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1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację
Lokalnej Strategii Rozwoju.
1) Nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w KR.

Nazwa

Status prawny

"Wielkopolska

z Osoba prawna –

Wyobraźnią"

Stowarzyszenie

Data

rejestracji Numer

w

Krajowym w

Krajowym

Rejestrze

Rejestrze

Sądowym

Sądowym

17.09.2008

0000313721

Do dokumentacji dołączono KRS.
2) Opis procesu budowania partnerstwa.

Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" została zawiązana na
terenie czterech gmin: Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Borek Wlkp. i Pogorzela.
Inicjatywa powołania lokalnej grupy działania oraz wdrożenia programu Leader
na tym terenie wyszła od samorządów gminnych.
Budowanie partnerstwa odbywało się według następujących etapów:


Etap 1 – spotkania informacyjne dla władz poszczególnych gmin:
burmistrza gminy Koźmin Wlkp. Macieja Bratborskiego, burmistrza gminy
Borek Wlkp. Mariana Jańczaka, burmistrza gminy Pogorzela Piotra Curyka
i

wójta

gminy

Rozdrażew

Mariusza

Dymarskiego,

ich

celem

było

przekazanie władzom samorządowym informacji o programie, zasadach
jego działania, możliwościach finansowych oraz działaniach niezbędnych do
pozyskania środków finansowych.


Etap

2

-

spotkania

informacyjne

dla

partnerów

samorządowych,

społecznych oraz gospodarczych prowadzone w poszczególnych gminach –
spotkania te miały na celu prezentację informacji o programie, zasadach
jego działania, możliwościach finansowych oraz działaniach niezbędnych do
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pozyskania
w

środków

zakresie

finansowych,

budowania

lokalnej

a

także

grupy

konsultacje

działania

społeczne

we

współpracy

z pozostałymi gminami. Spotkania inicjujące powstanie LGD "Wielkopolska
z Wyobraźnią" ze społecznością lokalną w poszczególnych gminach odbyły
się:
 w gminie Koźmin Wlkp.;
 w gminie Rozdrażew;
 w gminie Borek Wlkp.;
 w gminie Pogorzela .


Etap 3 - budowa lokalnej grupy działania oraz lokalnej strategii rozwoju
–

w

ramach

tego

etapu

odbyło

się

szereg

wspólnych

spotkań

przedstawicieli społeczności lokalnej – trzech sektorów z poszczególnych
gmin. Spotkania miały na celu wypracowanie struktury prawnej LGD,
zasad jej funkcjonowania oraz Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach tego
etapu odbyło się również zebranie założycielskie LGD, na podstawie
którego grupa uzyskała wpis do KRS. Odbyło się również szereg posiedzeń
Zarządu

oraz

Rady,

których

celem

było

przygotowanie

koncepcji

funkcjonowania Stowarzyszenia w ramach programu Leader.


Ostatecznie Walne Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia odbyło się
w dniu 6 czerwca 2008 roku w Koźminie Wlkp. Zebranie otworzył
gospodarz gminy – burmistrz Maciej Bratborski, a konsultantem była pani
Alicja

Majkowska,

która

przedstawiła

cel

obrad.

Prowadząca

zaproponowała by uchwały Zebrania Założycieli zapadały w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy
ogólnej liczby Założycieli, za wyjątkiem uchwały o uchwaleniu Statutu
Stowarzyszenia, która powinna zapaść w głosowaniu jawnym bezwzględną
większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby Założycieli
(uchwała nr 1/2008). W spotkaniu uczestniczyło 59 osób, reprezentanci
czterech

gmin

oraz

trzech

sektorów:

społecznego,

publicznego

i gospodarczego w strukturze.
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Na zebraniu założycielskim wybrane zostały Władze Stowarzyszenia.
W skład Zarządu wchodzi 12 członków, po trzech z każdej gminy tworzącej
LGD. Jednogłośnie prezesem Zarządu został wybrany Sławomir Szyszka.
Funkcję wiceprezesów Zarządu pełnią Wiesława Binek i Jolanta Majchrzak.
Skarbnikiem

została

Barbara

Owsianowska.

Organem

Decyzyjnym

wchodzącym w skład Władz Stowarzyszenia jest Rada, która składa się
z 12 członków po trzech z każdej gminy tworzącej LGD. Przewodniczącą
rady została Elżbieta Pawlak, natomiast wiceprzewodniczącym Mariusz
Dymarski. Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Stary Rynek 11,
w Koźminie Wlkp.


Statut

Stowarzyszenia

przygotowany

przez

Lider
zespół

"Wielkopolska

z

roboczy

kierunkiem

pod

Wyobraźnią"

został

ekspertów

zewnętrznych: pani Alicji Majkowskiej i pana Andrzeja Przepióry. Statut
został przyjęty w głosowaniu jawnym uchwałą nr 7/2008 o przyjęciu
Statutu Stowarzyszenia LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią". Wniosek
o rejestrację Stowarzyszenia LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" został
złożony w Krajowym Rejestrze Sądowym – IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRS przy ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań, w dniu 07.08.2008 roku,
regon 300944766.


Opracowano wspólną dla czterech gmin Lokalną Strategię Rozwoju.
Dokument ten powstał w uspołecznionym procesie, przy znacznym
wsparciu grupy konsultantów – ekspertów. Głównym celem niniejszej
strategii jest zaprezentowanie wizji rozwoju gmin wchodzących w skład
LGD, wynikającej ze zgłaszanych potrzeb, postulatów i efektów prac
warsztatowych, wreszcie – przygotowanej diagnozy.

Do niniejszego opracowania dołączono w formie załączników dokumentację ze
spotkań prowadzonych w ramach procesu budowania naszego partnerstwa.
3) Charakterystyka partnerów i sposób rozszerzania/zmiany składu LGD.
LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" liczy 63 członków – osób fizycznych
reprezentujących trzy sektory społeczności lokalnej z terenu czterech gmin oraz
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4 partnerów – samorządy gmin tworzących naszą grupę. Szczegółowa lista
członków stanowi załącznik do naszej dokumentacji.
Stowarzyszenie ma charakter otwarty, to znaczy zakłada możliwość rozszerzenie
składu LGD o kolejnych partnerów. Sposób takiego rozszerzenia reguluje Statut
Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią" w następujący sposób:
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
a) osoba fizyczna, która:
- spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
- jest pełnoletnia,
- posiada pełną zdolną do czynności prawnych,
- działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
- przedstawi rekomendację (wskazanie) udzieloną przez:



działającego na obszarze, którego dotyczy LSR, partnera
społecznego i gospodarczego,



lub gminę wiejską,



lub gminę miejsko-wiejską,



lub związek międzygminny,



lub inną osobę prawną, której działalność związana jest
z realizacją celów Stowarzyszenia,

- złoży deklarację członkowską.
b) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która:
- działa na obszarze, którego dotyczy LSR,
- wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,
- jest jednostką samorządu terytorialnego lub jednym z partnerów
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gospodarczych i społecznych, w tym organizacją pozarządową działającą
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zajmującą się zagadnieniami
z zakresu środowiska naturalnego lub promowaniem równości szans.
- przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację
przystąpienia do LGD oraz wskazanie osoby reprezentującej osobę
prawną w LGD,
-

złoży

deklarację

członkowską,

wraz

ze

wskazaniem

osoby

reprezentującej osobę prawną w LGD.

§ 10.
Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na
podstawie

uchwały

Zarządu

Stowarzyszenia

przyjętej

zwykłą

większością

głosów.

§ 11.

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w
realizacji tych celów,
2) przestrzegać postanowień Statutu,
3) opłacać składki członkowskie w przypadku ich uchwalenia,
4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

2. Członek
1)

zwyczajny

wybierać

i

być

Stowarzyszenia
wybieranym

do

władz

ma

prawo:

Stowarzyszenia,

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności
Stowarzyszenia,
3)

brać

udział

w

organizowanych

przez

Stowarzyszenie

przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.

§ 12.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna
i osoba prawna lub inna organizacja nieposiadająca osobowości prawnej.

2. W celu przyjęcia w poczet członków wspierających zarówno osoba
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fizyczna, osoba prawna, jak i inna organizacja nieposiadająca osobowości
prawnej powinna złożyć Zarządowi Stowarzyszenia oświadczenie woli.

3. Przyjęcie w poczet członów wspierających dokonuje się w takim samym
trybie, jaki został określony w Statucie dla członków zwyczajnych, z tym
zastrzeżeniem, że nie jest wymagana rekomendacja, o której mowa
w § 10 ust. 2.

4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają
z Zarządem Stowarzyszenia w odrębnej umowie.

5. Członek wspierający ma prawo osobiście lub za pośrednictwem swojego
przedstawiciela

brać

doradczym, zgłaszać

udział
do

w

pracach

Stowarzyszenia

władz Stowarzyszenia wnioski

z

głosem

i postulaty

dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań i uchwał.

6. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń i przestrzegania innych ustaleń zawartych
w podpisanej umowie.

7. Ustanie

członkostwa

wspierającego

i

skreślenie

z

listy

członków

wspierających dokonuje się w takim samym trybie jak w przypadku
członkostwa zwyczajnego.

§ 13.

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna i osoba prawna lub
inna organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, bez względu na jej
miejsce zamieszkania czy obszar działalności, której godność tę nada
Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w pracach organizowanych
przez Stowarzyszenie, z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

§ 14.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

8. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu
9. Wykluczenie przez Zarząd w drodze uchwały:
a) za

działalność

niezgodną

ze

Statutem

lub

uchwałami

władz

Stowarzyszenia,
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b) za działanie na szkodę Stowarzyszenia,
c) za nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
d) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem
sądu,

e) cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 10 ust. 2,
10.

Śmierć członka Stowarzyszenia lub utratę osobowości prawnej

przez członka Stowarzyszenia.

§ 15.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia
doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest
ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Deklaracje

członkowskie

oraz

deklaracja

przystąpienia

do

Stowarzyszenia

stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.

4) Struktura ciała decyzyjnego.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia jego władzami są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Rada Stowarzyszenia,
4. Komisja Rewizyjna.
Władze Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią”:
Komisja
Zarząd
Gminy

Liczba

Rada
Udział

członków %

Liczba

Rewizyjna
Udział Liczba

członków %

Udział

członków %
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Koźmin Wlkp.

3

25

3

25

1

25

Rozdrażew

3

25

3

25

1

25

Borek Wlkp.

3

25

3

25

1

25

Pogorzela

3

25

3

25

1

25

12

100

12

100

4

100

Władze
Stowarzyszenia
"Wielkopolska
z Wyobraźnią"

WŁADZE
STOWARZYSZENIA (28)

Zarząd (12)

Komisja Rewizyjna
(4)

Rada (12)

Zarząd Stowarzyszenia.
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za
swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
W skład Zarządu wchodzi 12 osób, po trzy osoby z każdej z gmin: Borek
Wielkopolski,

Koźmin

Wielkopolski,

Pogorzela,

Rozdrażew;

wybieranych

i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Skarbnika.
Wybór wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członów zwykłą
większością głosów. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb
obradowania określa regulamin pracy Zarządu.
Co najmniej 50% to członkowie zwyczajni Stowarzyszenia wskazani przez
poszczególne

podmioty

będące

partnerami

społecznymi

i

gospodarczymi,

a działającymi na obszarze, którego dotyczy lokalna strategia rozwoju (parytet
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równowagi sektorów), przy czym w składzie Zarządu nie może być mniej niż
40% kobiet i nie mniej niż 40% mężczyzn (parytet równowagi płci).

Imię,

Lp.

Stanowisko

Gmina

1.

Prezes

Sławomir Szyszka

Koźmin Wlkp.

2.

V-ce Prezes

Renata Zych-Kordus

Rozdrażew

3.

V-ce Prezes

Jolanta Majchrzak

Borek wlkp.

4.

Skarbnik

Barbara Owsianowska

Pogorzela

5.

Członek

Agnieszka Flejsierowicz

Koźmin Wlkp.

6.

Członek

Adam Niedziela

Koźmin Wlkp.

7.

Członek

Justyna Zmyślona

Rozdrażew

8.

Członek

Stanisław Bartkowiak

Rozdrażew

9.

Członek

Tomasz Marszałek

Borek Wlkp.

10.

Członek

Adam Szymański

Borek Wlkp.

11.

Członek

Maria Pazoła

Pogorzela

12.

Członek

Krzysztof Surma

Pogorzela

nazwisko

W tabeli poniżej przedstawiono reprezentatywność Zarządu LGD w stosunku do
składu partnerstwa.
Sektor

Publiczny

Społecznego

Gospodarczego

/gminy,

/osoby

/przedsiębiorcy/

powiaty,

działające

uczelnie

rzecz

publiczne,

objętego

jednostki

związki

badawczo-

zawodowe,

rozwojowe,

organizacje

samodzielne

społeczno-

publiczne

zawodowe

zakłady opieki

rolników,

fizyczne
na
rozwoju
LRS,
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zdrowotnej,

stowarzyszenia,

itp. .../

ruchy
obywatelskie,
inne

dobrowolne

zrzeszenia,
fundacje/
Przedstawiciele
Sławomir Szyszka

Maria Pazoła

Stanisław
Bartkowak
Justyna Zmyślona
Jolanta Majchrzak
Krzysztof Surma
Adam Niedziela
Tomasz Marszałek
Renata

Zych-

Kordus
Agnieszka
Flejsierowicz
Barbara
Owsianowska
Adam Szymański
Łącznie
Udział
procentowy

0

11

1

0,00%

91,67%

8,33%

Zgodnie z § 23. Statutu do kompetencji Zarządu należy:
1. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
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5. Powoływanie

i

odwoływanie

Kierownika

Biura

Stowarzyszenia

oraz

zatrudnianie innych pracowników tego Biura.
6. Ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura
Stowarzyszenia.
7. Ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.
8. Opracowywanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami Programu
Rozwoju

Obszarów

Wiejskich

dokumentów,

celem

przystąpienia

do

konkursu na realizację LSR.
9. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do
konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
10.Realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów na projekty, ich
przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do
realizacji w ramach strategii.
11.Opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania
środków na realizację celów z innych programów pomocowych.
12.Wykonywanie

innych

działań

wymaganych

przepisami,

związanych

z realizacją LSR w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
13.Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu.
14.Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań
majątkowych jest upoważniony Prezes jednoosobowo lub Wiceprezes Zarządu
z innym członkiem Zarządu działający łącznie.
15.Do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 1.000,00 zł
(słownie jeden tysiąc złotych) wymagana jest zgoda Skarbnika.

Rada Stowarzyszenia.
Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród
członków

tego

zebrania.

W

skład

Rady

wchodzi

12

osób

wybieranych

i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w sposób zapewniający równą
reprezentację przedstawicieli gmin: Borek Wielkopolski, Koźmin Wielkopolski,
Pogorzela, Rozdrażew.
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Rada może ze swego grona wybrać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza Rady. Wybór wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie
Członów zwykłą większością głosów. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy
oraz tryb obradowania określa regulamin Rady. Członkiem Rady nie może być
osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
Co najmniej 50% Rady stanowią członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
wskazani

przez

poszczególne

podmioty

będące

partnerami

społecznymi

i gospodarczymi, a działające na obszarze, którego dotyczy lokalna strategia
rozwoju (parytet równowagi sektorów), przy czym w składzie Rady nie może być
mniej niż 40% kobiet i nie mniej niż 40% mężczyzn (parytet równowagi płci).
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, posiadają doświadczenie w zakresie
realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych
ze środków unijnych.
Co

najmniej

jedna

udokumentowaną
(angielski,

osoba

znajomość

francuski

lub

spośród

członków

przynajmniej

niemiecki)

w

Rady

jednego

stopniu

powinna

języka

posiadać

roboczego

umożliwiającym

UE

swobodne

porozumiewanie się.
Co najmniej 50% członków Rady powinno zamieszkiwać obszar objęty
działalnością LSR przynajmniej 3 lata przed ich powołaniem.
W tabeli poniżej przedstawiono reprezentatywność Rady LGD w stosunku do
składu partnerstwa.

Imię,

Lp.

Stanowisko

1.

Przewodnicząca

Elżbieta Pawlak

Borek Wlkp.

2.

Wiceprzewodniczący

Mariusz Dymarski

Rozdrażew

3.

Sekretarz

Elżbieta Kordus

Borek Wlkp.

4.

Członek

Piotr Curyk

Pogorzela

5.

Członek

Maria Kaczmarek

Pogorzela

6.

Członek

Maciej Bratborski

Koźmin Wlkp.

7.

Członek

Elżbieta Filipiak

Koźmin Wlkp.

8.

Członek

Henryk Szkudłapski

Rozdrażew

nazwisko

Gmina
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9.

Członek

Artur Jakubek

Rozdrażew

10.

Członek

Danuta Sikora

Borek Wlkp.

11.

Członek

Jacek Wybierała

Koźmin Wlkp.

12.

Członek

Paweł Adamek

Pogorzela

Sektor

Publiczny

Społecznego

Gospodarczego

/gminy, powiaty,

/osoby

/przedsiębiorcy/

uczelnie

działające

publiczne,

rzecz

jednostki

objętego

badawczo-

związki

rozwojowe,

zawodowe,

samodzielne

organizacje

publiczne zakłady

społeczno-

opieki

zawodowe

zdrowotnej, itp.../

rolników,

fizyczne
na
rozwoju
LRS,

stowarzyszenia,
ruchy
obywatelskie,
inne

dobrowolne

zrzeszenia,
fundacje/
Przedstawiciele
Elżbieta Pawlak

Elżbieta Kordus

Danuta Sikora

Mariusz Dymarski

Maria Karczmarek

Paweł Adamek

Piotr Curyk

Elżbieta Filipiak

Maciej Bratborski

Henryk
Szkudłapski
Artur Jakubek
Jacek wybierała

Łącznie

4

6

2
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Udział
procentowy

33,33%

50,00%

16,67%

Kwestie związane z powoływaniem i zmianą składu Władz Stowarzyszenia
reguluje Statut Stowarzyszenia, w sposób następujący:
§ 17.

1. Kadencja organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata i kończy się z
chwilą wyboru nowych Władz Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków.
Organy statutowe są w pełni władzy wykonawczej i administracyjnej do momentu
wyboru i ukonstytuowania się nowych Władz Stowarzyszenia.
2. W jednej kadencji członek Stowarzyszenia może pełnić obowiązki tylko w
jednym organie wybieralnym Stowarzyszenia.
§ 18.
Członkowie Władz Stowarzyszenia obejmują swe funkcje z chwilą powołania ich
przez organ uprawniony.

1.Członkostwo we Władzach Stowarzyszenia ustaje z chwilą upływu kadencji,
śmierci, ustania członkostwa w Stowarzyszeniu bądź odwołania w drodze
uchwały podjętej przez organ uprawniony do odwołania.

2.

Odwołanie z funkcji członka organu kolegialnego lub innej pełnionej
funkcji następuje w przypadku:
a)
b)
c)
d)

złożenia rezygnacji,
choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
naruszenia postanowień niniejszego statutu,
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo zagrożone karą
pozbawienia wolności,
e) systematycznego uchylania się od pracy w organach kolegialnych.

3.

W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz w trakcie trwania
kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów
uzupełniających.
§ 19.

Uchwały władz Stowarzyszenia – jeśli Statut nie stanowi inaczej - zapadają
zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 1/3 ilości członków
uprawnionych do głosowania.
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5) Zasady i procedury funkcjonowania LGD.

Rozdział funkcji, dokumenty i regulaminy
Zasady funkcjonowania LGD regulują następujące dokumenty:


Statut LGD (załącznik),



Regulamin Zarządu (załącznik),



Regulamin Rady (załącznik),



Procedura rekrutacji pracowników,



Opisy stanowisk pracy,



Regulamin pracy biura (załącznik).

Przygotowane

dokumenty

zapewniają

spełnienie

następujących

warunków

funkcjonowania LGD:
- rozdział funkcji pomiędzy poszczególnymi organami Stowarzyszenia
- przejrzystość i jawność podejmowania decyzji, w tym zatrudniania pracowników
- sprawność i efektywność funkcjonowania biura LGD
Opisy stanowisk pracy i rekrutacja pracowników
Procedura rekrutacji pracowników
I.

Cel procedury:

Celem procedury jest ustalenie zasad naboru pracowników do pracy w biurze
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska Z Wyobraźnią"

oraz

postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników
spełniających wymagania konieczne w oparciu o przejrzyste kryteria oraz
zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy.
II.

Zakres procedury:

Procedura

reguluje

w Stowarzyszeniu

zasady

naboru

pracowników

na

stanowiska

Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska Z Wyobraźnią",

zatrudnianych na umowę o pracę, z wyłączeniem stanowisk obsadzanych
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w drodze wyboru. Procedura określa czynności od przygotowania naboru do
wyłonienia kandydata, bez czynności zawierania umowy o pracę.
Procedura reguluje postępowanie w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu
pracowników spełniających wymagania konieczne.
Procedura określa wymagania konieczne i pożądane do

pracy w Biurze

Stowarzyszenia.
III. Właściciel procedury:
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska Z Wyobraźnią"
IV. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21,
poz. 94 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy
działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 /Dz. U. z 2008 r. Nr 103,
poz. 427/.
V. Wymagania konieczne i pożądane do pracy w Stowarzyszeniu:
1. Wymagania konieczne:
a)

wykształcenie

wyższe

preferowane

ekonomiczne,

prawnicze,

administracyjne,
b)

znajomość zagadnień z zakresu PROW 2007-20013 w szczególności

osi 3 i 4,
c) znajomość przepisów prawa z zakresu prawa o stowarzyszeniach,
d) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw
publicznych,

niekaralność

za

przestępstwa

popełnione

umyślnie,

nieposzlakowana opinia,
e) obywatelstwo polskie.
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f) umiejętność obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu, arkuszy
kalkulacyjnych oraz programów do prezentacji.
g) prawo jazdy kat. .
2. Wymagania pożądane:
a) rzetelność, komunikatywność, zdolności negocjacyjne, odporność na
stres, wysoka kultura osobista,
b) dyspozycyjność,
c) znajomość języka roboczego Unii Europejskiej w stopniu umożliwiającym
swobodne porozumiewanie się,
d) doświadczenie w realizacji projektów w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich lub projektów współfinansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej.
VI. Przebieg procedury:
1. Zgłoszenie potrzeby zatrudnienia.
1.1.

Prezes

Zarządu

Stowarzyszenia

składa

pisemny

wniosek

wraz

z uzasadnieniem do Zarządu Stowarzyszenia o potrzebie zatrudnienia
pracownika.

W

sytuacji,

kiedy

potrzeba

zatrudnienia

wiąże

się

z koniecznością utworzenia nowego stanowiska pracy, zgłoszenie powinno
zawierać opis zadań dla

tego stanowiska oraz oszacowanie wymiaru czasu

pracy.
Zgłoszenie następuje nie później niż w terminie 3 m-cy przed planowanym
terminem zatrudnienia. W sytuacjach losowych ww. termin nie obowiązuje.
1.2. Zarząd Stowarzyszenia dokonuje oceny potrzeby zatrudnienia. W trakcie
oceny analizowana jest możliwość wewnętrznych przesunięć na istniejących
stanowiskach pracy. W przypadku nowotworzonych stanowisk konieczna jest
analiza skutków

finansowych zwiększenia zatrudnienia. Analizy dokonuje
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Zarząd Stowarzyszenia. Wynik analizy jest zapisywany w Uchwale Zarządu
Stowarzyszenia.
2. Przygotowanie rekrutacji.
2.1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia przygotowuje szczegółowy opis stanowiska
oraz zestaw wymagań dla kandydata do pracy w Biurze Stowarzyszenia.
2.2.

Opis

stanowiska

zawiera:

nazwę

stanowiska,

miejsce

w

strukturze

organizacyjnej, cel istnienia stanowiska, wymagania wobec kandydata,
główne zadania.
2.3. Wymagania wobec kandydata obejmują: poziom i kierunek wykształcenia,
zakres wiedzy ogólnej i specjalistycznej, doświadczenie zawodowe i staż
pracy,

wymagane

wymagane

uprawnienia

przeszkolenie

i

przed

egzaminy
i

po

zawodowe,

zatrudnieniu,

umiejętności,

pożądane

cechy

charakteru.
3.

Podanie

do

publicznej

wiadomości

informacji

o

potrzebie

zatrudnienia pracownika.
3.1. Miejscem publikacji jest strona internetowa Stowarzyszenia i

tablica

ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia. W uzasadnionych przypadkach możliwe
jest także zamieszczenie ogłoszenia w prasie regionalnej i Powiatowym
Urzędzie Pracy.
3.2. Prezes Zarządu przygotowuje ogłoszenie o naborze kandydatów a w razie
potrzeby,

zlecenie

zamieszczenia

ogłoszenia

w

prasie

regionalnej

i Powiatowym Urzędzie Pracy.
3.3. Ogłoszenie powinno zawierać:
a) określenie stanowiska pracy,
b) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

pracy

zgodnie z opisem

danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które
dodatkowe,
c) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy
d) wskazanie wymaganych dokumentów,
e) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
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3.4. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie
może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego na stronie
internetowej Stowarzyszenia.
3.5. Prezes Zarządu
internetowej
wypadkach,

przekazuje ogłoszenie do opublikowania na stronie

i wywiesza na tablicy ogłoszeń oraz, w uzasadnionych
przekazuje

do

opublikowania

w

prasie

regionalnej

i w Powiatowym Urzędzie Pracy.
3.6. Czas publikacji ogłoszenia wynosi minimum dwa tygodnie przed terminem
rozpoczęcia przyjmowania ofert kandydatów.
4. Przyjmowanie ofert od kandydatów.
Oferty kandydat do pracy składa w Biurze Zarządu Stowarzyszenia.
Komplet dokumentów składa się:


listu motywacyjnego,



Curiculum Vitae,



Kwestionariusz osobowy,



oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych,



oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celach rekrutacji,



kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
5. Wstępna selekcja kandydatów.

5.1. Po upływie terminu składania ofert Prezes Zarządu dokonuje oceny formalnej
ofert, odrzucając oferty nie spełniające ustalonych wymagań.
5.2.
w

Listę

kandydatów,

ogłoszeniu

o

którzy

naborze

spełniają

wymagania

upowszechnia

się

na

formalne,
stronie

określone

internetowej

Stowarzyszenia.
5.3. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania,
tj. miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.
5.4. Oferty kandydatów spełniających wymagania formalne, Prezes Zarządu
dokonuje oceny merytorycznej i kwalifikuje kandydatów do odbycia rozmowy
kwalifikacyjnej.
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6. Rozmowa kwalifikacyjna.
6.1. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadza komisja składająca się z co najmniej
3 Członków Zarządu.
6.2. Prezes Zarządu ustala terminy i miejsce rozmów oraz umożliwia wszystkim
członkom komisji zapoznanie się z ofertami, a następnie zawiadamia
kandydatów telefonicznie lub pisemnie o miejscu i terminie spotkania.
6.3. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzana jest ocena kandydata
według zatwierdzonych kryteriów. Ocena jest dokumentowana i podpisywana
przez wszystkich oceniających.
6.4. Z przeprowadzonego naboru kandydatów do pracy w Stowarzyszeniu
sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę
kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy, nie więcej niż 5 najlepszych
kandydatów uszeregowanych wg spełnienia przez nich poziomu wymagań
określonych w ogłoszeniu o naborze,
2) uzasadnienie dokonanego wyboru.
7. Wybór kandydata.
7.1. Komisja dokonuje wyboru kandydata, który uzyskał największą liczbę
punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej
niż jednego kandydata, Prezes Zarządu po dodatkowej konsultacji z komisją
dokonuje ostatecznego wyboru.
7.2. Wybrany kandydat jest zawiadamiany o przyjęciu jego oferty.
7.3. Pozostali kandydaci, którzy uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej
otrzymują

pisemne

podziękowania.

Podziękowania

przygotowuje

i

rozsyła

Kierownik Biura, nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.
8. Podanie do publicznej wiadomości wyniku postępowania w zakresie
naboru pracownika.
8.1. Prezes Zarządu publikuje ogłoszenie o wynikach naboru na stronie
internetowej Stowarzyszenia i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia.
8.2. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia
zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru,
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w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego
kandydata.
8.3. Informacja zawiera: nazwę i adres jednostki, określenie stanowiska pracy,
imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
uzasadnienie

dokonanego

wyboru

kandydata

albo

uzasadnienie

niezatrudnieni żadnego kandydata do pracy.
8.5. Informację o wyniku naboru upowszechnia się na stronie internetowej
Stowarzyszenia i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia, przez okres
co najmniej 3 miesięcy.
Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu
3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na
tym

samym

stanowisku

kolejnej

spośród

najlepszych

kandydatów

wymienionych w protokole tego naboru.
VII.

Procedura

w

sytuacji

wystąpienia

trudności

w

zatrudnieniu

pracowników spełniających wymagania konieczne.
Jeżeli pomimo przeprowadzenia postępowania nie zostanie zatrudniona osoba do
pracy w Biurze Stowarzyszenia, postępowanie przeprowadza się po raz drugi
obniżając wymagania konieczne. Pracownikiem w Biurze Stowarzyszenia może
być osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie.
Poniżej przedstawiono opis tych stanowisk.
Opis

stanowisk,

w

tym

określenie

wymagań

koniecznych

i

pożądanych

pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Wielkopolska
z Wyobraźnią"

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"
Nazwa jednostki:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"Wielkopolska z Wyobraźnią"

Komórka organizacyjna:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"Wielkopolska z Wyobraźnią"

Stanowisko Pracy:

Kierownik
Biura
Stowarzyszenia
"Wielkopolska z Wyobraźnią"

Skrót

K-LGD

Lokalna

Grupa

Działania
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Bezpośredni przełożony
Wymagane i pożądane
odpowiedzialności:

Prezes Zarządu – PZ,
kwalifikacje

K-LGD nadzoruje bezpośrednio
"Wielkopolska z Wyobraźnią"

i

doświadczenie

oraz

zakres

obowiązków

i

pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:
1) Wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne, prawnicze, administracyjne
2) Znajomość problematyki i zagadnień w zakresie realizacji projektów ze środków UE
oraz PROW 2007-2013 (w szczególności oś 3 i 4
3) Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych,
programów do prezentacji
4) Znajomość przepisów prawa z zakresu prawa o stowarzyszeniach
5) Prawo jazdy kat.B
6) Pełna zdolność do czynności prawnych
7) Obywatelstwo polskie
Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
1) Rzetelność i komunikatywność, zdolności negocjacyjne, odporność na stres, wysoka kultura
osobista
2) Dyspozycyjność
3) Doświadczenie
w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich lub projektów
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
4) Znajomość języka roboczego Unii Europejskiej w stopniu umożliwiającym swobodne
porozumiewanie się.
Do bezpośrednich zadań K-LGD należy:

1)
2)
3)
4)
5)

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia,

6)

sporządzanie protokółów i sporządzanie odpisów podjętych uchwał
Stowarzyszenia i doręczanie ich uprawnionym osobom i instytucjom,

7)
8)

prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

9)

nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń;

prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy;
gromadzenie i udostępnianie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia,
przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków oraz posiedzenia Zarządu i
Rady,
przez

organy

nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią",

10) nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących
sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie,

11)
12)
13)
14)
15)
16)

nadzór nad obsługą wniosków,
nadzór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji,
zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym,
nadzór nad przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań,
pomoc przy organizacji pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,
nadzór nad sporządzeniem informacji z kontroli dla Zarządu Stowarzyszenia LGD
"Wielkopolska z Wyobraźnią",

17) nadzór nad prawidłowością sprawdzania końcowych rozliczeń rzeczowych pod względem
zgodności z warunkami Umów o pomoc,
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18) przyjęcie

sprawozdania
i finansowym,

z

wykonania

projektów

pod

względem

rzeczowym

19) przygotowanie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli dla
Zarządu Stowarzyszenia LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią",

20) przygotowywanie propozycji procedur i instrukcji dotyczących kontroli.
Zakres uprawnień:
1) podpisywanie bieżącej korespondencji,
2) dokonywania bieżących zakupów , po akceptacji Prezesa Zarządu
3) zawierania umów zleceń i o dzieło, po akceptacji Prezesa Zarządu,
4) kierowania pracą i nadzoru nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami,
5) współdziałania z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowania ich
o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia,
6) organizowania konferencji prasowych,
7) podejmowania decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie zastrzeżonym
dla innych organów,
8) podpisywanie dokumentów
rozliczeniowym.

