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Szanowni Państwo!  
 

Z satysfakcją przedstawiamy Państwu Lokalną Strategię Rozwoju  przygotowaną 
w ramach działań Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gmin Gozdnica, 
Iłowa, Małomice, Osiecznica, Pieńsk, Przewóz, Węgliniec, Wymiarki, Żagań, Żary. 

 Niniejszy dokument to rezultat kilkumiesięcznej, intensywnej pracy liderów 
Lokalnej Grupy Działania, przedstawicieli gmin i zespołu konsultantów Fundacji 
Ekologicznej „Zielona Akcja”.  

Strategia zbudowana jest wokół trzech celów wiodących: 
 Lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju 

regionu  
 Wzrost miejsc pracy na obszarach wiejskich 
 Wzrost kapitału społecznego w Borach Dolnośląskich 

 
Szeroki wachlarz opracowanych działań i zadań będzie realizowało powołane w 

tym celu Stowarzyszenie „Bory Dolnośląskie”. Stowarzyszenie będzie również 
kontynuować wcześniejszy dorobek Fundacji „Bory Dolnośląskie” działającej na rzecz 
aktywizacji i integracji środowisk wiejskich tego obszaru.  

Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w realizację zapisanych w Strategii 
przedsięwzięć oraz pomysłów. Tylko z udziałem mieszkańców tego obszaru Strategia 
ma szansę wpłynąć na rozwój naszego regionu.  

 
 

Przewodniczący Rady 
LGD „Bory Dolnośląskie” 

Ryszard Klisowski 
 

Prezes Zarządu 
LGD „Bory Dolnośląskie” 

Jerzy Ludwin 
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Wstęp  
 
Co to jest Leader? 

Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na 
współpracę partnerską.  
Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991r. stanowi nowe 
podejście do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego  
i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie 
społeczności wiejskich w proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.  
W krajach Unii Europejskiej powstało ponad 1000 Lokalnych Grup Działania (LGD) 
funkcjonujących na poziomie lokalnym. W Polsce działa około 200 grup. Przez swoje 
działania i inicjatywy dają pole do aktywności mieszkańcom wsi, wykorzystując w 
sposób innowacyjny lokalne zasoby przyrodniczo- kulturowe, przyczyniając się do 
tworzenia miejsc pracy i promocji obszarów wiejskich.  
LEADER kładzie silny nacisk na partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: 
publicznym, społecznym i ekonomicznym oraz na tworzenie pomiędzy nimi sieci 
powiązań celem wymiany doświadczeń,  wzajemnej współpracy i realizacji 
wspólnych projektów.  
W latach 2009- 2015 Leader będzie realizowany w Polsce w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich działania Osi 3 i 4.  
 

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

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

o różnicowanie kierunku działalności nierolniczej  
o odnowa i rozwój wsi 
o rozwój mikroprzedsiębiorstw 
o małe projekty  

 
Zakres operacji Działań Leader 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
o  Beneficjenci: działalność nierolnicza lub związana z rolnictwem, podejmowaną 

poprzez rolników, domowników, małżonków rolników. Osoba fizyczna 
występująca z wnioskiem powinna być objęta ubezpieczeniem społecznym 
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rolników. Gospodarstwo Rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte w roku 
poprzedzającym złożenie wniosku płatnościami bezpośrednimi.  

o  Zakres pomocy: pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności  
w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; 
sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług 
budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze 
sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; 
przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;  
magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów 
energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.  

o  Wysokość pomocy: 
 Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji; 
 Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi  

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

 Płatności- refundacja poniesionych kosztów etapowo lub za cały projekt.  
 
 Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw 
o  Beneficjenci: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako 
mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające do 10 osób o obrocie netto do 2 mln euro  
na obszarze LGD.  

o Zakres pomocy: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; 
sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług 
budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych  
ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; 
przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 
magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów 
energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. 

o Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:  
 100 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy,  
 200 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 3 do 4 miejsc pracy,  
 300 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc 

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

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

 
 Odnowa i rozwój wsi  
o Zakres pomocy: 

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:   
 remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje 

publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów 
zabytkowych; 
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 remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji 
obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury; kształtowania przestrzeni 
publicznej; 

 budowy   lub   remontu,   przebudowy   publicznej   infrastruktury   
związanej rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-
kulturalnych; 

 zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji 
budownictwa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne; 

 odnawiania,   eksponowania   lub   konserwacji   lokalnych   pomników   
historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci. 

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

wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej 
miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji programu,  

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

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

o Beneficjent: 
 gmina,  
 instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 

terytorialnego,  
 kościół lub związek wyznaniowy, 
 organizacja pozarządowa pożytku publicznego,  
 

 Małe projekty          
o  Beneficjentami „małych projektów” mogą być: 

 osoby fizyczne: pełnoletnie, zameldowane lub prowadzące działalność na 
obszarze LGD  

 osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja albo 
stowarzyszenie z siedzibą na obszarze LSR lub prowadzą działalność na 
tym obszarze  

 osoby prawne i jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub 
związków wyznaniowych,  

o  Zakres pomocy: 
 podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację 

szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym  
i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR; 

 podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym 
poprzez: 
 udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń  

i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu 
umożliwiającego dostęp do Internetu; 
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 organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na 
obszarze objętym działalnością LGD;  

 
 rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:  

 promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z 
wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, 
historycznego oraz przyrodniczego;  

 kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;  
 kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;  
 kultywowanie języka regionalnego i gwary 

 
 rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:  

 utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej 
oraz stron www, przygotowanie i wydanie folderów i innych 
publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego Lokalną 
Strategią Rozwoju;  

 budowę/odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury 
turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc 
wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego, 
zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków 
konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;  

 
 zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego  

lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego w szczególności 
obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody  w tym 
obszarów Natura 2000 

 zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym 
poprzez: 
 odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub 

obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub 
objętych wojewódzką ewidencją zabytków 

 odnawianie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków 
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 
ewidencją zabytków  

 remont lub wyposażenie muzeów 
 remont lub wsparcie świetlic wiejskich   

 
  inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia  

na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących  
na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach 
rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki. 

 Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu 
poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturowej lub 
gastronomicznej  

 
 
Wysokość pomocy: na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie 
maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; 
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przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 
100 tys. zł w okresie realizacji programu (2009-2015) 

 
Zasady składania wniosków do LGD 

  
Wnioski powinny być zgodne z Lokalna Strategią Rozwoju. Termin naboru będzie 
ogłaszała Lokalna Grupa Działania. Wnioski do finansowania będzie wybierała 
społeczna Rada LGD. 
Leader będzie także finansować funkcjonowanie LGD: 
 Nabywanie umiejętności i aktywizacja 

Pomoc przyznawana dla LGD w ramach działania może w szczególności dotyczyć:  
o badań nad obszarem objętym LSR; 
o  informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;  
o szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR; 
o wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD; 
o szkolenia lokalnych liderów 
o animowania społeczności lokalnych; 
o kosztów bieżących LGD,  

 Wdrożenie projektów współpracy  
 Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez LGD  
 
Więcej informacji www.minrol.gov.pl,  
 
 

http://www.minrol.gov.pl/


1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako 
jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii 
Rozwoju 

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

a) nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie 

b) status prawny LGD: Stowarzyszenie działające na mocy: 

 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (Dz. U nr 64, poz. 427 z 2007r.),  

 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r.  
Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005r. str. 1)  

 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie, 

c) data wpisu do KRS: 15.12.2008r. 

d) numer KRS: 0000319771 

1.2 Opis procesu budowania partnerstwa 
 

Historia partnerstwa 
Fundacja Bory Dolnośląskie została utworzona w ramach projektu pn. „Rozwój 

Borów Dolnośląskich w aspekcie partnerstwa społecznego”, realizowanego w latach 2006-
2008 w ramach tzw. Schematu II Pilotażowego Programu LEADER+.  

Genezą prac nad projektem była silnie związana z działaniami poszczególnych 
Gmin skupionych wokół regionu Bory Dolnośląskie oraz Fundacji Ekologicznej „Zielona 
Akcja” z Legnicy inicjatywa mająca na celu powołanie Grupy Partnerskiej Bory 
Dolnośląskie. Stanowić ona miała główny trzon koordynujący procesy związane  
z rozwojem obszarów wiejskich oraz ich promocją. Fundacja ostatecznie ustanowiona 
została aktem notarialnym w dniu 20.04.2006r. Rejestracji dokonał dnia 18.05.2006 r., 
Sąd  Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, w rejestrze fundacji pod numerem 0000257335 

W skład Fundacji weszło wówczas 9 gmin tj. Małomice, Przewóz, Wymiarki, 
Iłowa, Gmina Wiejska Żary, Gmina Wiejska Żagań, Osiecznica, Pieńsk oraz Węgliniec. 

Deklarację utworzenia Fundacji podpisało 10 fundatorów w tym 4 osoby fizyczne 
oraz 6 podmiotów prawnych (3 stowarzyszenia, 1 fundacja i 2 podmioty gospodarcze) 
reprezentujących poszczególne gminy. Tym samym zachowany został odpowiedni 
parytet sektora pozarządowego i biznesu. Celem Fundacji Bory Dolnośląskie na 
początku jej działalności było zintegrowanie działań instytucji, organizacji, samorządu, 
lokalnych przedsiębiorców oraz wszystkich innych środowisk działających w regionie 
na rzecz rozwoju równoważonego i ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. 
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Zgromadzenie Fundatorów tworzyło zatem 10 osób prawnych i fizycznych 
reprezentujących sektor społeczny i gospodarczy. Najważniejsze zadania statutowe tego 
organu to powoływanie Członków Rady, wprowadzanie zmian w statucie, uchwalanie 
regulaminu Rady, opiniowanie spraw Rady i Zarządu. Zgromadzenie Fundatorów jest 
organem zamkniętym Fundacji.  
Fundatorami Fundacji byli: 

1. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” 
2. Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej 
3. Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Bożnowie „Złote Łany” 
4. Towarzystwo Przyjaciół Starego Węglińca 
5. Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe „Zamek Kliczków” 
6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 
7. Ryszard Klisowski 
8. Marzena Świergoń 
9. Czesław Korniak 
10. Lucyna Smoczyńska 

Radę Fundacji stanowił organ otwarty nie ograniczony limitem członków.  
W skład Rady mogły być przyjmowane osoby fizyczne i prawne, które złożą pisemną 
deklarację pracy w Radzie oraz rekomendację przynajmniej jednego z pośród 
fundatorów. W Radzie został zapewniony odpowiedni podział sektorów, który 
kształtował się na poziomie 50% członków lub partnerów z sektora społecznego  
i gospodarczego, w tym nie mniej niż 40% kobiet i nie mniej niż 40% mężczyzn. 
Inicjowanie pozyskania nowych partnerów społecznych organizował natomiast Zarząd. 
Rada natomiast tworzyła grupy robocze i pomocne w realizacji Zintegrowanej Strategii 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rada również powoływała i oceniała pracę Zarządu, 
wytyczała kierunki działań Fundacji, określała zasady wsparcia finansowego w tym 
zasady regrantingu. 

Prezesem Fundacji został Zdzisław Lubas z Wymiarek, główny pomysłodawca  
i działacz na rzecz rozwoju Borów Dolnośląskich, który piastował swoją funkcję  
do IX 2007. Jego następcą został Jan Woronik z Iłowej. 
Statutowe organy Fundacji to: 
 

Organy statutowe Fundacji 

Zarząd  w składzie 
Komisja Rewizyjna 

w składzie 
Radaw składzie 

Jan Woronik - Prezes 
Lucyna Smoczyńska - 

Przewodnicząca 
Andrzej Kutrowski – Przewodniczący 

Jerzy Ludwin – Vice Prezes Roman Lichwiarz 
Ryszard Klisowski – Zastępca 

Przewodniczącego 

Jolanta Strojna - Skarbnik Henryk Kapeluch Marzena Świergoń 

Mirosława Klisowska  Paweł Czapliński 
Agata Adamczyk  Czesław Korniak 

Wincenty Chłostowski  Tadeusz Błach 
Irena Krukowska-Szopa  Henryk Kapeluch 

Agnieszka Antosz  Roman Lichwiarz 
Jacek Dobrowolski  Magdalena Piasecka Ludwin 

Ewa Grzelak  Lucyna Smoczyńska 
  Irena Krukowska Szopa 
  Zdzisław Płaziak 
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Fundacja posiadała także Biuro i zatrudniała: 
 

Biuro Fundacji w składzie 
1. Mariusz Leszczyński – Dyrektor Biura 
2. Jolanta Marciniak – Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich 
3. Edyta Witczak – Główny Księgowy 
 
Struktura Fundacji przedstawiała się zatem następująco: 
 
Organizacje pozarządowe to: 

 Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej 
 Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Bożnowie „ZŁOTE ŁANY” 
 Towarzystwo Przyjaciół Starego Węglińca 
 Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” 

 
Samorządy reprezentowane przez osoby fizyczne 

 Czesław Korniak Gmina Małomice  
 Lucyna Smoczyńska Gmina Wymiarki  
 Ryszard Klisowski Gmina Przewóz 
 Marzena Świergoń Gmina Iłowa 

 
Biznes: 

 Centrum konferencyjno-wypoczynkowe „Zamek Kliczków” 
 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Żarach 

 
Działalność Fundacji opierała się w głównej mierze na działaniach związanych  

z wdrażaniem i realizowaniem projektu „Zrównoważony rozwój Borów Dolnośląskich  
w aspekcie partnerstwa społecznego” realizowanego w ramach Pilotażowego  Programu 
LEADER+ Schemat II w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja   
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.  
Umowa pomiędzy Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA a Fundacją Bory 
Dolnośląskie o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 02.04.2007r. Sam 
projekt realizowany był do 15.05.2008r. 
 
