesu aplikowania o środki z 
budżetu LSR. 

Spotkania 
informacyjno-
szkoleniowe 

Wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy, zwłaszcza ci, 
których wnioski zostały 
wcześniej odrzucone. 

Spotkania, informacje na 
stronach internetowych oraz 
portalach społecznościowych, 
E-mailing. 

90% wnioskodawców i 
osób korzystających z 
doradztwa otrzyma e-
mail, 3 spotkania, 
ogłoszenia na 9 stronach 
internetowych, 200 maili. 

W kolejnych latach odsetek 
wniosków odrzuconych 
będzie niższy niż przed 
rozpoczęciem działań. 

I poł. 
2020 

Poinformowanie potencjalnych 
wnioskodawców o najbliższych 
terminach naborów, zakresie i 
warunkach wsparcia oraz rodzaju 
wspieranych operacji. 

Kampania 
informacyjna na temat 
naborów planowanych 
w bieżącym roku 
„LSR w 2020”. 

Wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy, a zwłaszcza: 
tworzący miejsca pracy, 
przedstawiciele grup 
defaworyzowanych . 

Ogłoszenia na stronach 
internetowych oraz portalach, 
informacje w gminach, E-
mailing, spotkania 

Ogłoszenia na 9 
stronach/portalach 
internetowych, informacje 
w 100% gmin, 
200 maili, 3 spotkania. 

W ramach każdego z 
naborów zawarta będzie co 
najmniej 1 umowa z 
beneficjentem. 

II poł. 
2020 

1) Uzyskanie informacji od liderów 
opinii na temat oceny efektów 
wdrażania LSR. 
2) Poinformowanie mieszkańców o 
stanie wdrażania LSR w oparciu o 
wyniki monitoringu. 

1) Badanie ankietowe. 
2) Kampania 
informacyjna „5 lat 
LSR” 

1) Liderzy opinii tj.: 
przedstaw. organizacji 
społecznych, jednostek 
sektora finansów publicznych, 
lokalnego biznesu. 
2) Wszyscy mieszkańcy 
obszaru LSR ze szczególnym 
uwzględnieniem grup 
defaworyzowanych. 

1) Ankiety elektroniczne, 
wywiady indywidualne. 
2) Informacje w lokalnych 
mediach elektronicznych i 
papierowych, artykuły na 
stronach internetowych oraz 
portalach społecznościowych.  

100% członków LGD 
otrzyma ankiety, 
10 wywiadów. 
2) 2 informacje w 
mediach elektronicznych. 
2 informacje w mediach 
papierowych 3 informacje 
na 9 stronach 
internetowych. 

1) Ocena i sformułowanie 
ewentualnych zaleceń dot. 
poprawy wdrażania LSR.  
2) Większość mieszkańców 
i 100% liderów opinii tj.: 
przedstaw. organizacji 
społecznych, jednostek 
sektora fin. publicznych, 
lokalnego biznesu zna 
efekty wdrażania LSR. 

SUMA 100 000 PLN 
 

Tabela  45. Plan działań korygujących 

Termin Cel komunikacji Działanie komunikacyjne Grupy docelowe Środki przekazu Efekty działań komunikacyjnych 

Sytuacja doraźna - 
wynikająca z analizy 

wskaźników LSR oraz 
Planu komunikacyjnego. 

1) Analiza efektywności 
komunikacji, 

2-3) Uzyskanie informacji na temat 
problemów i działań korygujących. 

1) Monitoring, 
2) Komunikacja 
sprofilowana, 

3) Pogłębiona ocena. 

1) Zarząd i Biuro LGD 
2) Wnioskodawcy i liderzy opinii. 

3) Potencjalni wnioskodawcy, 
liderzy opinii oraz eksperci 

zewnętrzni. 

1) Analiza danych z 
monitoringu 

2) Telemarketing, 
spotkanie bezpośrednie. 
3) Ewaluacja doraźna. 

1) Diagnoza działań komunikacyjnych 
2) Realizacja wskaźników z LSR i 

Planu komunikacji. 
2) Ocena i wskazanie zaleceń poprawy 

wdrażania LSR. 

 