łącznie

z

księgowym

Biura,

o

charakterze

finansowo-

Zakres odpowiedzialności:
1) Ponosi pełną odpowiedzialność prawną i służbową za prawidłowe i terminowe wykonywanie
zadań objętych zakresem czynności oraz w zakresie powierzonego mienia.
2) Informuje przełożonego o wynikach swojej pracy o napotykanych trudnościach

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"
Nazwa jednostki:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Wielkopolska z Wyobraźnią"

Komórka organizacyjna:

Biuro Stowarzyszenia
z Wyobraźnią"

Stanowisko Pracy:

Specjalista ds. Koordynowania Projektów

Skrót

SKP

Bezpośredni przełożony

Kierownik Biura K - LGD

Wymagane i pożądane
odpowiedzialności:

kwalifikacje

i

Lokalna

doświadczenie

Grupa

oraz

Działania

zakres

"Wielkopolska

obowiązków

i

SKP nie nadzoruje żadnego pracownika.
Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:
1)Wykształcenie wyższe (zbliżone do zakresu obowiązków)
2)Znajomość problematyki i zagadnień w zakresie realizacji projektów ze środków UE
oraz PROW 2007-2013 (w szczególności oś 3 i 4
3)Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych,
programów do prezentacji
4)Znajomość przepisów prawa z zakresu prawa o stowarzyszeniach
5)Prawo jazdy kat. B
6)Pełna zdolność do czynności prawnych
7)Obywatelstwo polskie
Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
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1) Rzetelność i komunikatywność, zdolności negocjacyjne, odporność na stres, wysoka
kultura osobista
2) Dyspozycyjność
3) Doświadczenie
w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich lub
projektów
współfinansowanych
ze
środków
pochodzących
z
budżetu
Unii
Europejskiej.
4) Znajomość języka roboczego
swobodnego porozumiewanie się.

Unii

Europejskiej

w

stopniu

umożliwiającym

Do bezpośrednich zadań SKP należy:

1) obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju Stowarzyszenia LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią",

2) organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,
3) przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD
i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,

4) przygotowanie i składanie wniosków o płatność,
5) przygotowywanie odpowiednich sprawozdań,
6) monitorowanie podpisywania i realizacji umów,
7) przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,
8) koordynowanie projektów współpracy,
9) sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
10) przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem

zgodności

z warunkami umów o pomoc,

11) poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
12) realizacja projektów Stowarzyszenia,
13) przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji,
14) prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania
dofinansowania.

Zakres uprawnień:
1) wydawanie opinii
Kierownikowi;

w

zakresie

objętym

zakresem

obowiązków

i

przedkładanie

ich

2) planowanie i organizowanie spotkań z Beneficjentami po uzgodnieniu z Kierownikiem Biura;
3) przygotowywanie korespondencji i przedkładanie do akceptacji Kierownikowi Biura;
4) podejmowanie
decyzji
dotyczących
przebiegu
przygotowania
projektów,
z obowiązującymi przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji Kierownika Biura;

zgodnie

5) akceptacja zgodności merytorycznej faktur wystawianych za realizację projektów LGD.
Zakres odpowiedzialności:
1) Ponosi pełną odpowiedzialność prawną i służbową za prawidłowe i terminowe wykonywanie
zadań objętych zakresem czynności oraz w zakresie powierzonego mienia,
2) Informuje przełożonego o wynikach swojej pracy oraz napotykanych trudnościach.

Zasady funkcjonowania biura, warunki lokalowe.
Siedziba Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią" znajduje się przy ul. Stary
Rynek 11 w Koźminie Wielkopolskim. Biuro Stowarzyszenia "Wielkopolska z
Wyobraźnią" mieści się przy ul. Boreckiej 25 a w Koźminie Wlkp. Powierzchnia
biura wynosi 107,04 m2. Właścicielem lokalu przekazanego w użyczenie
Stowarzyszeniu "Wielkopolska z Wyobraźnią" z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności statutowej jest Gmina Koźmin Wlkp. Stowarzyszenie użytkuje lokal
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na podstawie umowy użyczenia na czas nieokreślony nr GK 72243/29/08,
zawartej w dniu 1.12.2008 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta

i Gminy Koźmin

Wlkp. Maciejem Bratborskim, a Prezesem Zarządu Stowarzyszenia "Wielkopolska
Z Wyobraźnią" Sławomirem Szyszką.
Biuro składa się z sali, którą zajmują: kierownik i specjalista ds. Koordynowania
Projektów,

salki

konferencyjnej,

korytarza. Wyznaczone

toalety,

pomieszczenia

socjalnego

są dwa stanowiska pracy, zaopatrzone

oraz

w sprzęt

komputerowy z dostępem do Internetu. Ponadto biuro jest wyposażone w:
drukarkę, i telefon komórkowy. W pomieszczeniu znajdują się szafy biurowe i.

6) Kwalifikacje i doświadczenie osób, które będą odpowiedzialne za
zarządzanie projektem.
Kwalifikacje i doświadczenie osób, które będą odpowiedzialne za zarządzanie
projektem oraz doświadczenie członków LGD w realizacji projektów stanowi
załącznik do LSR.
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2. Definicja

obszaru

objętego

LSR

wraz

z

uzasadnieniem

jego

wewnętrznej spójności.
1) Zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne:
a)

Typy gmin.

Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" obejmuje cztery
sąsiadujące gminy z powiatu krotoszyńskiego i gostyńskiego.
W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie gmin wchodzących w LGD
"Wielkopolska z Wyobraźnią".
Identyfikator

Gmina

Typ

Koźmin Wlkp.

miejsko-wiejska 301203

Rozdrażew

wiejska

Borek Wlkp.

miejsko-wiejska 300401

Pogorzela

miejsko-wiejska 300406

b)

JPTK)

(kod

Tab. Zestawienie gmin współtworzących
LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią".

301205

Położenie LGD.

Obszar LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" jest położony w obrębie dwóch
jednostek administracyjnych: powiatu krotoszyńskiego i gostyńskiego w woj.
wielkopolskim. Gminy tworzące LGD graniczą z sobą i stanowią zwarty obszar.
LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" graniczy:
• od południa z gminą Pępowo (powiat gostyński) oraz gminami Kobylin
i Krotoszyn (powiat krotoszyński),
• od zachodu z gminą Piaski (powiat gostyński),
•od północy z gminą Dolsk (powiat śremski) i gminami Jaraczewo i Jarocin
(powiat jarociński),
•od wschodu z gminą Dobrzyca (powiat pleszewski).

Obszar LGD nie jest
odgrodzony
od
obszarów
sąsiednich istotnymi barierami
geograficznymi
czy
komunikacyjnymi, dlatego nie
można wykluczyć w przyszłości
rozwoju
terytorialnego
LGD
"Wielkopolska z Wyobraźnią".
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c)
Powierzchnia.
Łączna powierzchnia obszaru LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" objętego
strategią wynosi 456 km2: gmina Koźmin Wlkp. – 153 km², gmina Rozdrażew –
79 km², gmina Borek Wlkp. – 128 km², gmina Pogorzela – 96 km²
d)

Ukształtowanie powierzchni.

Obszar LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" leży w prowincji: Nizina
Środkowoeuropejska, podprowincja: Nizina Środkowopolska, Makroregion: Nizina
Południowowielkopolska oraz mezoregion: Wysoczyzna Kaliska.
Rzeźba terenu LGD została ukształtowana w czasie zlodowacenia
środkowopolskiego. Dominującą formą morfologiczną obszaru LGD jest
wysoczyzna morenowa płaska, utrzymująca się średnio na poziomie 135-159 m
n.p.m.. Spadki nie przekraczają 2%. Wysoczyznę rozcinają liczne rzeki. Poza
naturalnymi, wynikającymi z przeszłości geologicznej formami terenu, w obrębie
obszaru LGD występują formy antropogeniczne, utworzone przez działalność
człowieka, m.in.: wyrobiska surowców, nasyp kolejowy itp.
Obszar działania LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" obejmuje częściowo
obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) określone
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności
rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej
planem rozwoju obszarów wiejskich. W tabeli poniżej przedstawiono jedyny
obręb ONW na terenie LGD.
Typy obszarów ONW
Gmina

Nazwa obrębu

Borek Wielkopolski

Studzianna

nizinny strefy nizinnej I

Nizinny strefy nizinnej II

-

x

Tab. Typy obszarów ONW na terenie LGD.

2) Uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze:
a)

Klimat.

Obszar LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" leży w obrębie regionu śląskowielkopolskiego, z przewagą wpływów oceanicznych. Amplitudy temperatur są
mniejsze niż w Polsce, wiosna wczesna i ciepła, długie lato, zima łagodna i krótka
z nietrwałą pokrywą śnieżną (ca 58 dni). Długość okresu wegetacyjnego wynosi
220 dni. Podobnie, jak na terenie całego kraju, przeważają wiatry zachodnie
Obszary
wymienione
charakteryzują
się
wyrównanymi
warunkami
termicznymi, równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością i korzystną
wymianą powietrza, co jest dobre dla rolnictwa i osadnictwa. Tereny zalesione
charakteryzują się dobrymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi
o zmniejszonych dobowych wahaniach, nieco gorszymi warunkami solarnymi
z uwagi na zacienienie. Są to jednak tereny o powietrzu wzbogaconym w tlen,
ozon, olejki eteryczne podnoszące komfort bioklimatyczny.
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b)
Gleby.
Użytki rolne na terenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" zajmują 82,2 %
powierzchni, w tym: grunty orne obejmują 78,2%, łąki 3,4%, sady 0,2%,
pastwiska 0,5%. Lasy zajmują natomiast 10,1% całkowitej powierzchni LGD.
Wyszczególnienie 2005

LGD„Wielkopolska z Wyobraźnią”
Struktura %

Tab. Struktura gruntów na

Użytki rolne

82,2

terenie LGD "Wielkopolska

Lasy i grunty leśne

10,1

z Wyobraźnią" w 2006 r.

Pozostałe grunty i nieużytki

7,7

Wśród
gruntów
ornych na terenie LGD przeważają gleby klasy IIIa i IIIb. Niewielki areał stanowią
gleby klasy II, gleby klasy I nie występują. W niewielkiej ilości występują także
gleby klasy IV, V i VI.
c)
Bogactwo naturalne.
Na terenie gminy Koźmin Wlkp. występują niewielkie ilości surowców
mineralnych. Są nimi utwory czwartorzędowe: szare gliny zwałowe, piaski, żwiry,
pospółka, mułki i iły warwowe pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego.
Jeszcze w latach 70-tych w Koźminie działała cegielnia wykorzystująca złoża
surowców ilastych do ceramiki budowlanej.
Baza surowcowa gminy Rozdrażew jest uboga. Wykazano wytypowanie na
tym terenie jedynie glin zwałowych piaszczystych. Niestety, ze względu na duże
zanieczyszczenie innymi frakcjami, nie może być wykorzystana jako surowiec
ceramiczny. Na terenie gminy nie wykazano obecności złóż kruszca naturalnego.
Teren gminy Borek Wlkp. jest obszarem mało zasobnym w surowce
mineralne. Kopaliny podlegające przepisom prawa górniczego, m.in. gaz ziemny,
będący największym bogactwem Ziemi Leszczyńskiej oraz węgiel brunatny nie
występują, bądź ich eksploatację uznano za nieopłacalną. Na obszarze gminy
można spodziewać się złóż kruszywa naturalnego, surowców ilastych i torfu.
Złoża piasków, na skalę przemysłową są eksploatowane jedynie w miejscowości
Studzianna.
Na terenie gminy Pogorzela jedynym udokumentowanym surowcem jest
złoże kruszywa naturalnego „Międzyborze” o powierzchni 15,120 m², którego
użytkownikiem jest Urząd Miejski. Surowiec stanowią piaski, przeważnie
drobnoziarniste, rzadziej średnioziarniste pochodzenia wodnolodowcowego.
Według stanu na dzień 31.12.2000 r. zasoby wynosiły 56 tys. ton. W 2004r.
eksploatacja została zaniechana. Do tej pory prowadzono poszukiwania
surowców ilastych,
z wynikiem
negatywnym.
Jedyne eksploatowane
w przeszłości złoże znajdowało się w rejonie Wziąchowa. W północno - zachodniej
części gminy prowadzono prace geologiczno – poszukiwawcze węgla brunatnego
(Zalesie – Pępowo). Stwierdzono występowanie wkładek węgla na dużej
głębokości nie mających znaczenia przemysłowego. Eksploatacja żwiru
z domieszką piasku na niewielką skalę ma miejsce w Bułakowie.
d)
Lesistość, walory przyrodnicze i ich ochrona.
Lesistość obszaru LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" wynosi około 9,6%.
Jest to wielkość mniejsza niż średnia lesistość województwa wielkopolskiego
(25,5%) oraz niższa od średniej lesistości powiatów: gostyńskiego (14,3%) oraz
krotoszyńskiego (17,9%). Największą lesistość ma gmina Pogorzela (17,4%),
natomiast najmniejszą gmina Rozdrażew (0,5%).
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Gmina

Lesistość % 2006

Koźmin Wlkp

6,2

Tab.
Lesistość
obszaru
LGD
„Wielkopolska z Wyobraźnią” w 2006

Na
obszarze
LGD
występują
interesujące
Pogorzela
16,6
zbiorowiska roślinne oraz wiele
ciekawych gatunków zwierząt.
LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią"
9,6
Mimo, iż szata roślinna jest
mało urozmaicona to występuje tu wiele parków, zieleni cmentarnej, wszelkiego
rodzaju ciągi zadrzewień, sady, sezonowe uprawy polne. Na terenie LGD
"Wielkopolska z Wyobraźnią" występują zbiorowiska półnaturalne, głównie łąki
kośne skupione w obniżeniach dolin.
Jednym z piękniejszych kompleksów zieleni w Wielkopolsce jest położony
w centrum miasta Koźmin Wlkp. park im. Powstańców Wielkopolskich, urządzony
w stylu francusko-angielskim z ponad stuletnią aleją strzyżonych grabów,
fontanną, stanowiskami pawi i bażantów i stawem z łabędziami. Na terenie
gminy tylko park dworski w Dębiogórze został objęty ochrona obszarową w
ramach większej jednostki przestrzennej. Wchodzi on w skład obszaru
chronionego krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskiej-Baszków - Rochy”. Dziesięć
obiektów objęto ochrona indywidualną, jako pomniki przyrody, wpisano do
wojewódzkiej ewidencji pomników przyrody.
W gminie Borek Wlkp. największe wrażenie robi Krzywińsko-Osiecki
Obszar Chronionego Parku Krajobrazowego powstałego w 1992 r. Ochronie
podlegają też parki: park miejski w Borku Wlkp., parki podworskie i wiejskie w:
Wygodzie,
Zimnowodzie,
Dąbrówce,
Jeżewie,
Bruczkowie,
Koszkowie,
Siedmiorogowie i Zalesiu, Na terenie gminy występują również liczne pomniki
przyrody m.in.: głazy narzutowe przy drodze Jawory-Jeżewo i w leśnictwie
Wroniny, Stawiszyn, buk pospolity przy kościele w Jeżewie.
Do terenów chronionych na terenie gminy Pogorzela należą dwa fragmenty
lasów objętych ochroną w Leśnictwie Siedmiorogów i Międzyborze. Za cenny
fragment uznano stare drzewostany dębowe na ciężkich glebach ilastych.
Proponuje się utworzenie rezerwatu „Dąbrowa Pogorzela”, reprezentującego
typowy fragment ekosystemu Płyty Krotoszyńskiej. Powierzchnia planowanego
rezerwatu ma wynieść 47,34 ha, w tym las 46,37 ha. Na terenach leśnych
występują drzewa kwalifikujące się do objęcia ochroną prawną w formie
pomników przyrody. Gmina Rozdrażew przylega do kompleksu leśnego „Dąbrowa
Krotoszyńska” stanowiący obszar NATURA 2000.
Rozdrażew

0,5

Borek Wlkp

15,2

e)
Zasoby wodne i zanieczyszczenie środowiska.
Teren LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" ma bogatą sieć hydrograficzną,
z licznymi rzekami, zlewniami i dorzeczami. Największymi z nich są: na terenie
gminy Koźmin Wlkp. – rzeka Orla i Obra oraz zlewnia rzeki Baryczy, gmina
Rozdrażew leży w dorzeczu rzeki Obry i zlewni rzeki Baryczy, gmina Borek Wlkp.
położona jest w zlewni Kanału Obry, rzeki Pogony i dorzeczy Dąbrówki, natomiast
gmina Pogorzela należy do systemu wodnego Obry, a przez jej granice przebiega
także zlewnia Baryczy. Obszar LGD w całości znajduje się w dorzeczu Obry.
Stan sanitarny wód powierzchniowych zostawia wiele do życzenia. Kanał
Obry prowadzi wody mocno zanieczyszczone. Stale przekraczają normy klasowe
związki biogenne (m.in. bardzo wysokie stężenie wszystkich związków azotu
i fosforu), a okresowo substancje organiczne. Wysokie jest zasolenie wód. Na
całej długości rzeka ma zły stan bakteriologiczny. Na opisywanym obszarze nie
ma jezior. Występują natomiast wody podziemne, których głębokość zalegania
jest uzależniona od budowy geologicznej terenu. Poziom wód gruntowych waha
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się
w granicach 3-8 m p.p.t. W dolinach zwierciadło wody gruntowej, uzależnione od
stanu wody w rzece, jest znacznie wyższe i wynosi 1 m p.p.t. Na Wysoczyźnie
Kaliskiej występuje bardzo gęsta sieć jeszcze nie w pełni rozpoznanych
geologiczne dolin kopalnych o modułach zasobowych w granicach 3,6-13,8
M3/h/km2, które wzrastają do 22,4 m3/h/km2 w dolinach, przy zasilaniu
z niewielkich ścieków.
3) Uwarunkowania historyczne i kulturowe:
a)
Historia - folklor, produkty tradycyjne.
Pierwsze wzmianki historyczne dotyczące obszaru LGD "Wielkopolska
z Wyobraźnią" pochodzą z 1232 r. Wtedy Władysław Odonic książę wielkopolski
nadał Zamkowi Templariuszy wieś Koźmin z przywilejem przyniesienia jej na
prawo magdeburskie.
Z biegiem lat, osady mające lepsze warunki rozwoju, w tym Koźmin, Rozdrażew,
Borek i Pogorzela, dzięki temu, iż leżały w pobliżu szlaków handlowych pełniły
rolę ośrodków administracji, rzemiosła i handlu (wiek XVI).
Całkowicie spore założenia urbanistyczne tych miast świadczą, że
prosperowały one dobrze a jedynie przypadające na XVII i XVIII plagi pożarów
i najazdy obcych wojsk oraz epidemie dziesiątkujące ludność, zakłócały
i hamowały rozwój.
Ponowny rozkwit miast przypadł na drugą połowę XIX w., w czasie
półwiecza liczba mieszkańców znacząco wzrosła. W tym okresie utworzono
Towarzystwo Pożyczkowe w Koźminie (1866 r.) jako jedną z pierwszych
spółdzielni kredytowych w Wielkopolsce, w Pogorzeli towarzystwo to utworzono
w 1872 r.
Obszar dzisiejszego LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" był miejscem
powstańczego zrywu w okresie Wiosny Ludów, Powstania Wielkopolskiego
a także strajku dzieci szkolnych przeciw nauczaniu religii w języku niemieckim
w latach 1906-1907.
W pięćdziesięcioleciu powojennym ludność przeżyła dwa eksperymenty
polityczno-społeczno-gospodarcze,
z
całym
bagażem
ich
pozytywnych
i negatywnych efektów. Wielkie atuty tego okresu stanowią: rozbudowanie
inicjatywy
i
przedsiębiorczości,
rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego,
samorządności oraz wsparcie finansowe UE.
Zabytki i pamiątki historyczne
Pomimo trudnej i burzliwej historii tych terenów, lista zabytków, które przetrwały
do dziś jest imponująca. Zachowało się wiele pałaców i dworów szlacheckich
z parkami, oraz obiektów architektury sakralnej, dzięki którym obszar ten jest
atrakcyjny pod względem turystyczno-rekreacyjnym. Do najciekawszych
zabytków zaliczyć można:
Gmina Koźmin Wlkp.
• Borzęciczki - Pałac Stolbergów powstały w 1892 r., późnobarokowy kościół p.w.
św. Marcina zbudowany w latach 1740-1745,
• Czarny Sad, Dębiogóra, Gałązki, Góreczki – dwory i zabudowania folwarczne
• Mokronos – kościół p.w. NMP Wniebowziętej wybudowany w latach 1874-1877
• Orla – należy o najstarszych osad Ziemi Koźmińskiej, Neorenesansowy pałac
pochodzący z końca XIX w.,
• Psie Pole – neogotycki pałac z końca XIX w.,
• Serafinów – kościół p.w. św. Rozalii,
•Staniew - pałac w stylu eklektycznym,
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Gmina Rozdrażew
•Rozdrażew - Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela z ok. 1640 r., 1 nawowy, rozbudowany w końcu XIX w.
•Budy - Krzyż przydrożny z ludową rzeźbą Ukrzyżowanego i Narzędziami Męki
Pańskiej z II poł. XIX w. – drewniany.
•Wolenice – zabudowania folwarczne z XIX w.
•Nowa Wieś – kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej
wybudowany w latach 1923-1931
Gmina Borek Wlkp.
• Sanktuarium Maryjne na Zdzieżu,
• Plebania i kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa w Borku Wlkp.,
• Pałac i park w Dąbrówce z drugiej połowy XIX w.,
• Kościół i Zespół dworsko-parkowy w Jeżewie,
• Pałac i park w Karolewie,
• Zespół folwarczny w Koszkowie,
• Pałac i oficyna w Zalesiu,
• Pałac i park oraz spichlerz i stodoły w Zimnowodzie,
Gmina Pogorzela
• Gumienice - Wiatrak Paltrak, XIX
• Kromolice - Zespół Pałacowo-Folwarczny z 1860 r., rządcówka z 1873 i Spichrz
folwarczny, z ok. 1850
• Pogorzela - Kościół par. p.w. św. Michała Arch. z 1778 r.; kościół ewangelicki
z 1862 r. i zespół pałacowo-folwarczny oraz park pałacowy z 1880 r.
b)
Turystyka.
Infrastruktura turystyczna i około turystyczna obejmuje obiekty
i urządzenia świadczące usługi zarówno na rzecz ludności miejscowej jak
i turystów. Ważnymi elementami są bazy noclegowe i gastronomiczne, oraz
dostępność komunikacyjna. Diagnoza stanu pod względem wielkości i standardu
bazy noclegowej, rodzaju i funkcji spełnianych przez bazę gastronomiczna oraz
obiekty świadczące usługi towarzyszące, także ocena możliwości dojazdowych
stanowią punkt wyjścia do wskazania najwłaściwszych potrzeb inwestycyjnych
i kierunków rozwoju.
4) Społeczność lokalna na obszarze LGD:
a)
Liczba ludności, gęstość zaludnienia, współczynnik feminizacji,
grupy wiekowe.

Potencjał ludnościowy regionu stanowi liczbę jego ludności wraz z jej
strukturą biologiczną: wieku, płci oraz społeczno zawodową. Dla analizy zjawisk
demograficznych poddano kilka parametrów demograficznych, takich jak:
gęstość zaludnienia, struktura wieku i płci. Zaprezentowano je na tle powiatu
krotoszyńskiego, powiatu gostyńskiego oraz woj. wielkopolskiego.

Wyszczególnienie
Koźmin Wlkp.

Ludność
ogółem

mężczyzn

udział %

kobiet

udział %

13 808

6 769

49

7 039

51

Rozdrażew

5 103

2 533

50

2 570

50

Borek Wlkp.

7 738

3 872

50

3 866

50

Pogorzela

5 134

2 535

49

2 599

51
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LGD

"Wielkopolska

z Wyobraźnią"

31 783

15 709

49

16 074

51

Powiat gostyński

75 861

37 407

49

38 454

51

Powiat krotoszyński

77 144

37 795

49

39 349

51

3 386 882

1 642 755

49

1 744 127

51

Województwo wielkopolskie
Tab. Liczba mieszkańców w 2007 r.

Opisany obszar zajmuje 456 km2, co stanowi 1,5% powierzchni woj.
wielkopolskiego oraz 32,5% powierzchni powiatu krotoszyńskiego i 27,6%
powiaty gostyńskiego.
Łącznie obszar czterech analizowanych gmin zamieszkuje 31 783 osób, co
stanowi 0,9% ludności woj. wielkopolskiego oraz 24,5% ludności powiatu
krotoszyńskiego i 17%ludności powiatu gostyńskiego. Najludniejsza gmina jest
gmina Koźmin Wlkp., która zamieszkuje 13 808 osób, natomiast najmniejszą
liczbę ludności – 5 103 osób posiada gmina Rozdrażew.
Stopień zaludnienia najlepiej ilustruje wskaźnik gęstości zaludnienia.
Obszar ten należy do średnio zaludnionych (70 osób na km2) na tle innych
terenów kraju, gdyż średnia krajowa wynosi około 122 osoby na km2. Najsłabiej
zaludniona jest gmina Pogorzela, której wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 53
osób na km2 i jest ponad dwukrotnie niższy niż średnia dla woj. wielkopolskiego
(114 osób na km2). Gmina Borek Wlkp. ma wskaźnik gęstości zaludnienia 61
osób/km2, gmina Rozdrażew 64 osób/km2. Najgęściej zaludniona jest gmina
Koźmin Wlkp., która osiągnęła wskaźnik 91 osób/km2, lecz jest to i tak niższy
wynik niż średnia dla województwa (113 osób/km2).
Gęstość zaludnienia
120

108

113

93

91

100
80

70

64

61

53

60
40
20

po
w
ia
t

kr

ot
os
z

go
st

yń
sk
i
w
oj
.w
ie
lk
op
ol
sk
ie

yń
sk
i

D
LG
po
w
ia
t

el
a
Po
go
rz

or
ek

W

lk
p

że
w
oz
dr
a
R

B

K

oź
m

in

W
lk
p

0

Struktura płci w analizowanych gminach jest zróżnicowana. W gminie
Koźmin Wlkp. wskaźnik feminizacji wynosi 104; w gminie Pogorzela 103.
W gminie Borek Wlkp. i Rozdrażew ilość kobiet jest praktycznie równa ilości
Współczynnik feminizacji
mężczyzn.
Ogółem
dla
LGD
nadmiar
120
104
103
102
101
100
kobiet
jest
niewielki
100
(102). Jest to mniej
80
od
wskaźnika
60
charakteryzującego
40
woj. wielkopolskie –
20
106
oraz
powiaty
0
Koźmin Wlkp
Rozdrażew
Borek Wlkp
Pogorzela
LGD
krotoszyński
(104)
„Wielkopolska
z wyobraźnią"
i gostyński (103).
Rys. Współczynnik feminizacji w 2006 r.
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Do ciekawych wniosków prowadzi analiza struktury ludności, która prezentuje
tabela poniżej. Tendencje demograficzne występujące na przestrzeni ostatnich
lat w Polsce wykazują na wzrost ilości ludności w wieku poprodukcyjnym
i równoczesny spadek ludności w wieku przedprodukcyjnym. Wpływa na to wiele
czynników, m.in. zmieniający się model rodziny oraz coraz bardziej
konsumpcyjny tryb życia, co powoduje stałe zmniejszanie się liczby urodzeń. Na
taki stan rzeczy ma również wpływ wejście w wiek produkcyjny osób urodzonych
w pierwszej połowie lat 80-tych, tj. w okresie ostatniego wyżu demograficznego.
Struktura wieku województwa jest zbliżona do średniej struktury dla całego kraju
– ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 20,7%, w wieku produkcyjnym
64,9%, a w wieku poprodukcyjnym 14,4% ogółu populacji (w kraju odpowiednio:
19,7%,64,6%,15,96%).
Ludność zamieszkująca na obszarze LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"
posiada zbliżoną strukturę wiekową do kraju czy województwa. Widoczny jest
niewiele mniejszy udział osób w wieku przedprodukcyjnym (18,6%), i mniejszy
udział ludności w wieku poprodukcyjnym (14,2%). Największy natomiast jest
udział osób w wieku produkcyjnym (66,4%). Są to wskaźniki porównywalne do
tych w powiecie krotoszyńskim i gostyńskim.
Ludność
Wyszczególnienie
2007

Ogółem
liczba

Koźmin Wlkp.

Wiek
przedprodukcyjny
liczba

%

Wiek produkcyjny
liczba

%

Wiek
poprodukcyjny
liczba

%

13 808

2 366

17,1

9 308

64,4

2 134

15,5

Rozdrażew

5 103

1 023

20

3 408

66,8

672

13,2

Borek Wlkp.

7 738

1 400

18,1

5 221

67,5

1 117

14,4

Pogorzela

5 134

990

19,3

3 435

66,9

709

13,8

31 783

5 779

18,6

21 372

66,4

4 632

14,2

powiat krotoszyński

77 144

13 481

17,5

52 683

68,3

10 980

14,2

powiat gostyński

75 861

12 982

17,1

52 062

68,6

10 817

14,3

LGD

„Wielkopolska

z Wyobraźnią"

Tab. Ludność gmin w podziale na grupy wiekowe w 2007 roku w %.

Ważnym czynnikiem kształtującym liczbę ludności jest także przyrost naturalny
i saldo migracji.
b)
Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia.
Wielkość zatrudnienia wpływa znacząco na sytuację społecznogospodarczą w gminach. Im większa jest liczba ludności pracującej, tym większe
są dochody gmin, a tym samym lepsza ich kondycja finansowa.
Stopień aktywności zawodowej liczony jako odsetek zatrudnionych
w gospodarce narodowej (poza rolnictwem) na obszarze LGD (16,0 %) jest
niższy niż w województwie (36,3 %) i powiatach: krotoszyńskim (28,0 %)
i gostyńskim (29,0 %). Najwyższy w gminie Borek Wlkp., który wypada
wyjątkowo korzystnie w tym względzie, zwłaszcza porównaniu z gminą
Pogorzela, gdzie wskaźnik jest ponad 4 razy niższy niż w województwie.
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Wyszczególnienie

Tab. Pracujący w 2006 r.

%

Produkcyjny Pracujący

pracujących

W
zatrudnionych
poza
rolnictwem
przewagę
sektor przemysł
Rozdrażew
3 408
435
12,8 wykazuje
i budownictwo. Na tle gmin
Borek Wlkp.
5 221
1 199
23
wyróżnia się gmina Koźmin
Pogorzela
3 435
275
8
Wlkp.,
w
której
liczba
LGD "Wielkopolska
zatrudnionych w sektorze
21 372
3 741
16,0 przemysł
z Wyobraźnią"
i
budownictwo
sięga 834 osób, co stanowi
powiat krotoszyński
52 683
14 754
28 43,7%
ogółu
ludności
zatrudnionym
w
tym
powiat gostyński
52 062
15 097
29
sektorze na terenie LGD
woj. wielkopolskie
2 198 103
796 910
36,3
„Wielkopolska
z Wyobraźnią”. Niewiele mniej ludzi pracuje w sektorze usług (1672 osoby). Są
to przede wszystkim usługi nierynkowe, gdzie zatrudnienie znalazło 53,9 %
pracujących.
Koźmin Wlkp.

9 308

Gmina

1 884

Pracujący

Sektor

ogółem

Prywatny

Koźmin Wlkp.