W ramach projektu organizowano m.in.:                                                                                                                                       
 Promocję regionu poprzez: 

- udział w targach promujących obszary wiejskie Farma Show w Poznaniu 
- organizację konferencji promującej Bory Dolnośląskie w Hotelu Wrocław  
w Wrocławiu 
- organizację wystawy tradycji szklarskiej i hutniczej w Pieńsku 
- organizację 4 imprez plenerowych promujących przyrodę w regionie 
- organizację 6 imprez plenerowych promujących turystykę w regionie 
- organizację 9 imprez regionalnych 
- organizację 2 przeglądów zespołów śpiewaczych 
- przygotowano film promocyjny oraz 3 spoty reklamowe o Borach Dolnośląskich 
 
 

 Działania informacyjne polegające na: 
- organizacji 2 konkursów tj. na logo Fundacji oraz konkursu fotograficznego 
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- opracowaniu scenariuszy zajęć edukacyjnych dla nauczycieli 
- opracowaniu strony regionalnej www.BoryDolnoslaskie.org 
- opracowaniu mapy przyrodniczo-kulturowej Borów Dolnośląskich  
- opracowaniu 50 tablic oznaczających miejsca przeznaczone na rekreację  
i wypoczynek  
   oraz atrakcje historyczno-kulturowe w regionie 
- opracowaniu 12 tablic informacyjnych o Borach Dolnośląskich  
- wydaniu 5 folderów informacyjnych o zasobach przyrodniczo-kulturowych  
- wydaniu „informatora małej przedsiębiorczości”  
- wydaniu mapy produktów lokalnych  

 Opracowano analizy, ekspertyzy, koncepcje, m.in.: 
- regionalnego programu edukacji ekologicznej 
- ośrodka edukacji przyrodniczo-leśnej 
- skansenu 
- wykorzystania Hut szkła do ruchu turystycznego 
- wyposażenia i dostępności obiektu pod pole namiotowe 
- ochrony najcenniejszych torfowisk 
- rewitalizacji 6 zabytkowych parków wiejskich 
- wykorzystania zbiorników wodnych na cele rekreacyjne 
- modelowego Parku Kulturowego w Kliczkowie 
- 4 ścieżek dydaktycznych 
- 2 szlaków tematycznych wykorzystujących walory przyrodniczo kulturowe 
- 5 szlaków konnych 
- głównego szlaku rowerowego łączącego gminy Borów Dolnośląskich 
- opracowano oferty związane z turystyką przyrodniczą regionu 
- opracowano zasadę funkcjonowania Marki Lokalnej Borów Dolnośląskich 
- SIW materiałów promocyjnych 

 Warsztaty, szkolenia, doradztwo: 
- 600 osobogodzin warsztatów dla organizacji pozarządowych 
- 240 osobogodzin szkolenia dla rolników dot. Gospodarstw ekologicznych 
- 360 osobogodzin warsztatów dla przewodników turystycznych  
- 540 osobogodzin warsztatów dla mieszkańców dot. zachowań proekologicznych 
- 480 osobogodzin warsztatów dot. zakładania gospodarstw agroturystycznych 
- 480 osobogodzin warsztatów dla lokalnych wytwórców i producentów 
- 600 osobogodzin warsztatów dla członków Zarządu oraz Rady Fundacji 
W warsztatach udział wzięło blisko 300 osób 

 Współpraca i wymiana doświadczeń: 
- wyjazd studyjny dla 30 osób do LGD „Kwiat lnu” w Lubawce 
- wyjazd studyjny dla 12 osób do LGD  „Warburg” w Niemczech. 

 
 

W tzn. okresie przejściowym Fundacja Bory Dolnośląskie podjęła się realizacji 
projekt pt. „Bory Dolnośląskie – kolebką lokalnej tożsamości kulturowo historycznej” 
współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rezerwy 
celowej Funduszu Inicjatyw Obywatelskich budżetu państwa na 2008 rok. Projekt ten 
był tożsamy z poprzednim i opierał się w dużej mierze na kontynuowaniu działań 
rozpoczętych w ramach Leadera+. 
Działania podejmowane w ramach projektu FIO to m.in.: 
 publikacja książki „legendy Borów Dolnośląskich”  

http://www.borydolnoslaskie.org/
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 publikacja książki „mity z Borów Dolnośląskich”  
 udział w targach promujących obszary wiejskie Farma Show w Poznaniu 
 organizacja pleneru rzeźbiarskiego 
 organizacja Jarmarku Dożynkowego 
 wystawienie przedstawienia teatralnego „Dziady”  
 organizacja pokazów obrazujących zanikające umiejętności w zakresie: 

 - Bednarz 
 - Garbarz 
 - Kołodziej 
 - Kowal 
 - Kuśnierz 
 - Rymarz 
 - Garncarz 
 - Zdun 

 warsztaty gliniarskie dla zainteresowanych 
 wystawa tradycji ceramicznej  

 
W drodze uchwały Rady Fundacji nr 10/2007 z dnia 07.11.2007r. obszar działania 

rozszerzył się dodatkowo o gminę Gozdnica. 
Do czasu zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, oficjalną 

Partnerską Lokalną Grupą Działania na terenie Borów Dolnośląskich pozostawała 
Fundacja, która na bardzo zbliżonych zasadach, tj. w oparciu o swoich partnerów 
(kapitał społeczny), ustalony plan działania (strategię) oraz lokalny potencjał (zasoby 
przyrodnicze, kulturowe, potencjał gospodarczy, lokalna tożsamość, itp.) przystąpiła do 
inicjatywy utworzenia Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie łącznie z 38 pozostałymi 
podmiotami z 7 gmin zlokalizowanych w obrębie południowej części województwa 
lubuskiego i 3 z północnej części województwa dolnośląskiego.  

Ogromne doświadczenie wyniesione z realizacji obydwu projektów oraz wspólne 
zaufanie i dalsza determinacja zaowocowała tym, ze decyzja o utworzeniu 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie stała się faktem. 

Walne zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się w siedzibie Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Iłowej dnia 28.08.2008r., uchwalono wówczas statut 
Stowarzyszenia, wybrano Radę oraz dokonano wyboru członków Zarządu 
Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Zarówno Rada jak i Zarząd ukonstytuował się 
jeszcze w tym samym dniu wybierając z pośród siebie władze statutowe 
Stowarzyszenia. 

1.3 Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób 
rozszerzania lub zmiany składu LGD 
 
Członkowie Stowarzyszenia: 
 

Jednostki Samorządu 
terytorialnego 

(sektor publiczny) 

Organizacje pozarządowe 
(sektor społeczny) 

Osoby Fizyczne 
(sektor prywatny i/ lub 

gospodarczy) 
1.  Gmina Iłowa 
2.  Gmina Gozdnica 
3.  Gmina Przewóz 
4.  Gmina Wymiarki 
5.  Gmina Żagań 

1.  Fundacja Ekologiczna „Zielona 
Akcja”  

2.  Fundacja Lubuska Akademia 
Sztuki „ „CHICHY - ART.” w 
Małomicach 

1. Mariusz Leszczyński 
2. Krzysztof Szustka 
3. Wiesław Sieradzki 
4. Ewa Grzelak 
5. Lucyna Smoczyńska 
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6.  Gmina Żary 
7.  Gmina Małomice 
8.  Gmina Osiecznica 
9.  Gmina Węgliniec 
10.  Gmina Pieńsk 
11.  Miejsko – Gminny 

Ośrodek Kultury w 
Węglińcu 

12.  Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Osiecznicy  

 
 
 

3.  Fundacja „Bo tak!” z Łaz 
4.  Fundacja „Bory Dolnośląskie” 

w Iłowej 
5.  Stowarzyszenie Muzyków 

Ludowych w Bożnowie – 
„Złote Łany” 

6.  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Gozdnicy 

7.  Miejski Klub Sportowy 
„Budowlani” w Gozdnicy 

8.  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Przewozie 

9.  Stowarzyszenie Kulturowo – 
Oświatowe Równać Szanse w 
Wymiarkach 

10. Towarzystwo Przyjaciół 
Starego Węglińca 

11. - Stowarzyszenie Promocji 
Kultury Ziemi Pieńskiej 

12. - Fundacja Pro Culturea Bono 
w Wrocławiu 

6. Krystyna Michałów 
7.  Artur Gradecki 
8.  Jolanta Strojna 
9.  Jolanta Marciniak 
10.  Wincenty Chłostowski 
11.  Magdalena Piasecka -

Ludwin 
12.  Anna Lubas 
13.  Agata Adamczyk 
14.  Ewelina Rzepka 
15.  Joanna Malinowska 

 

 
Charakterystyka członków: 
 

Lp. Nazwa Członka 

Sektor 
(publiczny, 
społeczny, 

gospodarczy) 

Rodzaj prowadzonej 
działalności 

Funkcja w strukturze 
LGD 

1 
Gmina Iłowa – Adam 

Gliniak  
Publiczny 

Przedstawiciel jednostki 
samorządu terytorialnego 

Członek organu 
decyzyjnego 

2 
Gmina Gozdnica – 
Zdzisław Płaziak  

 
Publiczny 

Przedstawiciel jednostki 
samorządu terytorialnego  

Członek organu 
decyzyjnego 

3 
Gmina Przewóz – Ryszard 

Klisowski  
Publiczny 

Przedstawiciel jednostki 
samorządu terytorialnego 

Członek organu 
decyzyjnego 

4 
Gmina Wymiarki – Henryk 

Zołotucha  
Publiczny 

Przedstawiciel jednostki 
samorządu terytorialnego 

Członek organu 
decyzyjnego 

5 
Gmina Żagań – Agnieszka 

Antosz  
Publiczny 

Z up. Wójta pracownik 
jednostki samorządu 

terytorialnego 

Członek organu 
decyzyjnego 

6 
Gmina Żary – Jacek 

Dobrowolski 
Publiczny 

Z up. Wójta pracownik 
jednostki samorządu 

terytorialnego 

Członek organu 
decyzyjnego 

7 
Gmina Małomice – 

Małgorzata Sendecka 
Publiczny 

Przedstawiciel jednostki 
samorządu terytorialnego 

Członek organu 
decyzyjnego 

8 
Gmina Osiecznica – 
Waldemar Nalazek 

Publiczny 
Przedstawiciel jednostki 

samorządu terytorialnego 
Członek organu 

decyzyjnego 

9 
Gmina Węgliniec – Andrzej 

Kutrowski 
Publiczny 

Przedstawiciel jednostki 
samorządu terytorialnego 

Członek organu 
decyzyjnego 

10 
Gmina Pieńsk – 

Małgorzata Sokołowska 
Publiczny 

Przedstawiciel jednostki 
samorządu terytorialnego 

Członek organu 
decyzyjnego 

11 
Fundacja Ekologiczna 
„Zielona Akcja”- Irena 

Krukowska - Szopa  
Społeczny Prezes fundacji 

Członek organu 
decyzyjnego 

12 

Fundacja Lubuska 
Akademia Sztuki „ 
„CHICHY - ART.” w 
Małomicach – Lena 

Społeczny Prezes fundacji 
Członek organu 

decyzyjnego 
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Brudzińska 

13 

Stowarzyszenie Muzyków 
Ludowych w Bożnowie – 

„Złote Łany – Tadeusz 
Błoch 

Społeczny 
Przedstawiciel 
stowarzyszenia 

Członek organu 
decyzyjnego 

14 

Miejski Klub Sportowy 
„Budowlani” w Gozdnicy – 

Marek Goc 
 

Społeczny 
Przedstawiciel 
stowarzyszenia 

Członek organu 
decyzyjnego 

15 

Towarzystwo Przyjaciół 
Starego Węglińca – 
Henryk Kapeluch 

 

Społeczny 
Przedstawiciel 
stowarzyszenia 

Członek organu 
decyzyjnego 

16 
Stowarzyszenie Promocji 
Ziemi Pieńskiej – Paweł 

Czapliński 
Społeczny 

Przedstawiciel 
stowarzyszenia 

Członek zarządu 

17 

Fundacja Pro Culturea 
Bono w Wrocławiu –Jerzy 

Ludwin 
 

Społeczny Przedstawiciel fundacji Członek zarządu 

18 
Fundacja „Bory 

Dolnośląskie” w Iłowej – 
Jan Woronik 

Społeczny Prezes Fundacji Członek zarządu 

19 
Fundacja „Bo tak!” z Łaz – 

Justyna Lichwiarz 
 

Społeczny Przedstawiciel Fundacji Członek zarządu 

20 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Gozdnicy – Jarosław Bąk 
Społeczny 

Przedstawiciel 
stowarzyszenia 

Członek zwyczajny 
stowarzyszenia 

21 

Stowarzyszenie Kulturowo 
– Oświatowe Równać 

Szanse –Marcin 
Wiśniewski 

Społeczny 
Przedstawiciel 
stowarzyszenia 

Członek zwyczajny 
stowarzyszenia 

22 Joanna Malinowska Społeczny Osoba fizyczna 
Członek organu 

decyzyjnego 

23 
Ewelina Rzepka 

 
Społeczny Osoba fizyczna 

Członek organu 
decyzyjnego 

24 

Miejsko – Gminny Ośrodek 
Kultury w Węglińcu – 

Izabela Uśpieńska- 
Domagała 

Publiczny 
Przedstawiciel 

samorządowej instytucji 
kultury 

Członek komisji 
rewizyjnej 

25 
Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu w Osiecznicy – 
Monika Kumosz  

Publiczny 
Przedstawiciel 

samorządowej instytucji 
kultury 

Członek komisji 
rewizyjnej 

26 Lucyna Smoczyńska Społeczny Osoba fizyczna  
Przewodniczący komisji 

rewizyjnej 
27 Mariusz Leszczyński Społeczny Osoba fizyczna Członek zarządu 
28 Krzysztof Szustka Społeczny Osoba fizyczna  Członek zarządu 

29 
Gminna Spółdzielnia 

„Samopomoc Chłopska” -
Wiesław Sieradzki 

Gospodarczy 
Przedstawiciel Gminnej 

Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” 

Członek organu 
decyzyjnego 

30 Ewa Grzelak Społeczny Osoba fizyczna Członek zarządu 

31 Krystyna Michałów Społeczny Osoba fizyczna 
Członek organu 

decyzyjnego 

32 Artur Gradecki Społeczny Osoba fizyczna 
Członek zwyczajny 

stowarzyszenia 

33 Jolanta Strojna Gospodarczy 
Osoba fizyczna 

prowadząca działalność 
gospodarczą 

Członek organu 
decyzyjnego 
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34 Jolanta Marciniak Społeczny Osoba fizyczna  
Członek zwyczajny 

stowarzyszenia 
35 Wincenty Chłostowski Społeczny Osoba fizyczna  Członek zarządu 

36 
Integer – Zamek Kliczków 

Magdalena Piasecka -
Ludwin 

Gospodarczy 
Przedstawiciel firmy 

Integer – Zamek Kliczków 
Członek organu 

decyzyjnego 

37 
Anna Lubas 

   
Społeczny 

Osoba fizyczna 
prowadząca działalność 

gospodarczą 

Członek zwyczajny 
stowarzyszenia 

38 Agata Adamczyk Społeczny Osoba fizyczna  Członek zarządu 

39 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Przewozie – Mirosława 

Klisowska  
Społeczny 

Przedstawiciel 
stowarzyszenia 

Członek zarządu 

 
Sposób rozszerzania lub zmiany składu członkowskiego Stowarzyszenia określa jego 
Statut w § 1 ust. 1, § 8 ust 1 – 5, § 12 ust. 1,2 i 3 natomiast sposób rozszerzenia  
lub zmiany składu osobowego statutowych władz Stowarzyszenia określa § 13 ust. 3. I 
tak: 
1 ust. 1 Statutu mówi, że  
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie, zwane dalej LGD, jest 

partnerstwem trójsektorowym skupiającym przedstawicieli sektora publicznego 
gospodarczego i społecznego. LGD działa jako Stowarzyszenie i jest dobrowolnym, 
samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym 
jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich. 