20,2

i Usługi

Przemysł
Publiczny

budownictwo

Rynkowe

Nierynkowe

1884

1303

581

834

267

464

435

354

128

226

59

122

1199

943

256

619

305

183

546

357

189

231

139

133

4064

2957

1154

1910

770

902

Rozdrażew
Borek Wlkp.
Pogorzela
LGD
"Wielkopolska

z

Wyobraźnią"

Województwo wielkopolskie posiada dobrą sytuację na rynku pracy na tle
całego kraju. Stopa bezrobocia na koniec 2007 roku wynosiła zaledwie 8,0%
i jest to wielkość niższa niż w Polsce (11,4%). Podawana stopa bezrobocia nie
odzwierciedla jednak rzeczywistej sytuacji na rynku pracy, gdyż nie obejmuje
problemu bezrobocia agrarnego, które na terenach gmin wiejskich obejmuje
dużą grupę osób.

Gmina

Stopa bezrobocia w %
XII. 2007

Koźmin Wlkp.

9,8

Rozdrażew

9,8

Borek Wlkp.

12,1

Pogorzela

12,1

LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"

10,9

Województwo wielkopolskie

8,0

Analiza liczby
pracujących
i bezrobotnych na
obszarze LGD
"Wielkopolska
z Wyobraźnią" wykazuję
przewagę pracujących
(4 012 osób) nad
bezrobotnymi ( 1 844
osób).
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5 000

Rys.

4 063

Podstawowe

4 000

informacje o

3 000
1 884

2 000

rynku pracy na

1 844

terenie LGD

1 199
743

1 000

434

546

533

w 2006 r.

322

246

0
Koźmin Wlkp

Rozdrażew

Borek Wlkp

Pogorzela

Pracujący ogółem (bez gosp. indyw idualnych)

c)
Dostęp do edukacji,
zdrowotna, pomoc społeczna.

LGD
„Wielkopolska z
w yobraźnią"

Bezrobotni zarejestrow ani

bezpieczeństwo

publiczne,

opieka

Edukacja i wychowanie.
Szkolnictwo na obszarze LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" funkcjonuje
w oparciu o dobrze rozwiniętą sieć przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Wyszczególnienie

Przedszkola

i Szkoły

oddziały "0"

Podstawowe

Gimnazja

Szkoły

Szkoły

ponadgimnazjalne wyższe

Koźmin Wlkp.

3

6

1

2

1

Rozdrażew

3

2

2

0

0

Borek Wlkp.

5

4

2

3

0

Pogorzela

3

4

1

1

0

14

16

6

6

1

LGD "Wielkopolska
z Wyobraźnią"

Tab. Edukacja na terenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"

Na terenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" działa 14 klasycznych
przedszkoli i oddziałów „0” Oprócz tego na obszarze LGD działa 16 szkół
podstawowych, najwięcej szkół tego poziomu ma gmina Koźmin Wlkp. (2
w Koźminie, 1 w Borzęciczkach i 1 w Borzęcicach , 1 w Mokronosie i 1 w Starej
Obrze), najmniej gmina Borek Wlkp. (po jednej w Borku Wlkp., Wycisłowie,
Zalesiu, Zimnowodzie) i Pogorzela (po jednej w Pogorzeli, Bułakowie,
Kromolicach i Wziąchowie). Pod względem ilości gimnazjów przodują gminy
Rozdrażew i Borek Wlkp. Ogólnie można uznać, że rozmieszczenie placówek
przedszkolnych i niższego szczebla szkolnictwa jest równomierne na całym
obszarze LGD, a dzieci i młodzież mają dobry dostęp do szkolnictwa.
Absolwenci gimnazjów mogą kontynuować naukę albo na obszarze LGD, gdzie
funkcjonuje 6 szkół ponadgimnazjalnych (najwięcej uczniów uczęszcza do:
I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp., Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w
Koźminie
Wlkp.
oraz
Zespółu
Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli) albo w pobliskim Gostyniu,
Krotoszynie i Jarocinie.

38

Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" na lata 2008-2015

Ochrona zdrowia i opieka społeczna.
Na sytuację zdrowotną mieszkańców duży wpływ ma dostęp do opieki
medycznej. Na obszarze działania LGD funkcjonuje szpital i podstacja pogotowia
ratunkowego,
przychodnie
podstawowej
opieki
zdrowotnej,
gabinety
specjalistyczne i liczne apteki. Ponadto w gminach działają ośrodki pomocy
społecznej i kluby seniora. Analizując sytuacje ochrony zdrowia na terenie LGD
„Wielkopolska z Wyobraźnią” przedstawia się jako obszar o korzystnej sytuacji.
Bezpieczeństwo.
O bezpieczeństwo publiczne na terenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"
dbają : Komisariat Policji w Koźminie Wlkp., który swym zasięgiem obejmuje
miasto i gminę Koźmin Wlkp. oraz gminę Rozdrażew. Nad bezpieczeństwem
mieszkańców gminy Borek Wlkp. i Pogorzeli czuwa Rewir Dzielnicowych. W
szkołach gmin LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" przeprowadzane są spotkania
związane z problematyką narkomanii oraz innymi problemami bezpieczeństwa
publicznego. Na terenie Lokalnej Grupy Działania prężnie działają jednostki OSP.
d)
Kultura i sport.
Na terenie analizowanych gmin funkcjonują stałe placówki kulturalne oraz
organizowane są różnorodne imprezy kulturalne, do których można zaliczyć
festyny, jarmarki, tradycyjne odpusty pozwalające kultywować kulturę regionu.
Należą do nich:
Gmina Koźmin Wlkp.
Gminny zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej w skład, którego wchodzi
Ośrodek Kultury, biblioteka publiczna i basen kąpielowy. Wśród zespołów i kół
zainteresowań wymienić należy: Chór Mieszany im. Czesława Czypickiego,
Kapela „Znad Orli”, Zespół folklorystyczny ”Koźminianki”, orkiestra dęta dziecięcy
zespół ”Do-Re-Mi”, koło plastyczne i muzyczne. Ważniejsze cykliczne imprezy
kulturalne to: Koźmińskie Spotkania Jasełkowe, Koźmińskie Spotkania Chóralne,
Dni Koźmina, Maraton Muzyki Tanecznej, Biesiada Rycerska, Święto Patrona
Miasta i Gminy połączony z Festiwalem Muzyki Religijnej.
Koźmin Wielkopolski posiada atrakcyjne warunki do rekreacyjnego uprawiana
sportu. Do dyspozycji mieszkańców i gości pozostają boiska, korty tenisowe, sale
sportowe i basen odkryty. W gminie działają następujące kluby sportowe:
Koźmiński Klub Sportowy „Biały Orzeł”, Integracyjny Klub Sportowy „Spartakus”,
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ”Koźmin Wielkopolski”, Uczniowski Klub
Sportowy „Jedynka”, Klub Karate „ Do Shotokan”.
Gmina Rozdrażew.
Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka w Rozdrażewie, która realizuje
swoje zadania w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii bibliotecznej
w miejscowości Nowa Wieś. Głównymi imprezami kulturalnymi są: Dni Gminy
Rozdrażew, Dożynki Gminne, przeglądy twórczości artystycznej; organizowane
przez szkolę, bibliotekę i stowarzyszenie „Inspiracje” spotkania z ciekawymi
ludźmi i wystawy okolicznościowe; imprezy środowiskowe organizowane przez
szkoły, np. festyny, biesiady, jasełka, uroczystości patriotyczne.
W Nowej Wsi od 1987 roku istnieje zespół ludowy „Kalina”, który wielokrotnie
zdobywał nagrody i wyróżnienia w przeglądach zespołów ludowych, m.in.
dwukrotnie reprezentował Ziemię Kaliską na Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (2005 i 2008)
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Przy ZSP w Rozdrażewie działa Izba Regionalna Ziemi Rozdrażewskiej, w Szkole
Filialnej w Dzielicach odtworzono izbę lekcyjna z okresu międzywojennego.
Przy Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie działa Parafialny Teatr
Amatorski i wychodzi pismo „Impuls”
W ZSP w Rozdrażewie istnieje teatrzyk dziecięcy „Iskierki”, zespół taneczny
„Venus” i chór szkolny biorący udział w programie Śpiewająca Polska, w ZSP
w Nowej Wsi działa grupa teatralna „Tęcza”. Zespoły zdobywają nagrody
i wyróżnienia na przeglądach i festiwalach rejonowych i ogólnopolskich.
W Szkole Filialnej w Dzielicach odbywa się coroczny konkurs recytatorski „Mali
czarodzieje słowa”, który jest etapem Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
w Poznaniu.
Mieszkańcy Gminy korzystają z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie oraz
z pełnowymiarowej hali sportowej przy ZSP w Rozdrażewie.
Na terenie Gminy działają dwa kluby sportowe: LZS – Rozdrażew (drużyna piłki
nożnej gra w klasie B Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej) oraz UKS
„Doliwa” przy ZSP w Rozdrażewie ( sekcja piłki ręcznej – 3 drużyny, sekcja
tenisa stołowego A – klasa).
Gmina Borek Wlkp.
Na terenie gminy Borek Wlkp. główną placówką kulturalną jest Miejski-Gminny
Ośrodek Kultury. Poza tym występują: Zespół Regionalny „Borkowiacy”, Zespół
Ludowy „Studzianna”, Koło Śpiewacze „Jutrzenka”, Koła Gospodyń Wiejskich,
Borek Wlkp. jest miejscem spotkań miłośników muzyki ludowej i chóralnej
z całego regionu Wielkopolski. Na terenie gminy działa Biblioteka Publiczna, która
siedzibę ma w Miejskim Ośrodku Kultury. Na terenie gminy odbywają się również
liczne imprezy kulturalne m.in.: Dni Borku Wlkp., dożynki wiejskie, bale
kostiumowe dla dzieci, Spotkanie z Piosenką Biesiadną, Dzień Seniora, Koncert
Noworoczny, Spotkanie z Folklorem.
Oprócz tego bogatą działalność kulturalno-oświatową prowadzą szkoły-rozmaite
konkursy, m.in. ortograficzne, recytatorskie, matematyczne, Konkurs Wiedzy
o Wielkopolsce.
Gmina Pogorzela.
Najistotniejszą instytucje, które organizują życie kulturalne, ale także sportowo –
rekreacyjne w gminie to Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka
Publiczna. Przy Ośrodku Kultury działa Klub Seniora oraz silnie rozwija się
amatorski ruch artystyczny. Pod kierownictwem instruktora działają liczne
zespoły taneczne, teatralne i wokalne, takie jak: Brawo, Kometa, Iskra, Echo,
Klub Młodych Instrumentalistów oraz grupa śpiewacza seniorów ,,Jawor”. Miejsko
– Gminny Ośrodek Kultury organizuje wiele imprez cyklicznych, a do
najważniejszych z nich należą: Festiwal Kolęd i Pastorałek ,,Stajenka”,
Walentynkowy Koncert dla Zakochanych, Festyn Ludowy ,,Zielone Świątki”, Dni
Ziemi Pogorzelskiej - trzydniowy cykl imprez kulturalno-sportowych, Noc
Świętojańska - wieczorno-nocny festyn nad wodą, Powitanie Lata - festyn
sportowo-rekreacyjny, Dożynki Gminne – sierpień, Koncert Niepodległości,
Festyn Noworoczny "Światło i dźwięk". Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Pogorzeli stanowi ważny element wspierania kultury i edukacji. W bibliotece
znajduje się ogólnodostępna kawiarenka internetowa.
Na terenie LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” działa 10 bibliotek wraz z filiami
i punktami bibliotecznymi, na jedną placówkę przypada średnio 3 178 osób.
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W dobie rozwoju kina domowego, DVD i innych nowoczesnych mediów na terenie
LGD maleje rola kina. Do placówek kulturalnych należą także muzea, na obszarze
LGD znajduje się Muzeum Ziemi Koźmińskiej.
Kultura i sztuka 2006

Biblioteki Kina

Koźmin Wlkp.

5

1

1

Rozdrażew

2

0

0

Borek Wlkp.

1

0

0

Pogorzela

1

0

0

9

1

1

LGD

"Wielkopolska

z

Wyobraźnią"

e)

Muzea

Organizacje pozarządowe.

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego wyraża się m.in. poprzez liczbę
aktywnych organizacji pozarządowych działających na danym terenie oraz liczba
zaangażowanych w ich działalność osób. Organizacje pozarządowe opierają się
w znacznej mierze na nieodpłatnej, woluntarystycznej pracy członków.
Lista działających organizacji pozarządowych na terenie LGD "Wielkopolska
z Wyobraźnią" obejmuje:
Gmina Kożmin Wlkp.
Związek Harcerstwa Polskiego, Oddział PTTK, Towarzystwo Miłośników Koźmina
Wielkopolskiego, Klub AA, Ochotnicza Straż Pożarna – 13 JEDNOSTEK , Koło
Gospodyń Wiejskich, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka”, Ludowy Zespół Sportowy „Dawid” Borzęciczki, Stowarzyszenie „Z
pomocy zrodziła się przyjaźń”, Związek Młodzieży Wiejskiej w Staniewie,
Integracyjny Klub Sportowy „Spartakus”, Koźmiński Klub Sportowy „Biały Orzeł”,
Koźmiński Klub Sportowy „Do Shotokan”, Międzyszkolny Młodzieżowy Uczniowski
Klub Sportowy „Koźmin Wielkopolski”, Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego
Czerwonego Krzyża, Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Zamku Koźmińskiego,
Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców
Wielkopolskich w Koźminie Wlkp., Klub "Pretoria – Perfect Harmony", Kolo PZW
Koźmin
Wlkp.,
Chopperowe
Bractwo
Motocyklowe
KOŹMIN
WLKP.,
Stowarzyszenie Wspólnie dla Koźmina
Gmina Rozdrażew.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Inspiracje”, Kurkowe
Bractwo Strzeleckie, Ludowy Zespól Sportowy „Rozdrażew”, Uczniowski Klub
Sportowy „Doliwa”, 9 Kół Gospodyń Wiejskich, 9 jednostek OSP.
Gmina Borek Wlkp.
Ludowy Klub Sportowy „Wisła”, Uczniowski Klub Sportowy, Liga Obrony Kraju,
Uczniowski Klub Jeździecki „Dżamajka”, Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS,
Ognisko TKKF „KOSMOS”, Polski Związek Hodowców Gołębia Pocztowego, Polski
Związek Wędkarski Koło Borek Wlkp., Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Caritas,
13 jednostek OSP.
Gmina Pogorzela.
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Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych, 9 Jednostek OSP, Kurkowe Bractwo
Strzeleckie, Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”, Uczniowski Klub Sportowy
przy Gimnazjum, Ludowy Zespół Sportowy „LEW”,Koła Gospodyń Wiejskich,Polski
Związek Wędkarski.
5) Gospodarka obszarowa:
a)
Liczba i struktura branżowa podmiotów.
W całokształcie problematyki strategicznego rozwoju gminy doniosłą rolę
powinna odgrywać przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość może wyrażać się
w skłonności do uczestnictwa w życiu gospodarczym w sposób czynny, służący
powiększaniu potencjału gospodarki i podnoszeniu jej poziomu, a w sytuacjach
krańcowo trudnych, przynajmniej utrzymaniu stanu istniejącego.
Wyrazem przedsiębiorczości są również aktywne postawy mieszkańców,
miejscowej władzy i wszelkich podmiotów związanych z danym obszarem,
a także oddziaływanie jednostek zewnętrznych, mogących potencjalnie
kształtować swymi decyzjami korzystny stan gospodarki.
Efekty działań przedsiębiorczych mogą uwidaczniać się w węższym
zakresie dotyczącym przedsiębiorcy i szerszej skali - obejmującej otoczenie.
Pierwszy przypadek sprowadza się przede wszystkim do: powstawania nowych
przedsiębiorstw, rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych, podejmowania
działań innowacyjnych w firmach
Z kolei efekty działań przedsiębiorczych w szerszej skali mogą przejawiać się
m.in. w: spadku bezrobocia, wzroście dochodów ludności i samorządów
lokalnych, pełniejszym wykorzystaniu zasobów lokalnych
W ogólnym ujęciu przedsiębiorczość jest uwarunkowana przez:
- czynniki wewnętrzne przedsiębiorstw ( m.in. posiadany potencjał wytwórczy,
dynamizm rozwojowy, rentowność i skłonność do inwestowania, innowacyjność
produktowa,
techniczna,
technologiczna
oraz
w
zakresie
organizacji
i zarządzania)
- czynniki lokalne i regionalne ( zasoby potencjalne dostępne dla rozwoju
przedsiębiorczości, infrastruktura, lokalizacja)
- czynniki makroekonomiczne ( m.in.: rozwiązania instytucjonalne i prawne,
globalna polityka rządowa, system finansowy, pieniężno-kredytowy i podatkowy)
Na obszarze gmin wchodzących w skład LGD sytuacja na koniec 2007 roku
kształtowała się następująco:
Wyszczególnienie

Podmioty gospodarcze ogółem

Koźmin
Wlkp.

1 120

Rozdrażew

304

Borek Wlkp. Pogorzela

459

281

LGD "Wielkopolska
z Wyobraźnią"

2 164

Największą bezwzględną ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
zanotowano w gminie Koźmin Wlkp. (1 120 podmiotów). Zdecydowanie mniej
podmiotów posiadają natomiast gminy: Rozdrażew (304 podmiotów) i Pogorzela
(281 podmiotów).
Na obszarze LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" działa 2 164 podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych w systemie Regon. Wskaźnik obliczony
w stosunku do liczby ludności wynosi 68,09 podmiotów gospodarczych na 1000
mieszkańców. Jest to mniejsza ilość w porównaniu do województwa, gdzie na
1000 mieszkańców zarejestrowanych jest 104 podmiotów gospodarczych oraz
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mniejsze ze wskaźnikami dla powiatów: krotoszyńskiego – 77,8 i gostyńskiego
– 82,1. Niższe wskaźniki niż średnie dla obszaru LGD wykazują gminy:
Rozdrażew (59,57), Borek Wlkp.(59,32) i Pogorzela (54,73), natomiast gmina
Koźmin Wlkp. może poszczycić się wyższym od średniej w LGD wskaźnikiem
(81,11).
90,00

Wynikiem

81,11

transformacji

68,09
59,57

59,32

60,00

54,73

gospodarki
polskiej jest

30,00

struktura

0,00

Koźm in Wlkp

Rozdrażew

Borek Wlkp

Pogorzela

LGD
„Wielkopols ka
z wyobraźnią"

własnościowa
podmiotów

gospodarczych. Struktura własnościowa podmiotów gospodarczych LGD
"Wielkopolska z Wyobraźnią" zaprezentowano na rysunku poniżej.
Znaczna większość, bo 96% podmiotów gospodarczych na obszarze LGD
należy do sektora prywatnego.
LGD "Wielkopolska z wyobraźnią"
Jest
to
wielkość
4%
charakterystyczna
dla
województwa.
Zaledwie
82
z
2 164
podmiotów
gospodarczych działających na
obszarze
LGD
należą
do
sektora publicznego.
96%
W
analizowanych
Sektor publiczny Sektor prywatny
gminach
struktura
własnościowa podmiotów gospodarczych wygląda podobnie. Na obszarze LGD
"Wielkopolska z Wyobraźnią", podobnie jak w całym regionie większość
podmiotów gospodarczych to firmy utworzone przez osoby fizyczne 1 751.
Najwięcej działa ich w gminie Koźmin Wlkp. – 943. Znacznie mniej firm
należących do osób fizycznych jest na terenie pozostałych gmin wchodzących
w skład LGD. Duża liczba podmiotów osób prywatnych jest zjawiskiem bardzo
pozytywnym. Oznacza to przedsiębiorczość i rosnącą mobilność zawodową
ludności w kierunku samo zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy.
Wyszczególnienie

Koźmin
Wlkp.

Rozdrażew

Borek
Wlkp.

Pogorzela

LGD "Wielkopolska
z Wyobraźnią"

Sektor publiczny
Podmioty gospodarki narodowej
ogółem

29

9

24

20

82

Państwowe i samorządowe

25

8

18

16

67

Przedsiębiorstwa państwowe

0

0

0

0

0

udziałem kapitału zagranicznego

1

0

2

0

3

Pozostałe

3

1

4

4

12

435

261

2 082

Spółki handlowe i handlowe z

Sektor prywatny
Podmioty gospodarki narodowej
ogółem w tym:

1 091

295
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Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą

943

254

350

204

1 751

udziałem kapitału zagranicznego

27

5

26

16

74

Spółdzielnie

9

2

3

8

22

Fundacje

1

0

0

0

1

społeczne

29

15

21

17

82

Pozostałe

82

19

35

16

152

Spółki handlowe i handlowe z

Stowarzyszenia i organizacje

Podmioty gospodarcze będące własnością osób prawnych posiadają
nieznaczny udział w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych, ponieważ w całym
regionie nie przekraczają 4% ogólnej liczby podmiotów. Porównywalna ilość tych
podmiotów znajduje się w gminach: Koźmin Wlkp. (29 podmiotów), Borek wlkp.
(24 podmioty) oraz Pogorzela (20 podmiotów). Najmniej działa natomiast
w gminie Rozdrażew, zaledwie 9 podmiotów.
b)
Wykaz kluczowych dla obszaru firm.
Do największych pracodawców na terenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"
należą:
Nazwa podmiotu

Rodzaj działalności
gmina Pogorzela

Zakład Mięsny Konarczak Sp.j
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe we
Wziąchowie

zakład przetwórstwa mięsnego prowadzący pełen profil produkcji:
od skupu żywca, uboju, po przetwórstwo mięsne
żywność i używki, alkohole - produkcja

PPHU ACER Sp. z o.o.

stolarstwo

ŁAGROM Sp. z o.o.

konstrukcje stalowe

Turbańscy Sp. j.

sprzedaż pasz i koncentratów, transport
gmina Rozdrażew

Przedsiębiorstwo Prod. - Handlowo –
Usługowe MAX- POL Zakład Pracy

produkcja zniczy

Chronione Czajka Andrzej Rozdrażew
Bank Spółdzielczy Dobrzyca -

obsługa finansowa

Rozdrażew
PPHU Henryk Juskowiak Nowa Wieś
Betoniarstwo "Stachura"

budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, instalacje wod.kan.
produkcja betonu towarowego, ogrodzeń betonowych, elementów
betonowych

Zakład elektryczny "Jan BUD" -

budowa linii energetycznych, oświetlenia ulicznego stacji

Janusz Chmielarz

transformatorowych, montaż instalacji

P.P.U.H SKORPION - Tadeusz Stasik
- Rozdrażew
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„DAGER” - Jan Polański - Rozdrażew

produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności
konserwacja i naprawa pojazdów, samochodowych, przeglądy
techn., pojazdów, sprzedaż części i akces. do pojazdów
samochodowych
gmina Borek Wlkp.

„MRÓZ” S.A

przetwórstwo mięsne
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DHT - Osiewicz Koszkowo i Karolew

tartak

Firma "UNIROL"

produkcja, sprzedaż maszyn rolniczych

PPHU "LARUS"

zakład prywatny, produkcja żywności

Gospodarstwo Rolne Karolew

Działalność rolnicza
gmina Koźmin Wlkp.

P.P.H.U. ADPAL
MECH-ROL-PLAST
Nasycalnia Podkładów S.A.

produkcja zniczy i świec, galanteria
produkcja tacki polistyrenowe, płytki z polistyrenu, pianka
podłogowa, parapety wewnętrzne itp..
handel węglem i drewnem, nasycanie drewna, podkłady kolejowe

LEGE Sp. z o.o.

produkcja opakowań i kartonów

P.P.H.U. HENMAR

produkcja wózków widłowych, maszyn, kabin

P.W. LOTOS

produkcja ozdób choinkowych

P.W. BARTESKO

mechanika: kabiny rolnicze

P.P.U. Feliks Naglak

mechanika: kabiny rolnicze

c)
Powierzchnia użytków
i wiodące kierunki produkcji).

rolnych

(liczba

gospodarstw

rolnych

Do głównych form użytkowania ziemia należą: grunty orne, sady, łąki,
pastwiska, lasy oraz pozostałe grunty. Grunty orne obejmują pola, ogrody,
plantacje oraz ugory i odłogi. Wraz z sadami, łąkami i pastwiskami tworzą one
użytki rolne. Na strukturę użytkowania ziemi na obszarze LGD "Wielkopolska
z Wyobraźnią" wpływają głównie warunki naturalne: ukształtowanie terenu
i gleba. Pewne znaczenie mają także czynniki poza przyrodnicze.
Struktura użytkowania gruntów na Obszarze LGD jest bardzo zbliżona do
tej, która występuje w województwie. Użytki rolne stanowią 82,2% gruntów na
terenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią". Zdecydowanie największą część
gruntów stanowią grunty orne 78,2%, dalej łąki 3,4%, pastwiska i sady.
Znaczący udział posiadają również lasy i grunty leśne (10,1), to dzięki gminie
Borek Wlkp. i Pogorzela gdzie stanowią one około 16% ogółu gruntów.

Koźmin Wlkp.

Wyszczególnienie 2005

Rozdrażew

Borek
Wlkp.

LGD
Pogorzela "Wielkopolska
z Wyobraźnią"

Struktura %
Grunty orne
Użytki rolne

82,1

87,6

72,3

71,9

78,2

Sady

0,3

0,1

0,1

0,1

0,2

Łąki

3,0

4,0

4,0

2,7

3,4

Pastwiska

0,6

0,1

0,6

0,4

0,5

6,4

0,4

15,1

17,4

10,1

7,6

7,7

7,9

7,6

7,7

Lasy i grunty leśne
Pozostałe
(ha)

grunty

i

nieużytki

W strukturze gospodarstw dominują małe gospodarstwa o powierzchni do
15 ha. Jest ich prawie 80%. W gminie Koźmin Wlkp. i Rozdrażew dominują
gospodarstwa o powierzchni od 10 do 15 ha, natomiast w gminach Borek Wlkp.
i Pogorzela dominują gosp. o powierzchni do 1ha. Największą przeciętna wielkość
gosp. mają gęsto zaludnione gminy Koźmin Wlkp. i Rozdrażew. Na obszarze LGD
„Wielkopolska z Wyobraźnią” dominują gospodarstwa do 1 ha (22,7%) oraz od
10-15 ha (21,7%).
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Indywidualne gospodarstwa rolne
Wyszczególnienie

z tego o powierzchni użytków rolnych w ha
do 1 od 1 do 5 od 5 do 10 od 10 do 15 od 15 do 20 od 20-50 powyżej 50
Struktura %

Koźmin Wlkp.

18,7

19,1

18,3

24,3

9,9

8,9

0,9

Rozdrażew

20,4

20,3

15,5

21,8

11,5

9,4

1,0

Borek Wlkp.

28,5

19,9

19,1

18,9

6,8

6,5

0,4

Pogorzela

26,0

18,3

13,1

19,9

10,2

10,4

2,1

22,7

19,4

16,9

21,7

9,6

8,7

1,0

31,2

28,6

16,3

10,9

5,5

6,4

1,0

LGD "Wielkopolska z
Wyobraźnią"
Województwo
wielkopolskie

W strukturze zasiewów we wszystkich gminach wchodzących w skład LGD
dominuje pszenica ozima, pszenżyto ozime i mieszanki zbożowe jare. W gminach
Koźmin Wlkp. i Rozdrażew najczęściej spotyka się mieszanki zbożowe jare
i stanową one dla gmin odpowiednio 22,7% i 19,2% wszystkich zasiewów.
W pozostałych gminach dominuje pszenica ozima z udziałem: Borek Wlkp.
16.3%, Pogorzela 22,6% wszystkich zasiewów. Najmniej uprawia się gryko,
proso, rzepak jary oraz truskawki. Na całym obszarze LGD "Wielkopolska
z Wyobraźnią" dominuje hodowla trzody chlewnej, bydła mlecznego i drobiu.
6) Specyfika obszaru objętego LSR.
Diagnoza obszaru objętego aktywnością naszej LGD wskazuje na dwa
specyficzne obszary, które w zasadniczy sposób wpływają na naszą LSR –
dominację rolnictwa w gospodarce naszego regionu oraz aktywność społeczną
mieszkańców.
• Dominacja rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w gospodarce regionu:
nasz teren należy do zagłębia świńskiego i mleczarskiego w Polsce
i w Wielkopolsce. Zlokalizowane są tutaj liczne zakłady przetwórcze z branży
mięsnej – w tym jedne z największych zakładów mięsnych ZM Mróz i Zakład
Mięsny Konarczak Sp.j oraz zakłady mleczarskie. Ta specyfika jest bardzo ważna
z punktu widzenia tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszej LGD.
Rolnictwo w krajach Unii Europejskiej oraz w każdym innym miejscu Świata
działa w określonym otoczeniu gospodarczym i marketingowym, które
determinuje jej rozwój i wpływa na wyniki ekonomiczno-finansowe. Poniżej
przedstawiono zarys pięciu najważniejszych moim zdaniem czynników i zjawisk,
które w przyszłości będą miały zasadniczy wpływ na rozwój gospodarstw rolnych
na terenie LGD.
1. Globalizacja rolnictwa światowego – „Żyjemy w globalnej wiosce” – to
twierdzenie Lewita bardzo dobrze ilustruje globalne zjawiska, które chyba
w największym stopniu będą w najbliższej przyszłości wpływały na rolnictwo
w każdym miejscu na Świecie. Globalizacja w rolnictwie oznacza wzrost produkcji
rolniczej w krajach o najlepszych do tego warunkach kosztem redukcji produkcji
rolniczej w krajach o wysokich kosztach produkcji rolniczej. Dzięki nowym
technologiom i swobodnemu przepływowi kapitału i wiedzy produkcja rolnicza
rozwija się dzisiaj w najbardziej nawet egzotycznych obszarach Świata. Do
nowych potęg rolniczych obok USA, Nowej Zelandii, Australii dochodzą kraje
Ameryki Południowej, niektóre kraje afrykańskie, Chiny. W krajach tych
produkcja rolnicza jest bardzo tania ze względu na zasoby naturalne, klimat oraz
zasoby taniej siły roboczej. Po drugiej stronie osi produkcji żywności leży Europa
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– z bardzo drogą ziemią, bardzo drogą a w zasadzie brakiem siły roboczej i nie
najlepszym – bardzo zmiennym ostatnio klimatem, natomiast z ochroną celną
i dopłatami regulowanymi przez Wspólną Politykę Rolną. Przyszłość rolnictwa
w Europie zależeć będzie od tempa liberalizacji tejże polityki, bo o takim
kierunku już tak naprawdę zadecydowano w ramach WTO a wcześniej negocjacji
GATT. Dla wielu rolników oznaczać to będzie pogorszenie warunków
ekonomicznych produkcji rolniczej i konieczność konkurowania w ramach
bardziej otwartego rynku światowego żywności.
2. Liberalizacja Wspólnej Polityki Rolnej – dzisiaj o ekonomice produkcji rolniczej
w krajach należących do UE decyduje w dużej mierze CAP. Analiza ekonomiczna
gospodarstw europejskich wskazuje, iż poziom zysku w danym gospodarstwie
zbliżony jest do poziomu dopłat bezpośrednich, które gospodarstwo to
otrzymuje. Dzisiaj rozpoczyna się w Europie dyskusja o przyszłości UE – proces
ratyfikacji traktatu lizbońskiego dopiero się zaczyna. Francja po raz pierwszy od
początku wspólnej Europy zaczyna mówić o liberalizacji CAP – nietrudno sobie
dzisiaj wyobrazić sytuację powolnego odchodzenia od dopłat bezpośrednich, co
tak naprawdę wyeliminuje z rynku wiele gospodarstw, szczególnie tych
o wysokich kosztach produkcji i niewielkiej skali. Dla rolników oznacza to
konieczność optymalizacji procesów produkcyjnych a w szczególności redukcji
kosztów, zwiększania skali produkcji oraz poszukiwania dodatkowych źródeł
dochodu.
3. Koncentracja podmiotów obsługujących rolnictwo – struktura podmiotów
w branży rolniczej jest i zmienia się na niekorzyść gospodarstw rolnych.
Podmioty produkujące środki produkcji i skupujące płody rolne funkcjonują
w strukturach oligopoli, gdzie kilka dużych firm dyktuje warunki cenowe
natomiast gospodarstwa rolne działają w strukturze zbliżonej do doskonałej
konkurencji gdzie jest ich bardzo wiele i żaden z nich nie ma wpływu na warunki
transakcji. Dla wielu gospodarstw rolnych oznacza to pogorszenie warunków
ekonomicznych w przyszłości i konieczność współpracy z innymi podmiotami
rolniczymi w zakresie wspólnego zakupu środków produkcji i wspólnej sprzedaży
płodów rolnych.
4. Zmiany na rynku siły roboczej w Europie – rozwój polskiej i europejskiej
gospodarki, bogacenie się społeczeństwa, wzrost poziomu wykształcenia
powodują gwałtowny odpływ siły roboczej z obszarów wiejskich do dużych miast
i wzrost wymagań płacowych pracowników. Model rozwoju rolnictwa w Europie
oparty jest między innymi z tego powodu na gospodarstwach rodzinnych i pracy
członków rodziny, dla której nie zawsze czynniki ekonomiczne są najważniejsze.
W Polsce, a szczególnie w Wielkopolsce, jest natomiast sporo gospodarstw, które
powstały w wyniku prywatyzacji państwowych gospodarstw rolniczych, i które
opierają się na pracy najemnej. Większość tych gospodarstw ma dzisiaj duże
problemy z efektywnością pracy, jej jakością oraz kosztami.
5. Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska i wdrożenie zasad crosscomplience – Unia Europejska w coraz większym stopniu nakłada na
gospodarstwa rolne bardzo wysokie, w porównaniu z innymi krajami świata,
wymogi w zakresie ochrony środowiska. Wymogi te będą powodowały wzrost
kosztów produkcji rolniczej w przyszłości. Tak naprawdę wymogi te w krajach
„Starej Unii” spowodowały bankructwo większości gospodarstw prowadzących
produkcję zwierzęcą. Problem ten w szczególności dotyczyć może gospodarstw
z terenu LGD ponieważ wiele z nich, właśnie w tym rejonie skoncentrowana jest
na produkcji zwierzęcej – trzody chlewnej i mleka.
Powyżej wymienione zjawiska stawiają przed gospodarstwami rolniczymi
poważne wyzwania. Zjawiska te naszym zdaniem powodować będą w przyszłości
dalsze pogorszenie warunków ekonomicznych ich funkcjonowania. Nawet
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w sytuacji rosnących cen żywności i jej braków struktura rynku rolnego
powodować będzie przechwytywanie zysków przez pozostałych jego operatorów.
•Aktywność społeczna mieszkańców: diagnoza obszaru naszej LGD wskazuje na
olbrzymią aktywność społeczną mieszkańców przejawiającą się w bardzo różnych
formach współpracy i integracji społeczności lokalnej. Na naszym obszarze
bardzo silną pozycję zyskał Uniwersytet Ludowy, który od wielu lat promuje
nowoczesną wiedzę i edukację wśród mieszkańców obszarów wiejskich.
Od wielu też lat nasz region „rowerem” stoi, począwszy od jednej z najlepszych
zawodowych grup kolarskich „Mróz” a na masowych rajdach rowerowych
skończywszy.
W naszym regionie działa szereg organizacji społecznych i zawodowych oraz
gospodarczych rolników i mieszkańców, co wskazuje na chęć do współpracy
i integracji społecznej.
7) Uzasadnienie spójności obszaru LGD.
Projekt realizowany jest w granicach czterech przylegających gmin:
Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Borek Wlkp., Pogorzela, które administracyjnie należą
do powiatu krotoszyńskiego i gostyńskiego.
Obszar LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" od stuleci był regionem typowo
rolniczym nieznaczną rolę odgrywał także drobny przemysł, oparty głównie na
zakładach rzemieślniczych. Jednocześnie będąc w przeszłości własnością
zamożnych rodów magnackich, posiada liczne pamiątki historyczne o bezcennej
wartości.
O wyborze gmin uczestniczących w projekcie zadecydowała spójność
terytorialna i chęć nawiązania szerszej niż do tej pory współpracy ze strony
samorządów gminnych. Wybrane do projektu gminy mają podobny, rolniczy
charakter i zbliżone wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego.
Obszar realizacji LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" charakteryzuje się wspólnymi
cechami:
• Gminy należące do LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” stanowią spójny
przestrzennie obszar, sąsiadują ze sobą.
• Cały obszar LGD leży w prowincji: Nizina Środkowoeuropejska, podprowincja:
Nizina Środkowopolska, Makroregion: Nizina Południowowielkopolska oraz
mezoregion: Wysoczyzna Kaliska.
• Struktura rolnictwa na całym obszarze 4 gmin jest podobna i charakteryzuje się
dużą ilością małych gospodarstw o stosunkowo dobrych glebach. Poza tym
w każdej z gmin użytki rolne stanowią około 80% gruntów, natomiast główną
formą użytkowania ziemi są grunty orne. Świadczy to o rolniczym charakterze
gmin.
• Intensywnie rozwijające się rolnictwo, uwzględniające ekologię – hodowla bydła
i trzody chlewnej.
• Potrzeba rodzinnej rekreacji weekendowej dla rolników i mieszkańców wsi –
trasy rowerowe, „grzybki” itp.
• Wspólne doświadczenia historyczne – udział w Powstaniu Wielkopolskim
i Wiośnie Ludów.
• Troska o niepełnosprawnych – rozwijające się Zakłady Aktywności Zawodowej
i prężnie działające stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
• Działalność Spółdzielczej Grupy Bankowej – gospodarność przez BS.
• Szkolnictwo ponadgimnazjalne.
• Młodzieżowe dyscypliny sportowe – kolarstwo (wspólny wyścig kolarski), piłka
ręczna.
• Prężnie działające organizacje pozarządowe - OSP, Bractwa Kurkowe, KGW.
• Zielona energia – rozwój biopaliw i elektrownie wiatrowe.
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• Regionalizm – tradycja kulinarna, gwara, stroje i twórczość ludowa. Ludność
jest rdzenna, dlatego tradycje, obrzędy, święta religijne i sposób ich obchodzenia
są podobne we wszystkich gminach.
• Na całym obszarze występuje duża aktywność społeczna wyrażająca się
w dużej inwencji ze strony Gminnych Ośrodków Kultury, Stowarzyszeń,
Ochotniczej Straży Pożarnej, różnych rodzajów zespołów i orkiestr.
• Gminy posiadają cenne przyrodnicze i kulturowe miejsca, które jak dotąd nie są
należycie wykorzystane dla celów turystyki.
• Podobne problemy ekologiczne (np. zanieczyszczenia rzek).
3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR i wnioski wynikające
z przeprowadzonej analizy

NASZE SILNE STRONY:

NASZE SŁABE STRONY:



Zbiornik Jeżewo



Agroturystyka



Rolnictwo



Baza noclegowa



Oferta inwestycyjna



Estetyka



Brak

przemysłu

–



Innowacyjność



Zabytki – kościółki, pałace,



Grupy producentów rolnych



Obsługa rolnictwa



Parki

inne

przyrodnicze
nadzorem

założenia



Stan świetlic wiejskich



Baza sportowa



Informacja

turystyczna,

promocja terenu
obiekty
objęte







Odkrywki archeologiczne



Cmentarze



Potencjał społeczny – ludzie

Duży

udział

rolnictwa

w

gospodarce

konserwatora

przyrody

chętni

Zaniedbane
dworskie



i

typu

pałace, parki

czyste

tereny, ekologiczne

obiektów

Zagospodarowanie

czasu

wolnego – infrastruktura –
place

zabaw,

świetlice

dla

młodzieży, itp.,

do

działania



Słaba
rekreacyjna

infrastruktura
–

ścieżki
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społecznego

–

rowerowe,

miejsca

społeczeństwo

parkingowe,

grzybki

obywatelskie

turystyczne



Prasa i wydawnictwa lokalne



Muzea i izby regionalne



Turystyka rowerowa

SZANSE:



ZAGROŻENIA:

Kryzys finansowy sprzyjający
wszelkim

–

biznesowym

społecznym

i

nowych,

obszarów

urbanizacja
wiejskich

bez

uwzględnienia

spędzania

społecznych mieszkańców

czasu

wolnego

zapracowanych

mieszkańców obszaru LGD



Intensywna

ciekawych i aktywnych form
przez



dochodu mieszkańców wsi



Poszukiwanie

Marginalizacja rolnictwa jako
sektora gospodarki i źródła

działaniom

integracyjnym







potrzeb

Trudna sytuacja finansowa i
rynkowa wywołana kryzysem

Poszukiwanie przez rolników

światowym

i domowników dodatkowych

trudności w funkcjonowaniu

źródeł dochodu

MSP

Spójność

obszaru

dotychczasowa

i



współpraca

stwarzająca

Coraz trudniejszy dostęp do
środków finansowych UE –

partnerów tworzących LGD

przeważająca

reguła

efektywności

faworyzująca

duże inwestycje i projekty



Szukanie
spędzania

sposobów
czasu

wolnego

poza terenem LGD

Wnioski z analizy SWOT:
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- obszar LGD zdominowany jest przez rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, co
obecnie i w przyszłości stwarzać będzie zagrożenia dla dochodów mieszkańców,
- wbrew pozorom region ma wiele walorów przyrodniczych i rekreacyjnych, które
powinny być lepiej wykorzystane dla zaspakajania potrzeb mieszkańców oraz
jako zasoby rozwijania różnego rodzaju pozarolniczej działalności gospodarczej,
- region ma olbrzymie szanse w zakresie rozwoju odtwarzalnych źródeł energii,
co może stanowić koło zamachowe dla wielu gospodarstw i przedsiębiorstw w
regionie,
- region charakteryzuje się dużą aktywnością społeczną mieszkańców.
4. Cele

ogólne

i

szczegółowe

LSR

oraz

planowane

do

realizacji

przedsięwzięcia.

4.1. Struktura i układ strategii.
Diagnoza obszaru naszej LGD, jej specyfika, elementy spójne oraz analiza
SWOT

wskazują

na

dwa

obszary

strategiczne,

które

będą

przedmiotem

wdrażania naszej strategii. Te obszary to:
 Poprawa jakości życia.
 Różnicowanie

działalności

gospodarczej

i

rozwój

przedsiębiorczości.
Obszary te zgodne są z priorytetami Osi III i IV Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Obszary te zostały również wskazane przez naszych
mieszkańców, przedsiębiorców, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji
społecznych jako priorytetowe i najważniejsze dla zintegrowanego rozwoju
obszarów wiejskich objętych działalnością naszego Stowarzyszenia. Dla każdego
z celów ogólnych sformułowano konkretne cele szczegółowe. Strukturę celów
przedstawiono w formie tabelarycznej poniżej.
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MISJA LGD

STWARZANIE WARUNKÓW DO POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA
I ZMIAN POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ PODMIOTÓW W ZAKRESIE
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Cel ogólny 1

Cel ogólny 2

Na wsi piękniej, lepiej i
weselej

Rolniku bądź
przedsiębiorczy!

Cele szczegółowe

Cele szczegółowe

1.1. Rozwój infrastruktury
związanej z jakością życia
na obszarach wiejskich

2.1. Wsparcie tworzenia
nowych i rozwój już
istniejących podmiotów
gospodarczych

1.2. Poprawa
zagospodarowania
i organizacji czasu wolnego
mieszkańców

2.2. Poprawa dostępu
do wiedzy i informacji
dla podmiotów
gospodarczych z terenu
LGD

1.3. Podnoszenie poziomu
i doskonalenie wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji
mieszkańców

2.3. Promocja
przedsiębiorców,
produktów i usług
z terenu LGD

PRZEDSIĘWZIĘCIA

PI: Rozwijamy
nasze lokalne
centra wiejskie

PII: Rozwijamy
się, uczymy i
bawimy

PIII: Inwestujemy w
nasze firmy

PIV:
Wspomagamy
nasze firmy
wiedzą,
informacją
i promocją
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Poszczególne cele ogólne oraz przyporządkowane im cele szczegółowe będą
realizowane poprzez cztery następujące przedsięwzięcia:






PI: Rozwijamy nasze lokalne centra wiejskie.
PII: Rozwijamy się, uczymy i bawimy.
PIII: Inwestujemy w nasze firmy.
PIV: Wspomagamy nasze firmy wiedzą, informacją
i promocją.

Dwa z ww. przedsięwzięć (PI i PIII) mają charakter inwestycyjny i pozwolą na
pozostawienie trwałego śladu w postaci konkretnych zadań inwestycyjnych prywatnych i społecznych. Kolejne dwa przedsięwzięcia (PII i PIV) dotyczą
działań o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, integracyjnym, rekreacyjnym
i uzupełniają nasze przedsięwzięcia inwestycyjne.
W ramach poszczególnych przedsięwzięć działania i operacje będą finansowane w
ramach programów dostępnych poprzez LGD w ramach Osi IV Programu Rozwoju
obszarów wiejskich, w tym działań analogicznych do Osi III realizowanych przez
beneficjentów z obszaru LGD (Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Odnowa i
Rozwój

wsi),

oraz

działań

nie

spełniających

wymogów

Osi

III,

ale

przyczyniających się do osiągnięcia jej celów, czyli tzw. Małych Projektów –
jedynego działania, w ramach którego dotacje dostępne są jedynie poprzez LGD.
Przedsięwzięcia założone do realizacji w niniejszej strategii będą również
realizowane w ramach środków finansowych LGD pozyskanych w ramach PROW
(Oś IV) na Projekty współpracy oraz na Funkcjonowanie LGD, nabywanie
umiejętności i aktywizację. W tabeli poniżej przedstawiono strukturę naszej
Lokalnej Strategii Rozwoju począwszy od misji LGD, przez przyjęte cele ogólne i
cele szczegółowe, po przedsięwzięcia. W dalszej części tekstu przedstawione
zostały szczegółowe opisy poszczególnych celów i przedsięwzięć, wraz ze
wskazaniem preferowanych operacji, jakie w ramach każdego z celów będzie
wspierać Lokalna Grupa Działania.
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MISJA LGD: STWARZANIE WARUNKÓW DO POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA I ZMIAN POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ
PODMIOTÓW W ZAKRESIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
CEL OGÓLNY 1. NA WSI PIĘKNIEJ, LEPIEJ I WESELEJ
CEL OGÓLNY 2. ROLNIKU BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY!

CELE SZCZEGÓŁOWE
1.1. Rozwój
infrastruktury
związanej z
jakością
życia na
obszarach
wiejskich

1.2. Poprawa
zagospodarowania
i organizacji czasu
wolnego
mieszkańców

1.3. Podnoszenie
poziomu
i doskonalenie wiedzy,
umiejętności i
kwalifikacji mieszkańców

PRZEDSIĘWZIĘCIA
PI: Rozwijamy nasze lokalne
centra wiejskie

CELE SZCZEGÓŁOWE
2.1. Wsparcie
inwestycyjne
tworzenia nowych i
rozwój już
istniejących
podmiotów
gospodarczych

2.2. Poprawa
dostępu do wiedzy
i informacji dla
podmiotów
gospodarczych z
terenu LGD

2.3. Promocja
przedsiębiorców,
produktów i usług z
terenu LGD

PRZEDSIĘWZIĘCIA

PII: Rozwijamy się, uczymy i
bawimy

PIII: Inwestujemy w
nasze firmy

PIV: Wspomagamy nasze firmy wiedzą,
informacją i promocją

DZIAŁANIA I OPERACJE PROW
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Dla poszczególnych przedsięwzięć zostały określone:
 Preferowane rodzaje operacji finansowane w ramach PROW przez LGD
 Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania (w matrycach logicznych
zamieszczonych w załączniku do LSR)
 Indykatywny budżet
 Kryteria wyboru projektów jakimi posługuje się Rada LGD podczas wyboru
operacji składanych przez mieszkańców i podmioty z obszaru LGD w
postaci wniosków o dofinansowanie poszczególnych inwestycji i inicjatyw.
W kolejnych podrozdziałach zostały opisane poszczególne przedsięwzięcia
oraz podporządkowane im preferowane typy operacji.
4.2.

W
z

Opis i struktura realizacji celu ogólnego 1 oraz związanych z nim
przedsięwzięć.
trakcie

budowania

reprezentantami

trzech

strategii

miały

sektorów:

miejsce

publicznego,

spotkania

warsztatowe

społecznego

i

biznesu

zamieszkującymi obszar LGD. W trakcie tych spotkań wyłonione zostały potrzeby
obszaru dotyczące edukacji, wypoczynku rekreacji, sportu i sztuki.
Biorąc pod uwagę wzrost

budownictwa jednorodzinnego, a przede wszystkim

dynamiczny rozwój sektora MSP z jednoczesnym oddaleniem od dużych
aglomeracji
rozwojowym

miejskich

polepszenie

”jakości

życia”

jest istotnym elementem rozwoju.

w

rozumieniu

ogólno

Problem zagospodarowania

czasu wolnego w weekendy a również czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
w stanowi istotną barierę dla rozwoju obszaru i niszę, którą należy zapełnić.
Poprawa jakości życia wiąże się z koniecznością poprawy bazy i infrastruktury
trwałej służącej takim działaniom, a także podejmowania i organizowania
konkretnych

działań

aktywizujących

mieszkańców

oraz

skierowanych

na zaspokojenie ich potrzeb związanych z rozwojem osobowym, dodatkową
edukacją, sportem i rekreacją, zabawą, kulturą. Zaspakajanie takich potrzeb to
również szansa dla naszych przedsiębiorców, którzy oprócz tego, że będą
uczestnikami działań aktywizujących, mogą dywersyfikować swoją działalność
w

kierunku

przedsięwzięć

z

zakresu

zagospodarowania

czasu

wolnego

mieszkańców obszaru.
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Biorąc pod uwagę te potrzeby oraz osiągnięcie postawionych celów
zaplanowaliśmy dwa przedsięwzięcia, które przyczynią się do osiągnięcia
celu ogólnego 1 i podległych mu celów szczegółowych. Są to:

 PI: Rozwijamy nasze lokalne centra wiejskie
 PII: Rozwijamy się, uczymy i bawimy
W

tabeli

poniżej

przedstawiono

matrycę

celów

i

przedsięwzięć

zaplanowanych w tym obszarze.

CEL OGÓLNY 1:
Cele
szczegółowe
1.1. Rozwój
infrastruktury
związanej z
jakością życia na
obszarach
wiejskich
1.2. Poprawa
zagospodarowania
i organizacji czasu
wolnego
mieszkańców
1.3. Podnoszenie
poziomu i
doskonalenie
wiedzy,
umiejętności i
kwalifikacji
mieszkańców

NA WSI PIĘKNIEJ, LEPIEJ I WESELEJ

Przedsięwzięcia:

PI: Rozwijamy nasze lokalne centra wiejskie
(operacje realizujące cel 1.1.)

PII: Rozwijamy się, uczymy i bawimy
(operacje realizujące cele 1.2. i 1.3.)

Cel Ogólny I - „Na wsi piękniej, lepiej i weselej” - obejmuje dwa
przedsięwzięcia, w ramach których, przy udziale

finansowania Osi IV PROW,

realizowane będą działania i projekty, które umownie podzieliliśmy na inwestycje
„dla ciała” i inwestycje „dla głowy”.
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Inwestycje „dla ciała” to inwestycje trwałe, infrastrukturalne, realizowane
w ramach przedsięwzięcia PI: „Rozwijamy nasze lokalne centra wiejskie”
poprzez realizację preferowanych operacji, jakimi są publiczne inwestycje
w sale wiejskie, kluby i świetlice, place zabaw dla dzieci, obiekty
sportowe i rekreacyjne oraz inne inwestycje związane z terenami i
obiektami dostępnymi publicznie, których realizacja wpływa pozytywnie
na podwyższenie jakości życia na wsi, a których realizacja możliwa jest w
ramach dostępnych programów.
Inwestycje ,,dla głowy” to działania „miękkie” nakierowane na integrację,
edukację

i

ruch,

realizowane

w

ramach

przedsięwzięcia

PII: „Rozwijamy się, uczymy i bawimy”, w którym wspierane będą
preferowane operacje związane z zagospodarowaniem czasu wolnego
mieszkańców, rekreacją, sportem, turystyką czy edukacją. Będą to
operacje takie jak: imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne oraz
działania edukacyjne, w tym szkolenia i warsztaty dla mieszkańców
obszaru. Przedsięwzięcie PII otwiera także możliwość realizacji Projektów
Współpracy w sferze kooperacji organizacji pozarządowych – zarówno na
terenie LGD jak i reprezentacji tych organizacji z terenu LGD z partnerskimi
organizacjami spoza obszaru. Lokalna Grupa Działania będzie również prowadzić
w

ramach

przedsięwzięcia

mieszkańców

obszaru

na

PII
temat

własne

działania

swej

działalności

informacyjne
oraz

dla

szkoleniowo-

doradcze dla mieszkańców i organizacji pozarządowych w zakresie
przygotowania wniosków o dotację i rozliczania projektów.
W tabeli poniżej wskazano preferowane typy i rodzaje operacji dla każdego
z dwóch ww. planowanych przedsięwzięć. Wskazano również programy Osi IV
PROW, w ramach których realizowane będą poszczególne operacje.
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Cele szczegółowe, przedsięwzięcia i preferowane rodzaje projektów w ramach Celu Ogólnego 1:
Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia na obszarze objętym działalnością LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią”
- Na wsi piękniej, lepiej i weselej
Cele szczegółowe:
1.1.: Rozwój infrastruktury
związanej z jakością życia
na obszarach wiejskich

1.2.: Poprawa
zagospodarowania i
organizacji czasu
wolnego mieszkańców

1.3.: Podnoszenie poziomu i doskonalenie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji mieszkańców

Przedsięwzięcia:
PI: Rozwijamy nasze lokalne

PII: Rozwijamy się, uczymy i bawimy

centra wiejskie

Preferowane operacje w ramach poszczególnych celów szczegółowych oraz działania osi IV PROW - narzędzia realizacji:
Odnowa i rozwój wsi
/ Małe Projekty

Operacje dotyczące:
 Budowy, remontu i
wyposażenia świetlic, sal i
klubów wiejskich
 Budowy, modernizacji i
wyposażania placów zabaw
dla dzieci
 Remontu, budowy i
wyposażenia obiektów
sportowych
 Poprawy bazy rekreacyjnej
oraz inne operacje związane z
terenami lub/i obiektami
dostępnymi publicznie,
których realizacja wpływa
pozytywnie na podwyższenie
jakości życia na wsi.

Małe projekty

Operacje dotyczące:
 Organizacji imprez
kulturalnych,
sportowych
i rekreacyjnych

Nabywanie umiejętności

Małe projekty

Operacje dotyczące:
 Organizacji szkoleń,
warsztatów lub innych
działań edukacyjnych

Projekty współpracy

Operacje dotyczące:
Współpracy organizacji
pozarządowych z terenu
LGD pomiędzy sobą oraz
wymiany doświadczeń tych
organizacji i LGD z
organizacjami i LGD na
terenie EU
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i aktywizacja

Działania:
 Informacyjne dla
mieszkańców o
działaniach LGD
dotyczących poprawy
jakości życia
 Szkoleniowo-doradcze
dla mieszkańców i
organizacji
pozarządowych
w zakresie
przygotowywania
wniosków oraz
prowadzenia
i rozliczania projektów
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Tabela poniżej przedstawia strukturę realizacji celu 1 i odwołuje się do
diagnozy obszaru oraz analizy SWOT.
Spójność Celu Ogólnego I, jego wizji i celów szczegółowych
z analizą SWOT i diagnozą
Wizja celu I

Na wsi piękniej, lepiej i weselej

Cel ogólny I

Poprawa

jakości

życia

na

obszarze

objętym

działalnością LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią”
Cele szczegółowe

1.1.:

Rozwój infrastruktury związanej z jakością życia

na obszarach wiejskich.
1.2.: Poprawa zagospodarowania i organizacji czasu
wolnego mieszkańców.
1.3.:

Podnoszenie

poziomu

i

doskonalenie

wiedzy,

umiejętności i kwalifikacji mieszkańców.
Spójność

z

analizą

SWOT i diagnozą



Duża aktywność społeczna mieszkańców .



Liczne organizacje pozarządowe.



Silna pozycja Uniwersytetu Ludowego – potrzeby
mieszkańców

w

zakresie

nowoczesnej

wiedzy

i edukacji.



Liczne organizacje pozarządowe.



Niewykorzystane
rekreacyjnym

i

miejsca
kulturowym,

o

charakterze

mogące

służyć

mieszkańcom w zakresie zaspakajania potrzeby
ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego.



Brak

dostatecznych

organizację

imprez

środków

finansowych

sportowych,

na

rekreacyjnych

i kulturalnych.



Słaby

poziom

infrastruktury

służącej

społeczeństwu – świetlic wiejskich, miejsc zabawy
i rekreacji, ścieżek rowerowych.
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Przedsięwzięcia – oraz preferowane działania i typy operacji oraz ich
budżet dla Celu Ogólnego I

PI: Rozwijamy nasze lokalne centra wiejskie
Inwestycje „dla ciała” (Przedsięwzięcie PI) mają na celu poprawę bazy
materialnej służącej aktywności społecznej mieszkańców. Preferowane typy
operacji i działań obejmować będą:






Budowę, remont i wyposażenie świetlic, sal i klubów wiejskich
Budowę, modernizację i wyposażanie placów zabaw dla dzieci
Remont i wyposażanie obiektów sportowych
Poprawę bazy rekreacyjnej
inne operacje związane z terenami lub/i obiektami dostępnymi publicznie,
których realizacja wpłynie pozytywnie na podwyższenie jakości życia na wsi.

W związku ze zmieniającym się stylem życia zorientowanym na zdrowy styl życia
w aspekcie ducha i ciała już od najmłodszych lat poprawa stanu infrastruktury
społecznej staje się niezbędnym warunkiem poprawy jakości życia na naszym
terenie.
Odnowa i rozwój wsi / Małe Projekty
Rodzaje
rekomendowanych
operacji

Operacje dotyczące:
 Budowy, remontu i wyposażenia świetlic, sal i klubów wiejskich
 Budowy, modernizacji i wyposażania placów zabaw dla dzieci
 Remontu, budowy i wyposażenia obiektów sportowych
 Poprawy bazy rekreacyjnej
oraz inne operacje związane z terenami lub/i obiektami dostępnymi
publicznie, których realizacja wpływa pozytywnie na podwyższenie
jakości życia na wsi.

Budżet działania

Odnowa wsi: 1 891 074 zł
Małe Projekty: 1 084 466 zł
(jest to cały budżet na działanie Małe Projekty, który będzie podzielony na
realizację operacji w poszczególnych przedsięwzięciach: PI, PII, PIII i PIV).

Termin

osiągnięcia 2015 rok

celów
Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu, rezultatu oraz oddziaływania
przedstawiono

w

tabeli matrycy

logicznej

będącej

załącznikiem

do

LSR.

W rozdziale 9 niniejszej strategii przedstawiono kryteria punktowe wyboru
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poszczególnych operacji, a w rozdziale 10 budżet przeznaczony na poszczególne
działania.

PII: Rozwijamy się, uczymy i bawimy
Inwestycje „dla głowy” (Przedsięwzięcie PII), mają na celu stworzenie
atrakcyjnej oferty edukacyjnej, rozrywkowej, kulturalnej i sportowej, ponieważ
są

to

wartości

mieszkańców.

dodane

i

priorytety

zapewniające

zadowolenie

i

rozwój

Przedsięwzięcie polegać będzie na wspieraniu przede wszystkim

wnioskodawców

stwarzających dla mieszkańców atrakcyjną ofertę związaną z

ich rozwojem, edukacją, rozrywką, kulturą i sportem. Finansowane tu będą
projekty szkoleniowe, organizacja imprez, szkoleń i warsztatów. Ponadto,
w ramach Przedsięwzięcia PII organizowane będą projekty współpracy LGD i
organizacji pozarządowych, a także prowadzone będą (przez LGD) działania
informacyjne i szkoleniowo-doradcze.
Małe projekty
Rodzaje
rekomendowanych
operacji

Operacje w ramach celu szczegółowego 1.2. dotyczące:
 Organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych

oraz
Operacje w ramach celu szczegółowego 1.3. dotyczące:
 Organizacji szkoleń, warsztatów lub innych działań edukacyjnych

Budżet działania

Małe Projekty: 1 084 466 zł
(jest to cały budżet na działanie Małe Projekty, który będzie podzielony na
realizację operacji w poszczególnych przedsięwzięciach: PI, PII, PIII i PIV).

Termin

osiągnięcia 2015 rok

celów
Projekty współpracy
Rodzaje
rekomendowanych
operacji
Budżet działania

Operacje dotyczące:
 Współpracy organizacji pozarządowych z terenu LGD pomiędzy
sobą oraz wymiany doświadczeń tych organizacji i LGD z
organizacjami i LGD na terenie EU

Projekty

Współpracy:

oddzielnego

ubiegania

finansowanie
się

przez

będzie

LGD

o

przedmiotem
dofinansowanie

w ramach Osi IV PROW; Działanie 4.2. „Projekty współpracy” i
i obejmie ono projekty współpracy z Przedsięwzięć PII i PIV

Termin

osiągnięcia 2015 rok
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celów

Nabywanie umiejętności i aktywizacja
Rodzaje
rekomendowanych
operacji
Budżet działania

Działania:
 Informacyjne dla mieszkańców o działaniach LGD dotyczących
poprawy jakości życia
 Szkoleniowo-doradcze dla mieszkańców i organizacji
pozarządowych
w zakresie przygotowywania wniosków oraz prowadzenia
i rozliczania projektów

Nabywanie umiejętności i aktywizacja: 218 035 zł
(jest to cały budżet na działanie Nabywanie umiejętności i aktywizacja, w
ramach którego finansowana będzie realizacja operacji w poszczególnych
przedsięwzięciach: PII i PIV).

Termin

osiągnięcia 2015 rok

celów
Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu, rezultatu oraz oddziaływania
przedstawiono

w

tabeli matrycy

logicznej

będącej

załącznikiem

do

LSR.

W rozdziale 9 niniejszej strategii przedstawiono kryteria punktowe wyboru
poszczególnych operacji, a w rozdziale 10 budżet przeznaczony na poszczególne
działania.
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4.3.

Opis i struktura realizacji celu ogólnego 2 oraz związanych z nim
przedsięwzięć.
Diagnoza naszego obszaru oraz analiza tendencji w zakresie rozwoju

rolnictwa w Europie i na Świecie wskazują na konieczność dywersyfikacji
działalności rolniczej, która dominuje i jest cechą charakterystyczną dla naszego
terenu. Rolnictwo już dzisiaj nie gwarantuje godziwych dochodów rodzinom
rolniczym, a można spodziewać się, iż sytuacja taka będzie się nasilała
w przyszłości. Analizując te zjawiska doszliśmy do wniosku, iż jednym z głównych
celów naszej działalności powinna być aktywizacja zawodowa rolników oraz
wspieranie przedsiębiorczości na obszarze naszego działania i wspieranie
tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem. Chcemy również wskazywać rolnikom
nowe, innowacyjne możliwości pozyskiwania dochodów i obniżania kosztów
produkcji

poprzez

wykorzystanie

możliwości

produkcji

energii

ze

źródeł

odnawialnych.
Przedsiębiorcy, którzy brali udział w naszych warsztatach wskazywali na
bariery, które wiążą się z założeniem i skutecznym prowadzeniem firmy
w dzisiejszych, kryzysowych czasach. W analizie SWOT podkreślali, iż mimo
rozwoju

przedsiębiorczości

profesjonalnych

usług

w

na

tym

zakresie

terenie
prawa,

nadal

nie

finansów,

mają

dostępu

księgowości

czy

do
też

marketingu. Podkreślali też brak znaczących własnych środków na swoje
działania marketingowe – reklamę i promocję, które w dobie silnej konkurencji
stanowią często o możliwości przetrwania firmy na rynku.
Osobnym problemem staje się dzisiaj finansowanie inwestycji w małych
firmach. Banki niechętnie finansują małe i nowe przedsięwzięcia. Według danych
Europejskiego Banku Rozwoju banki na świecie finansują tylko 20% inwestycji.
Znaczący

udział w

finansowaniu

tychże

mają

różnego

rodzaju

fundusze

samorządowe i pożyczkowe, a także bezzwrotne granty Unii Europejskiej.
Realizując naszą strategię chcemy wesprzeć najmniejsze podmioty z naszego
terenu, w tym firmy nowo utworzone i tworzące się, właśnie od strony
inwestycyjnej oraz od strony wiedzy, informacjii promocji. Biorąc pod uwagę te
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potrzeby oraz osiągnięcie naszych celów zaplanowaliśmy dwa przedsięwzięcia,
które przyczynią się do osiągnięcia celu ogólnego 2 i podległych mu celów
szczegółowych. Są to:

 PIII: Inwestujemy w nasze firmy.
 PIV:
Wspomagamy
i promocją.
W

tabeli

poniżej

nasze

przedstawiono

firmy

wiedzą,

matrycę

celów

i

informacją
przedsięwzięć

zaplanowanych w tym obszarze.