§ 8 Statutu mówi, ze  
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i 

honorowych. 
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 

A) osoba fizyczna, która: 
1) spełnia warunki określone w ustawie  Prawo o stowarzyszeniach, 
2) jest pełnoletnia, 
3) posiada obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa  
bez   względu na miejsce zamieszkania, 
4) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
5) przedstawi pisemną rekomendację udzieloną przez partnera działającego 
na obszarze, Lokalnej Strategii Rozwoju, a w szczególności przez: 

 gminę wiejską, 
 gminę miejsko-wiejską, 
 gminę miejską, a w szczególności miejscowość do 5.000 mieszkańców, 
 związek międzygminny, 
  partnera społecznego i gospodarczego, 
 inną osobę prawną, której działalność związana jest z realizacją celów 

Stowarzyszenia, 
      6) złoży deklarację członkowską. 
B) osoba prawna, która: 

1) działa na obszarze, którego dotyczy Lokalna Strategia Rozwoju, 
2) wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia, 
3) jest jednostką samorządu terytorialnego lub partnerem gospodarczym, 
społecznym,  organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju obszaru 
LGD, 
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4) przedstawi uchwałę właściwego organu, zawierającą deklarację 
przystąpienia do LGD oraz wskazującą osoby reprezentującą ją w LGD. 
5) złoży deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego Lokalną 
Strategią Rozwoju,  
6) złoży deklarację członkowską. 

3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która 
popiera działalność LGD uznając jego statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy 
finansowej lub merytorycznej. 

4. Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w 
urzeczywistnianiu celów LGD. 

5. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania mogą być członkami LGD 
 na prawach członka zwyczajnego, wspierającego lub honorowego, zgodnie z 
przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 

§ 12 Statutu mówi, ze 
1.   Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) Pisemnej rezygnacji członka, 
b) Skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres jednego 

roku po uprzednim upomnieniu przez Zarząd, 
c) nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w pracach stowarzyszenia. 
d) Postępowania sprzecznego ze statutem lub uchwałami władz, 
e) Działania na szkodę Stowarzyszenia, 
f) Utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
g) Śmierci członka (osoby fizycznej) lub likwidacji/rozwiązania organizacji 

(osoby prawne) , 
h)  Rozwiązania Stowarzyszenia. 

2.   Nabycie i utrata członkowstwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą 
większością głosów Rady Stowarzyszenia. 
3. Od uchwały Rady w przedmiocie skreślenia członka LGD przysługuje odwołanie 

do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały 
Rady o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest 
podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu. 

§ 13 ust 3 Statutu mówi, ze 
3. Uzupełnienie składu Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej LGD w czasie kadencji 

może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych  
do głosowania z zachowaniem wymogów określonych w niniejszym statucie.  

1.4 Struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej 
właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 
rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „organem 
decyzyjnym” 
 
Zgodnie z przyjętym statutem liczba członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania  „Bory Dolnośląskie” jest zmienna i ustalana każdorazowo po uzupełnieniu jej 
składu przez Walne Zebranie Członków, ale nie mniejsza niż 16 i nie większa niż  
21 osób. Rada składa się z co najmniej 50% przedstawicieli podmiotów o których mowa 
w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 
r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny  
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na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli partnerów gospodarczych i społecznych 
oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, 
organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu 
środowiska naturalnego, oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie równości 
mężczyzn i kobiet, działających na obszarze, którego dotyczy lokalna strategia rozwoju 
(parytet równowagi sektorów), przy czym w składzie Rady nie może być mniej niż 40% 
kobiet i mniej niż 40% mężczyzn (parytet równowagi płci). W skład Rady muszą wejść 
przedstawiciele wszystkich gmin będących Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia, 
przy czym takim przedstawicielem może być osoba fizyczna zameldowana na terenie 
danej gminy lub osoba prawna mająca siedzibę na terenie tej gminy. Członkowie są 
odwoływani i powoływani przez Członków Walnego Zebrania.  
 
Rada Stowarzyszenia, została zatwierdzona w następującym składzie: 
 

LP. Imię i Nazwisko członka Rady Sektor 
Gmina, którą reprezentuje dany 

ułamek organu* 
1. Adam Gliniak publiczny  Gmina Iłowa 
2. Ryszard Klisowski publiczny Gmina Przewóz 
3. Zdzisław Płaziak publiczny Gmina Gozdnica 
4. Andrzej Kutrowski publiczny Gmina Węgliniec 
5. Małgorzata Sendecka publiczny Gmina Małomice 
6. Małgorzata Sokołowska publiczny Gmina Pieńsk 
7. Waldemar Nalazek publiczny Gmina Osiecznica 
8. Henryk Zołotucha publiczny Gmina Wymiarki 
9. Jacek Dobrowolski publiczny Gmina Żary 

10. Agnieszka Antosz publiczny Gmina Żagań 
11. Lena Brudzińska społeczny Gmina Małomice 
12. Tadeusz Błoch społeczny Gmina Żagań 
13. Wiesław Sieradzki gospodarczy Gmina Żary 
14. Marek Goc społeczny Gmina Gozdnica 
15. Ewelina Rzepka społeczny Gmina Przewóz 
16 Joanna Malinowska społeczny Gmina Gozdnica 
17. Krystyna Michałów społeczny Gmina Wymiarki 
18. Magdalena Piasecka -Ludwin gospodarczy Gmina Osiecznica 
19. Henryk Kapeluch społeczny Gmina Węgliniec 
20. Jolanta Strojna gospodarczy Gmina Pieńsk 

21. Irena Krukowska- Szopa społecczny 
Legnica – organizacja działająca na 

obszarze objętym LSR 

 
Przy wyborach zostały zachowane wszystkie parytety, które wskazane zostały zarówno 
w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie jak również  
w regulaminie wyborów do Rady, zatwierdzonym przed rozpoczęciem głosowania.   
 

Reprezentatywność poszczególnych sektorów w składzie LGD 
 

L.p. Sektor 
Liczba 

partnerów LGD 
%  

składu LGD 
1. Sektor publiczny 10 47,62 
2. Sektor społeczny 8 38,10 
3. Sektor gospodarczy 3 14,28 

ŁĄCZNIE 21 100 
 



 Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Bory Dolnośląskie”  

 21 

1.5 Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu 
decyzyjnego 
 
Struktura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie jest tak 
skonstruowana, aby oddawać w sposób reprezentatywny obszar LGD i społeczność 
zamieszkującą na jego obszarze. Strukturę LGD tworzą – zgodnie z uchwalonym 
Statutem – następujące organy: 
a) Walne Zebranie Członków 
b) Rada 
c) Zarząd 
d) Komisja Rewizyjna 
 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które tworzą wszyscy 
jego członkowie. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
a) Uchwalanie  kierunków i programów działania LGD, 
b) Wybieranie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
c)  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów LGD, w szczególności 

dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
opracowanej przez LGD 

d) Udzielanie absolutorium Zarządowi LGD, 
e) Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał organów LGD ich dotyczących, 
f) Uchwalania zmian statutu i regulaminów Walnego Zebrania Członków LGD, 
g) Określania wysokość składek członkowskich i wpisowego, 
h) Podejmowanie uchwał stosownych do wniosków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i 

członków LGD, 
i) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu LGD i przeznaczeniu jego majątku, 
j) Podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w innych   

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz, 
 
RADA – organ decyzyjny 
Rada stanowi organ decyzyjny w Stowarzyszeniu. W skład Rady wchodzą: 
a) przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami albo partnerami LGD   
b) co najmniej trzej przedstawiciele podmiotów sektora publicznego będących 

członkami albo partnerami LGD, w tym: gmin, powiatów, uczelni publicznych, 
jednostek badawczo-rozwojowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, państwowych lub samorządowych instytucji kultury, państwowych  
lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych 
przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców  

c) co najmniej trzej przedstawiciele podmiotów sektora społecznego będących 
członkami albo partnerami LGD, w tym osób fizycznych działających na rzecz 
rozwoju obszaru objętego LSR, związków zawodowych, organizacji społeczno-
zawodowych rolników, stowarzyszenie, ruchów obywatelskich, innych 
dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji z obszaru objętego LSR  

d) co najmniej trzej przedstawiciele przedsiębiorców będących członkami albo 
partnerami LGD  

 
Walne Zebranie wybiera Radę spośród członków LGD z zachowaniem określonych zasad 
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oraz uwzględniając, iż co najmniej połowa członków Rady powinna spełniać następujące  
wymogi: 

a) posiadać wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader  
b) posiadać doświadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu 

rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej, 

c) co najmniej 50% Członków Rady powinno zamieszkiwać obszar  LGD co najmniej 
3 lata przed ich powołaniem. 

 
Do zadań Rady należy: 
a) Wybieranie projektów realizowanych w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej 

Strategii Rozwoju; 
b) Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków; 
c) Podejmowanie uchwał w zakresie wyboru operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie 
wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L277 z 21.10.2005r. str. 1), które mają być 
realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju; 

d) Przyjmowanie nowych członków do LGD; 
e) Opracowanie regulaminu Rady, określającym procedury wyłączenia członka rady  

od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które 
mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności w przypadku 
ubiegania się członka rady o wybór jego operacji. 
Rada liczy od 16 do 21 członków. 

Rada pracuje według uchwalonego regulaminu, który stanowi załącznik do wniosku 
 
ZARZĄD LGD 
Zarząd posiada zachowany odpowiedni parytet płci i sektorów. Zarząd został powołany 
na 4 letnią kadencję. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Zarządza 
majątkiem, uchwala programy i plany, realizując zadania osi Leader. 
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:  
a) w sprawach członkowskich:  

1. przyjmowanie Deklaracji i podejmowanie decyzji o przyjęciu do Stowarzyszenia  
2. przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,  
3. występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszystkich innych 

sprawach członków i Stowarzyszenia,  
4. podejmowanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji członków z powodu utraty 

członkostwa na pierwszym spotkaniu po utracie członkostwa  
b) w sprawach Walnego Zebrania Członków:  

1. zwoływanie Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji 
Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,  
w terminie i w sposobie określonym w statucie,  

2. przygotowywanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków,  
3. przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, 

apeli i oświadczeń Walnego Zebrania, a w szczególności w kwestiach:  
 zmian w statucie Stowarzyszenia,  
 wysokości składek członkowskich  
 postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania,  
 przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia  



 Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Bory Dolnośląskie”  

 23 

 wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań  
i kompetencji,  

 opracowania regulaminów Biura Stowarzyszenia  
 ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,  
 proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach 

uzupełniających  
4. udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania  

i prowadzonej działalności  
c) w sprawach majątkowych:  

1. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,  
d) . w sprawach związanych z realizacją zadań osi Leader w tym: 

1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wsparcie, 
2. tworzenie listy rankingowej projektów, 
3. podpisywanie umów z projektodawcą po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 
4. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o płatność, 
5. autoryzacja płatności, 
6. kontrola realizacji projektów, 
7. monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji wdrożonych działań, 
8. raportowanie o nieprawidłowościach, 
9. informowanie i promocja. 

 
KOMISJA REWIZYJNA 
Pełni ona funkcje kontrolne wobec Zarządu. 3 osobowy skład reprezentuje sektor 
publiczny, społeczny i gospodarczy. 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia; 
b) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla 

Zarządu na Walnym Zebraniu; 
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania; 
d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości; 
e) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej LGD, 
f) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień  

w  działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia; 
g) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu 

Członków oraz  składanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi; 
h)  Opracowanie regulaminu Komisji Rewizyjnej, 

 
BIURO 
Personel biura zatrudniany jest przez Zarząd. Zarząd dostosowuje skład osobowy biura 
do realnych potrzeb Stowarzyszenia oraz jego możliwości finansowych  
i organizacyjnych. Biurem Stowarzyszenia kieruje Dyrektor Biura. Odpowiada  
on bezpośrednio za organizację pracy całego personelu.  
Biuro Stowarzyszenia pracuje według uchwalonego regulaminu, który stanowi załącznik 
do niniejszego wniosku 
 
Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia. 
Struktura organizacyjna Biura przedstawia się następująco: 
 Dyrektor Biura 
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 Główny Księgowy 
 Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich 
 Animator ds. projektów społecznych 

 
Wymagania konieczne i pożądane na danym stanowisku przedstawia poniższa tabela: 
 

L.p. Stanowisko Wymagania konieczne Wymagania pożądane 

1. Dyrektor Biura 
 

- wykształcenie wyższe                                
- bardzo dobra znajomość zasad 
podejścia Leader,                                  - 
doświadczenie w zarządzaniu 
projektami finansowanymi z 
funduszy UE,                                                        
- umiejętność posługiwania się 
komputerem (obsługa 
oprogramowania Word, Excel, 
Power Point, Outlook Expres),                        
- doświadczenie w zarządzaniu 
zespołem. 

- doświadczenie w 
planowaniu/realizacji 
projektów 
infrastrukturalnych,                   
- umiejętność oceny 
planowanych inwestycji pod 
względem ekonomicznym,                   
- doświadczenie w 
aktywizowaniu 
mieszkańców wsi,                                           
- doświadczenie w pracy w 
sektorze pozarządowym.                  