CEL OGÓLNY 2:
Cele
szczegółowe
2.1. Wsparcie
inwestycyjne
tworzenia nowych
i rozwój już
istniejących
podmiotów
gospodarczych
2.2. Poprawa
dostępu do
wiedzy i
informacji dla
podmiotów
gospodarczych z
terenu LGD
2.3. Promocja
przedsiębiorców,
produktów i usług
z terenu LGD
Cel

Ogólny

ROLNIKU BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY!

Przedsięwzięcia

PIII: Inwestujemy w nasze firmy
(operacje realizujące cel 2.1.)

PIV: Wspomagamy nasze firmy wiedzą,
informacją i promocją
(operacje realizujące cele 2.2. i 2.3.)

2:

„Rolniku

bądź

przedsiębiorczy!”

przedsięwzięcia, w ramach których, przy udziale

obejmuje

dwa

finansowania Osi IV PROW,

realizowane będą działania i projekty, które umownie podzieliliśmy na inwestycje
„w Infrastrukturę” i inwestycje „w wiedzę”.
Inwestycje „w infrastrukturę” objęte zostały Przedsięwzięciem PIII:
„Inwestujemy w nasze firmy”, gdzie preferowanymi operacjami będą te
dotyczące inwestycji realizowanych przez mikroprzedsiębiorców oraz
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rolników w związku z podejmowaniem przez nich lub rozwijaniem
działalności gospodarczej.
Inwestycje w „Wiedzę”, czyli Przedsięwzięcie PIV: „Wspomagamy nasze
firmy wiedzą, informacją i promocją” będziemy wspierać przedsiębiorców od
strony wiedzy, informacji i promocji.
W tabeli poniżej wskazano preferowane typy i rodzaje operacji dla każdego z
dwóch ww. planowanych przedsięwzięć. Wskazano również programy Osi IV
PROW, w ramach których realizowane będą poszczególne operacje.
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Cel ogólny 2: Różnicowanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości - Rolniku bądź przedsiębiorczy!
Cele szczegółowe:
2.1.: Wsparcie inwestycyjne tworzenia nowych
i rozwój już istniejących podmiotów gospodarczych

2.2.: Poprawa dostępu do wiedzy
i informacji dla podmiotów
gospodarczych z terenu LGD

2.3.: Promocja przedsiębiorców, produktów i
usług
z terenu LGD

Przedsięwzięcia:
PIII: Inwestujemy w nasze firmy

PIV: Wspomagamy nasze firmy wiedzą, informacją i promocją

Preferowane operacje w ramach poszczególnych celów szczegółowych oraz działania osi IV PROW - narzędzia realizacji:
Różnicowanie

Tworzenie

w kierunku

i rozwój mikro-

działalności

przedsiębiorstw

Małe projekty

Nabywanie umiejętności

Projekty

i aktywizacja

współpracy

Małe projekty

Nabywanie
umiejętności
i aktywizacja

nierolniczej
Operacje
dotyczące
inwestycji
związanych z
pozarolniczą
działalnością
gospodarczą
podejmowaną lub
rozwijaną przez
rolników.

Operacje dotyczące
inwestycji
związanych z
pozarolniczą
działalnością
gospodarczą
podejmowaną lub
rozwijaną przez
nowoutworzone lub
już istniejące
podmioty
gospodarcze na
obszarach wiejskich

Operacje dotyczące:
 wykorzystania energii
odnawialnej do
prowadzenia
działalności
gospodarczej;
 inwestycje związane
z wyposażeniem i
pomieszczeniami
służącymi do
produkcji lub
sprzedaży produktów
i/lub usług lokalnych

Działania LGD:
 Informacyjne nt. działań LGD w
zakresie przedsiębiorczości
 Szkoleniowo-doradcze dla
przedsiębiorców i rolników
w zakresie przygotowywania wniosków
oraz prowadzenia
i rozliczania projektów
 Promowanie i informowanie
o odnawialnych źródłach energii
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Projekty
dotyczące
organizacji
misji
gospodarczych

Operacje
dotyczące:

Przygotowania
i wydanie
materiałów
promujących
firmy oraz
produkty i
usługi z terenu
LGD
 Organizacji
imprez
promujących
produkty i
usługi z terenu
LGD

Operacje LGD
dotyczące:
 Organizacji
przez LGD
imprez
promujących
produkty i
usługi z terenu
LGD
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Tabela poniżej przedstawia strukturę realizacji celu 2 i odwołuje się do
diagnozy obszaru oraz analizy SWOT.
Spójność Celu Ogólnego II, jego wizji i celów szczegółowych
z analizą SWOT i diagnozą
Wizja celu II

Rolniku bądź przedsiębiorczy!

Cel ogólny II

Poprawa

warunków

funkcjonowania

przedsiębiorców na terenie LGD "Wielkopolska z
Wyobraźnią”
Cele szczegółowe

2.1.: Wsparcie inwestycyjne istniejących i nowych
podmiotów gospodarczych
2.2.: Poprawa dostępu do wiedzy i informacji dla
podmiotów gospodarczych z terenu LGD
2.3.: Promocja przedsiębiorców, produktów i usług z
terenu LGD

Spójność

z

analizą



SWOT i diagnozą

Brak dostatecznego wsparcia w zakresie wiedzy i
informacji, szczególnie dla nowych podmiotów i
mikroprzedsiębiorstw



Marginalizacja roli rolnictwa i spadek dochodów
rolniczych



Brak

możliwości

powiększania

obszaru

gospodarstw rolnych



Poszukiwanie przez rolników dodatkowych źródeł
dochodów



Bardzo dobre warunki do rozwoju gospodarki
opartej o odnawialne źródła energii
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Przedsięwzięcia – oraz preferowane działania i typy operacji oraz ich
budżet dla Celu Ogólnego II

PIII: Inwestujemy w nasze firmy.
W dzisiejszym Świecie firma, która chce się rozwijać musi inwestować w nowe
innowacyjne

technologie,

maszyny

i

urządzenia.

Bardzo

często

nasi

przedsiębiorcy, a szczególnie ci najmniejsi lub podejmujący dopiero działalność
gospodarczą stają przed barierą pozyskania środków finansowych na inwestycje
w swoich firmach. Realizacja Przedsięwzięcia PIII ułatwi dostęp do środków
inwestycyjnych dla rolników i firm z terenu naszej LGD. Obejmuje ono
następujące operacje:
- inwestycje związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą podejmowaną
lub rozwijaną przez rolników
- inwestycje związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą podejmowaną
lub rozwijaną przez nowoutworzone lub już istniejące podmioty gospodarcze
na obszarach wiejskich
- inwestycje związane z wykorzystaniem energii odnawialnej do prowadzenia
działalności gospodarczej
- inwestycje związane z wyposażeniem i pomieszczeniami służącymi do produkcji
lub sprzedaży produktów i/lub usług lokalnych

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Rodzaje

Inwestycje związane z pozarolniczą działalnością

rekomendowanych

gospodarczą podejmowaną lub rozwijaną przez rolników.

operacji
Budżet działania
Termin

371 942 zł

osiągnięcia 2015 rok

celów
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Rodzaje

inwestycje związane z pozarolniczą działalnością

rekomendowanych

gospodarczą podejmowaną lub rozwijaną przez

operacji

nowoutworzone lub już istniejące podmioty gospodarcze
na obszarach wiejskich

Budżet działania
Termin

371 942 zł

osiągnięcia 2015 rok

celów
Małe projekty
Rodzaje
rekomendowanych
operacji
Budżet działania

Operacje dotyczące:
 wykorzystania energii odnawialnej do prowadzenia
działalności gospodarczej;
 inwestycje związane z wyposażeniem i pomieszczeniami
służącymi do produkcji lub sprzedaży produktów i/lub
usług lokalnych

Małe Projekty: 1 084 466 zł
(jest to cały budżet na działanie Małe Projekty, który będzie podzielony na
realizację operacji w poszczególnych przedsięwzięciach: PI, PII, PIII i
PIV).

Termin

osiągnięcia 2015 rok

celów
Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu, rezultatu oraz oddziaływania
przedstawiono

w

tabeli matrycy

logicznej

będącej

załącznikiem

do

LSR.

W rozdziale 9 niniejszej strategii przedstawiono kryteria punktowe wyboru
poszczególnych operacji, a w rozdziale 10 budżet przeznaczony na poszczególne
działania.

PIV: Wspomagamy nasze firmy wiedzą, informacją i promocją.
Realizacja Przedsięwzięcia PIV ułatwi rolnikom i firmom z terenu naszej LGD
dostęp do informacji oraz form promocji produktów i usług z terenu LGD.
Obejmuje ono następujące operacje:
- Organizację szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców i rolników;
- Działania informacyjne nt. działań LGD w zakresie przedsiębiorczości
- Działania informacyjne i szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców i
rolników w zakresie przygotowywania wniosków oraz prowadzenia i
rozliczania projektów
- Promowanie i informowanie o odnawialnych źródłach energii
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- Organizację misji gospodarczych
- Przygotowanie i wydanie materiałów promujących firmy oraz produkty i
usługi z terenu LGD
- Organizację imprez promujących produkty i usługi z obszaru LGD

Małe projekty
Rodzaje
rekomendowanych
operacji
Budżet działania

Operacje w ramach celu szczegółowego 2.3. dotyczące:
 przygotowania i wydania materiałów promujących firmy oraz
produkty i usługi z terenu LGD
 organizacji imprez promujących produkty i usługi z terenu LGD

Małe Projekty: 1 084 466 zł
(jest to cały budżet na działanie Małe Projekty, który będzie podzielony na
realizację operacji w poszczególnych przedsięwzięciach: PI, PII, PIII i PIV).

Termin

osiągnięcia 2015 rok

celów

Projekty współpracy
Rodzaje

Operacje w ramach celu szczegółowego 2.3. dotyczące:

rekomendowanych

Operacje dotyczące organizacji misji gospodarczych

operacji
Budżet działania

Projekty

Współpracy:

oddzielnego

ubiegania

finansowanie
się

przez

będzie

LGD

o

przedmiotem
dofinansowanie

w ramach Osi IV PROW; Działanie 4.2. „Projekty współpracy” i
i obejmie ono projekty współpracy z Przedsięwzięć PII i PIV

Termin

osiągnięcia 2015 rok

celów

Nabywanie umiejętności i aktywizacja
Rodzaje
rekomendowanych
operacji

Operacje w ramach celu szczegółowego 2.2.:

 Informacyjne nt. działań LGD w zakresie przedsiębiorczości
 Szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców i rolników
w zakresie przygotowywania wniosków oraz prowadzenia
i rozliczania projektów
 Promowanie i informowanie o odnawialnych źródłach energii
Operacje w ramach celu szczegółowego 2.3. dotyczące:
 Organizacji przez LGD imprez promujących produkty i usługi z
terenu LGD

Budżet działania

Nabywanie umiejętności i aktywizacja: 218 035 zł
(jest to cały budżet na działanie Nabywanie umiejętności i aktywizacja, w
ramach którego finansowana będzie realizacja operacji w poszczególnych
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przedsięwzięciach: PII i PIV).

Termin

osiągnięcia 2015 rok

celów
Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu, rezultatu oraz oddziaływania
przedstawiono

w

tabeli matrycy

logicznej

będącej

załącznikiem

do

LSR.

W rozdziale 9 niniejszej strategii przedstawiono kryteria punktowe wyboru
poszczególnych operacji, a w rozdziale 10 budżet przeznaczony na poszczególne
działania.
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5.

Misja LGD.

Naszą misją jest:

STWARZANIE WARUNKÓW DO POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA I ZMIAN
POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ PODMIOTÓW W ZAKRESIE ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH.

Specyfika naszego regionu wskazuje na silną dominację sektora rolnospożywczego. Sektor ten nie stwarza obecnie dobrych warunków dla rozwoju
gospodarstw rolnych i firm. Poprzez naszą strategię i współpracę chcemy
stworzyć

warunki

do

pozytywnej

zmiany

tej

sytuacji.

Chcemy

osiągnąć

dywersyfikację źródeł dochodów ludności rolniczej i przedsiębiorców.
Nasza misja to również zadbanie o jakość życia mieszkańców obszarów
wiejskich poprzez poprawę infrastruktury społecznej czyli inwestycje oraz
finansowanie aktywności lokalnej naszej społeczności.

6.

Spójność specyfiki obszaru z celami LSR.
Spójność specyfiki obszaru z naszymi celami została w szczegółowy sposób

opisana w matrycach logicznych dla poszczególnych celów. W tabeli poniżej
zamieszczono syntetyczne podsumowanie i wskazano taką spójność.
Cele Ogólne LSR:
I: Poprawa jakości życia na

Spójność specyfiki z celem



obszarze objętym działalnością
LGD Wielkopolska z Wyobraźnią

Duża

aktywność

społeczna

mieszkańców



Liczne organizacje pozarządowe



Silna

pozycja

Ludowego

Uniwersytetu
–

mieszkańców

potrzeby
w

zakresie

nowoczesnej wiedzy i edukacji



Liczne organizacje pozarządowe



Niewykorzystane

miejsca
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o
i

charakterze
kulturowym,

rekreacyjnym
mogące

mieszkańcom

w

służyć

zakresie

zaspakajania

potrzeby

ciekawych sposobów spędzania
czasu wolnego



Brak

dostatecznych

finansowych

na

środków

organizację

imprez

sportowych,

rekreacyjnych i kulturalnych



Słaby

poziom

infrastruktury

służącej społeczeństwu – świetlic
wiejskich,

miejsc

zabawy

i rekreacji, ścieżek rowerowych
II: „Poprawa warunków



Brak

dostatecznego

wsparcia

funkcjonowania przedsiębiorców

w zakresie wiedzy i informacji,

na terenie LGD "Wielkopolska

szczególnie

z Wyobraźnią"

podmiotów

dla

nowych

i mikroprzedsiębiorstw



Marginalizacja

roli

rolnictwa

i spadek dochodów rolniczych



Brak

możliwości

powiększania

obszaru gospodarstw rolnych



Poszukiwanie

przez

rolników

dodatkowych źródeł dochodów



Bardzo
rozwoju

dobre

warunki

gospodarki

do

opartej

o odnawialne źródła energii
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7.

Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach
LSR przedsięwzięć.

Nasza strategia ma charakter zintegrowany, który polega na:


Wspieraniu podmiotów z różnych sektorów gospodarki - nie ograniczono
zakresu

działalności

objętej

wsparciem

a

położono

nacisk

na

innowacyjność projektów oraz wykorzystanie zasobów lokalnych,


Określeniu jako grupy docelowe w LSR podmiotów z sektora publicznego
(cel I), sektora prywatnego (cel II) oraz sektora społecznego (cel I i II),



Wykorzystaniu bardzo różnych zasobów, w tym zasobów przyrodniczych
i historyczno-kulturowych szczególnie w preferowanych operacjach celu I,
zasobów gospodarczych szczególnie w preferowanych operacjach celu II,
oraz zasobów społecznych szczególnie w preferowanych operacjach celu I.
Szczególny nacisk położono na wykorzystanie zasobów lokalnych w ocenie
projektów inwestycyjnych (kryteria wyboru operacji)



Uzupełnianiu się różnego rodzaju operacji w ramach realizacji wybranego
celu. W każdym celu zaplanowano operacje o charakterze inwestycyjnym
i miękkim. Dodatkowo każdemu celowi towarzyszą działania z zakresu
aktywizacji

i

nabywania

umiejętności

oraz

wymiany

doświadczeń.

W kryteriach wyboru operacji uwzględniono punktację za liczbę partnerów
realizujących jedno przedsięwzięcie.

8.

Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach
LSR przedsięwzięć.

Dlaczego innowacje?
Środowisko marketingowe, w którym funkcjonują dzisiaj firmy z obszaru MSP
oraz rolnicy jest bardzo trudne i konkurencyjne. Środowisko to charakteryzują
następujące cechy:


Dynamika

zmian

rynkowych

jest

coraz

szybsza

i

bardzo

trudno

przewidywalna, co w efekcie zaskakuje przedsiębiorców.


Konkurencyjność rynku znacznie wzrasta, to znaczy firm nie chronią już
dzisiaj szczególne bariery wejścia na rynek, i tam gdzie pojawiają się
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atrakcyjne warunki finansowe transakcji bardzo szybko przybywa firm
konkurencyjnych oferujących podobne czy wręcz takie same usługi.


Globalizacja i zanik barier transportowych i komunikacyjnych powodują
lokalizowanie produkcji większości produktów w miejscach świata, gdzie
jest najlepszy dostęp do tanich surowców i taniej siły roboczej. Przykładem
jest napływ tanich produktów z Chin.



Koncentracja w większości branż przemysłu i usług powoduje, iż duże
przedsiębiorstwa mają lepszy dostęp do informacji i badań, wykorzystują
ekonomię skali, mają większe zasoby finansowe niezbędne do realizacji
działań

marketingowych,

promocyjnych

oraz

reklamowych.

W

tych

warunkach bezpośrednia konkurencja firm z sektora, MSP z dużymi
przedsiębiorstwami jest z góry skazana na niepowodzenia.


Konsumenci, ich gusty i preferencje znacząco i dynamicznie zmieniają się,
co powoduje, że cykl życia produktu skraca się. Klienci ciągle poszukują
nowych produktów i usług, stawiają im coraz większe wymagania
w związku z tym, że mają coraz większy wybór.

W tak trudnej sytuacji rynkowej tylko nielicznym firmom z sektora MSP udaje
się przetrwać i z sukcesem rynkowym rozwijać swoją działalność. Istnieje szereg
badań pytających o tak zwane czynniki determinujące sukces, – czyli co robią
firmy, które wygrywają na rynku. Szczególnie w przypadku MSP w Europie
badania

naukowe

wskazują

na

bardzo

istotne

znaczenie

innowacji

dla

przetrwania firmy na rynku. Na to zjawisko zwróciła również uwagę Komisja
Europejska i Parlament Europejski, które w Strategii Lizbońskiej zapisały proces
innowacji jako

jeden z elementarnych warunków rozwoju gospodarczego

w Europie. Z tym zapisem wiążą się w chwili obecnej warunki pozyskiwania
funduszy unijnych dla sektora MSP. Praktycznie nie ma dzisiaj możliwości
pozyskania dotacji na inwestycje, które nie posiadają cech innowacyjnych.
Jak definiujemy innowacje?
Pojęcie innowacji jest dzisiaj bardzo powszechnie używane w wielu
publikacjach, wypowiedziach czy dokumentach programowych. Mimo tego bardzo
często przedsiębiorcy pytają mnie na spotkaniach, co to takiego jest innowacja,
jak ją rozumieć i jak ją w praktyce wdrażać w przedsiębiorstwie. Te pytania
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świadczą o małym jeszcze poziomie upowszechnienia idei innowacji wśród
przedsiębiorców, szczególnie z segmentu MSP i szczególnie z obszarów wiejskich.
Rozpatrując pojęcie innowacji nie sposób nie odnieść się do definicji
przedstawionej

przez

J.

A.

Schumpetera.

Jako

pierwszy

w

początkach

poprzedniego stulecia wprowadził je do nauk ekonomicznych, a sprecyzował
w 1960 r., w swoim dziele zatytułowanym "Teoria rozwoju gospodarczego".
W szeroko rozumianej innowacyjności przedsiębiorstw zawierał on:
• udoskonalanie dotychczas produkowanych wyrobów oraz wprowadzanie
nowych,
•

wprowadzanie

nowych

metod

i

otwieranie

produkcji

oraz

udoskonalanie

dotychczasowych,
•
•

aktywizowanie
działania

sposobów
•
•

zmierzające

do

nowych

unowocześniania

i

rynków

zbytu,

stosowania

nowych

sprzedaży,

unowocześnienia
wykorzystywanie

w
nowych

zakresie
rodzajów

organizacji
surowców

produkcji,

i

materiałów.

Definicja J. Schumpetera, uważana za klasyczną, jest jedną z najbardziej
znanych i rozpowszechnionych. Charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem
przedmiotowym.

Dotyczy,

bowiem

niemalże

każdej

sfery

działalności

przedsiębiorstwa. Jej autor zwraca także uwagę na konieczność zaistnienia
innowacji przede wszystkim w praktyce działań firmy. Według niego innowacja
nie może pozostawać w sferze teorii. Tak, więc innowacyjność można rozumieć
jako pierwsze zastosowania wynalazku w działalności gospodarczej. Dalsze
wykorzystywanie

wynalazku

i

jego

rozprzestrzenianie

się

w

gospodarce

nazywane jest dyfuzją innowacji.
Jak wdrażać innowacje?
Skuteczne wdrażanie innowacji na poziomie przedsiębiorstwa jest uwarunkowane
kilkoma czynnikami:
 Po pierwsze trzeba chcieć – sam przedsiębiorca musi mieć świadomość
konieczności podejmowania takich działań w celu przetrwania na rynku
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i poprawy swojej sytuacji rynkowej i finansowej. Naszym zdaniem to
„chcenie” stanowi największą barierę w Polsce wśród przedsiębiorców,
szczególnie tych z sektora MSP i z terenów wiejskich. Bardzo często
przedsiębiorcy przyjmują postawę roszczeniową i syndrom ofiary na
przykład taniego importu z Chin czy niskiego kursu Euro, a nie szukają
innowacyjnych rozwiązań dla swoich firm. Ta bariera stanowi spore
wyzwanie

dla

naszej

LGD,

która

poprzez

działania

o

charakterze

promowania innowacyjności jako niezbędnego warunku przetrwania firmy
na rynku.
 Po drugie trzeba mieć dostęp do wiedzy i informacji technologicznych,
produktowych i rynkowych – dzisiaj dostęp do tego typu informacji jest
bardzo ważny dla przedsiębiorców – firmy na rynku konkurują dzisiaj
głównie w oparciu o wiedzę i informacje. Dostęp ten dla wielu firm
z segmentu MSP jest bardzo utrudniony i kosztowny. Remedium na taką
sytuację jest stworzenie klastra innowacyjnego w celu zwiększenia dostępu
firm MSP do nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.
 Po trzecie koszty innowacji. Patrząc na rodzaje innowacji to te oparte
o nowe technologie i nowe produkty mogą być bardzo kosztowne ze
względu na koszty inwestycyjne i koszty badań i rozwoju nowych
produktów. Innowacje o charakterze organizacyjnym i marketingowym nie
wymagają natomiast większych nakładów finansowych i powinny być
realizowane w pierwszej kolejności. Sposobem na redukcję kosztów
innowacji o charakterze produktowym i procesowym są fundusze unijne,
które

przede

wszystkim

finansują

współpracę

firm

z

jednostkami

badawczo-rozwojowymi oraz inwestycje o charakterze innowacyjnym.
Stworzenie klastra lub klastrów innowacyjnych na terenie LGD to również
sposób na redukcję kosztów inicjatyw innowacyjnych.
Innowacje w naszej strategii
 Już samo podejście typu Lider do rozwiązywania problemów obszarów
wiejskich ma charakter innowacyjny. W tym przypadku innowacja
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polega

na

bardzo

ścisłym

współdziałaniu

przedstawicieli

trzech

sektorów dla osiągania wspólnych celów.
 Promowanie rozwiązań innowacyjnych w ocenie projektów składanych
przez przedsiębiorców i rolników.
 Włączenie do naszej strategii działań szkoleniowych i koncepcyjnych
z zakresu energii odnawialnej.
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9.

Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania.

Stowarzyszenie LGD: "Wielkopolska z Wyobraźnią” dokonuje wyboru
operacji spośród wniosków o dofinansowanie składanych przez
wnioskodawców w ramach ogłaszanych naborów. W celu prawidłowego
dokonania wyboru operacji, Stowarzyszenie opracowało procedury:
a) naboru wniosków (załącznik nr 1 do LSR)
b) oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju (Regulamin Rady
– zał. nr 3 do LSR wraz z załącznikiem 3B „Kartą oceny spójności operacji
z LSR”);
c) oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru operacji (Regulamin
Rady – zał. nr 3 do LSR wraz z załącznikiem 3C „Kartą oceny spójności
operacji z LSR”),
a także zasady współdziałania poszczególnych organów Stowarzyszenia,
służące prawidłowemu prowadzeniu naboru wniosków i wyboru operacji,
określające terminy poszczególnych czynności oraz obieg dokumentów i
ich wzory.
Po dokonaniu naboru wniosków (dokładny opis procedury ogłaszania i
prowadzenia naboru wniosków oraz działań towarzyszących, w tym
konsultacji i szkoleń oraz doradztwa w Biurze LGD przedstawia Załącznik
nr 1 do LSR), rozpoczyna się procedura wyboru operacji realizowana w
naszej LGD w następujących etapach:
1. Przekazanie dokumentacji do Rady LGD
Operacje złożone w postaci wniosków o dofinansowanie, wraz z
załącznikami i listami przyjętych wniosków, są przekazywane do Rady
LGD, organu decyzyjnego w kwestii wyboru operacji. Zadania Rady, jej
skład i procedury działania określa Regulamin Rady, będący załącznikiem
nr 3 do LSR. Należy przede wszystkim podkreślić, że Regulamin Rady
określa procedurę poufności i bezstronności członków rady w stosunku do
ocenianych operacji, co oznacza zapewnienie tajemnicy danych zawartych
w złożonych projektach oraz odstąpienie od oceny tych Radnych, którzy w
jakikolwiek sposób są związani z daną operacją. Radni wchodzący w skład
Rady zapoznają się ze złożonymi wnioskami w biurze LGD, przed
posiedzeniem mającym na celu wybór operacji do finansowania.
2. Procedura oceny zgodności operacji z LSR.
Radni omawiają i oceniają poszczególne operacje w kolejności przyjęcia
wniosków podczas naboru w Biurze LGD. Pierwszym etapem oceny danej
operacji jest stwierdzenie jej zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.
Oznacza to w praktyce wpisanie się tematyki, celu i zakresu rzeczowofinansowego operacji w założone w LSR cele i przedsięwzięcia. Radni, po
krótkiej prezentacji operacji, jako głosu w głosowaniu nad spójnością
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danej operacji z LSR – używają „Karty oceny spójności operacji z LSR”, na
której zamieszczają wyniki swojej oceny. W celu uznania operacji za
spójną z LSR, Radni muszą stwierdzić, że swym zakresem i celami wpisuje
się ona w co najmniej jeden Cel Ogólny (I lub II) LSR, co najmniej jeden
Cel Szczegółowy oraz co najmniej w jedno z opisanych w LSR
Przedsięwzięć (PI – PIV). Radni odpowiadają także w Karcie na ogólne
pytania dotyczące dokumentacji, m.in. czy zawiera ona niezbędne
elementy wystarczające do dokonania oceny, czy wnioskodawca i
wnioskowana kwota są odpowiednie dla danego typu operacji itp. Wzór
„Karty oceny spójności operacji z LSR” jest załącznikiem nr 3B do LSR,
jest on udostępniony wnioskodawcom celem zapoznania się z zakresem
pytań stosowanych na tym etapie oceny. Wypełnione Karty zbiera Komisja
Skrutacyjna, która oblicza wynik głosowania. Wynikiem oceny Radnych na
tym etapie, jest stwierdzenie czy operacje JEST/NIE JEST spójna z LSR. W
stosunku do każdej operacji Rada podejmuje oddzielną uchwałę, a wynik
głosowania zapada bezwzględną większością głosów (50%+1), przy
obecności co najmniej 50% członków Rady. W wyniku głosowania
powstaje lista operacji niespójnych z LSR, które nie podlegają dalszej
ocenie. Natomiast projekty spójne z LSR przechodzą do drugiego etapu
oceny.
5) Procedura oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
Wybór operacji na podstawie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
operacji odbywa się w kolejnej części posiedzenia Rady. Każda operacja
będąca przedmiotem posiedzenia Rady w dalszym ciągu rozpatrywana i
głosowana jest indywidualnie. Nierozpatrywane są już tylko wnioski
uznane w pierwszym etapie oceny za niespójne z LSR.
Prowadzący Posiedzenie Rady zarządza głosowanie przy użyciu „Karty
oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru” (Wzory Kart są
załącznikami do LSR – załącznik 3C, wzory są opracowane dla
poszczególnych typów operacji i poszczególnych Przedsięwzięć LSR).
Głosowanie polega na wypełnieniu tabeli znajdującej się na karcie do
głosowania i przyznaniu punktów za poszczególne kryteria zawarte w
tabeli, a następnie ich zsumowaniu i wpisaniu obliczonej oceny łącznej.
Lokalne kryteria wyboru są podane do publicznej wiadomości. Zostały one
przedstawione w tabelach, w rozdziale 9.1. LSR.
Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów
wyboru operacji ustalany jest przez Komisję Skrutacyjną na podstawie
zebranych od Radnych Kart. Sekretarze wchodzący w skład Komisji
Skrutacyjnej dokonują sumowania ocen punktowych i podziału tej sumy
przez liczbę ważnie oddanych głosów.
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Na podstawie wyników głosowania obsługa Rady sporządza listę
rankingową operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD
"Wielkopolska z Wyobraźnią" - rozpoczynając od operacji, która otrzymała
najwyższą liczbą punktów z oceny wg lokalnych kryteriów.
W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności na liście
decyduje data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy do Biura
LGD, podczas naboru.
Za wybrane uznaje się operacje z największą liczbą punktów aż do
wyczerpania limitu środków dostępnych dla danego typu operacji w
ramach danego naboru, zgodnie z informacją o tym limicie, ogłoszoną
przed naborem. Przy czym za wybraną można uznać tylko taką
operację, która otrzymała co najmniej 50% punktów spośród
możliwych do otrzymania.
W przypadku działania „Małe Projekty”, gdy LGD podała po raz ostatni
do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków,
Rada LGD dokonuje wyboru projektów do wysokości 120% limitu
dostępnych środków, wskazanego w tej informacji.

6) Dokumentacja z posiedzeń Rady, dotycząca wyboru operacji.
Decyzja o wybraniu lub niewybraniu operacji podejmowana jest w formie
uchwały Rady. Obsługa Rady sporządza listy:
- operacji zgodnych z LSR i wybranych do finansowania (mieszczących się
w limicie środków),
- operacji zgodnych z LSR i niewybranych do finansowania z powodu
braku limitu środków oraz z powodu nie otrzymania minimum punktowego
ustalonego dla oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
- operacji uznanych za niezgodne z LSR,
- operacji, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w
informacji o naborze
- operacji, których zakres tematyczny nie jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji – jeśli taki został ogłoszony w informacji o naborze.
Operacje na listach uporządkowane są według malejącej liczby punktów
uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru.
Operacje niewybrane z powodu niezgodności z LSR są uporządkowane
według kolejności rozpatrywania.
7) Informowanie
dokumentacji.

o

wynikach

oceny

operacji

i

przekazywanie
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Listy operacji przekazywane są podmiotowi wdrażającemu dany typ
operacji (UM lub ARiMR), wraz z pełnymi dokumentacjami wniosków i
podjętymi w sprawie oceny uchwałami Rady – najdalej w terminie 45 dni
od dnia, w którym upłynął termin naboru wniosków. Najdalej w tym
samym terminie LGD publikuje listy operacji na swojej stronie
internetowej. Dokładny spis list i dokumentacji przekazywanych przez LGD
poniżej, w pkt.10.
Lista rankingowa zatwierdzona przez Radę LGD zostanie opublikowana w
terminie do 3 dni roboczych od podjęcia uchwały na stronie internetowej
LGD (nie później niż 45 dni od dnia, w którym upłynął termin naboru
wniosków) oraz stronach internetowych Urzędów Gmin wchodzących w
skład LGD. Lista ta zostanie również wywieszona na tablicy ogłoszeń w
biurze LGD.
Każdy wnioskodawca otrzymuje od LGD pismo informujące o wynikach
oceny, do którego załącza się listę ocenionych operacji w ramach danego
działania. W piśmie tym LGD informuje o liczbie uzyskanych punktów w
ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru lub o miejscu jakie
zajęła operacja na liście rankingowej operacji oraz o objęciu/nieobjęciu
operacji limitem środków przeznaczonych na dany nabór. zgodności bądź
niezgodności z LSR (wskazując przyczyny niezgodności) Pismo zawierać
będzie również wskazanie o możliwości odwołania się od wyników oceny
Rady.
8. Procedura odwoławcza.
Wnioskodawca może złożyć do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, w formie
pisemnej, umotywowane odwołanie od rozstrzygnięć Rady w terminie 7
dni, od dnia podania do publicznej wiadomości listy ocenionych operacji.
W przypadku, gdy wpłynęły odwołania, Zarząd Stowarzyszenia
niezwłocznie, w trybie nadzwyczajnym, zwołuje posiedzenie Rady w celu
ich rozpatrzenia. Rozpatrzenie odwołania polega na ponownym
przeprowadzeniu procedur oceny zgodnie z opisanymi powyżej
procedurami (tryb i sposób przeprowadzenia oceny operacji będącej
przedmiotem odwołania jest analogiczny i zgodny z procedurą oceny
zgodności operacji z LSR oraz procedurą i kryteriami wyboru operacji).
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołań przez Radę obsługa Rady
sporządza nową listę rankingową operacji ustalając ich kolejność na
liście z uwzględnieniem punktów uzyskanych w trakcie rozpatrywania
odwołań. Decyzja o wybraniu lub nie wybraniu operacji objętych
odwołaniami podejmowana jest ponownie w formie uchwały Rady.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołań obsługa Rady sporządza
nowe listy wybranych i niewybranych operacji.
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9. Ostateczne poinformowanie wnioskodawców o wynikach oceny i wyboru
operacji.
Zarząd Stowarzyszenia informuje na piśmie każdego wnioskodawcę o
decyzji Rady dotyczącej jego operacji:
- o wybraniu albo niewybraniu operacji - wskazując przyczyny
niewybrania,
- o liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem
spełniania kryteriów wyboru operacji lub miejscu na liście wybranych
operacji, wskazując również, czy projekt ten mieści się w ramach limitu
dostępnych środków.
Zaktualizowana, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań, lista rankingowa
zatwierdzona przez Radę LGD, zostanie ponownie opublikowana w
terminie do 3 dni roboczych od podjęcia uchwały, na stronie internetowej
LGD oraz stronach internetowych Urzędów Gmin wchodzących w skład
LGD. Aktualna lista zostanie również wywieszona na tablicy ogłoszeń w
biurze LGD.
10. Ostateczne przekazanie dokumentacji związanej z procedurą wyboru
operacji.
W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków
LGD przekazuje właściwej instytucji wdrażającej:
- wnioski o przyznanie pomocy, które zostały wybrane do dofinansowania
w ramach LSR wraz z uchwałami Rady LGD w sprawie wyboru projektów;
- listę wniosków o przyznanie pomocy , które zostały wybrane do
dofinansowania w ramach LSR (wraz z uchwałą przyjęcia listy), na której
wnioski zostały zamieszczone w kolejności wg liczby uzyskanych punktów
w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, zawierającą dane
umożliwiające identyfikację projektu i wnioskowaną kwotę pomocy oraz
wskazanie wniosków, które mieszczą się w ramach limitu środków;
- wnioski, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wraz
z uchwałami w sprawie niedokonania wyboru;
- listę wniosków o przyznanie pomocy niewybranych do dofinansowania
w ramach LSR
(wraz z uchwałą przyjęcia listy), zawierającą dane
umożliwiające identyfikację wniosków, wnioskowaną kwotę pomocy oraz
wskazanie wniosków, które w wyniku oceny pod względem zgodności
z LSR zostały uznane za zgodne z LSR lub niezgodne z LSR oraz
wniosków które, nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym
w informacji.
Właściwy Samorząd Województwa może wzywać LGD do złożenia
wyjaśnień, uzupełnienia list, uchwał lub złożonych wniosków o przyznanie
pomocy na projekty, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy
dotyczącej przyznania pomocy dla danej operacji.
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Szczegółowy opis czynności jakie podejmuje w procesie wyboru operacji
Rada LGD znajduje się w Regulaminie Rady (załącznik nr 3 do LSR).
Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono podział zadań i zakres
odpowiedzialności na poszczególnych etapach wyboru operacji przez LGD
"Wielkopolska z Wyobraźnią".
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Procedura wyboru projektów przez LGD: „ Wielkopolska z Wyobraźnią” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych
strategii działania”.

Lp
.
1.

2.

3.

Rodzaj czynności

Termin realizacji czynności

Organ LGD
odpowiedzialny
za realizację
zadania

Uwagi

Spotkania
informacyjne
w zakresie
wdrażanego celu
i działań w ramach
LSR
Konsultacje dla
potencjalnych
wnioskodawców.

Co najmniej miesiąc przed Zarząd
wniosków.
LGD
ogłoszeniem konkursu

Na co najmniej trzy
tygodnie przed
planowanym terminem
naboru, aż do ogłoszenia
konkursu, a także podczas
trwania naboru.

Biuro LGD

Prowadzone w wyznaczonych przez biuro LGD
dniach oraz godzinach.

Ogłoszenie naboru/
Przeprowadzenie
naboru wniosków.

Złożenie wniosku o
ogłoszenie naboru do UM –
najpóźniej na 45 dni przed
planowanym terminem
rozpoczęcia naboru.

Zarząd LGD

1. Zamieszczenie na stronie internetowej LGD
ogłoszenia o konkursie, zawierającego m.in. termin
i miejsce składania wniosków, wzór formularza
wniosku, warunki oraz kryteria wyboru operacji,
wykaz niezbędnych dokumentów oraz limit
dostępnych środków
2. Przygotowanie miejsca składania wniosków
w biurze LGD.
3. Wyznaczenie osób przyjmujących wnioski.
4. Potwierdzenie przyjęcia wniosku (pismo, wzór w
załączniku nr 2 do LSR)

Nabór: nie krótszy niż 14
dni i nie dłuższy niż 30 dni,
rozpoczynający bieg
terminu nie wcześniej niż
po upływie 14 dni od dnia

-
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podania do publicznej
wiadomości informacji o
naborze

4.

Przygotowanie
W terminie do 3 dnia od
posiedzenia
Rady dnia, w którym upłynął
dokonującego wyboru termin składania
operacji.
wniosków.

5.

Ocena
spójności W terminie do 12 dnia od
operacji
z
Lokalną zakończenia naboru.
Strategią
Rozwoju
LGD:
"Wielkopolska
z wyobraźnią" pod
względem spełniania
kryteriów wyboru.

wniosków. Biuro LGD

Rada LGD

(Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia
wniosku z oznaczoną datą, godziną oraz potwierdzoną
liczbą stron dokumentów i załączników. Złożone
wnioski przechowywane będą w pomieszczeniu
archiwum LGD i odpowiednio zabezpieczone).

1. Zawiadomienie członków Rady o miejscu,
terminie i porządku najbliższego posiedzenia Rady
wraz z informacją o możliwości zapoznania się,
w biurze LGD, z materiałami oraz dokumentami
operacji, które będą rozpatrywane na najbliższym
posiedzeniu.
2. Przygotowanie organizacyjne (miejsce i
warunki techniczne) i merytoryczne posiedzenia
Rady (lista obecności, formularze oświadczeń,
karty oceny, wzory pism i uchwał).
1.
Prawidłowe
pod
względem
formalnym
przeprowadzenie posiedzenia Rady (stwierdzenie
prawidłowości zwołania i niezbędnego quorum,
przeprowadzenie wymaganych procedur).
2. Rozpatrywanie i głosowanie każdej operacji
indywidualnie.
3.
Przeprowadzenie
procedury
dotyczącej
bezstronności
członków
Rady
od
udziału
w dokonywaniu wyboru operacji - oświadczenie
(wzór w załączniku nr 3A do LSR).
4.
Kontrola
Przewodniczącego
Rady
nad
prawidłowością rozdania kart do głosowania
(opieczętowanie, pominięcie członków).
5. Rozpatrzenie operacji i przeprowadzenie
głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie przez
członka Rady indywidualnie „Karty oceny spójności
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operacji z Lokalną Strategią Rozwoju” (wzór w
załączniku nr 3B do LSR).
5. Ogłoszenie wyników oceny zgodności operacji
z Lokalną Strategią Rozwoju.
6.
Przeprowadzenie głosowania przy użyciu:
„Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów
wyboru” (wzory w załączniku nr 3C do LSR).
7.
Kontrola zliczenia punktów i ogłoszenie
wyników
głosowania
oraz
sprawdzenie
sporządzonej
listy
ocenionych
projektów
i ustalenie kolejność według liczby uzyskanych
punktów.
Wszelkie wątpliwości i różnice w ocenie zgodności
operacji z LSR będą przedmiotem dyskusji Rady LGD,
która działać będzie według swojego Regulaminu.

W przypadku działania „Małe Projekty”, gdy LGD
podała po raz ostatni do publicznej wiadomości
informację o możliwości składania wniosków, LGD
wybiera projekty do wysokości 120% limitu
dostępnych środków, wskazanego w tej informacji.
6.

Opublikowanie listy
W terminie do 16 dnia od Zarząd LGD
ocenionych operacji,
zakończenia naboru.
rozesłanie
wnioskodawcom
pisemnej
informacji
o
wynikach
oceny
wniosków.

1. Przygotowanie i wysłanie do wnioskodawców
informacji o wynikach oceny, w tym o:
- zgodności projektu z LSR albo jego niezgodności
z LSR – wskazując przyczyny niezgodności,
- liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny lub
miejscu na liście ocenionych projektów,
- możliwości złożenia odwołania od wyników oceny
zgodnie z procedurą określoną w LSR.
(załącznikiem do informacji o wynikach oceny jest
lista ocenionych operacji w ramach danego
działania)
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2. Zmieszczenie na stronie internetowej LGD list
wybranych i niewybranych operacji.
7.

Procedura
odwoławcza.
Sporządzenie
listy
ocenionych operacji.

7 dni kalendarzowych od
dnia podania do publicznej
wiadomości listy
ocenionych operacji.– nie
później niż 35 dnia od
zakończenia naboru.

Rada LGD

8.

Poinformowanie

W terminie do 45 dnia od Zarząd LGD

1.
Prawidłowe
pod
względem
formalnym
przeprowadzenie posiedzenia Rady (stwierdzenie
prawidłowości zwołania i niezbędnego quorum,
przeprowadzenie wymaganych procedur).
2.
Rozpatrywanie i głosowanie każdej operacji
indywidualnie.
3.
Ponowne przeprowadzenie procedur oceny
zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LG
i wybór operacji przy uwzględnieniu okoliczności
podanych w odwołaniu. Dla każdej operacji
poprzedzone
przeprowadzeniem
procedury
wyłączenia członka Rady od udziału w dokonywaniu
wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności,
które mogą wywoływać wątpliwości co do jego
bezstronności.
4.
W związku z rozpatrzeniem odwołań
sporządzenie nowej listy rankingowej operacji
z uwzględnieniem punktów uzyskanych w trakcie
rozpatrywania odwołań, obejmującej:
a).
Sporządzenie
oraz
sprawdzenie
listy
rankingowej projektów, które zostały wybrane.
b). Sporządzenie list projektów, które nie zostały
wybrane, uwzględniając wyniki operacji projektów
dokonane na skutek wniesionych odwołań
oraz podjęcie nowych uchwał.
5.
Kontrola i akceptacja sporządzonej przez
obsługę Rady list wybranych i niewybranych
operacji.
1. Przygotowanie i wysłanie do wnioskodawców
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9.

wnioskodawców
zakończenia naboru.
o
wynikach
oceny
i wyborze operacji

informacji (decyzji) o:
- wybraniu projektu lub jego niewybraniu, w
drugim
przypadku
wskazując
przyczynę
niewybrania,
- liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny
projektów pod względem spełnienia kryteriów
wyboru projektów lub miejscu na liście projektów,
które zostały wybrane,
– dostępności środków na realizację operacji, w
ramach limitu dostępnych środków określonego w
Informacji o naborze
- wybraniu projektu, wskazuje również, czy projekt
ten mieści się w ramach limitu (120%) dostępnych
środków – dotyczy tylko ostatniego roku składania
wniosków.
(wzór pisma do wnioskodawcy stanowi załącznik nr
3D do LSR)
2.
Zmieszczenie na stronie internetowej LGD list
wybranych i niewybranych operacji.

Przekazanie właściwej
instytucji wdrażającej
listy
operacji
wybranych
do
finansowania

1.
Przekazanie
właściwemu
podmiotowi
wdrażającemu list wybranych i niewybranych
operacji oraz uchwał Rady w sprawie wyboru
operacji wraz z kompletnymi dokumentacjami
złożonych wniosków.

W terminie 14 dni od Zarząd LGD
dokonania
wyboru,
nie
później niż do 45 dnia od
zakończenia naboru.

89

Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" na lata 2008-2015

9.1. Lokalne kryteria wyboru

W poniższych tabelach przedstawiono – dla każdego z Przedsięwzięć
(PI – PIV) - zestawienie preferowanych operacji oraz pozostałych
kryteriów wyboru oraz wartości punktowe, jakie będą przyznawane
poszczególnym operacjom przez Członków Rady podczas dokonywania
oceny i wyboru operacji do finansowania.
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku gdy dwoje wnioskodawców
prowadzi wspólnie rodzinne gospodarstwo rolne, które figuruje w
ewidencji producentów rolnych pod jednym numerem identyfikacyjnym,
złożone przez małżonków odrębne wnioski będą traktowane jako kolejne
wnioski tego samego beneficjenta.
9.1.1. Kryteria dla Celu I: „Poprawa jakości życia na obszarze
objętym działalnością LGD

"Wielkopolska z Wyobraźnią"- Na wsi

piękniej, lepiej i weselej” i związanych z nim przedsięwzięć:

 PI: Rozwijamy nasze lokalne centra wiejskie
Nazwa i opis kryterium

Punktacja

Źródło weryfikacji

Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Zakres operacji:

50 punktów

Operacje dotyczące:
 Budowy, remontu
i wyposażenia
świetlic, sal i klubów
wiejskich
 Budowy, modernizacji
i wyposażania placów
zabaw dla dzieci
 Remontu, budowy i
wyposażenia
obiektów sportowych
 Poprawy bazy
rekreacyjnej

Wniosek
o dofinansowanie:
a) zestawienie
rzeczowo-finansowe,
b) opis operacji,
c) cele operacji.

oraz inne operacje
związane z terenami
lub/i obiektami
dostępnymi publicznie,
których realizacja
wpływa pozytywnie na
podwyższenie jakości
życia na wsi.

Kolejny projekt

Pierwszy projekt (wnioskodawca

Baza danych projektów

składany przez

wcześniej nie uzyskał dotacji w

LGD
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wnioskodawcę

ramach działania) –

10 pkt

Drugi i kolejne projekty –

Udział w szkoleniach

0 pkt

Wnioskodawca brał udział w

Listy obecności ze

szkoleniach i warsztatach

szkoleń prowadzonych

prowadzonych przez LGD –

przez LGD

10 punktów
Maksymalnie 70 punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyborze operacji
decyduje data i godzina wpłynięcia wniosków do Biura LGD podczas trwania naboru.

Nazwa i opis kryterium

Punktacja

Źródło weryfikacji

Działanie: Małe projekty
Zakres operacji:

50 punktów

Wniosek

Operacje dotyczące:
 Remontu
i wyposażenia
świetlic, sal i klubów
wiejskich
 Budowy, modernizacji
i wyposażania placów
zabaw dla dzieci
 Remontu, budowy i
wyposażenia
obiektów sportowych
 Poprawy bazy
rekreacyjnej

o dofinansowanie:
a) zestawienie
rzeczowo-finansowe,
b) opis operacji,
c) cele operacji.

oraz inne operacje
związane z terenami
lub/i obiektami
dostępnymi publicznie,
których realizacja
wpływa pozytywnie na
podwyższenie jakości
życia na wsi.

Rodzaj wnioskodawcy

Podmiot inny niż jednostka sektora
finansów publicznych –
Jednostka
publicznych –

10 pkt

sektora

Wniosek
o dofinansowanie

finansów

0 pkt

Kolejny projekt

Pierwszy projekt (wnioskodawca

Baza danych projektów

składany przez

wcześniej nie uzyskał dotacji w

LGD

wnioskodawcę

ramach działania) –

10 pkt

Drugi i kolejne projekty –

0 pkt
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Wnioskodawca brał udział w
Udział w szkoleniach
Listy obecności ze
szkoleniach i warsztatach

szkoleń prowadzonych

prowadzonych przez LGD –

przez LGD

10 punktów
Maksymalnie 80 punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyborze operacji
decyduje data i godzina wpłynięcia wniosków do Biura LGD podczas trwania naboru.

 PII: Rozwijamy się, uczymy i bawimy
Nazwa i opis kryterium

Punktacja

Źródło weryfikacji

Działanie: Małe projekty
Zakres operacji:
Operacje w ramach celu
szczegółowego 1.2.
dotyczące:
Organizacji imprez
kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych dla
mieszkańców i
organizacji
pozarządowych

Wniosek
o dofinansowanie:
a) zestawienie
rzeczowo-finansowe,

30 punktów

b) opis operacji,
c) cele operacji.

lub/i:
Operacje w ramach celu
szczegółowego 1.3.
dotyczące:
Organizacji szkoleń,
warsztatów lub innych
działań edukacyjnych dla
mieszkańców i
organizacji
pozarządowych

Rodzaj wnioskodawcy

20 punktów
Podmiot inny niż jednostka sektora
finansów publicznych –
Jednostka
publicznych –

10 pkt

sektora

Wniosek
o dofinansowanie

finansów

0 pkt

Kolejny projekt

Pierwszy projekt(wnioskodawca

Baza danych projektów

składany przez

wcześniej nie uzyskał dotacji w

LGD

wnioskodawcę

ramach działania) –

10 pkt

Drugi i kolejne projekty –

0 pkt
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Liczba partnerów
3 i więcej partnerów – 20 pkt
Porozumienie

zaangażowanych

1-2 partnerów – 10 pkt

partnerów

w projekt

Operacja realizowana bez

o wspólnej realizacji

udziału partnerów – 0 pkt

projektu

Wnioskodawca brał udział w

Listy obecności ze

szkoleniach i warsztatach

szkoleń prowadzonych

prowadzonych przez LGD –

przez LGD

Udział w szkoleniach

10 punktów
Maksymalnie 100 punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyborze operacji
decyduje data i godzina wpłynięcia wniosków do Biura LGD podczas trwania naboru.

9.1.2. Kryteria dla Celu II: „Rolniku bądź przedsiębiorczy!”
i związanych z nim przedsięwzięć:

 PIII: Inwestujemy w nasze firmy
Nazwa i opis kryterium

Punktacja

Źródło weryfikacji

Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Zakres operacji:
Inwestycje związane z
pozarolniczą działalnością
gospodarczą
podejmowaną lub
rozwijaną przez rolników.

Wniosek
o dofinansowanie:
10 punktów

a) zestawienie
rzeczowo-finansowe,
b) opis operacji,
c) cele operacji.

Innowacyjność

Projekt jest innowacyjny:

Wniosek

projektu

– brak innowacyjności – 0 pkt

o dofinansowanie:

– preferowane będą

– innowacyjność na poziomie

a) zestawienie

operacje bardziej
innowacyjne tj. takie,

sołectwa – 3 pkt
– innowacyjność na poziomie

rzeczowo-finansowe,
b) opis operacji
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gminy – 6 pkt
które wykorzystują

niepraktykowane

– innowacyjność na poziomie

Wnioskodawca w sposób

dotąd zastosowanie:

obszaru LGD – 10 pkt

racjonalny, niebudzący

zasobów, technik i

wątpliwości powinien

technologii, systemów

udowodnić w opisie
operacji, innowacyjny

zarządzania i

charakter swojego

organizacji lub

projektu. Wnioskodawca

realizujące nowe

może dołączyć do

usługi/produkty na

składanego wniosku

obszarze LGD.

szczegółowe uzasadnienie
innowacyjności projektu.

Kolejny projekt

Pierwszy projekt (wnioskodawca

Baza danych projektów

składany przez

wcześniej nie uzyskał dotacji w

LGD

wnioskodawcę

ramach działania) –

10 pkt

Drugi i kolejne projekty –

0 pkt

Projekt bazuje

Projekt zakłada wykorzystanie

Wniosek

na zasobach lokalnych

zasobów lokalnych:

o dofinansowanie:

– preferowane będą

– nie wykorzystuje zasobów

a) zestawienie

projekty

lokalnych – 0 pkt

rzeczowo-finansowe,

wykorzystujące w

– wykorzystuje co najmniej

b) opis operacji

większym stopniu

jeden z zasobów lokalnych –

Ekonomiczny Plan

zasoby lokalne (tj.

3 pkt

Operacji (załącznik

zasoby wewnętrzne

– wykorzystuje dwa i więcej

do wniosku)

obszaru LGD takie jak:

różnych zasobów lokalnych –

zasoby i surowce

6 pkt

naturalne, surowce

– wykorzystuje dwa i więcej

rolnicze, zasoby

różnych zasobów lokalnych w

ludzkie, zasoby

tym zasoby historyczne lub

infrastrukturalne,

kulturowe – 10 pkt

lokalne usługi i
produkty oraz zasoby
kulturowe i
historyczne).
Projekt dotyczy firmy

Do 1 roku działalności – 10 pkt

Wpis do ewidencji
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Powyżej 1 roku działalności –
nowoutworzonej
działalności

Udział w szkoleniach

0 punktów

gospodarczej

Wnioskodawca brał udział w

Listy obecności ze

szkoleniach i warsztatach

szkoleń prowadzonych

prowadzonych przez LGD –

przez LGD

10 punktów
Projekt zakłada

Zakres rzeczowo – finansowy

Wniosek

informatyzację firmy

projektu zakłada zakup sprzętu i

o dofinansowanie:

oprogramowania

a) zestawienie

komputerowego – 10 pkt

rzeczowo-finansowe

Maksymalnie 70 punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyborze operacji
decyduje data i godzina wpłynięcia wniosków do Biura LGD podczas trwania naboru.

Nazwa i opis kryterium

Punktacja

Źródło weryfikacji

Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Zakres operacji:
inwestycje związane z
pozarolniczą działalnością
gospodarczą
podejmowaną
lub rozwijaną przez
nowoutworzone lub już
istniejące podmioty
gospodarcze
na obszarach wiejskich.

Wniosek
o dofinansowanie:
10 punktów

a) zestawienie
rzeczowo-finansowe,
b) opis operacji,
c) cele operacji.

Innowacyjność

Projekt jest innowacyjny:

Wniosek

projektu

– brak innowacyjności – 0 pkt

o dofinansowanie:

– preferowane będą

– innowacyjność na poziomie

a) zestawienie

operacje bardziej
innowacyjne tj. takie,
które wykorzystują
niepraktykowane
dotąd zastosowanie:
zasobów, technik i
technologii, systemów
zarządzania i

sołectwa – 3 pkt
– innowacyjność na poziomie
gminy – 6 pkt
– innowacyjność na poziomie
obszaru LGD – 10 pkt

rzeczowo-finansowe,
b) opis operacji
Wnioskodawca w sposób
racjonalny, niebudzący
wątpliwości powinien
udowodnić w opisie
operacji, innowacyjny
charakter swojego
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projektu. Wnioskodawca
organizacji lub

realizujące nowe

może dołączyć do

usługi/produkty na

składanego wniosku
szczegółowe uzasadnienie

obszarze LGD.

innowacyjności projektu.

Kolejny projekt

Pierwszy projekt (wnioskodawca

Baza danych projektów

składany przez

wcześniej nie uzyskał dotacji w

LGD

wnioskodawcę

ramach działania) –

10 pkt

Drugi i kolejne projekty –

0 pkt

Projekt bazuje

Projekt zakłada wykorzystanie

Wniosek

na zasobach lokalnych

zasobów lokalnych:

o dofinansowanie:

– preferowane będą

– nie wykorzystuje zasobów

a) zestawienie

projekty

lokalnych – 0 pkt

rzeczowo-finansowe,

wykorzystujące w

– wykorzystuje co najmniej

b) opis operacji

większym stopniu

jeden z zasobów lokalnych –

Ekonomiczny Plan

zasoby lokalne (tj.

3 pkt

Operacji (załącznik

zasoby wewnętrzne

– wykorzystuje dwa i więcej

do wniosku)

obszaru LGD takie jak:

różnych zasobów lokalnych –

zasoby i surowce

6 pkt

naturalne, surowce

– wykorzystuje dwa i więcej

rolnicze, zasoby

różnych zasobów lokalnych w

ludzkie, zasoby

tym zasoby historyczne lub

infrastrukturalne,

kulturowe – 10 pkt

lokalne usługi i
produkty oraz zasoby
kulturowe i
historyczne).
Projekt dotyczy firmy

Do 1 roku działalności – 10 pkt

Wpis do ewidencji

nowoutworzonej

Powyżej 1 roku działalności –

działalności

0 punktów

gospodarczej

Wnioskodawca brał udział w

Listy obecności ze

szkoleniach i warsztatach

szkoleń prowadzonych

prowadzonych przez LGD –

przez LGD

Udział w szkoleniach

10 punktów
Projekt zakłada

Zakres rzeczowo – finansowy

Wniosek
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projektu zakłada zakup sprzętu i o dofinansowanie:
informatyzację firmy
oprogramowania

a) zestawienie

komputerowego – 10 pkt

rzeczowo-finansowe

Maksymalnie 70 punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyborze operacji
decyduje data i godzina wpłynięcia wniosków do Biura LGD podczas trwania naboru.

Nazwa i opis kryterium

Punktacja

Źródło weryfikacji

Działanie: Małe Projekty
Zakres operacji:
Operacje dotyczące
wykorzystania energii
odnawialnej do
prowadzenia działalności
gospodarczej;

Wniosek
o dofinansowanie:
a) zestawienie

10 punktów

rzeczowo-finansowe,

lub

b) opis operacji,

inwestycje związane z
wyposażeniem i
pomieszczeniami
służącymi do produkcji
lub sprzedaży produktów
i/lub usług lokalnych

c) cele operacji.
20 punktów

.

Rodzaj wnioskodawcy

Podmiot inny niż jednostka sektora
finansów publicznych –
Jednostka
publicznych –

10 pkt

sektora

Wniosek
o dofinansowanie

finansów

0 pkt

Innowacyjność

Projekt jest innowacyjny:

Wniosek

projektu

– brak innowacyjności – 0 pkt

o dofinansowanie:

– preferowane będą

– innowacyjność na poziomie

a) zestawienie

operacje bardziej
innowacyjne tj. takie,
które wykorzystują
niepraktykowane
dotąd zastosowanie:
zasobów, technik i
technologii, systemów
zarządzania i
organizacji lub

sołectwa – 3 pkt
– innowacyjność na poziomie
gminy – 6 pkt
– innowacyjność na poziomie
obszaru LGD – 10 pkt

rzeczowo-finansowe,
b) opis operacji
Wnioskodawca w sposób
racjonalny, niebudzący
wątpliwości powinien
udowodnić w opisie
operacji, innowacyjny
charakter swojego
projektu. Wnioskodawca
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może dołączyć do
realizujące nowe

usługi/produkty na

składanego wniosku

obszarze LGD.

szczegółowe uzasadnienie
innowacyjności projektu.

Kolejny projekt

Pierwszy projekt (wnioskodawca

Baza danych projektów

składany przez

wcześniej nie uzyskał dotacji w

LGD

wnioskodawcę

ramach działania) –

10 pkt

Drugi i kolejne projekty –

Udział w szkoleniach

0 pkt

Wnioskodawca brał udział w

Listy obecności ze

szkoleniach i warsztatach

szkoleń prowadzonych

prowadzonych przez LGD –

przez LGD

10 punktów
Maksymalnie 60 punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyborze operacji
decyduje data i godzina wpłynięcia wniosków do Biura LGD podczas trwania naboru.

 IV: Wspomagamy nasze firmy wiedzą, informacją
i promocją
Nazwa i opis kryterium

Punktacja

Źródło weryfikacji

Działanie: Małe projekty
Zakres operacji:
Operacje dotyczące
przygotowania i
wydanie materiałów
promujących firmy
oraz produkty i usługi
z terenu LGD

Wniosek
o dofinansowanie:
a) zestawienie

20 punktów

rzeczowo-finansowe,
b) opis operacji,

lub:
Operacje dotyczące
organizacji imprez
promujących produkty
i usługi z terenu LGD

Rodzaj wnioskodawcy

c) cele operacji.

20 punktów
Podmiot inny niż jednostka sektora
finansów publicznych –
Jednostka
publicznych –

Kolejny projekt

sektora

10 pkt

Wniosek
o dofinansowanie

finansów

0 pkt

Pierwszy projekt (wnioskodawca

Baza danych projektów
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składany przez

wcześniej nie uzyskał dotacji w

wnioskodawcę

ramach działania) –

LGD

10 pkt

Drugi i kolejne projekty –

0 pkt

Liczba partnerów

3 i więcej partnerów – 20 pkt

Porozumienie

zaangażowanych

1-2 partnerów – 10 pkt

partnerów

w projekt

Operacja realizowana bez

o wspólnej realizacji

udziału partnerów – 0 pkt

projektu

Wnioskodawca brał udział w

Listy obecności ze

szkoleniach i warsztatach

szkoleń prowadzonych

prowadzonych przez LGD –

przez LGD

Udział w szkoleniach

10 punktów
Maksymalnie 70 punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyborze operacji
decyduje data i godzina wpłynięcia wniosków do Biura LGD podczas trwania naboru.