2. Główny księgowy 
 

- wykształcenie średnie lub wyższe  
na kierunku ekonomicznym lub 
wykształcenie wyższe,                          - 
doświadczenie w rozliczaniu 
projektów finansowanych z 
funduszy strukturalnych UE,                                   
- znajomość zasad prowadzenia 
dokumentacji kadrowej,                        
- umiejętność posługiwania się 
komputerem (w szczególności 
obsługa oprogramowania typu 
Excel). 

- wykształcenie w zakresie 
rachunkowości,                          
- doświadczenie w pracy w 
dziale księgowości,                  - 
doświadczenie w pracy w 
dziale kadr. 
 
 
 

3. Specjalista ds. 
rozwoju obszarów 
wiejskich 
 

 - wykształcenie średnie lub wyższe,                                                       
- bardzo dobra znajomość źródeł 
finansowania projektów 
realizowanych na obszarach 
wiejskich,                                                    
- doświadczenie w planowaniu 
projektów o charakterze podobnym 
do operacji objętych wsparciem w 
ramach działań osi 3 PROW                             
- bardzo dobra znajomość procedur 
ubiegania się o dofinansowanie w 
ramach funduszy strukturalnych UE,                                      
- biegła umiejętność posługiwania 
się komputerem 

- doświadczenie w 
koordynacji projektów o 
charakterze podobnym do 
operacji objętych wsparciem 
w ramach działań osi 3 
PROW   
- znajomość języka obcego. 
 
 

4. Animator ds. 
projektów 
społecznych 

 

- wykształcenie średnie lub wyższe,                                                   
- doświadczenie w aktywizowaniu 
mieszkańców wsi,                                           
- bardzo dobra znajomość zasad 
podejścia Leader,                                            
- doświadczenie w planowaniu 
projektów o charakterze podobnym 
do projektów objętych wsparciem w 
ramach tzw. „małych projektów”,         
- biegła umiejętność posługiwania 
się komputerem. 

- doświadczenie w realizacji 
projektów o charakterze 
podobnym do projektów 
objętych wsparciem w 
ramach tzw. „małych 
projektów”,      
 - doświadczenie w pracy  
w sektorze pozarządowym 
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Opis stanowisk 
Opis stanowisk w Biurze Stowarzyszenia odzwierciedla poniższa tabela. 
 
Nazwa 
Stanowiska 

Zakres obowiązków Zakres odpowiedzialności 

Dyrektor 
biura  

1. Kierowanie i zarządzanie biurem w 
sposób zapewniający optymalną 
realizację zadań. 

2. Sprawowanie bezpośredniego 
zwierzchnictwa nad podległymi 
pracownikami i sprawowanie nad nimi 
nadzoru.  

3. Odpowiadanie za prawidłowe 
funkcjonowanie biura i należyte 
wykonywanie powierzonych zadań, a w 
szczególności za: 

a) reprezentowania Stowarzyszenia w 
granicach umocowania, 

b) podpisywania bieżącej 
korespondencji w granicach 
umocowania 

c) dokonywania samodzielnych 
zakupów bieżących jednorazowo do 
wysokości 5 000 PLN,  

d) kierowania pracą i nadzorem nad 
pracownikami Biura i 
zleceniobiorcami, 

e) współdziałania z przedstawicielami 
środków masowego przekazu oraz 
informowania ich o działalności i 
zamierzeniach Stowarzyszenia 
zgodnie ze strategią promocji LGD, 

f) koordynowania  sprawami  
funkcjonowania  zespołów 
roboczych, 

g) podejmowania decyzji dotyczących 
działalności Stowarzyszenia w 
zakresie nie zastrzeżonym dla 
innych organów 

h) nadzoru nad realizacją LSR, 
i) przygotowywania i prezentowania 

informacji na temat projektów, 
j) współpracy z mediami w 

uzgodnieniu z Zarządem, 
k) prowadzenia promocji 

Stowarzyszenia w uzgodnieniu z 
Zarządem, 

l) redagowania notatek prasowych w 
uzgodnieniu z Zarządem 

m) zarządzania treścią merytoryczną 
materiałów promocyjnych i 
informacyjnych w uzgodnieniu z 
Zarządem, 

n) redagowania strony internetowej 
Stowarzyszenia w uzgodnieniu z 
Zarządem, 

o) prowadzenia działalności 
wydawniczej w uzgodnieniu z 

a) Wykonywać pracę sumiennie i 
starannie, 

b) Stosować się do poleceń 
przełożonych, które dotyczą pracy, a 
nie są sprzeczne z przepisami prawa 
lub umową o pracę, 

c) Przestrzegać ustalonego w biurze 
Stowarzyszenia regulaminu pracy, 

d) Przestrzegać ustalonego w biurze 
porządku, 

e) Przestrzegać przepisy i zasady bhp 
oraz przeciwpożarowe, 

f) Przestrzegać w biurze 
Stowarzyszenia zasad współżycia 
społecznego, okazywać koleżeński 
stosunek współpracownikom, 

g) Dbać o dobro biura Stowarzyszenia, 
chronić jego mienie i używać je 
zgodnie z przeznaczeniem, 

h) Zachowywać porządek na swoim 
stanowisku pracy, a także czystość we 
wszystkich pomieszczeniach, 

i) Zachowywać w tajemnicy informację, 
których ujawnienie mogłoby narazić 
władze Stowarzyszenia na szkodę, a 
w szczególności: przestrzegać 
tajemnicy służbowej, przechowywać 
dokumenty w miejscu do tego 
przeznaczonym, po zakończeniu 
pracy odpowiednio je zabezpieczyć, 

j) Używać środków pracy zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz zgodnie z 
wykonywanymi obowiązkami 
służbowymi, 

k) Przestrzegać obowiązku trzeźwości 
poprzez absolutny zakaz wstępu i 
przebywania na terenie biura w 
stanie po spożyciu alkoholu, 
wnoszenia alkoholu na teren biura, 
spożywania alkoholu w czasie pracy 
lub w miejscu pracy. 

l) Podnosić swoje kwalifikacje 
zawodowe, 

m) Uzyskać zgodę przełożonego na pracę 
poza Biurem oraz  poza godzinami 
określonymi w regulaminie pracy, 

n) Niezwłocznie zawiadomić 
przełożonego o zauważonym w 
biurze zagrożeniu życia lub zdrowia 
ludzkiego bądź mienia lub wypadku. 
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Zarządem, 
p) wydawania wewnętrznych 

materiałów informacyjnych i 
promocyjnych w uzgodnieniu z 
Zarządem, 

q) rekrutacji beneficjentów do 
projektów, 

r) obsługi klientów (mieszkańców) 
udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, 
przyjmowanie wniosków i 
postulatów składanych przez 
mieszkańców dotyczące wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z 
umocowaniem. 
 

Specjalista ds. 
rozwoju 
obszarów 
wiejskich 

1. wykonawstwo projektów 
inwestycyjnych i szkoleniowo-
doradczych (obsługa pozyskanych 
środków w ramach projektu, 
dokumentacja rozliczeniowa) 

2. realizowanie działań informacyjnych w 
zakresie możliwości finansowania 
działań osi 3 objętych Lokalną 
Strategią Rozwoju, 

3. pomoc beneficjentom w 
przygotowaniu dokumentacji 
aplikacyjnej, 

4. pomoc beneficjentom w rozliczaniu 
projektów,   

5. przygotowanie raportów dotyczących 
realizacji poszczególnych działań 
objętych Lokalną Strategią Rozwoju, 

6. przygotowanie opinii o projektach 
składanych w ramach ogłoszonych 
naborów wniosków. 

7. prowadzenie dokumentacji 
Stowarzyszenia, 

8. prowadzenie korespondencji, 
9. przygotowywanie materiałów na 

zabrania i posiedzenia organów 
Stowarzyszenia, 

10. sporządzanie protokołów z posiedzeń 
organów Stowarzyszenia, 

11. prowadzenie dokumentacji organów 
Stowarzyszenia, 

12. sporządzanie odpisów uchwał 
organów Stowarzyszenia i wydawanie 
ich uprawnionym podmiotom, 

13. prowadzenie dokumentacji 
członkowskiej, 

14. prowadzenie rejestru uchwał organów 
Stowarzyszenia, 

15. prowadzenie sekretariatu Biura, 
16. prowadzenie archiwum 

Stowarzyszenia, 
17. zaopatrzenie Biura w materiały 

biurowe, 
18. sprawowanie pieczy nad sprzętem 

biurowym oraz zlecanie 

a) Wykonywać pracę sumiennie i 
starannie, 

b) Stosować się do poleceń przełożonych, 
które dotyczą pracy, a nie są sprzeczne 
z przepisami prawa lub umową o pracę, 

c) Przestrzegać ustalonego w biurze 
Stowarzyszenia regulaminu pracy, 

d) Przestrzegać ustalonego w biurze 
porządku, 

e) Przestrzegać przepisy i zasady bhp oraz 
przeciwpożarowe, 

f) Przestrzegać w biurze Stowarzyszenia 
zasad współżycia społecznego, 
okazywać koleżeński stosunek 
współpracownikom, 

g) Dbać o dobro biura Stowarzyszenia, 
chronić jego mienie i używać je zgodnie 
z przeznaczeniem, 

h) Zachowywać porządek na swoim 
stanowisku pracy, a także czystość we 
wszystkich pomieszczeniach, 

i) Zachowywać w tajemnicy informację, 
których ujawnienie mogłoby narazić 
władze Stowarzyszenia na szkodę, a w 
szczególności: przestrzegać tajemnicy 
służbowej, przechowywać dokumenty 
w miejscu do tego przeznaczonym, po 
zakończeniu pracy odpowiednio je 
zabezpieczyć, 

j) Używać środków pracy zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz zgodnie z 
wykonywanymi obowiązkami 
służbowymi, 

k) Przestrzegać obowiązku trzeźwości 
poprzez absolutny zakaz wstępu i 
przebywania na terenie biura w stanie 
po spożyciu alkoholu, wnoszenia 
alkoholu na teren biura, spożywania 
alkoholu w czasie pracy lub w miejscu 
pracy. 

l) Podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, 
m) Uzyskać zgodę przełożonego na 

pracę poza Biurem oraz  poza 
godzinami określonymi w regulaminie 
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przeprowadzenia jego konserwacji lub 
naprawy, 

19. realizowanie innych zadań zleconych 
przez Dyrektora Biura 

pracy, 
n) Niezwłocznie zawiadomić przełożonego 

o zauważonym w biurze zagrożeniu 
życia lub zdrowia ludzkiego bądź 
mienia lub wypadku. 

 

Główny 
Księgowy 

1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z 
aktualnymi przepisami prawa, 

2. wykonywanie  obowiązków  
sprawozdawczych  ustalonych przez 
Główny Urząd Statystyczny, 

3. tworzenie warunków dla 
przestrzegania ścisłej dyscypliny 
finansowej i budżetowej 
Stowarzyszenia, 

4. należyte przechowywanie i 
zabezpieczanie dokumentów 
księgowych, ksiąg rachunkowych, 
sprawozdań finansowych oraz 
środków pieniężnych, 

5. bieżące, prawidłowe prowadzenie 
księgowości z zastosowaniem 
racjonalnej organizacji pracy i techniki 
przetwarzania danych, 

6. rejestracja operacji gospodarczych i 
finansowych, 

7. analiza dokumentów finansowych, 
8. sporządzanie obowiązujących 

dowodów księgowych, kasowych i 
magazynowych, 

9. dokonywanie zamknięcia rocznego 
ksiąg oraz sporządzanie wymaganych 
zasadami rachunkowości sprawozdań 
finansowych w tym GUS, 

10. sporządzanie w obowiązującym 
terminie deklaracji i wykazów dla 
celów organów podatkowych i ZUS, 

11. udostępnianie ksiąg oraz dokumentów 
finansowych do kontroli sprawowanej 
przez uprawnione organa kontrolne, 

12. prowadzenie ewidencji środków 
trwałych i wyposażenia, 

13. prowadzenie kartotek wynagrodzeń, 
14. sporządzanie list płac, 
15. regulowanie zaliczek na podatek 

dochodowy od osób prawnych i 
fizycznych, 

16. prowadzenie tabel amortyzacyjnych i 
wyceny środków trwałych, 

17. wypłata udzielonych zaliczek i ich 
rozliczanie, 

18. regulowanie płatności wynikających ze 
zobowiązań,  

19. odprowadzanie składek ZUS, 
rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków 
chorobowych, 

20. wypłata wynagrodzeń osobowych i 
honorariów, sporządzanie sprawozdań 
dotyczących zatrudnienia i funduszu 

a) Wykonywać pracę sumiennie i 
starannie, 

b) Stosować się do poleceń przełożonych, 
które dotyczą pracy, a nie są sprzeczne 
z przepisami prawa lub umową o pracę, 

c) Przestrzegać ustalonego w biurze 
Stowarzyszenia regulaminu pracy, 

d) Przestrzegać ustalonego w biurze 
porządku, 

e) Przestrzegać przepisy i zasady bhp oraz 
przeciwpożarowe, 

f) Przestrzegać w biurze Stowarzyszenia 
zasad współżycia społecznego, 
okazywać koleżeński stosunek 
współpracownikom, 

g) Dbać o dobro biura Stowarzyszenia, 
chronić jego mienie i używać je zgodnie 
z przeznaczeniem, 

h) Zachowywać porządek na swoim 
stanowisku pracy, a także czystość we 
wszystkich pomieszczeniach, 

i) Zachowywać w tajemnicy informację, 
których ujawnienie mogłoby narazić 
władze Stowarzyszenia na szkodę, a w 
szczególności: przestrzegać tajemnicy 
służbowej, przechowywać dokumenty 
w miejscu do tego przeznaczonym, po 
zakończeniu pracy odpowiednio je 
zabezpieczyć, 

j) Używać środków pracy zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz zgodnie z 
wykonywanymi obowiązkami 
służbowymi, 

k) Przestrzegać obowiązku trzeźwości 
poprzez absolutny zakaz wstępu i 
przebywania na terenie biura w stanie 
po spożyciu alkoholu, wnoszenia 
alkoholu na teren biura, spożywania 
alkoholu w czasie pracy lub w miejscu 
pracy. 

l) Podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, 
m) Uzyskać zgodę przełożonego na 

pracę poza Biurem oraz  poza 
godzinami określonymi w regulaminie 
pracy, 

n)Niezwłocznie zawiadomić przełożonego 
o zauważonym w biurze zagrożeniu 
życia lub zdrowia ludzkiego bądź 
mienia lub wypadku. 