9.2. Standardowe dokumenty stosowane w ocenie projektów.

Procedura wyboru operacji (opisana w rozdziale 9, w tym przedstawiona
tabelarycznie) oparta została o standardowe dokumenty, które będą używane w
trakcie tej oceny. Poszczególne Karty oceny, wzory uchwał, a także pełny tekst
Regulaminu Rady LGD dokonującej oceny operacji stanowią załączniki do LSR.
Do najważniejszych dokumentów stosowanych w ocenie projektów należą:
- Deklaracja poufności i bezstronności członka Rady – podpisywana
przez członków Rady biorących udział w posiedzeniu dot. wyboru operacji, na
której Radni składają oświadczenie o braku okoliczności, które wskazywałyby
jakiekolwiek związki danego Radnego z wnioskodawcą oraz deklarują zachowanie
w tajemnicy wszelkich danych wnioskodawców, w tym danych osobowych oraz
informacji i dokumentów będących przedmiotem oceny lub elementem
udostępnianej im dokumentacji (załącznik LSR nr 3A. „Deklaracja poufności i
bezstronności członka Rady”);
- Karta oceny zgodności operacji z LSR – dokument wypełniany przez
Członków Rady podczas posiedzenia Rady jako ich głos w głosowaniu nad
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spójnością danej operacji z LSR (załącznik LSR nr 3B. „Karta zgodności operacji
z LSR”);
- Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – dokument
wypełniany przez Członków Rady podczas posiedzenia Rady jako indywidualna
ocena punktowa danej operacji, prowadzona zgodnie z podanymi do publicznej
wiadomości kryteriami oceny (kryteria oceny zostały przedstawione w rozdziale
9.1. LSR „Lokalne kryteria wyboru”). Oceny liczbowe (punktowe) przypisane
przez wszystkich radnych zostają uśrednione przez zsumowanie ocen z
wszystkich kart wypełnionych przez Radnych i podzielenie otrzymanej liczby
przez liczbę Radnych dokonujących ocenę. (załącznik LSR nr 3C. „Karta oceny
operacji wg lokalnych kryteriów wyboru”);
- Uchwały Rady o wybraniu bądź niewybraniu operacji do
finansowania – podejmowane przez Radę w wyniku wypełnienia Kart oceny, o
których mowa powyżej, w zależności od wyniku tych ocen (stwierdzenia lub
niestwierdzenia spójności operacji z LSR, a także od wyniku ostatecznej oceny
punktowej przypisanej operacji). Uchwały, zgodnie z Regulaminem Rady (pełna
treść Regulaminu Rady stanowi załącznik nr 3 do LSR), podejmowane są
każdorazowo, oddzielnie dla każdej ocenianej operacji (załącznik LSR nr 3E.
„Wzór uchwały o wybraniu bądź niewybraniu operacji do finansowania”);
- Protokoły Komisji Skrutacyjnej Rady – dokumentujące wyniki
głosowań Rady nad poszczególnymi operacjami w kwestii spójności tych operacji
z LSR, a także podające wyniki ocen punktowych przypisanych operacjom na
podstawie ocen Radnych przy pomocy lokalnych kryteriów wyboru. Dokładny
zakres danych jakie zawierają protokoły Komisji Skrutacyjnej Rady opisano w
Regulaminie Rady (załącznik nr 3 do LSR);
- Protokół z posiedzenia Rady – dokumentujący cały przebieg
posiedzenia, począwszy od stwierdzenia quorum, zatwierdzenia porządku obrad,
po informacje o podjętych uchwałach. Protokół obejmuje wszystkie elementy
posiedzenia, także wolne wnioski, które mogą być zgłoszone podczas posiedzenia
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oraz decyzje związane z nimi. Dokładny zakres danych jakie zawiera protokół z
posiedzenia Rady opisano w Regulaminie Rady (załącznik nr 3 do LSR);
- Listy operacji – powstające jako podsumowanie pracy Biura LGD i Rady
LGD, uwzględniające wszystkie złożone w danym naborze operacje, w podziale
na: operacje nie podlegające ocenie Rady (złożone nie w terminie, bez adresu
wnioskodawcy lub w stosunku do których nie można stwierdzić tego adresu) i
podlegające ocenie Rady. Operacje oceniane, po dokonaniu oceny przez Radę, są
umieszczane na właściwych listach, tj. operacji niespójnych z LSR; operacji
spójnych z LSR, co do których zapadła decyzja o finansowaniu oraz spójnych z
LSR, ale co do których zapadła decyzja o nieprzyznaniu finansowania (nie
mieszczących się w limicie). Dokładne informacje o rodzaju sporządzanych list
zawiera Regulamin Rady (załącznik nr 3 do LSR). Komplet list sporządzonych
podczas posiedzenia Rady trafia do Biura LGD, a następnie za jego
pośrednictwem, wraz z dokumentacjami wniosków, do właściwej Instytucji
Wdrażającej – w zależności od działania, w ramach którego składano wniosek, do
Urzędu Marszałkowskiego, bądź Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
– celem dalszej oceny formalnej operacji;
- Pismo informujące o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku przez
członków Rady – wysyłane przez Biuro LGD do wnioskodawców, po otrzymaniu
od Rady wyników, uchwał i list ocenionych operacji. Pismo zawiera informacje o
wyniku oceny danej operacji dokonanej przez Radę, w tym o stwierdzeniu lub
niestwierdzeniu spójności operacji z LSR, wybraniu bądź nie wybraniu operacji do
finansowania, dostępności środków na realizację operacji w ramach limitu
dostępnych środków określonego w Informacji o naborze a także o wyniku
ostatecznej oceny punktowej przypisanej operacji. Biuro informuje za pomocą
tego pisma o decyzji jaką podjęła LGD po dokonaniu oceny, w sprawie przyjęcia
lub odrzucenia danego wniosku (załącznik LSR nr 3D. „Pismo informujące o
przyjęciu lub odrzuceniu wniosku przez członków Rady”).

9.2.1. Szczegółowe kryteria w zakresie "Małych projektów"
W rozdziale 9. LSR Stowarzyszenia LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"
staraliśmy się zawrzeć szczegółowe zasady dotyczące wyboru operacji, w tym
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kryteria oceny projektów odpowiadających poszczególnym przedsięwzięciom, a
realizowanych w ramach wdrażanych działań PROW. Mając na uwadze
różnorodność celów zawartych w naszej strategii, stosowane są niejednolite
kategorie wyboru, mające na celu wybranie oczekiwanych operacji.
W niniejszym akapicie pragniemy zwrócić uwagę na jedno z działań
wdrażanych przez LGD. Są to „Małe projekty”, w ramach których możliwe jest
finansowanie różnorodnych przedsięwzięć lokalnych na obszarze wdrażania LSR
(katalog możliwych tematów „Małych projektów”, jakie można realizować na
terenie LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” znajduje się na końcu niniejszego
rozdziału). „Małe projekty” to działanie, w ramach którego wnioski o
dofinansowanie przedsięwzięć można składać jedynie w Lokalnej Grupie
Działania. To wyraźnie odróżnia to działanie od trzech pozostałych programów,
których wdrażanie jest dwukierunkowe (Wnioski w ramach „Różnicowania w
kierunku
działalności
nierolniczej”
oraz
„Tworzenia
i
rozwoju
mikroprzedsiębiorstw” można składać również w ramach naborów ogłaszanych
przez ARiMR, a wnioski w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” do Urzędu
Marszałkowskiego”). Ponadto, poprzez niższą od pozostałych programów kwotę
dotacji, LGD ma możliwość przydzielić dofinansowanie na stosunkowo dużą ilość
inicjatyw zgłaszanych ze swojego obszaru.
Procedura naboru wniosków (opis w Załączniku nr 1 do LSR) oraz wyboru
operacji przez Radę LGD (opis w rozdziale 9 oraz szczegółowe przepisy działania
Rady w Regulaminie Rady, załącznik nr 3 do LSR) w ramach „Małych Projektów”
jest taka sama jak w przypadku pozostałych działań, jednakże w przypadku gdy
LGD podaje po raz ostatni do publicznej wiadomości informację o możliwości
składania wniosków na „Małe projekty”, LGD wybiera projekty do wysokości
120% limitu dostępnych środków, wskazanego w tej informacji.
Należy zwrócić uwagę wnioskodawców na stosowanie różnych
kryteriów oceny przy wyborze różnego rodzaju operacji, realizujących
Cel I i II LSR (w tabelach rozdziału 9.1. przedstawiono tabele z kryteriami
oceny „Małych projektów” stosowanymi dla danego tematu/celu operacji).
Beneficjentem działania pt. "Małe Projekty" może być pełnoletnia osoba
fizyczna, obywatel Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, który jest
zameldowany na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD
"Wielkopolska z Wyobraźnią" lub też prowadzi działalność gospodarczą na tym
obszarze (ewentualnie planuje uruchomić taką działalność, która byłaby spójna z
tematem realizowanego przez nią „Małego projektu”).
Beneficjentem może być też osoba prawna lub organizacja nie
posiadająca osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną (na mocy
innych ustaw), posiadająca siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadząca
działalność na tym obszarze z wyłączeniem wnioskodawcy jakim nie może być
województwo.
Planowany kosztorys całkowity „Małego projektu” nie może być
niż 4.500 złotych i nie może przekraczać 100.000 złotych.
dotacja jest refundacją 80% kosztów kwalifikowanych,
uzasadnione zakresem realizacji projektu, niezbędne do osiągnięcia

mniejszy
Przyznana
które są
jego celu
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oraz racjonalne. Muszą być one również zgodne z założeniami i celami zawartymi
w naszej strategii LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią". Limit pomocy na „Małe
projekty” realizowany przez jednego beneficjenta obejmuje okres
realizacji PROW, a więc lata 2007-2013, wynosi 200.000 złotych, w tym
wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może
być wyższa niż 50.000 złotych.
Wysokość ogólnego limitu dostępnych w LGD środków jest określona w
harmonogramie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i wynosi 1.084.466 zł.
Limit środków dostępnych w ramach poszczególnych naborów wniosków będzie
ogłaszany za pośrednictwem Biura Lokalnej Grupy Działania wraz z informacją o
naborze wniosków.
Elementem wyróżniającym „Małe
projekty” spośród wdrażanych
programów jest możliwość uwzględnienia w kosztorysie projektu tzw.
wkładu niepieniężnego, który może obejmować:
a) udostępnianie nieruchomości, ziemi, sprzętu lub surowców (z
zastrzeżeniem, że wartość takiego udostępniania jest poświadczona
przez rzeczoznawcę) oraz
b) usług oraz pracy świadczonej nieodpłatnie (rozliczanej po stałej
stawce, ustalanej dla każdego roku, na podstawie karty wykonanej
pracy)
Tak określony „wkład niepieniężny” rozlicza się w „Małych projektach” na
zasadach określonych w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006 WE które
mówią, że „wydatki publiczne współfinansowane przez EFRROW, wnoszące wkład
do operacji obejmującej wkłady niepieniężne, nie mogą przekroczyć całkowitych
kwalifikujących się wydatków, z wyłączeniem wkładów niepieniężnych, na
zakończenie operacji”. Oznacza to, że w przypadku projektów obejmujących
zarówno wydatki pieniężne i niepieniężne (wymienione powyżej) kwota
dotacji udzielanej na „Mały projekt” nie może przewyższać kwoty
fizycznie wydanej na kwalifikowane wydatki pieniężne. Upraszczając
jeszcze bardziej ten zapis, można stwierdzić, że dotacja nie może być większa niż
kwot, którą się faktycznie wydatkowało.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz wysokość refundacji (80%), można
zatem tak skonstruować zestawienie rzeczowo-finansowe projektu, by przez
dodanie odpowiedniej ilości pracy wolontariuszy, bądź innych wkładów
niepieniężnych, odzyskać całość fizycznie wydanych środków pieniężnych. Należy
jednak w kalkulacji projektu pamiętać o możliwości kwalifikowalności
podatku VAT, który spośród szerokiej gamy możliwych beneficjentów „Małych
projektów” jest kwalifikowany tylko dla osoby fizycznej i organizacji
pozarządowej – w obu przypadkach nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Pozostałe podmioty, w tym JST i jednostki im podległe oraz wszelkie podmioty
prowadzące działalność gospodarczą i mogące rozliczać podatek VAT w swej
księgowości ponoszą koszt podatku VAT, a kwoty te nie mogą być wliczone do
kosztów kwalifikowanych.
Tak jak w przypadku opisanej w Załączniku nr 1 do LSR procedury naboru
wniosków dla innego typu operacji, tak i w przypadku „Małych projektów”
informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Małe
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projekty” za pośrednictwem LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią” podaje do
publicznej wiadomości Samorząd Województwa Wielkopolskiego na stronie
internetowej Urzędu Marszałkowskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Marszałkowskiego oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar
realizacji LSR.
Informacja ta jest zamieszczana także przez LGD
"Wielkopolska z Wyobraźnią" na jej stronie internetowej oraz w jej
siedzibie na tablicy ogłoszeń. Termin składania wniosków o przyznanie
pomocy nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni. Miejscem
składania wniosków o przyznanie pomocy na „Małe projekty jest Biuro
LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią”. Do wniosku o przyznanie pomocy na
"Małe Projekty" składanego w formie papierowej dołącza się także tę samą
wersję wniosku w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na płycie CD.
Procedura oceny wniosków oraz ogłaszania wyników naboru opisana została
wcześniej, w rozdziale 9 LSR.
Szczegółowe wytyczne dotyczące „Małych projektów” zawarte zostały w
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z 2008
r.) oraz jego nowelizacji (Dz. U. Nr 71, poz. 613 z 2009 r., Dz. U. Nr 158, poz.
1067 z 2010 r.; Dz. U. Nr 186, poz. 1104 z 2011 r. oraz Dz. U. poz. 302 z 2012
r. Postanowienia tego Rozporządzenia i jego nowelizacji są w odniesieniu do
niniejszych treści obowiązującym prawem.
Załącznik do cytowanego powyżej rozporządzenia określa katalog
operacji w zakresie realizacji małych projektów, a więc spis tematów jakich
może dotyczyć inicjatywa objęta dotacją w ramach tego działania. Należy
jednak pamiętać, że jest to ogólny katalog dotyczący wdrażania tego
typu projektów przez Lokalne Grupy Działania w Polsce, który w
Lokalnej Strategii Rozwoju naszej LGD został zawężony poprzez
postawione cele. W związku z tym, poniżej przedstawiono te rodzaje operacji,
które wynikają z katalogu prezentowanego w Rozporządzeniu i które są
przedmiotem wdrażania naszej LSR (tematy operacji, na które można składać
wnioski do Biura LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” w ramach ogłaszanych przez
LGD naborów). LGD, ogłaszając informację o możliwości składania wniosków,
może jednak zawęzić zakres tematyczny oczekiwanych operacji w danym
naborze, dlatego też ważne jest każdorazowe, szczegółowe zapoznanie się z
informacją o naborze wniosków, w tym o rodzajach operacji, na jakie można
składać wniosek.
Katalog operacji w zakresie realizacji małych projektów, na jakie ogłasza
nabory wniosków LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”:
1. W ramach Celu Ogólnego I: „Na wsi piękniej, lepiej i weselej” i związanych
z nim przedsięwzięć:
a) w ramach Przedsięwzięcia PI: „Rozwijamy nasze lokalne centra wiejskie”:
Operacje dotyczące:
 Remontu i wyposażenia świetlic, sal i klubów wiejskich
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 Budowy, modernizacji i wyposażania placów zabaw dla dzieci
 Remontu, budowy i wyposażenia obiektów sportowych
 Poprawy bazy rekreacyjnej
oraz inne operacje związane z terenami lub/i obiektami dostępnymi publicznie,
których realizacja wpływa pozytywnie na podwyższenie jakości życia na wsi,
takie jak:
 zagospodarowanie przestrzeni publicznej (z wyłączeniem pasów drogowych,
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich);
 zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlic, sal i klubów wiejskich;
 budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją,
zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i
rekreacyjne;
 remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących
ich funkcję;
 odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków
(z wyłączeniem budynków mieszkalnych);
 urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym
budowa odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie
obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich.
b) w ramach Przedsięwzięcia PII: „Rozwijamy się, uczymy i bawimy”:
Operacje w ramach celu szczegółowego 1.2. dotyczące:
Organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców i
organizacji pozarządowych
Operacje w ramach celu szczegółowego 1.3. dotyczące:
Organizacji szkoleń, warsztatów lub innych działań
mieszkańców i organizacji pozarządowych

edukacyjnych

dla

2. W ramach Celu Ogólnego II: „Rolniku bądź przedsiębiorczy!” i związanych z
nim przedsięwzięć:
a) w ramach Przedsięwzięcia PIII: „Inwestujemy w nasze firmy”:
Operacje dotyczące wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w
celu poprawienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym
polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym,
z wyłączeniem działalności rolniczej;
Operacje związane z budową, adaptacją lub wyposażeniem niemieszkalnych
obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów
lub usług lokalnych;
Operacje związane z budową, adaptacją lub wyposażeniem niemieszkalnych
obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów
lokalnych;
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b) w ramach Przedsięwzięcia IV: „Wspomagamy nasze firmy wiedzą,
informacją i promocją”:
Operacje dotyczące przygotowania i wydanie materiałów promujących firmy oraz
produkty i usługi z terenu LGD
Operacje dotyczące organizacji imprez promujących produkty i usługi z terenu
LGD
Należy pamiętać, że inwestycje trwałe – a więc zakupy, remonty,
instalacje, budowy, wyposażenia itp. - realizowane w ramach „Małego projektu”
muszą być realizowane na terenie wdrażania LSR (działania LGD). Jeżeli
operacja taka jest realizowana także poza obszarem objętym LSR, koszty
poniesione poza tym obszarem nie są kosztami kwalifikowalnymi. Natomiast
działania „miękkie”, takie jak szkolenia, warsztaty, imprezy, promocja
itp., mogą być realizowane również poza obszarem LGD.
Informacji na temat rodzajów operacji, które będą dofinansowane w
ramach danego naboru, a także na temat procedur składania wniosku, oceny
operacji i ich wyboru do finansowania udziela wnioskodawcom na bieżąco Biuro
LGD.
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10. Budżet LSR dla każdego roku realizacji LSR.

Podział budżetu na cele i działania.

Cel

Jakość życia

Odnowa

1 891 074 zł

Małe granty

780 816 zł

Razem

Udział

1 891 074 zł

51%

203 650 zł

984 466 zł

26%

Mikro

371 942 zł

371 942 zł

10%

Różnicowanie

471942 zł

471942 zł

13%

2 671 890 zł

1 047 534 zł

3 719 424 zł

72%

28%

Udział

Różnicowanie działalności
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Limity środków na działania Osi 4
4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, w tym:

4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Lata
realizacji
LSR

2008-2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2008-2015

operacje spełniające warunki przyznania pomocy
dla działań:
Różnicowanie
w kierunku
Tworzenie i rozwój
działalności mikroprzedsiębiorstw
nierolniczej

Odnowa i
rozwój wsi

małe
projekty

Razem
4.1/413

4.21
Wdrażani
e
nabywanie
funkcjonowanie
projektów
umiejętności
LGD (koszty
współpra
i
bieżące)
cy
aktywizacja

Razem
4.31

Razem Oś 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 688,72

31 147,85

132 836,57

132 836,57
1 062 692,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 688,72

31 147,85

132 836,57

0,00

0,00

80808,45

72651,35

153 459,80

0,00

101 688,72

31 147,86

132 836,58

124025,00

0.00

546 212,00

241478,69

911 715,69

48 096,00

101 688,71

31 147,86

132 836,57

185259,00

185 971,00

945404,00

188273,08

1 504 907,08

48 096,00

101 688,71

31 147,86

132 836,57

162658,00

185 971,00

318649,55

482062,88

1 149 341,43

0,00

101 688,71

31 147,86

132 836,57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

101 688,71

31 147,86

132 836,57

132 836,57

371 942,00

1 891 074,00

3 719 424,00

96 192,00

711 821,00

218 035,00

929 856,00

4 745 472,00

1 110 788,58
1 110 788,57
1 062 692,57
132 836,57

471 942,00

984 466,00
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Działania osi 4 Leader
4.1/413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Rok

Kategorie
kosztu/wydatku

całkowite
2008-2009 kwalifikowane
do refundacji
całkowite
2010
kwalifikowane

2011

2012

2013

2014

do refundacji
całkowite
kwalifikowane
do refundacji
całkowite
kwalifikowane
do refundacji
całkowite
kwalifikowane
do refundacji
całkowite

kwalifikowane
do refundacji
całkowite
2015
kwalifikowane
do refundacji
całkowite
2008-2015 kwalifikowane
do refundacji

Różnicowanie
w kierunku
działalności
nierolniczej

Tworzenie i
rozwój
mikroprzedsiębiorstw

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
92985,50
92985,50
46492,75
278956,50
278956,50
139478,25
371942,00
371942,00
185971,00
0,00

0,00
0,00
92985,50
92985,50
46492,75
278956,50
278956,50
139478,25
371942,00
371942,00
185971,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
743884,00
743884,00
371924,00

4.21
Wdrażanie projektów współpracy

Razem 4.1/413

Przygotowanie
projektów
współpracy

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
295480,31
295480,31
236384,25
886440,94
886440,94
709152,75
1181921,25
1181921,25
945537,00
0,00

0,00
0,00
193654,64
193654,64
135558,25
508343,44
508343,44
406674,75
677791,25
677791,25
542233,00
0,00

0,00
0,00
675105,95
675105,95
464928,00
1952697,38
1952697,38
1394784,00
2603596,50
2603596,50
1859712,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16032,00
16032,00
16032,00
16032,00
16032,00
16032,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

743884,00
743884,00
371924,00

2363842,50
2363842,50
1891074,00

1379789,33
1379789,33
1084466,00

5231399,83
5231399,83
3719424,00

Odnowa i
rozwój wsi

Małe projekty

Realizacja
projektów
współpracy

4.31
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania
Razem oś 4

Funkcjonowanie LGD (koszty
bieżące)

Nabywanie
umiejętności
i aktywizacja

0,00
0,00
0,00
0,00

101688,72
101688,72
101688,72
101688,72

31147,85
31147,85
31147,85
31147,85

132836,57
132836,57
132836,57
132836,57

132836,57
132836,57
132836,57
1522445,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32064,00
32064,00
32064,00
32064,00
32064,00
32064,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48096,00
48096,00
48096,00
48096,00
48096,00
48096,00
0,00

101688,72
101688,72
101688,72
101688,72
101688,72
101688,72
101688,72
101688,72
101688,72
101688,72
101688,72
101688,72

31147,85
31147,85
31147,85
31147,85
31147,85
31147,85
31147,85
31147,85
31147,85
31147,85
31147,85
31147,85

132836,57
132836,57
132836,57
132836,57
132836,57
132836,57
132836,57
132836,57
132836,57
132836,57
132836,57
132836,57

1522445,86
1062692,57
1570541,87
1570541,87
1110788,58
1570541,86
1570541,86
1110788,58
1522445,86
1522445,86
1062692,57
132836,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

101688,72
101688,72
101688,72
101688,72
101688,72

31147,85
31147,85
31147,85
31147,85
31147,85

132836,57
132836,57
132836,57
132836,57
132836,57

32064,00
32064,00
32064,00

64128,00
64128,00
64128,00

96192,00
96192,00
96192,00

711821,00
711821,00
711821,00

218035,00
218035,00
218035,00

929856,00
929856,00
929856,00

132836,57
132836,57
132836,57
132836,57
132836,57
6584485,16
6584485,16
4745472,00
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11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR
W procesie prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju brali udział
lokalni liderzy społeczni, przedstawiciele środowisk i podmioty mające silne
oddziaływanie na sytuacje w obszarze terytorialnym naszego stowarzyszenia,
a także mają w sposób znaczący wpływ na realizacje i kształtowaniu programu
rozwoju obszarów w granicach działania LGD zgodnie z podejściem LIDER.
Lokalna
z

Strategia

Wyobraźnią"

Rozwoju

jest

naszego

efektem

stowarzyszenia

kolejnych

etapów

LGD

"Wielkopolska

procesu

przygotowania

i konsultacji, poszczególnych elementów strategii, zachowując spójny charakter
działań w poszczególnych gminach wchodzących w skład LGD proces ten jest
prowadzony w sposób ciągły i ewolucyjny który rozpoczął się jednocześnie
z procesem budowania podwalin pod struktury

zawiązywanego stowarzyszenia

LGD zgodnie z zasadami partnerstwa społecznego.
Zbieranie i weryfikowanie informacji niezbędnych do poprawnego i zasadnego
pod kątem spójności celów i zadań , sformułowania elementów LSR rozpoczęła
się od momentu powstania idei Lokalnej Grupy Działania obejmującej Gminy
Borek Wlkp. , Koźmin Wlkp. Pogorzela , Rozdrażew i stanowi integralną część
poszczególnych etapów w procesie budowy partnerstwa .
Lokalną Strategię Rozwoju przygotowano według następujących etapów


Etap 1 rok 2007 – spotkania informacyjne dla władz poszczególnych
gmin: burmistrza gminy Koźmin Wlkp. Macieja Bratborskiego, burmistrza
gminy Borek Wlkp. Mariana Jańczaka, burmistrza gminy Pogorzela Piotra
Curyka i wójta gminy Rozdrażew Mariusza Dymarskiego, ich celem było
przekazanie władzom samorządowym informacji o programie, zasadach
jego działania, możliwościach finansowych oraz działaniach niezbędnych do
pozyskania środków finansowych. W oparciu o wypracowane uzgodnienia
na szczeblu władz samorządowych zaczęły rysować się potrzeby z jakimi
borykają się gminy a przede wszystkim małe ojczyzny zamieszkałe przez
lokalną społeczność na terytorium naszego stowarzyszenia . Do pracy nad
tworzeniem przysłowiowej „Unii Czterech Gmin” zostali zaproszeni lokalni
liderzy reprezentujący środowiska organizacji pozarządowych ( dokładny
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wykaz w treści LSR ) . Działania te pozwoliły na stworzenie grupy
inicjatywnej która to w sposób reprezentatywny dla całego środowiska
będzie mogła wypracować „ramy Lokalnej Strategii Rozwoju”


Etap 2 rok 2007 – W każdej gminie odbyły w okresie do marca do
września

spotkania

informacyjne

dla

partnerów

samorządowych,

społecznych oraz gospodarczych. Animatorami spotkań byli przedstawiciele
administracji

samorządu

terytorialnego

i

organizacji

pozarządowych,

tematyka i metodologia przekazywania informacji odbywała się w oparciu
o założenia wypracowane w pierwszym etapie spotkań grupy inicjatywnej.
W spotkaniach tych brali udział zaproszeni goście z funkcjonujących już
Stowarzyszeń
Pilotażowego

które

działają

Programu

w

oparciu

LEADER+,

tak

o

Schemat

jak

II

w

ramach

współpracująca

obecnie

z naszym Stowarzyszeniem „Fundacja Dolina Baryczy”. Duże wsparcie
merytoryczne

i

prawne

pod

kątem

przygotowania

szkieletu

metodologicznego Lokalnej Strategii Rozwoju otrzymaliśmy z strony
dr Andrzeja Przepióry oraz jego

pracowników biura EU Fundusze.

W poszczególnych gminach – spotkania te miały na celu prezentację
informacji

o

finansowych

programie,
oraz

zasadach

działaniach

jego

niezbędnych

działania,
do

możliwościach

pozyskania

środków

finansowych, a także konsultacje społeczne w zakresie budowania lokalnej
grupy

a

przede

przeprowadzona

wszystkim
wstępna

LSR

analiza

.

Na

spotkaniach

informacji

i

tych

weryfikacja

została
potrzeb

społecznych w poszczególnych gminach, dane te są niezbędne do
prawidłowego

sformułowania

założeń

LSR.

Ważnym

wydarzeniem

i spajającym działania społeczności stowarzyszenia był wybór nazwy LGD
oddający charakterystykę naszego regionu na którym będziemy działać.
Spotkania inicjujące powstanie LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” ze
społecznością lokalną w poszczególnych gminach odbyły się:
 w gminie Koźmin Wlkp.;
 w gminie Rozdrażew;
 w gminie Borek Wlkp.;
 w gminie Pogorzela .
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Etap 3 rok 2008 - budowa lokalnej grupy działania oraz lokalnej strategii
rozwoju – w ramach tego etapu odbyło się szereg wspólnych spotkań
przedstawicieli społeczności lokalnej – trzech sektorów z poszczególnych
gmin. Spotkania miały na celu wypracowanie struktury prawnej LGD
i spójnych celów dla wszystkich członków naszego stowarzyszenia , zasad
funkcjonowania

LGD

i

przede

niezbędnych do zawarcia w

wszystkim

wspólnych

priorytetów

Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach tego

etapu odbyło się również zebranie założycieli LGD na podstawie, którego
grupa mogła zwołać Zebranie założycielskie w celu zatwierdzenia statutu i
przeprowadzenia wyborów władz stowarzyszenia. Odbyło się również
szereg posiedzeń grupy założycielskiej których celem było przygotowanie
koncepcji funkcjonowania Stowarzyszenia w ramach programu Leader oraz
uszeregowanie i usystematyzowanie zebranych informacji niezbędnych do
opracowania LSR. Procesie przygotowania i konsultacji LSR dla naszej LGD
odbywał się w sposób ciągły w raz z zmieniającymi się wymogami
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Ostatecznie Walne Założycielskie Stowarzyszenia odbyło się w dniu
6 czerwca 2008 roku w Koźminie Wlkp. Zebranie otworzył gospodarz
gminy – burmistrz Maciej Bratborski, a prowadzącą była pani Alicja
Majkowska, która przedstawiła cel obrad. W spotkaniu uczestniczyło 59
osób, reprezentujących społeczność członków czterech gmin oraz trzech
sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego w strukturze LGD



Na zebraniu założycielskim które to zgodnie z przepisami wypełnia
znamion pierwszego walnego zebrania członków został przyjęty statut
wybrane zostały Władze Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzi 12
członków, po trzech z każdej gminy tworzącej LGD. Jednogłośnie prezesem
Zarządu został wybrany Sławomir Szyszka. Funkcję wiceprezesów Zarządu
pełnią

Wiesława

reprezentantka

Binek
gminy

i

Jolanta

Pogorzela

Majchrzak.
Barbara

Skarbnikiem

Owsianowska.

została
Organem

Decyzyjnym wchodzącym w skład Władz Stowarzyszenia jest Rada, która
składa się z 12 członków po trzech z każdej gminy tworzącej LGD.
Przewodniczącą

rady

została

Elżbieta

Pawlak,

natomiast
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wiceprzewodniczącym Mariusz Dymarski. Siedziba Stowarzyszenia mieści
się przy ul. Stary Rynek 11, w Koźminie Wlkp.


Statut

Stowarzyszenia

przygotowany

przez

Lider
zespół

"Wielkopolska

z

roboczy

kierunkiem

pod

Wyobraźnią”

został

ekspertów

zewnętrznych: pani Alicji Majkowskiej i pana Andrzeja Przepióry. Statut
został przyjęty w głosowaniu jawnym uchwałą nr 7/2008 o przyjęciu
Statutu

Stowarzyszenia

LGD

Wielkopolska

z

Wyobraźnią.

Wniosek

o rejestrację Stowarzyszenia LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią” został
złożony w Krajowym Rejestrze Sądowym – IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRS przy ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań, w dniu 07.08.2008 roku,
regon 300944766.


Ostatecznie

na

wspomnianym

Zebraniu

założycielskim

zostały

przedstawione najważniejsze priorytety którymi zajmie się stowarzyszenie
oraz zostały wytyczone główne kierunki

przy budowaniu Lokalnej

Strategii Rozwoju.