 



 Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Bory Dolnośląskie”  

 28 

płac, 
21. wystawianie rachunków, 
22. prowadzenie dokumentacji składek 

członkowskich, 
23. prowadzenie rachunku bankowego, 
24. prowadzenie spraw kadrowych, 
25. opracowywanie projektu preliminarza 

budżetowego, 
26. czuwanie nad prawidłowym 

przebiegiem wykonania budżetu 
Stowarzyszenia, 

27. wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o 
wprowadzenie zmian w preliminarzu 
budżetowym, 

28. realizowanie wydatków w zakresie 
ubezpieczeń społecznych i kosztów 
podróży, 

29. prowadzenie kasy gotówkowej 
zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa, 

30. prowadzenie systematycznej kontroli 
wewnętrznej dokumentów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, 

31. prawidłowe zabezpieczenie środków 
finansowych i pozostałych składników 
majątkowych, 

32. sporządzanie  pism,  wniosków  i   
       podań  związanych z działalnością   
       finansowo-księgową Stowarzyszenia  
       oraz innych sprawozdań na potrzeby   
       Prezesa, Vice Prezesa lub Zarządu 

Animator ds. 
projektów 
społecznych 

1. realizowanie działań informacyjnych w 
zakresie możliwości finansowania 
„małych   

2. projektów” objętych Lokalną Strategią 
Rozwoju, 

3. aktywizowanie mieszkańców do 
udziału w realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju, 

4. pomoc beneficjentom w 
przygotowaniu dokumentacji 
aplikacyjnej, 

5. pomoc beneficjentom w rozliczaniu 
projektów, 

6. przygotowywanie opinii o projektach 
składanych w ramach ogłoszonych 
naborów wniosków, 

7. przygotowywanie raportów 
dotyczących realizacji „małych 
projektów”, 

8. planowanie i koordynację 
przedsięwzięć realizowanych przez 
Stowarzyszenie w ramach Działania 
4.3. Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (tj. nabywanie umiejętności i 
aktywizacja), 

9. planowanie i koordynację projektów 
współpracy realizowanych w ramach 
Działania 4.2   

a) Wykonywać pracę sumiennie i 
starannie, 

b) Stosować się do poleceń przełożonych, 
które dotyczą pracy, a nie są sprzeczne 
z przepisami prawa lub umową o pracę, 

c) Przestrzegać ustalonego w biurze 
Stowarzyszenia regulaminu pracy, 

d) Przestrzegać ustalonego w biurze 
porządku, 

e) Przestrzegać przepisy i zasady bhp oraz 
przeciwpożarowe, 

f) Przestrzegać w biurze Stowarzyszenia 
zasad współżycia społecznego, 
okazywać koleżeński stosunek 
współpracownikom, 

g) Dbać o dobro biura Stowarzyszenia, 
chronić jego mienie i używać je zgodnie 
z przeznaczeniem, 

h) Zachowywać porządek na swoim 
stanowisku pracy, a także czystość we 
wszystkich pomieszczeniach, 

i) Zachowywać w tajemnicy informację, 
których ujawnienie mogłoby narazić 
władze Stowarzyszenia na szkodę, a w 
szczególności: przestrzegać tajemnicy 
służbowej, przechowywać dokumenty 
w miejscu do tego przeznaczonym, po 
zakończeniu pracy odpowiednio je 
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10. Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, 

11. przygotowywanie sprawozdań i 
rozliczanie ww. projektów, 

12. realizowanie innych zadań zleconych 
przez Dyrektora Biura. 

 

zabezpieczyć, 
j) Używać środków pracy zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz zgodnie z 
wykonywanymi obowiązkami 
służbowymi, 

k) Przestrzegać obowiązku trzeźwości 
poprzez absolutny zakaz wstępu i 
przebywania na terenie biura w stanie 
po spożyciu alkoholu, wnoszenia 
alkoholu na teren biura, spożywania 
alkoholu w czasie pracy lub w miejscu 
pracy. 

l) Podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, 
m) Uzyskać zgodę przełożonego na 

pracę poza Biurem oraz  poza 
godzinami określonymi w regulaminie 
pracy, 

n)Niezwłocznie zawiadomić przełożonego 
o zauważonym w biurze zagrożeniu 
życia lub zdrowia ludzkiego bądź 
mienia lub wypadku. 

 

 
 

Powyższe,  szczegółowo określają  takie dokumenty jak umowy o pracę  
oraz zakresy czynności, przechowywane w biurze Stowarzyszenia.  
Zgodnie z zapisami § 18 Statutu Stowarzyszenia to Zarząd powołuje i odwołuje 
Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudniania innych pracowników tego Biura. 
Dodatkowo Zarząd ustala wysokość zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników 
Biura Stowarzyszenia oraz ustala regulamin Biura Stowarzyszenia. 

Obecnie w Stowarzyszeniu pracują trzy osoby. Są to animatorzy partnerstw 
lokalnych, posiadający doświadczenie w pisaniu jak i realizowaniu różnorodnych 
projektów i działań.  

Dyrektorem Biura Stowarzyszenia jest Mariusz Leszczyński osoba prowadząca 
jeszcze Biuro Fundacji Bory Dolnośląskie. Koordynował projekt „Zintegrowany Rozwój 
Borów Dolnośląskich w aspekcie partnerstwa społecznego” realizowanego w ramach 
Leadera+, schemat II, wcześniej zdobył doświadczenie w kierowaniu jednostką 
organizacyjną gminy pracując jako Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Otyniu, prowadził szkolenia oraz doradztwo w zakresie realizacji ustawy o pomocy 
społecznej dla Warszawskiego Instytutu Edukacji Europejskiej – Centrum Szkoleniowe. 
Pracował również w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Wiechlinach jako 
Specjalista ds. programów i edukacji europejskiej gdzie zdobył ogromne doświadczenie 
w realizacji wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej . 
Dodatkowo koordynuje realizację projektów systemowych w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Iłowej oraz jest autorem wielu artykułów na temat źródeł i metod 
pozyskiwania środków pozabudżetowych ukazujących się zarówno w poradniku dla 
organizacji pozarządowych oraz instytucji pomocy społecznej „Integracja społeczna w 
praktyce”, jak również miesięczniku „Pracownik socjalny” wydawnictwa Verlag 
Dashofer. Uczestnik wielu szkoleń w zakresie m.in. „Kierowanie zespołem pracowników 
a efektywność pracy instytucji”, „Podstawy fundraisingu – skuteczne pozyskiwanie 
funduszy”, „Aktywny lider- aktywne środowisko”, czy chociażby „Projekty w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego”. Z wykształcenia magister socjologii. 
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Specjalistą ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich jest Jolanta Marciniak, która 
doświadczenie w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zdobyła 
pracując w Biurze Fundacji przy projekcie „Zintegrowany Rozwój Borów Dolnośląskich 
w aspekcie partnerstwa społecznego” realizowanego w ramach Leadera+, schemat II , 
Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu osi 4 PROW, podejścia Leader w latach 2009 – 
2015, aktów wykonawczych do PROW oraz sieciowania Lokalnych Grup Działania. 
Posiada wiedzę na temat pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz dotacji grantowych. Z wykształcenia specjalista do spraw turystyki i organizacji 
wypoczynku. 

Głównym Księgowym Stowarzyszenia jest Pani Edyta Witczak osoba posiadająca 
doświadczenie w szczególności przy realizacji projektów, których beneficjentem są 
organizacje pozarządowe. Doświadczenie to wyniosła m.in. dzięki pracy w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Żaganiu, gdzie odpowiedzialna była za rozliczanie projektów unijnych. 
Obecnie pracuje również jako Główna Księgowa w Biurze Fundacji Bory Dolnośląskie, 
gdzie rozliczała realizowane przez nią projekty w ramach Leader+ i FIO. 

 
Wolontariat i staże w biurze LGD 

Dla rozwoju kapitału ludzkiego na obszarze działania Stowarzyszenia, Biuro 
Stowarzyszenia planuje korzystać – w ramach swoich możliwości organizacyjnych –  
z pomocy wolontariuszy. Dopuszcza się możliwość wolontariatu stałego (np. przy 
obsłudze strony internetowej LGD) i okazjonalnego (np. przy organizowanych 
przedsięwzięciach informacyjnych, promocyjnych).  
Stowarzyszenie – w miarę potrzeb i możliwości – w porozumieniu z Powiatowymi 
Urzędami Pracy, organizuje staże i praktyki w Biurze Stowarzyszenia. 
 
Procedura rekrutacji pracowników 

Nabór pracowników Biura Stowarzyszenia prowadzony będzie zgodnie  
z przyjętym  statutem,  przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarówno Statut jak i zatwierdzony 
Regulamin Pracy Zarządu Stowarzyszenia, nadaje stosowne kompetencje do 
zatrudniania pracowników, oraz określa procedury związane z pojawiającymi się 
przeszkodami w procesie rekrutacji.   
Do zatrudniania pracowników w Biurze Stowarzyszenia służy także zatwierdzona przez 
Zarząd procedura naboru pracowników określająca w sposób szczegółowy cały proces. 
Dokument ten zawiera: 
1. Informacje o sposobach rekrutacji. 

  Ogłoszenie o naborze upublicznione poprzez: 
 stronę internetową LGD Bory Dolnośląskie 
 rozesłanie informacji drogą e-mail do bazy partnerów Stowarzyszenia 
 przesłanie informacji do partnerskich gmin Stowarzyszenia 
 przekazanie informacji do Powiatowych Urzędów Pracy z obszaru działania 

Stowarzyszenia 
2. Nabór zgłoszeń. 
3. Selekcja zgłoszeń przez Zarząd. 
4. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone przez Zarząd. 
5. Wybór personelu przez Zarządu. 
Szczegółowy opis zawarty jest w opracowanej „Procedurze naboru pracowników do  
Biura Stowarzyszenia”, stanowi załącznik do niniejszego wniosku 
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Warunki funkcjonowania Biura LGD 
 
Biuro stowarzyszenia jest równocześnie jego siedzibą.  
Warunki techniczne i lokalowe biura:  
Biuro mieście się przy ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa 
 

Powierzchnia biura: 52,32  m2 
Liczba pomieszczeń: 2 biurowe ( 27,62 m²), 1 sala szkoleniowa (24,70 m²),  
Liczba stanowisk 
pracy: 

3 docelowo 4 

Wydzielone miejsce 
na archiwum 

Opis: jedno z pomieszczeń biurowych o pow. (25 m²) 
przeznaczone będzie do zorganizowania w nim archiwum. 
Wyposażone zostanie w metalową szafę pancerną zamykaną na 
klucz, w której będą przechowywane dokumenty. Będzie to 
jednocześnie wydzielone pomieszczenie do obsługi 
beneficjentów ,  

Możliwość obsługi 
potencjalnych 
beneficjentów 

Opis: w biurze wydzielone zostanie osobne pomieszczenie do 
obsługi interesantów o pow. 15,0 m2, wyposażone w biurko, 
sprzęt komputerowy z dostępem do internetu i telefon. 

Dostęp do Internetu: 
Stały dostęp do Internetu bezprzewodowego dzięki 
wykorzystaniu liveboxa. Umożliwia to rozprowadzenie sieć 
komputerowej na wiele stanowisk 

Dostępny sprzęt 
biurowy: 

- komputer stacjonarny 1 zestaw, 
- laptopy 2 szt. 
- rzutnik multimedialny z ekranem, 
- urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka z   
  drukarką i  skanerem), 
- drukarka kolorowa oraz skaner z formatem A4, 
- telefon z faksem, 
- aparat fotograficzny, 
- meble biurowe. 

Dokładne dane 
teleadresowe: 

68-120 Iłowa ul. Żeromskiego 25 
 tel/faks 68 377 47 17 
e-mail: biuro@borydolnoslaskie.org 
www.BoryDolnoslaskie.org 
 

 
Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego  
Siedmiu spośród członków organu decyzyjnego LGD uczestniczyło w szkoleniu 
dotyczącym podejścia Leader, dwóch spośród członków organu decyzyjnego włada 
językiem niemieckim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, jeden 
członek spośród organu decyzyjnego włada językiem angielskim w stopniu swobodnego 
porozumiewania się, ponadto część członków organu decyzyjnego posiada 
doświadczenie w zakresie:   

 Prawa producentów i konsumentów w turystyce.  
 Źródła finansowania projektów turystycznych.  
 Współpraca sieciowa warunkiem prawidłowego rozwoju.   
 Techniki negocjacji i sztuka komunikowania się. 

W Załączniku nr 1B do LSR przedstawiono dotychczasowe doświadczenie partnerów 
LGD w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w latach2004-2008. 
 

mailto:biuro@borydolnoslaskie.org
http://www.borydolnoslaskie.org/
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Doświadczenie LGD i partnerów  LGD w realizacji operacji  

Największe doświadczenie jakie zdobyła LGD to realizacja dwóch projektów. Pierwszym 
z nich jest projekt realizowany w ramach Pilotażowego Programu Leader + w Schemacie 
II oraz projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach rezerwy celowej FIO. Ponadto dwie spośród 10 gmin będących członkami LGD 
realizowały projekty z zakresu Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA, 
dwie gminy będące członkami LGD realizowały projekty z zakresu „Restrukturyzacja  
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-
2006. 
W załączniku nr 1A zaprezentowano kwalifikacje i doświadczenie członków LGD.  

 

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

2.1 Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej 
partnerami  
 
Lokalna Grupa Działania „Bory Dolnośląskie” obejmuje swoim zasięgiem 10 gmin, w tym 
4 miejsko-wiejskich, 5 wiejskich i 1 miejską. Szczegółowy podział na typy gminy wraz  
z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego znajduje się w tabeli poniżej. 
 
Tabela 1. Wykaz jednostek administracyjnych objętych programem Leader+  

 Gmina 

Identyfik
ator 

jednoste
k 

podziału 
terytorial

nego 

Typ 
gminy 

Obsza
r 

(km2) 

Ilość 
miej
scow
ości 

Zasięg administracyjny 

1.  Gozdnica 0810011 M 24 1 Gozdnica 

2.  Iłowa  0810043 MW 153 10 
Borowe, Czyżówek, Klików, Kowalice, Czerna, 
Konin Żagański, Żaganiec, Wilkowisko, 
Szczepanów, Jankowa Żagańska 

3.  Małomice  0810053 MW 79 6 
Lubiechów, Śliwnik, Bobrzany, Chichy, 
Janowiec,  Żelisław 

4.  Osiecznica  02010052 W 437 11 
Świętoszów, Luboszów, Ławszowa, Przejęsław, 
Kliczków, Poświętne, Parowa 
Osiecznica, Osieczów, Tomisław, Ołobok 

5.  Pieńsk 0225043 MW 110 9 
Bielawa Dolna, Stojanów, Dłużyna Dolna, 
Dłużyna Górna, Strzelno, Bielawa Górna, Żarka 
nad Nysą, Żarki Średnie, Lasów 

6.  Przewóz  0811072 W 178 14 
Sobolice, Sanice, Dobrzyń, Lipna, Jamno 
Bucze, Straszów, Dobrochów, Włochów, Mielno, 
Piotrów, Dąbrowa Łużycka, Przewóz, Potok 

7.  Węgliniec 0225063 MW 339 8 
Kościelna Wieś, Ruszów, Jagodzin, Piaseczna, 
Stary Węgliniec, Czerwona Woda, Zielonka, 
Parowa 

8.  Wymiarki  0810082 W 63 6 
Wymiarki , Silno Małe, Lutynka, Witoszyn 
Dolny, Witoszyn Górny,  Lubieszów 

9.  Żagań  0810092 W 281 24 
Dybów, Gorzupia, Gorzupia Dolna, Zbrojów, 
Bobrówka, Miodnica, Gryżyce 
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Pożarów, Dzietrzychowice, Stary Zagań 
Marysin, Bożonów, Górka, Bukowina 
Bobrzańska, Tomaszowo, Stara Kopernia 
Nierdza, Kocin, Jelenin, Chrobrów, 
Trzebiechów, Rudawca, Pruszków, Dobre n. 
Kwisą 

10.  Żary  0811021 W 294 28 

Dąbrowiec, Włostów, Biedrzychowice, Bieniów, 
Złotnik, Lubomyśl, Kadłubia, Olszynie, 
Marszów, Świbna, Łukawy, Surowa, Lubanie, 
Lipsk Żarski, Surowa 
Drożków, Grabik, Sieniawa Żarska, Miłomice, 
Olbrachtów, Rościce, Drozdów, Janików, 
Bogumiłów, Stawnik, Mirostowice Górne, 
Mirostowice Dolne, Łaz 

  
LGD położone jest  na terenie dwóch województw: dolnośląskiego (gminy Osiecznica, 
Pieńsk, Węgliniec) i lubuskiego (gminy Gozdnica, Iłowa, Małomice, Przewóz, Wymiarki, 
Żagań i Żary). 
 
Rysunek 1. Mapa z granicami administracyjnymi LGD. 

 
 



2.2. Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe 

2.2.1 Uwarunkowania przestrzenne i geograficzne  

 
Geografia 
Bory Dolnośląskie należą do największych w Europie Środkowej zwartych kompleksów 
leśnych. Ich ogólna powierzchnia wynosi ok. 170 tys. ha. Lasy te znajdują się w granicach 
dwóch województw (dolnośląskiego i lubuskiego) oraz siedmiu powiatów: 
bolesławieckiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, zgorzeleckiego, żagańskiego  
i żarskiego. W Grupie Partnerskiej „Bory Dolnośląskie” znajduje się 10 gmin położonych 
w zachodniej i środkowej części tego kompleksu leśnego. Trzy gminy (Osiecznica, Pieńsk 
i Węgliniec) wchodzą w skład woj. Dolnośląskiego, zaś 7 pozostałych gmin (Gozdnica, 
Iłowa, Małomice, Przewóz, Wymiarki, Żagań i Żary) leży w granicach administracyjnych 
woj. Lubuskiego. Obszar zachodnich Borów Dolnośląskich leży aż w trzech krainach 
historyczno-geograficznych: w Dolnych Łużycach (Żary i okolice), Dolnym Śląsku 
(Małomice, Żagań, Wymiarki i Przewóz) oraz w Górnych Łużycach (Osiecznica, Iłowa 
Węgliniec i Pieńsk). Przed Kongresem Wiedeńskim w 1815 r. tereny dolno-  
i górnołużyckie były częścią składową Saksonii, podczas gdy obszar księstwa 
żagańskiego (z Żaganiem i Przewozem) był pod panowaniem pruskim (od 1742 r.).  
W wyniku postanowień Kongresu Wiedeńskiego cały interesujący nas obszar znalazł się 
w granicach Prus. Władze pruskie włączyły zachodnie obszary Borów do dwóch 
prowincji – śląskiej oraz brandenburskiej. Do tej ostatniej wcielono jedynie powiat 
żarski (w ówczesnych granicach, tzn. bez Przewozu). Taki podział administracyjny 
utrzymał się do 1945 r. Po II wojnie światowej bardzo krótko Żagań i Żary z Przewozem 
stanowiły część woj. Wrocławskiego.  
Geograficznie Bory Dolnośląskie są częścią makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej, 
położoną między czołowomorenowymi Wzniesieniami Żarskimi i Wzgórzami 
Dalkowskimi od północy a Pogórzem Izerskim i Kaczawskim od południa. Od strony 
zachodniej sąsiadują z położonymi w Niemczech Borami Mużakowskimi (Muskauer 
Heide) i Równiną Górnołużycką (Oberlausitzer Teichgebiet), od strony wschodniej  
z Równiną Szprotawską, Wysoczyzną Lubińską, Równiną Legnicką i Równiną 
Chojnowską, zaliczonymi również do Niziny Śląsko-Łużyckiej. Bory Dolnośląskie leżą  
w dorzeczach Nysy Łużyckiej oraz Bobru z Kwisą i Czerną Wielką.   
Według Wojciecha Walczaka wyróżniono w Borach Dolnośląskich 5 mikroregionów: 
1. Równina Gozdnicka – jest obniżeniem między dolinami Nysy Łużyckiej i Kwisy, 

którym w czasie recesji zlodowacenia odrzańskiego i podczas zlodowacenia 
warciańskiego odpływały wody na zachód. 

2. Równina Węgliniecka – wysoczyzna morenowa pomiędzy Równiną Gozdnicką  
a Pogórzem Izerskim. 

3. Kotlina Żagańska. Leży u spływu Bobru, Kwisy, Czernej Wielkiej i Szprotawy. Dno 
tej kotliny wypełniają plejstoceńskie i holoceńskie osady rzeczne. 

4. Równina Nadbobrzańska. Obejmuje ona płaskie stożki napływowe Bobru i Kwisy, 
na których występują wydmy. 

5. Równina Wizowska. Obejmuje tereny międzyrzecza Bobru i Kwisy. Równina 
zbudowana jest z glin morenowych. 
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2.2.2 Uwarunkowania przyrodnicze 

Klimat 
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,3 °C, natomiast półrocza ciepłego 
(kwiecień- wrzesień) 14, 2 °C. Termiczne lato (z ilością dni o temperaturze powyżej 15 
°C) trwa 90 dni, z kolei okres wegetacyjny z temperaturą powyżej 5 °C – około 220 dni. 
Zima trwa około 70 dni. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (17,6 °C), najzimniejszym 
styczeń (-0,9 °C). Przeciętna roczna suma opadów wynosi około 650 mm. Czasami 
notuje się poważne odstępstwa od tej normy, jak np. w 1931 roku, gdy w Nadleśnictwie 
Ruszów spadło 965 mm deszczu. Najbardziej deszczowymi miesiącami są miesiące 
letnie, zwłaszcza czerwiec (77 mm) i lipiec (100 mm). Najmniejsze opady przypadają na 
luty (40,6 mm ), listopad i styczeń (po 44,5 mm). Przeciętna liczba dni w roku z szatą 
śnieżną, oceniana na podstawie wieloletniej serii pomiarowej w Zgorzelcu, wynosi około 
40. Dominują wiatry zachodnie i południowo-zachodnie. Dla opisywanego obszaru 
charakterystyczna jest znaczna ilość wiatrów południowych, które osiągają swoje 
największe natężenie późną jesienią i zimą. Wiatry z kierunku północnego 
i wschodniego wieją najczęściej wiosną. 
 
Bogactwa naturalne 
Tereny Gmin Borów Dolnośląskich są stosunkowo dobrze rozwiniętą bazą surowców 
naturalnych. Udokumentowane złoża to przede wszystkim kruszywa naturalne, gliny 
ceramiczne, piaski szklarskie i węgiel brunatny. Część ze złóż jest wydobywana zgodnie 
z przydzielonymi koncesjami ale też znaczna ilość kopalin wydobywana jest „na dziko” 
w celu pozyskania piasku do prac budowlanych. Poniżej w tabeli przedstawiono zasoby 
kopalin Borów Dolnośląskich. 
 
Lesistość 
Powierzchnia pokryta lasami i gruntami leśnymi stanowi ok. 68% obszaru objętego 
LGD. Lasy i grunty leśne te prawie w całości stanowią własność Skarbu Państwa. 
Zarządzane są przez Nadleśnictwa: Żagań, Wymiarki, Lubsko, Lipinki, Krzystkowice, 
Gubin, Brzózka, Ruszów, Pieńsk, Węgliniec i Bolesławiec . Nielicznymi lasami 
prywatnymi zarządzają właściwe nadleśnictwa na zlecenie Starostw. Głównym 
gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita, ponadto występują brzoza i dąb, oraz 
niekiedy: modrzew, świerk, daglezja, jesion, jawor, buk, grab, olsza, akacja, osika, topola i 
lipa. 
Zasoby wodne 
Rzeki płynące przez obszar Gmin Borów Dolnośląskich należą do zlewni Nysy Łużyckiej 
i  do zlewni Bobru. Cieki wodne w poszczególnych gminach przedstawiono w tabeli nr 9. 
Główne rzeki obszaru to: Nysa Łużycka,  Bóbr, Kwisa 
Charakterystyka najważniejszych rzek 
Bóbr jeden z największych dopływów Odry – wypływa ze wschodnich zboczy 
Karkonoszy, powyżej wsi Bobr w Czechach. Całkowita długość rzeki wynosi 271,6 km. 
Na Bobrze znajduje się kilka zbiorników retencyjnych: Bukówka, Jezioro Modre, 
Wrzeszczyn i Pilchowice.  
Kwisa jest lewostronnym III-cio rzędowym dopływem Bobru, płynie z Sudetów 
Zachodnich przez Pogórze Zachodniosudeckie na Nizinę Śląsko-Łużycką. Źródła ma  
w Górach Izerskich (Izerskie Garby) na wysokości ok. 1020 m n.p.m., na południowy 
wschód od Świeradowa Zdroju.  
Nysa Łużycka wypływa z południowo-zachodnich stoków Gór Izerskich, w rezerwacie 
przyrody na terenie Czech. Rzeka zbiera wody z obszaru 4297 km2 i odprowadza  
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do Odry w km 542,4 jej lewego brzegu na terenie województwa lubuskiego. Długość 
Nysy wynosi 25 1,6 km.  
 
Gleby 
Gleby wytworzone z piasków o różnej gliniastości gleby są małożyzne, przepuszczalne, 
najczęściej bielicowe, nie preferujące rozwoju rolnictwa na tym terenie. Dodatkowymi 
negatywnymi czynnikami są: stosunkowo wysoki poziom degradacji rolnej oraz 
występujące zanieczyszczenia. Podstawowym argumentem negującym wysoką rangę 
gleb na niektórych obszarach jako potencjalnego czynnika rozwojowego gmin jest ich 
jakość, ponieważ zaliczane są do V i VI klasy. Nie osiągną one zdaniem miejscowych 
przedstawicieli gospodarki rolnej, mimo nawet kosztownych zabiegów, wysokiej 
efektywności. Powierzchnia gruntów rolnych na omawianym terenie wynosi 48215 ha 
tj. 26,4 % natomiast z podziałem na strukturę: grunty orne – 33803 ha, tj. 18,5 %; sady 
323 ha, tj. 0,17 %;  łąki 8649 ha, tj. 4,74 %; pastwiska 5440 ha, tj. 2,99 %. Jakość gleb 
określono na podstawie badań Stacji Chemiczno-Rolniczej Oddział w Gorzowie 
Wielkopolskim prowadzonych w okresie styczeń 2001 – lipiec 2003. Wśród wszystkich 
przebadanych próbek, najwięcej jest gleb o odczynie kwaśnym (pH 4,6-5,5) – 37%  
i lekko kwaśnym-29%, a najmniej zaś o odczynie zasadowym – 1%. Konieczność 
wapnowania zalecana jest dla 24 % przebadanych gleb. Za „potrzebne wapnowanie” 
uznano 19 % gleb, a dla 18 % gleb „wskazane” jest wapnowanie. W 23 % wapnowanie 
wydaje się „zbędne”. Gleby te można uznać za zasobne w przyswajalny fosfor, 
ponieważ bardzo niską zawartość wykazało zaledwie 3,9% przebadanej powierzchni,  
a niską stwierdzono w 18,7%. Zawartość potasu w glebie na terenie powiatu jest 
stosunkowo mała. Bardzo niską i niską zawartość potasu wykazuje aż 68,3% areału, 
średnią 18,4%. Konieczne staje się więc, zgodnie z  potrzebami nawozowymi, 
nawożenie potasem. Zawartość przyswajalnego dla roślin magnezu w glebach można 
określić jako zróżnicowaną, gdyż 41,8% użytków rolnych charakteryzuje się bardzo  
i niska zawartością tego pierwiastka. 27,3% posiada średnia zawartość Mg, a jedynie 
30,9 % ma wysoką i bardzo wysoką.  
 