Na pierwszym posiedzeniu Zarządu naszego stowarzyszenia

Prezes

Sławomir Szyszka powołał zespół roboczy w skład której weszli członkowie
Zarządu reprezentujący poszczególne gminy w osobach:
- Sławomir Szyszka - koordynacja pracami zespołu
- Jolanta Majchrzak – Borek Wlkp.
- Agnieszka Szamańska – Koźmin Wlkp.
- Krzysztof Surma – Pogorzela
- Wiesława Binek – Rozdrażew
Do głównych zadań zespołu roboczego należało zebranie wszystkich
informacji

i zweryfikowanie już zgromadzonego materiału pod kątem

spójności i celowości zaproponowanych działań na I i II etapie prac nad
LGD i LSR.
Zespół

roboczy

przygotowane

warsztaty

z

udziałem

ekspertów

zewnętrznych w osobach :
- dr Andrzej Przepióra,
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- Alicja Majkowska.
Na pierwszym etapie spotkań warsztatowych staraliśmy się zdiagnozować
środowiska

i

podmioty

które

mają

znaczący

wpływ

na

sytuacje

i uwarunkowania socjologiczne oraz społeczno - gospodarcze .
Jednoznacznie

należy

stwierdzić,

opracowywana

Lokalna

Strategia

że

obszar

Rozwoju

jest

dla

którego

jest

poza

bezpośrednim

wpływem dużych i średnich aglomeracji miejskich co wpływa korzystnie
na jednorodność i działa spajająco dla środowiska objętego działaniem
LGD poprzez wizje wspólnego działania w kierunku poprawy warunków
życiowych w swoim otoczeniu. Znaczący wpływ na kreowanie bieżącej
sytuacji obszaru objętego LSR mają:
- samorządy lokalne, w głównej mierze gminne a w sposób pośredni
również i powiatowe,
- samorządowe instytucje kulturalne,
- środowisko związane z edukacją i szkolnictwem, w dużej mierze
szkolnictwem edukującym społeczność rolniczą,
- sektor małych i średnich przedsiębiorstw, w tym firmy przetwórstwa
rolno – spożywczego, bardzo dobrze rozwinięta gałąź transportu,
samochodowego
w

oraz

drobne

przedsiębiorstwa

branży

budowlanej

większości rodzinne, w pionie średnich przedsiębiorstw należy

wspomnieć o gałęzi przedsiębiorstw działających w branży ochrony
środowiska i oczyszczania ścieków.
- rolnicy i ich stowarzyszenia, skupiające społeczność rolniczą określonej
branży produkcji rolnej tak jak Grupy Producentów Trzody Chlewnej,
Grupy Producentów Bydła Rzeźnego, Związki Branżowe na czele ze
Związkiem

Plantatorów

Buraka

Cukrowego,

Związek

Producentów

Rzepaku i Roślin Oleistych oraz Związek Kółek i Organizacji Rolniczych.
- środowiska lokalne i ich liderzy w tym Ochotnicze Straże Pożarne,
Organizacje

Społeczne

i

Kluby

Sportowe

jak

i

również

związki

o charakterze paramilitarnym krzewiące idee patriotyczne.
- Zespoły

Ludowe

kultywujące

dawne

niejednokrotnie

zapomniane

tradycje i obrzędy.
- Powiatowe Rady Izb Rolniczych i jej przedstawiciele w poszczególnych
gminach.
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Podczas całego procesu przygotowywania LSR dla naszego stowarzyszenia
"Wielkopolska

z

Wyobraźnią”

prowadzone

były

konsultacje

z przedstawicielami społeczności lokalnej. Otwartość i transparentność
procesu konsultowania widoczna jest w zarówno w formie informowania
środowiska w poszczególnych gminach jak i ich ilości.
Należy podkreślić ,że w tak krótkim okresie bo zaledwie siedmiu miesięcy
od momentu ukonstytuowania się władz stowarzyszenia do momentu
przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju przez Walne Zebranie Członków
stowarzyszenia to jest

do 30 stycznia 2009 minęło zaledwie 238 dni

kalendarzowych członkowie zarządu oraz rady wchodzący w skład
powołanego

zespołu

roboczego

uczestniczyli

w

różnego

rodzaju

spotkaniach z społecznością lokalną również w ramach cyklicznych
uroczystości

które

odbywają

się

na

terenie

działania

LGD

w poszczególnych gminach. Byli zapraszani na:
- zebrania wiejskie organizowane przez sołtysów i Rady Sołeckie,
- zebrania Kół Gospodyń Wiejskich,
- Walne Zebrania Kółek i Organizacji Rolniczych,
- dożynki wiejskie i gminne.
Uczestniczyli w posiedzeniach Powiatowych Rad Izb Rolniczych, poprzez
uczestnictwo w sesjach Rady Gmin uzyskano możliwość szerokiego
konsultowania w różnych kręgach społeczności lokalnych. Odejście od
formuły specjalnego organizowania zebrań czy też masowych spotkań
z

mieszkańcami,

którzy

już

są

znudzeni

niepewnymi

obietnicami

i zapewnieniami ze strony różnych instytucji działających w obszarach
administracji państwowej pozwoliło na pozyskanie zaufania oraz dużego
zainteresowania działaniem LGD, a przede wszystkim aktywne włączenie
się wspomnianych środowisk w konstruktywne tworzenie lokalnej strategii
rozwoju. Zastosowanie przez zespół roboczy wyżej opisanych działań
mających

charakter

socjotechniczny

w

celu

przyciągnięcia

i zainteresowania poszczególnych grup społecznych, dla których w dużej
mierze jest opracowywana Lokalna Strategia Rozwoju dało wymierny
efekt w bardzo dużym zainteresowaniu potencjalnych beneficjentów.


Zapewnienie społeczności lokalnej powszechnego dostępu do informacji
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w tym zakresie , systematycznego sposobu rozpowszechniania informacji
oraz ich aktualizacji
Na skutek zaistniałej sytuacji deficytu wiedzy na temat wdrażanego
programu zostały powołane komórki informacyjne w poszczególnych
gminach, obsługiwane przez członków zespołu roboczego. Komórka
informacyjna

ma

na

celu

szczegółowe

informowanie

potencjalnego

beneficjenta o możliwościach jakie daje LIDER, jak i również zbierania
indywidualnych opinii i uwag na temat LSR.
Tego typu działania w znacznej mierze mało szablonowe okazały się
działaniami bardzo innowacyjnymi jednak pochłonęły bardzo dużo czasu,
oraz

zaangażowania

pozwoliły

poznać

z

strony

bardzo

członków

dokładnie

zespołu

bolączki

i

roboczego
potrzeby

jednak
naszego

społeczeństwa na obszarze LGD.
Na spotkania , sondaże , konsultacje ,porady , doradztwo w ramach
komórek konsultacyjnych , informowanie o kluczowych zapisach LSR na
poszczególnych etapach tworzenia strategii poświęciliśmy każdego dnia
kalendarzowego ok. 2 godziny 39 minut co dało łącznie

630 godzin czyli

każdy z członków zespołu roboczego średnio na prace nad konsultacjami
w gronie społeczeństwa w ramach swojej gminy poświęcił 126 godzin
a każdego dnia kalendarzowego 31 minut.


Do stałego informowania o poszczególnych etapach pracy nad LSR
staraliśmy się wykorzystywać lokalne informatory samorządowe tak jak
np. „ Goniec Koźmiński ” Jednak aby uzyskać cykliczność i aktualność
informacji używamy Internetu, korzystając z przychylności samorządów
terytorialnych wykorzystując ich strony domowe . Duże zainteresowanie
z strony lokalnych mediów nowym działaniem jakim jest LIDER spełniło
również charakter informacyjny , w niektórych przypadkach staraliśmy się
w

miarę

możliwości

wykorzystywać

„Społeczną

Rolę

Kościoła”

w propagowaniu idei LGD oraz programu LIDER oraz zainteresowania
budową LSR.


Ostatnim etapem w tym w tej części procesu najpierw tworzenia a potem
szeroko rozwiniętej i ogólnie dostępnej możliwości konsultacji LSR
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w środowisku społeczności naszej LGD było ogłoszenie konkursu na logo
stowarzyszenia.
Na grudniowym posiedzeniu Zarządu została podjęta decyzja o rozpisaniu
konkursu na logo naszego stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią”.
Informacja oraz regulamin konkursu został opublikowany na stronach
internetowych Urzędów Gmin , Zaprzyjaźnionych z stowarzyszeniem
organizacji
i

,

parafialnych

ukazały
oraz

się

prasie

publikacje

w

lokalnej

nawet

a

informatorach

gminnych

gazetkach

szkolnych

w szkołach ponad gimnazjalnych współpracujących ze stowarzyszeniem.
O dużym zainteresowaniu konkursem świadczy fakt udzielania bardzo
dużej ilości informacji przez nasze komórki informacyjne na terenach
poszczególnych gmin . Przy tworzeniu logo na pewno nie było większego
problemu z wizualizacją "Wielkopolska” pierwszego członu nazwy jednak
najwięcej

trudności nastręczało

przedstawienie

w

formie

graficznej

drugiego członu nazwy stowarzyszenia czyli „Wyobraźni”. Ostatecznie
Zarząd przyjął propozycje z logo z gminy Borek Wlkp. a Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia przyjęło je zwyczajną większością głosów
uznając je za obowiązujące. Zainteresowanie ze strony społeczności
lokalnej konkursem pozwoliło nam dotrzeć z naszą Lokalną Strategią
Rozwoju

do środowisk które z reguły mało interesują się problemami

środowiska

w

którym

żyją

,

ale

wizja

zaprezentowania

swoich

niejednokrotnie ukrytych talentów pozwoliła na uaktywnienie w tych
osobach

inwencji

twórczej.

Głównie

chodziło

nam

o

społeczność

uczniowską gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych z terenu działania
naszego LGD.


Reasumując w konsekwencji naszych rozległych i zintensyfikowanych
działań

opracowano

wspólną

dla

czterech

gmin

Lokalnej

Strategii

Rozwoju. Dokument ten powstał w uspołecznionym procesie, przy
znacznym wsparciu grupy konsultantów – ekspertów. Głównym celem
niniejszej strategii jest zaprezentowanie wizji rozwoju gmin wchodzących
w skład LGD, wynikającej ze zgłaszanych potrzeb, postulatów i efektów
prac warsztatowych, wreszcie – przygotowanej diagnozy.
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Do niniejszego opracowania dołączono w formie załączników dokumentację ze
spotkań prowadzonych w ramach procesu budowania naszego partnerstwa oraz
prac nad strategią i konsultacji społecznych.
Osoby zaangażowane bezpośrednio w tworzenie LSR:


Zarząd i Rada LGD "Wielkopolska z wyobraźnią”.



Zespoły Robocze utworzone w celu:, zaplanowania projektu budżetu,
zaplanowania

podziału

kosztów

funkcjonowania

LGD,

zaplanowania

projektu procedury naboru pracowników oraz taryfikatora wymogów.


Eksperci zewnętrzni:

Dr Andrzej Przepióra – diagnoza obszaru, metodyka opracowania strategii,
Alicja Majkowska – zarządzanie zasobami, procedury wyboru operacji,
Mec. Mikołaj Pomin – statut, kwestie prawne.
Podstawowe i formy konsultacji społecznych:
- spotkania informacyjne dla przedstawicieli społeczności lokalnej (w załączeniu
materiał fotograficzny, listy obecności, wycinki prasowe).
-

spotkania

warsztatowe

grupy

roboczej.

Spotkania

miały

charakter

jednodniowych intensywnych warsztatów. W ich trakcie przygotowano analizę
SWOT, wybrano cele aktywności LGD oraz preferowane rodzaje projektów.
Warsztaty zostały podsumowane w trakcie konferencji programowej.
- ankieta konsultacyjna (załącznik).
- komórki informacyjne – w ramach konsultacji ustanowiono osoby do kontaktu
w każdej gminie wchodzącej w skład LGD. Dane kontaktowe tych osób dostępne
były w Urzędach Gmin.
- projekt strategii został udostępniony mieszkańcom w Urzędach czterech Gmin.


Wypracowana

Lokalna

Strategia

Rozwoju

LGD

"Wielkopolska

z Wyobraźnią" została przyjęta do realizacji (uchwała stanowi załącznik do
LSR) jednogłośnie uchwałą na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszania
w dniu 30.01.2009 r.


Uchwała Walnego Zebrania zakończyła pewien Etap opracowania LSR
jednak proces jej konsultowania i aktualizacji będzie ewoluował i cały czas
jest kontynuowany.
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12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR
Lokalna Strategia Rozwoju wdrażane będzie zgodnie z harmonogramem
ogłaszania konkursów stanowiącym załącznik do wniosku. Wdrażanie LSR oparte
będzie o:


kampanie informacyjne dla społeczności lokalnej,



warsztatowe

spotkania

wnioskodawców

i

konsultacyjne

beneficjentów

dla

prowadzone

zainteresowanych
w

celu

dobrego

przygotowania projektów,


wybór projektów do realizacji zgodnie z procedurami i kryteriami,



promocję dobrych praktyk i przykładów,



ewaluację wdrażania LSR;

Szczegółowe narzędzia wdrażania i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
opisano według tabeli poniżej.
Etap wdrażania

Narzędzia i

Osoby

Harmonogram

odpowiedzialne

Uwagi

WDRAŻANIE LSR
Informowanie

 Spotkania

Zarząd i Biuro

Operacje

LGD

finansowane

społeczności

informacyjne

lokalnej o LSR

(przynajmniej 2

w ramach kosztów

spotkania

aktywizacji

w każdej gminie

i nabywania

w ciągu roku)

umiejętności

 Broszura
 Strona
internetowa
Konsultacje

Spotkania

Zarząd i Biuro

Operacje

i szkolenia dla

warsztatowe w

LGD

finansowane

podmiotów

zakresie LSR i

w ramach kosztów

zainteresowanych pisania projektów

aktywizacji

składaniem

prowadzone przed

i nabywania

wniosków

każdym konkursem

umiejętności

119

Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" na lata 2008-2015

Szkolenie

Szkolenia

Zarząd i Biuro

Operacje

przedstawicieli

warsztatowe

LGD

finansowane

organizacji

w zakresie

w ramach kosztów

społecznych

przygotowywania,

aktywizacji

prowadzenia

i nabywania

projektów

umiejętności

rozliczania małych
projektów
Nabór projektów

Wybór projektów

Zgodnie

Zarząd i Biuro

Harmonogram

z harmonogramem

LGD we

przewidywanych

współpracy

terminów naborów

z Urzędem

jest załącznikiem

Marszałkowskim

do LSR

Zgodnie z

Rada LGD

procedurami i
Regulaminem Rady
Utworzenie

Aktualne informacje

Zarząd i Biuro

Operacje

platformy

o realizowanych

LGD

finansowane

internetowej LGD

projektach

w ramach kosztów

Aktualne informacje

aktywizacji

o konkursach,

i nabywania

szkoleniach.

umiejętności

Forum internetowe
LGD
Utworzenie bazy

Promocja dobrych

danych projektów przykładów –

Zarząd i Biuro

Operacje

LGD

finansowane

– dobrych

zrealizowanych

w ramach kosztów

przykładów

projektów.

aktywizacji

Baza danych

i nabywania

dostępna on-line

umiejętności

w Internecie.
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13. Zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej.

Ewaluacja własna LSR dokonywana będzie w okresach półrocznych przez
Radę LGD. Podstawą ewaluacji własnej będą:


Raporty z bazy danych LGD w zakresie liczby i struktury składanych
projektów, wskaźników realizacji, osiąganych efektów



Ankiety ewaluacyjne wypełniane przez członków LGD, potencjalnych
i rzeczywistych beneficjentów, mieszkańców obszaru LGD, beneficjentów
i uczestników kursów, szkoleń i innych przedsięwzięć organizowanych
w ramach LSR.

Ewaluacja LSR stanowić będzie podstawę dokonywania aktualizacji strategii.
EWALUACJA I AKTUALIZACJA LSR
Narzędzie

Osoby

Opis

ewaluacji

Uwagi

odpowiedzialne

Ankieta

Ewaluacja LSR przez

Zarząd i Rada LGD

Wzór ankiety

ewaluacyjna

członków LGD,

monitorującej

wnioskodawców

skierowanej do

i beneficjentów z

beneficjentów jest

obszaru wdrażania

załącznikiem nr 7

LSR. Ankietyzacja

do LSR.

realizowana będzie
na bieżąco w miarę
wdrażania strategii.
Coroczne

Ewaluacja

warsztaty

wdrażania LSR przez

w ramach kosztów

ewaluacyjne

członków

aktywizacji

Baza
LGD

Zarząd i Rada LGD
LGD

–

Wykonywana

przynajmniej raz w

i

roku

umiejętności.

danych Elektroniczna

nabywania

baza Zarząd i Rada LGD

danych

o

wnioskodawcach,
projektach,
wskaźnikach
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realizacji, wynikach
ankiety
ewaluacyjnej

LSR

stanowiąca materiał
analityczny
niezbędny

do

podejmowania
decyzji w

zakresie

ewaluacji

i

aktualizacji LSR
14. Powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi
z obszarem objętym LSR.
Tabela poniżej pokazuje, w jaki sposób nasza LSR jest komplementarna – to
znaczy

uzupełnia

i

wzmacnia

działania

podejmowane

w

ramach

innych

dokumentów planistycznych.
Dokument planistyczny lub inny

Powiązania

PROW 2007-2013

Pełna zgodność z Osiami III i IV

Strategia Rozwoju Wielkopolski

Komplementarność

w

stosunku

do

działań w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich.
WRPO

Realizacja

postulatu

solidarności

w wykorzystaniu funduszy unijnych, co
uzupełnia

stosowaną

projektów

WRPO

w

ocenie
zasadę

efektywnościową.
Strategie

Rozwoju

Gmin:

Borek Zgodność z strategiami rozwoju gmin,

Wlkp., Koźmin Wlkp., Pogorzela i wzmocnienie szczególnie w zakresie
Rozdrażew

finansowania
Gminy

projektów

koncentrują

się

miękkich.
raczej

na

finansowaniu inwestycji. Uzupełnienie
o aspekty społeczne.
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15. Planowane działania/przedsięwzięcia/operacje realizowane przez
LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze LGD.
Nasza LGD planuje również pozyskiwać fundusze na realizację programów innych
niż oś 4 Leader PROW 2007-2013. W szczególności dotyczyć to będzie środków
następujących programów:
 Kapitału Ludzkiego – w zakresie organizacji szkoleń i podnoszenia poziomu
edukacji na obszarach wiejskich.
 Środków Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań
 z zakresu sportu, kultury, rekreacji, edukacji.
Operacje realizowane ze środków innych programów będą mieć charakter
komplementarny w stosunku do tych, które będą realizowane w ramach PROW.
Jako mechanizmy zabezpieczające przed nakładaniem się pomocy w ramach
PROW i innych programów stosować będziemy następujące rozwiązania:


każda osoba zatrudniona przez LGD będzie miała umowę zawierającą
szczegółowy wykaz obowiązków i zadań,

ze wskazaniem programu, na

rzecz którego te zadania i obowiązki będą wykonywane oraz podaną kwotą
wynagrodzenia pochodzącą ze środków tego programu.


W przypadku osób zaangażowanych jednocześnie w realizację dwóch lub
więcej programów, w umowie o pracę z tą osobą zostanie wskazany
wymiar czasu pracy, jaki ta osoba jest zobowiązana przeznaczyć na
wykonanie zadań i obowiązków związanych z realizacją poszczególnych
programów. Łączny wymiar czasu pracy nie może przy tym przekroczyć
wielkości maksymalnych dopuszczonych w Kodeksie Pracy.



Na każdym dokumencie księgowym stanowiącym dowód poniesienia
kosztów muszą być w sposób trwały umieszczone informacje o tym, ze
środków jakiego programu te koszty zostały pokryte. W przypadku kosztu
współfinansowanego z dwóch lub więcej programów musi być podana
informacja o tym, jaką część tego kosztu (w wartości względnej
i bezwzględnej) finansują poszczególne programy. Poza tym sposób
podziału

kosztu

między

poszczególne

programy

powinien

być

merytorycznie uzasadniony.
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LGD utworzy wydzielone konta bankowe (lub subkonta) do obsługi
każdego programu



Każdy program będzie miał wyznaczonego kierownika odpowiedzialnego za
realizację i prawidłowe wydatkowanie środków programu,



Zarząd

LGD

zapewni

dobry

przepływ

informacji

między

zespołami

realizującymi różne programy, na przykład organizując co najmniej raz
w

miesiącu

narady

robocze

z

udziałem

wszystkich

kierowników

programów,


Każdy wniosek o przyznanie pomocy, przygotowywany przez LGD, będzie
zawierał analizę ryzyka w zakresie nakładania się pomocy ze środków tego
programu z pomocą, którą LGD uzyskało wcześniej z PROW lub innych
programów oraz propozycje mechanizmów, które należy zastosować
w celu uniemożliwienia nakładania się pomocy.

16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów
wiejskich.
Wpływ realizacji LSR na rozwój obszarów wiejskich w naszym regionie należy
rozpatrywać

na

kilku

płaszczyznach

o

charakterze

wymiernym

oraz

niewymiernym.
Sama realizacja programu i wdrażanie Strategii wnosi nową jakość w rozwój
obszarów wiejskich poprzez zachęcenie do współpracy pomiędzy podmiotami
skupionymi w LGD i konieczność szukania wspólnych rozwiązań. Ta współpraca
uruchamia również kanały komunikacyjne i sama w sobie tworzy wartość dodaną
w postaci lepszego i bardziej efektywnego wykorzystania zasobów lokalnych.
Powstanie Lokalnej Grupy Działania skupiającej wiele podmiotów, mającej
osobowość prawną, doświadczenie i budżet też powinno znacząco oddziaływać na
rozwój obszarów wiejskich poprzez chociażby pozyskiwanie funduszy z innych
poza PROW źródeł. W tym sensie LGD staje się platformą współpracy członków
oraz pełni funkcje wspierające pojedyncze działania i grupujące inicjatywy.
Bezpośredni wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich
objętych jej wdrażaniem został przedstawiony w tabeli matrycy logicznej,
będącej załącznikiem nr 5 do LSR. Tabela ta zawiera zestaw wskaźników
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założonych do osiągnięcia w poszczególnych celach ogólnych i szczegółowych
oraz w ramach poszczególnych Przedsięwzięć (PI – PIV).

17. Informacja o załącznikach

1. Procedury naboru wniosków
2. Potwierdzenie przyjęcia wniosku
3. Regulamin Rady
z załącznikami do Regulaminu Rady:
3A. Deklaracja poufności i bezstronności członka Rady
3B. Karta zgodności operacji z LSR
3C. Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
3D. Pismo informujące o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku przez członków
Rady
3E. Wzór uchwały o wybraniu bądź niewybraniu operacji do finansowania
4. Statut LGD
5. Matryce logiczne - cele ogólne, cele szczegółowe i przedsięwzięcia oraz ich
wskaźniki realizacji.
6. Harmonogram przewidywanych terminów naborów wniosków o przyznanie
pomocy.
7. Wzór ankiety monitorującej skierowanej do beneficjentów
8. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią".
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Załącznik LSR nr 1
Procedura naboru wniosków
1. Zarząd LGD występuje do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego (UMWW) z wnioskiem o ogłoszenie terminu, w którym określa
planowany termin składania za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie
pomocy – co najmniej 44 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków – w
zakresie:
a) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
"Odnowa i rozwój wsi"; lub/i
b) „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom
przyznania pomocy ramach działań osi 3 PROW 2007-2013, ale
przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi; lub/i
c) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"; lub/i
d) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Termin 44 dni, o którym mowa powyżej uważa się za dochowany jeśli przed jego
upływem, wniosek o ogłoszenie terminu naboru został złożony w Urzędzie
Marszałkowskim. W przypadku niedochowania tego terminu LGD jest zmuszona
uzgodnić nowy termin naboru wniosków, spełniający to kryterium.
2. Wraz z wnioskiem o uzgodnienie terminu naboru, a najdalej w terminie 24 dni
przed planowanym dniem rozpoczęcia naboru wniosków, LGD przekazuje
dokumenty niezbędne do podania do publicznej wiadomości Informacji o
możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, która w szczególności
zawiera:
a) planowany termin składania wniosków o przyznanie pomocy;
- nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni,
- rozpoczynający się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podania do publicznej
wiadomości tej informacji;
b) wskazanie miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy;
c) wskazanie miejsca zamieszczenia wzoru(-ów) formularza(-y)
wniosku(-ów) o przyznanie pomocy;
d) wskazanie miejsca zamieszczenia kryteriów wyboru operacji stosowanych
przez LGD, określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteriów, na
podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR;
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e) wskazanie miejsca zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do
weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, określonych w LSR;
f) podanie limitu środków dostępnych na poszczególne rodzaje operacji w danym
naborze;
g) minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji
przez LGD
Informacja, o której mowa powyżej, może też zawierać inne elementy, w
szczególności np. wskazanie tematycznego zakresu operacji, który będzie
preferowany w trakcie prowadzenia oceny i dokonywania wyboru operacji.
Informację o naborze zamieszcza Urząd Marszałkowski na swojej stronie
internetowej, na tablicy ogłoszeń oraz w prasie obejmującej swoim
zasięgiem obszar realizacji LSR. LGD dodatkowo zamieszcza informację
o naborze na swojej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.
3. Co najmniej 30 dni przed planowanym ogłoszeniem naboru wniosków Zarząd
LGD podejmuje stosowną Uchwałę o ogłoszeniu naboru.
4. Spotkania informacyjne w zakresie możliwości składania wniosków o
przyznanie
dotacji
w
ramach
poszczególnych
działań
wymienionych
w pkt. 1, służących osiągnięciu celów i wskaźników LSR, organizowane są na co
najmniej jeden miesiąc przed ogłoszeniem konkursu.
5. Biuro LGD prowadzi konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców. Są one
prowadzone przez pracowników biura LGD w wyznaczonych dniach oraz
godzinach, zarówno przed terminem, jak i w trakcie terminu naboru wniosków.
6. Nabór wniosków.
Wnioski składa się osobiście w Biurze LGD (w miejscu, terminie i pod adresem, o
którym informuje się potencjalnych wnioskodawców w ramach treści informacji o
naborze, o której powyżej w pkt. 2b). O terminie decyduje data dostarczenia
wniosku, potwierdzona przez pracownika Biura LGD specjalnym dokumentem
(wzór: załącznik nr 2 do LSR). Potwierdzenie zawiera: numer wniosku, datę i
godzinę złożenia wniosku oraz pieczęć i podpis osoby przyjmującej wniosek.
Wniosek należy złożyć na obowiązującym dla danego naboru formularzu, który
można będzie pobrać ze strony internetowej wskazanej w ogłoszeniu. Wniosek
powinien być poprawnie wypełniony, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku
oraz zawierać wszystkie wymagane załączniki i być podpisany przez uprawnione
osoby.
Przy wypełnianiu wniosku wnioskodawca może korzystać z pomocy i konsultacji
świadczonych przez pracowników biura LGD.
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Sposób dokonania oceny wniosków i wyboru projektów został opisany w
procedurach wyboru operacji, w rozdziale 9 LSR. Dokumenty związane z
dokonaniem oceny operacji przez Radę LGD, w tym wyboru operacji do
finansowania stanowią załączniki do LSR.
Biuro LGD, niezwłocznie po posiedzeniu Rady LGD dokonującej oceny operacji,
udostępnia wnioskodawcom listę ocenionych operacji, ukazującą wynik oceny
oraz informuje ich na piśmie o:
- wyniku oceny dot. spójności operacji z LSR
- liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów
wyboru
- miejscu na liście rankingowej ocenionych operacji, a także o tym czy projekt
mieści się w ramach limitu dostępnych środków finansowych.
W przypadku gdy projekt nie zostanie wyłoniony do dofinansowania,
Wnioskodawca ma możliwość wniesienia pisemnego odwołania w terminie 7 dni
od dnia podania do publicznej wiadomości listy ocenionych operacji. Odwołanie
należy wnieść osobiście do Rady Stowarzyszenia za pośrednictwem Prezesa
Zarządu LGD. Rozpatrywane są tylko te odwołania od decyzji Rady, które są
prawidłowe pod względem formalnym, a to oznacza, że odwołanie uznawane jest
za prawidłowe pod względem formalnym , gdy:
1) wpłynie do Biura Stowarzyszenia w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7
dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy ocenionych operacji.
2) zawierać będzie: pisemne uzasadnienie odwołania oraz nr wniosku nadany
na etapie rejestracji w ramach
Procedury wyboru
3)
zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o
dofinansowanie operacji w ramach LSR bądź przez osobę posiadającą
pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wnioskodawcę
Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer, który używany jest w
trakcie jego rozpatrywania.
Prezes Zarządu LGD występuje do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o
zwołanie Posiedzenia w celu rozpoczęcia Procedury odwoławczej. Przewodniczący
Rady zwołuje Posiedzenie zgodnie z Regulaminem Rady (załącznik nr 3 do LSR)
w terminie nie dłuższym niż 3 dni licząc od dnia wpływu odwołań. W pierwszym
etapie Rada sprawdza odwołanie pod względem formalnym. Każdy oceniający
uzasadnia swoją ocenę podjętą na poprzednim posiedzeniu. Następnie dokonuje
się powtórnej oceny wniosku na nowych kartach, na których jest zaznaczony fakt
drugiego głosowania zgodnie z procedurą oceny, zbieżną z pierwotną oceną
operacji.
W przypadku zmiany wartości punktowej oceny skutkującej zmianą pozycji na
liście rankingowej, a w wyniku tego podjęcia innej niż poprzednia decyzji o
finansowaniu/niefinansowaniu operacji Rada ustala nową listę rankingową. Biuro
informuje pisemnie w ciągu 2 dni, odwołującego się o przyjęciu jego odwołania
do rozpatrzenia, bądź o odrzuceniu z powodów formalnych.
Pismo o przyjęciu odwołania do rozpatrzenia zawiera następujące informacje:
1) numer pod jakim odwołanie zostało zarejestrowane
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2)

miejsce, termin i godzinę Posiedzenia Rady

Pismo o odrzuceniu odwołania z powodów formalnych zawiera następujące
informacje:
1) numer pod jakim odwołanie zostało zarejestrowane
2) podstawę odrzucenia odwołania
W szczególnych wypadkach informacje mogą zostać przekazane wnioskodawcy
telefonicznie lub e-mailem. Od decyzji podjętej w ramach procedury odwoławczej
nie ma odwołania.
Przewodniczący Rady pisemnie, za pośrednictwem Biura, w ciągu 2 dni informuje
wnioskodawców o podjętej decyzji przekazując informacje wymagane
Rozporządzeniem o wdrażaniu LSR, a także o braku prawa do kolejnego
odwołania.
Na stronie Internetowej LGD publikowane są listy odwołań rozpatrzonych
pozytywnie, negatywnie i odrzuconych z powodów formalnych. Na podstawie
Listy odwołań rozpatrzonych pozytywnie tworzona jest lista wniosków wybranych
do finansowania w ramach LSR, przyjmowana w formie uchwały Rady. Wnioski
na liście zamieszczane są w kolejności wg liczby uzyskanych punktów. Dalsze
postępowanie związane z operacją, co do której miało miejsce odwołanie jest
zgodne z procedurą wyboru operacji, opisaną w rozdziale 9 LSR.
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Załącznik LSR nr 2

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU
WZÓR
Lokalna Grupa Działania
"Wielkopolska z Wyobraźnią"
z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim
ul. Stary Rynek 11
63-720 Koźmin Wielkopolski

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU
Potwierdzam wpływ wniosku w dniu:…………, o godz. …..……….w wersji:
a) papierowej (ilość stron dokumentu…………, ilość załączników……………,
załączników……………………),
b) elektronicznej ( płyta CD/DVD/RW/inne* ilość……..……)

ilość

stron

pt.:……………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
Uwagi:

/podpis i pieczęć przyjmującego/

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik LSR nr 3A
DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI CZŁONKOW RADY
STOWARZYSZENIA LGD "WIELKOPOLSKA Z WYOBRAŹNIĄ"
WZOR
Imię i nazwisko oceniającego: …………………………………………………………………….
Niniejszym oświadczam, że:
Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania
"Wielkopolska z Wyobraźnią”.
Nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia,
opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub
członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie dofinansowania. W przypadku
stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji,
Nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku
stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji,
Zobowiązuję się, do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy,
zgodnie z posiadaną wiedzą,
Zobowiązuję się również
elektronicznych informacji,

nie

zatrzymywać

kopii

jakichkolwiek

pisemnych

lub

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako
rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny
i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

Miejscowość …………………………………dnia .......-..........- 20

r.
……………………….
(czytelny podpis)
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Załącznik LSR nr 3D
PISMO DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA
LUB ODRZUCENIA WNIOSKU PRZEZ CZŁONKOW RADY
WZÓR
Lokalna Grupa Działania
Wielkopolska z Wyobraźnią
z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim
ul. Stary Rynek 11
63-720 Koźmin Wielkopolski

Koźmin Wielkopolski, dnia……………… r.

/znak sprawy/
/nazwa i adres adresata/
Decyzja Rady LGD
Stowarzyszenia Wielkopolska z Wyobraźnią
Szanowny Panie/Pani,
Działając na podstawie Regulaminu Rady LGD z dnia:………………………….……………………..
w odpowiedzi na zgłoszenie wniosku pt.
„…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….........................”
złożonego przez:
……………………………………………………………….………………dnia: ……………………..
w ramach (program, priorytet, działanie, schemat):……………………………………………………..
…………………………………………………………………… ………….………………..................
poniżej przedstawiamy rozstrzygnięcie.
ROZSTRZYGNIĘCIE
Po zapoznaniu się z dokumentacją załączoną przez Wnioskodawcę, obejmującą przedłożoną
dokumentację projektu, LGD rozstrzyga o pozytywnym/negatywnym rozpatrzeniu wniosku i
wybraniu/niewybraniu operacji do finansowania w ramach LSR.
UZASADNIENIE
Przedstawiony projekt jest zgodny/niezgodny z przyjętą Lokalna Strategią Rozwoju Stowarzyszenia:
Wielkopolska z Wyobraźnia.
(w przypadku zgodności)
Państwa wniosek otrzymał punktów………… w ramach oceny i został pozycjonowany jako ……. na
liście ocenionych projektów.
Przedstawiony projekt mieści/nie mieści się w limicie środków na działania Osi 4 określonym w
Informacji o naborze.
(w przypadku niezgodności)
Przyczyną niezgodności są:………………..…………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lista wybranych i niewybranych operacji zamieszczona jest na stronie internetowej LGD.
Z poważaniem
W imieniu LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią":. …………........
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