Zanieczyszczenie środowiska 
Stan jakości powietrza na omawianym obszarze jest dobry. Uciążliwością  
dla środowiska i mieszkańców jest tu niska emisja i emisja komunikacyjna. Problemem 
jest również (wg. danych PSP) wypalanie ściernisk, co jest przyczyną znacznej emisji 
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego . 
Zagrożenie emisją komunikacyjną występuje głównie w miejscowościach, przez które 
przebiegają drogi krajowe. Zanieczyszczenia komunikacyjne to przede wszystkim tlenki 
azotu, tlenek węgla i węglowodory aromatyczne, w tym benzen, wykazujący działanie 
kancerogenne. Największe potencjalne zagrożenie hałasem i emisją spalin występuje 
wzdłuż dróg krajowych (nr 12,18 i 27 ) w szczególności w centrach miejscowości  
w otoczeniu gęstej zabudowy. Niezbędne jest również ustalenie miejsc ważnych z 
punktu widzenia migracji zwierząt czy występowania roślin i zaprojektowanie miejsc 
budowy przepustów lub estakad. 
Emisja niska. W grupie substancji emitowanych podczas spalania węgla w paleniskach 
domowych i lokalnych kotłowniach, oprócz dwutlenku siarki, pyłów i tlenków azotu, 
znajduje się także sadza, zawierająca wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne  
w tym benzo-apiren, stanowiące największe potencjalne zagrożenie zdrowotne.  
Eksploatacja kopalin. Eksploatacja złóż kruszywa naturalnego i surowców ilastych ma 
charakter odkrywkowy. Eksploatacja taka powoduje rozległe powierzchniowe zmiany 
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terenu w formie wyrobisk oraz zmiany w pionowym ukształtowaniu rzeźby, a co za tym 
idzie zwiększa się podatność na erozję odkrytych warstw ziemi i może następować 
obniżenie poziomu wód gruntowych. Dzikie wyrobiska powstają w pobliżu 
powstających osiedli domków jednorodzinnych, nowych dróg, tam gdzie jest duże 
zapotrzebowanie na surowce budowlane. Ze względu na płytkie zaleganie są one łatwo 
dostępne. W praktyce na terenie każdej z gmin występują nielegalne wyrobiska. 
Zagrożenie pożarami. Na obszarze realizacji strategii ok. 68% powierzchni stanowią 
lasy. Tak duże skupisko terenów leśnych niesie ze sobą zagrożenie pożarami. Pożary 
lasów są najczęściej skutkiem działalności człowieka sprzecznej z przepisami 
przeciwpożarowymi. W 2005 roku najbardziej palnymi nadleśnictwami w Borach 
Dolnośląskich było Nadleśnictwo Lipinki Łużyckie (67 pożarów) i Nadleśnictwo 
Szprotawa (64 pożary). 
 
Zasoby przyrodnicze 
Bory Dolnośląskie zajmują przeważnie ubogie siedliska, stąd też obszar ten śmiało 
możemy nazwać królestwem sosny. W tutejszych borach sosnowych gatunki liściaste, 
takie jak dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, brzoza, buk olcha czarna, osika stanowią 
tylko niewielką domieszkę. Dominującym typem siedliskowym na opisywanym obszarze 
jest bór świeży i bór mieszany. Mniejszy udział mają bory wilgotne i bory suche. 
Dąbrowy czy buczyny zajmują tylko najżyźniejsze fragmenty Borów Dolnośląskich. Bory 
bagienne i olsy zachowały się zazwyczaj na niewielkich powierzchniach. Rozległe  
i monotonne Bory, z pozoru mało atrakcyjne przyrodniczo, kryją w sobie jednak wiele 
unikatowych gatunków roślin i zwierząt. W okolicach Węglińca znajdują się ostatnie  
w Polsce niżowe stanowiska sosny błotnej, gatunku reliktowego z okresu 
polodowcowego. Zadziwia tu niespotykane w Polsce, poza Pomorzem Zachodnim, 
bogactwo roślin atlantyckich, spośród których można wymienić m.in. wrzosiec 
bagienny, gałuszkę kulecznicę, przygiełkę brunatną, rosiczkę pośrednią, ponikło 
wielołodygowe, nadwodnika sześciopręcikowego, długosza królewskiego, czy okazałą 
paproć. Wiele z wymienionych wyżej roślin występuje wyłącznie na torfowiskach, 
stanowiących jedno z najbardziej cennych przyrodniczo zbiorowisk roślinnych w Borach 
Dolnośląskich. Miejscową florę reprezentują ponadto tak rzadkie i chronione gatunki 
roślin jak: wawrzynek wilczełyko, pióropusznik strusi, podrzeń żebrowiec, widłak 
cyprysowaty, wroniec widlasty, widłaczek torfowy, grzybień północny, rosiczka 
pośrednia, rosiczka długolistna, gnidosz rozesłany, arnika górska, kosaciec syberyjski, 
storczyk Fuchsa, mącznica lekarska, paprotka zwyczajna, centuria pospolita i wiele 
innych. Bory Dolnośląskie znane są z obfitości grzybów i jagód. Wiedzą o tym dobrze 
zbieracze runa leśnego, którzy każdego roku zjeżdżają tu nierzadko z odległych stron 
kraju. Nie tylko flora, ale i fauna Borów zasługuje na uwagę. Ze względu na dużą 
liczebność jeleni, saren, dzików, lisów i zajęcy Bory Dolnośląskie od dawna cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem myśliwych. Bory Dolnośląskie stanowią ważną w tej 
części Polski ostoję pachnicy dębowej, jelonka rogacza, wydry, żmii zygzakowatej, 
gniewosza plamistego, bociana czarnego, puchacza, sóweczki, włochatki, lelka, dudka 
oraz coraz rzadszych kuraków leśnych – cietrzewia i głuszca. W ostatnich latach 
regularnie widywane są wilki, wzrosła również liczebność bobra. Śródleśne stawy  
i mokradła są środowiskiem życia licznych interesujących gatunków ptaków wodno-
błotnych, w tym żurawia, bąka, łabędzia krzykliwego, bekasa, słonki, samotnika, 
kropiatki, zielonki, gęgawy, podgorzałki, cyraneczki, tracza nurogęsi, gągoła i brzęczki. 
Znaczące są miejscowe populacje ptaków drapieżnych – bielika, trzmielojada, kani 
rdzawej, kani czarnej, krogulca, jastrzębia, kobuza i błotniaka stawowego. Wędkarzy 
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ucieszy zapewne fakt, iż w rzekach przepływających przez Bory Dolnośląskie żyją 
pstrągi potokowe, trocie wędrowne, lipienie i głowacice. Do końca XIX w. w Kwisie pod 
Osiecznicą i Kliczkowem miała swoje stanowisko skójka perłorodna, małż wytwarzający 
szlachetne perły. 
 
Obszary NATURA 2000 
SOOS „Uroczyska Borów Dolnośląskich” (12 227,39 ha)- Położony jest w zachodniej 
oraz północno-zachodniej części Borów Dolnośląskich, swym zasięgiem obejmuje m.in. 
Stawy Parowskie, trzy rezerwaty przyrody („Torfowisko pod Węglińcem”, „Wrzosiec 
koło Piasecznej” i „Żurawie Bagno”), dolinę Czernej Wielkiej, Czernej Małej, Lubszy i Las 
Żarski.  
SOOS “Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie” (10 141, 62 ha)- Obszar ostoi 
wchodzi w skład gm. Osiecznica i Nadl. Świętoszów. Składa się on z dwóch części: 
użytkowanego przez wojsko rozległego poligonu w obrębie Świętoszów oraz 
oddzielonego od niego doliną Kwisy, nie użytkowanego obecnie, poligonu w obrębie 
Ławszowa.  
SOOS “Dolina Dolnej Kwisy” (5 972 ha)- Ostoja obejmuje dolinę Kwisy  
od Nowogrodźca po ujście rzeki do Bobru. Na tym odcinku Kwisa w znacznym stopniu 
zachowała swój naturalny charakter.  
OSOP “Bory Dolnośląskie” (172 093,39 ha). Na obszarze ostoi wyprowadza lęgi  
32 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.  
 
Rezerwaty przyrody  
„Torfowisko pod Węglińcem” (1,35 ha)- Obejmuje położone na północ od Węglińca 
przesuszone torfowisko z sosną błotną, która rośnie tutaj na jedynym niżowym 
stanowisku w Polsce.  
„Nad Młyńską Strugą” (132,56 ha) chroni łęgi nadrzeczne w dolinie Nysy Łużyckiej, 
przy ujściowym odcinku rzeki Skródy. Ciekawostką jest występowanie jodły pospolitej, 
która ma tutaj stanowisko na krańcach swego zasięgu.  
„Żurawie Bagno” (44,52 ha)- występuje tu rosiczka okrągłolistna, rosiczka 
okrągłolistna, wrzosiec bagienny i rzadkie gatunki torfowców. Na terenie rezerwatu 
regularnie lęgnie się kilka par żurawi. 
„Wrzosiec koło Piasecznej” (40,16 ha) utworzony  w celu ochrony ginącej rośliny 
atlantyckiej – wrzośca bagiennego.   
 
Parki Krajobrazowe 
Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa” (18 200 ha)- park ustanowiono w 2001 r. 
obejmuje swym zasięgiem 5 gmin, w tym również gm. Przewóz. W gminie Przewóz 
znajduje się jedynie niewielki południowy fragment parku krajobrazowego (dolina Nysy 
Łużyckiej pomiędzy Przewozem a Skrodą, prawobrzeżnym dopływem Nysy). 
 
Obszary chronionego krajobrazu 
„25 Dolina Bobru” (13 162 ha) – na opisywanym obszarze obejmuje dolinę Bobru 
pomiędzy Żaganiem a Małomicami. 
„34 Bory Dolnośląskie” (26 223 ha) – obejmuje północno-zachodnią część Borów 
Dolnośląskich, położoną pomiędzy Nysą Łużycką a Bobrem. Obszar ten w całości 
wchodzi  w skład woj. lubuskiego (gm. Gozdnica, gm. Iłowa, gm. Małomice, gm. Przewóz, 
gm. Wymiarki). 
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„33 Bory Bogumiłowskie” (8 910 ha) – położone na obszarze 4 gmin, w tym w gm. 
Żary i gm. Przewóz. 
„32 Las Żarski” (2 360 ha) – kompleks leśny położony w pobliżu miasta Żary (dawne 
lasy miejskie). 
„30 B Wschodnie okolice Lubska” (7 907 ha) – obejmuje niewielką, północną część 
gm. Żary. 
 
Użytki ekologiczne 
W północnej i północno-zachodniej części Borów Dolnośląskich zostało powołanych  
do życia kilkanaście użytków ekologicznych. W gm. Żary utworzono 6 użytków 
ekologicznych („Stary Staw”, „Torfowisko Wełnianka”, „Bobrówka”, „Boberek”, „Kacze 
Łęgi”, i „Łabędź”) o łącznej powierzchni 30,22 ha. W gm. Przewóz funkcjonuje obecnie  
6 użytków ekologicznych, z których największy („Zacisze”) ma około 20 ha. Na terenie 
gm. Małomice istnieją 2 użytki ekologiczne o nazwie „Łabędzi Staw” i „Sowie Bagno”. 
Wiosną 2006 r. z inicjatywy Nadl. Żagań utworzono użytek ekologiczny na powierzchni 
ponad 100 ha cennych łąk śródleśnych („Łąki nad Olszą”). Jednym z największych jest 
utworzony w 2003 r. w gm. Osiecznica użytek ekologiczny „Święte Jezioro”, który liczy 
153 ha powierzchni. 

2.2.3 Uwarunkowania historyczne i kulturowe 

Historia 
Początki osadnictwa w Borach Dolnośląskich sięgają mezolitu (8000-4200 lat p.n.e.), 
kiedy to dotarła na ten teren ludność prowadząca koczowniczo-myśliwski tryb życia.  
W okresie średniowiecza Bory Dolnośląskie, ze względu na mało urodzajne gleby,  
nie podzieliły losu innych puszcz i nie zostały zamienione w pola uprawne. Kolonizacja 
nie przybrała tu zbyt wielkich rozmiarów i ograniczała się głównie do dolin rzecznych. 
Miejscowa ludność trudniła się głównie bartnictwem, łowiectwem, rybołówstwem, 
węglarstwem i smolarstwem. Od XIV w. pomyślnie rozwijało się hutnictwo żelaza. Wiele 
miejscowości leżących w Borach Dolnośląskich (m.in. Jagodzin, Piaseczna, Świętoszów, 
Stary Węgliniec) zawdzięcza swój początek dawnym kuźnicom żelaza (hamerniom), 
które pracowały w oparciu o niskoprocentowe rudy darniowe.  
Bory Dolnośląskie odegrały istotna rolę obronną, mającą wpływ na kształtowanie się 
państwowości polskiej. Po dziś dzień, w tutejszych lasach, możemy napotkać szczątki 
tajemniczych fortyfikacji, zwanych Wałami Śląskimi. Ich powstanie datuje się na 
przełom VIII i IX w.  
Pod koniec XIII w. z inicjatywy księcia Bolka I Surowego wybudowano lub umocniono 
szereg zamków na terenie Borów, m.in. w Kliczkowie. Prace fortyfikacyjne kontynuował 
jeszcze ostatni niezawisły piast śląski, Bolko II Mały, który w latach 60. XIV w. wzniósł 
nad Czerną Wielką zamek w Nowinach. Przepływająca przez Bory Dolnośląskie Kwisa 
od co najmniej XIII w. pełniła rolę rzeki granicznej, oddzielającej Śląsk i Łużyce. W 1815 
r. nastąpiło rozszerzenie państwa pruskiego w kierunku zachodnim (kosztem Saksonii)  
i cały obszar Borów Dolnośląskich znalazł się w prowincji śląskiej. Po II wojnie 
światowej, na mocy postanowień konferencji poczdamskiej w 1945r., nastąpiło 
przesunięcie granic Polski do Nysy Łużyckiej. Na Miejsce wysiedlonej ludności 
niemieckiej przybyli przesiedleńcy z Kresów Wschodnich, osadnicy wojskowi, 
reemigranci polscy z Bośni-Hercegowiny, Francji, Belgii oraz Czechosłowacji, Łemkowie, 
Bojkowie i Ukraińcy, wysiedleni z Polski południowo-wschodniej, a nawet uchodźcy 
greccy i macedońscy. Różnorodność kultur i tradycji przez lata miała wpływ  
na kształtowanie się specyficznego charakteru tego obszaru.  
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Pomimo opuszczenia przez wojska radzieckie miejscowych baz wojskowych w latach 
90-tych minionego stulecia, znaczne połacie Borów Dolnośląskich nadal nie są 
udostępnione okolicznym mieszkańcom, turystom i zbieraczom grzybów oraz jagód. 
Powierzchnia położonego na obydwu brzegach Kwisy poligonu wojskowego Żagań – 
Świętoszów, jednego z największych w Polsce, wynosi 38,4 tys. ha. 
 
Gospodarka tego obszaru wiąże się z wielowiekowymi tradycjami  hutnictwa żelaza, 
produkcji szkła i porcelany, kopalnictwa węgla brunatnego i innych surowców 
mineralnych, przemysłu leśnego- węglarstwa i smolarstwa, bartnictwa, zbieractwa, 
łowiectwa oraz rybactwa stawowego.   
 
Zabytki  
W zachodniej części Borów Dolnośląskich znajduje się stosunkowo dużo niezwykle 
wartościowych zabytków, pochodzących z różnych okresów architektonicznych. 
Przeważająca część zabytków zlokalizowana jest na obszarach byłego księstwa 
żagańskiego (okolice Żagania i Przewozu) oraz Dolnych Łużyc w rejonie Żar.  
Na przykład kościoły wiejskie ze Starego Żagania czy Biedrzychowic należą do grona 
najlepiej zachowanych romańskich budowli sakralnych w Lubuskiem. Na terenie 
dawnego księstwa żagańskiego możemy również podziwiać relikty średniowiecznych 
zamków książęcych (Przewóz) oraz warowne siedziby rycerskie (m.in. Dzietrzychowice, 
Miodnica). W południowo-zachodniej (górnołużyckiej) części Borów Dolnośląskich  
na wyróżnienie zasługuje zespół pałacowo-parkowy w Iłowej. Wykaz zabytków z terenu 

LGD znajduję się w Załączniku nr 10. 

 
Produkt lokalny 
Produkty regionalne nawiązują do tradycji i zwyczajów związanych z danym obszarem 
geograficznym. Najcenniejszym i do tej pory najbardziej rozpoznawalnym w regionie  
i kraju produktem spożywczym z Borów Dolnośląskich jest wspominany wyżej miód 
wrzosowy, zgłoszony do unijnej ochrony jako chronione oznaczenie geograficzne, ze 
względu na swoją wysoką jakość i niepowtarzalne walory smakowe oraz tradycyjne 
metody produkcji. Do innych cennych i do tej pory zinwentaryzowanych produktów 
lokalnych w Borach Dolnośląskich, z którymi od lat identyfikują się mieszkańcy należą 
m.in. wyroby piekarnicze.. Do godnych wymienienia piekarń należy m.in. zakład 
rodzinny w Żaganiu Piekarnia Bukowianka, który ma swojej ofercie „Bochen chleba 
starowiejskiego”. Jest to chleb pieczony metodą całkowicie naturalną, urabiany ręcznie 
na rozczynie, który leżakuje około 24 godzin. Bochen chleba starowiejskiego 
produkowano w Polsce przedwojennej w małych miejscowościach oraz na wsi. 
Piekarnia AGA, oprócz standardowego asortymentu, również posiada tradycyjne 
wypieki, które przygotowywane są na szczególne okazje lub na zamówienie. Spotkać  
je można m.in. na Międzynarodowych Targach Chleba w Jaworze. Ze względu  
na położenie miejscowości w dawnej Puszczy, piekarnia wypieka również pieczywo 
w kształcie grzybów. Piekarnia państwa Nitarskich również oferuje tradycyjne wypieki, 
w tym oryginale ciasta obrzędowe. Podobnie można scharakteryzować dwa pozostałe 
zakłady rodzinne z Pieńska. Tradycyjne wypieki z mąki zebranej z terenów Borów 
Dolnośląskich z młyna w Gronowie przygotowuje piekarnia „Omega” Państwa 
Domareccy w Wymiarkach. Istotny wpływ na popularyzację tradycyjnej kuchni, 
wypieków, pieczywa, przetworów owocowo-warzywnych, przetworów runa leśnego, 
wędlin, nalewek i win mają koła gospodyń wiejskich, które na każdą imprezę  
o charakterze lokalnym (festyny, jarmarki, dożynki) przygotowują rzadko spotykane 
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potrawy oraz w perfekcyjny sposób stroją stoły, suto zastawione tradycyjnym  
i smacznym jadłem. To właśnie gospodynie wiejskie przekazują młodym pokoleniom 
tradycje i historię.   
Podobnie jak pieczywo głównie w Pieńsku, tak w Wymiarkach w tradycyjny sposób 
powstaje najwyższej jakości wędlina. Masarnia ma długi tradycje, założona została 
ponad 150 lat temu. Tradycyjne wędliny i kiełbasy z Wymiarek często prezentowane są 
na imprezach o charakterze wiejsko-rolniczym, spotkały się nawet z uznaniem w 
ramach krajowego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Poza zorganizowaną formą 
produkcji istnieje w Borach Dolnośląskich wiele drobnych gospodarstw rolnych, 
zajmujących się sprzedażą i przetwórstwem runa leśnego, produkcją domowych win  
i nalewek. Zbieractwo runa od zawsze stanowiło główne źródła dochodów miejscowej 
ludności, śmiało więc można mówić, że marynowane grzybki, czy nalewka z żurawiny  
to tradycyjne produkty lokalne dla tego obszaru, odzwierciedlające jego specyfikę.   
gminie Wymiarki lokalny winiarz produkuje wina metodą naturalnej fermentacji  
od przeszło 30 lat z lokalnie dostępnych owoców leśnych, np. jarzębina, żurawina, 
borówka, jagoda itp. Wina owocowe, produkowane bez dodatku cukru, podlegające 
naturalnej fermentacji cieszą się dużym uznaniem wśród znawców win. Jest to jednak 
produkcja domowa, przez to dość ograniczona, a wina serwowane są głównie podczas 
lokalnych imprez i jarmarków. W 2008 rok Fundacja „Bory Dolnośląskie” wspólnie z 
Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” zorganizowały konkurs pn. „Najlepszy Produkt 
Lokalny z Borów Dolnośląskich w roku 2008”. Wpłynęło ponad 40 potraw, miodów  
i nalewek z całego terenu Borów. 
Obszar Borów Dolnośląskich słynie też z wielu ciekawych wyrobów rzemieślniczych. 
Przede wszystkim produkcja porcelany w Borach Dolnośląskich. Istnieje kilka dużych 
manufaktur porcelany oraz wiele przydomowych warsztatów. Podobnie jak przed laty 
najprężniej działającymi ośrodkami ceramicznymi na tym terenie jest Osiecznica 
i Parowa. Produkowana jest przede wszystkim zdobna ceramika użytkowa, tj. zastawy 
stołowe, wazony, doniczki, galanteria ceramiczna. Wzory i kolorystyka nawiązują do 
tradycyjnych biało-niebieskich zdobień, mimo to każdy z producentów stara się 
stworzyć oryginalny wzór, charakterystyczny i typowy właśnie dla niego. Bardzo dużo 
ceramiki sprzedaję się w przyzakładowych sklepach, cepeliach oraz jarmarkach na 
terenie całego kraju, głównymi nabywcami pozostają jednak Niemcy, Stany Zjednoczone 
oraz Republiki Ameryki Południowej. Najstarsza na tym terenie huta szkła działa w 
Wymiarkach. Założona została w roku 1657 przez księcia żagańskiego. Dziś Huta Szkła 
w Wymiarkach jest główny producent słoi dla przemysłu rolno-spożywczego. Pieńskie 
Huty Szkła „Łużyce” kontynuując swoje bogate tradycje, wytwarzają oświetleniowe 
wyroby artystyczne, zdobnicze i użytkowe o tradycyjnych kształtach, wzorach  
i zdobnictwie.  Szczegółowy wykaz wytwórców i producentów z Borów Dolnośląskich 
znajduje się w Załączniku nr 11. 
 
Imprezy lokalne 
Na terenie Borów Dolnośląskich od kilku lat realizowana jest ciekawa oferta wiosennych 
i letnich imprez kulturowych, które powoli stają się znakiem rozpoznawczym Borów  
i budują wizerunek przyjemnej i ciekawej, nie tylko „leśnej krainy”, podtrzymują  
i tworzą nowe tradycje. 
 

1. Gala jeździecka na Zamku Kliczków  
2. „Szczodry Wieczór” - polsko-niemieckie tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe –

gmina Pieńsk 
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3. „Mała Wielkanoc” – polsko-niemiecko-serbołużyckie tradycje wielkanocne – 
Pieńsk 

4. Uroczystości Rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej w Toporowie 
5. Festyn wiosenny 1-3 Maja w Osiecznicy  
6. Majówka iłowska 
7. Wielka Majowa Gala Sportów Konnych i Zabaw Rycerskich” na Zamku Kliczków  
8. Noc Świętojańska” w Starym Węglińcu 
9. Rock Festiwal – „Cztery Bory Rocku” w Wymiarkach 
10. Dni Pieńska – Polsko-Niemiecki Festyn Przyjaźni „Most - Sąsiedztwo – 

Tolerancja” nad Nysą Łużycką w Pieńsku  
11. Uliczny Festiwal Folkloru w Borach Dolnośląskich w Pieńsku  
12. Plener Rzeźbiarski w Przewozie 
13. Biegi wałami Chrobrego w Kliczkowie  
14. Jagodowe Lato w Ruszowie  
15. Święto Plonów na pograniczu polsko – niemieckim w gminie Żary  
16. Biesiadne spotkanie z kulturą w Bieniowie  
17. Dni Borów Dolnośląskich” w Wymiarkach  
18. Międzynarodowe Prezentacje Orkiestr Dętych w Iłowej  
19. Gminne Święto Plonów w Iłowej  
20. Święto chleba i kiełbasy w Wymiarkach  
21. Święto Grzybów w Węglińcu  
22. Hubertus na Zamku Kliczków 
23. Festiwal Muzyka Dawna – Persona Grata” na Zamku Kliczków  
24. Wratislavia Cantans na Zamku Kliczków  
25. Rocznica Forsowania Nysy Łużyckiej w Przewozie 
26. Wiosenny Festyn Polsko – Niemiecki w Przewozie ( 28.04-03.05 ) 
27. Kwietny Bieg 
28. Zawody sportowo – pożarnicze polsko - niemieckie w Przewozie 
29. Festyn Baltazara –  międzynarodowe spotkanie grup śpiewaczych pod Wieżą 

Głodową 
30. Jarmark Dożynkowy w Borach Dolnośląskich 
31. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Alternatywnej „ ALTERPIKNIK” Żarka n/Nysą, 

gm. Pieńsk 
32. Festiwal pieśni ludowych Borów Dolnośląskich w Gozdnicy 

 
Muzea i obiekty udostępnione do zwiedzania 
Na terenie LGD znajdują się trzy miejsca udostępnione do zwiedzania, gdzie mieszkańcy 
lub turyści, mogą dowiedzieć się o historii tego terenu: 

 Ekomuzeum węgla brunatnego w Borach Dolnośląskich, ul. Kolejowa 7a,  
68-205 Mirostowice Dolne, tel. 880 810 716. 

 Muzeum Kresów Wschodnich w Węglińcu, ul. Wolności 1, 59-240 Węgliniec, 
tel. (075) 771 21 30 lub 606 805 178.  

 Zamek Kliczków, Kliczków 8, 59-724 Osiecznica, tel. (075) 734 07 00.  
 Gminna Izba Historii w Witoszynie Dolnym (gmina Wymiarki) 

Obiekty w gminach sąsiadujących z LGD: 
 Izba Historii w Szprotawie, al. Niepodległości 15, 67-300 Szprotawa.  
 Izba Regionalna w Kożuchowie (w Baszcie Bramy Krośnieńskiej), Kożuchowski 

Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek”, ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów, tel. (068) 
355 36 35.  
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 Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu, ul. Lotników 
Alianckich 6, 68-100 Żagań, tel. (068) 377 28 77,  
Zamek Książęcy w Żaganiu (Żagański Pałac Kultury), ul. Szprotawska 4, 68-100 
Żagań, tel. (068) 477 64 66.  

 
Współczesna działalność Domów Kultury i ośrodków upowszechniających kulturę 
Na obszarze Borów Dolnośląskich działalność kulturowa prowadzona jest przez gminne 
ośrodki Kultury, które prowadzą zadania własne gminy z tego zakresu.  
Są to następujące placówki: 

 Gmina Żary: funkcjonują 24 świetlice wiejskie stanowiące zaplecze do 
organizowania różnego rodzaju imprez kulturalnych oraz koncentrujące 
aktywność różnych grup. 

 Gmina Żagań: działa 9 świetlic wiejskich oraz biblioteka. 
 Gmina Małomice: funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury, który ma pod opieką 

5 świetlic wiejskich. 
 Gmina Iłowa: działa Gminne Centrum Kultury i Sportu które ma pod opieką  

9 świetlic. 
 Gmina Przewóz: 10 świetlic wiejskich. 
 Gmina Wymiarki: funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki, mają pod 

opieką 5 świetlic wiejskich. 
 Gmina Osiecznica: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - 6 bibliotek publicznych 

oraz 5 świetlic wiejskich. 
 Gmina Węgliniec: działa Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu  

5 bibliotek publicznych, Dom Kultury w Ruszowie, Dom Kultury w Jagodzinie  
i Starym Węglińcu oraz świetlica wiejska w Czerwonej Wodzie. 

 Gmina Pieńsk: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 5 świetlic i 1 klub rolnika. 
 Gmina Gozdnica: Dom Kultury w Gozdnicy, Biblioteka Miejska.  

 
Ośrodki Kultury pełnią różne funkcje kulturotwórcze organizując szereg imprez  
o charakterze lokalnym i regionalnym oraz umożliwiając rozwinięcie zainteresowań 
młodzieży (kółka zainteresowań) pomagające w funkcjonowaniu  kół gospodyń 
wiejskich, zespołów śpiewaczych, Rad Sołeckich. Przy niektórych ośrodkach lub 
świetlicach wiejskich udostępnione są zbiory biblioteczne. 
Ponadto Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, biblioteki w gminie Żary  
i Osiecznica, biblioteka w gminie Pieńsk i Żagań, Przewóz, Węgliniec, Ruszów, Wymiarki 
udostępnia możliwość korzystania z Internetu.  
Ośrodki i świetlice są różnie wyposażone niektóre palcówki wymagają modernizacji 
i dosprzętowienia szczególnie w sprzęt komputerowy, zbiory biblioteczne. N terenie 
10 diagnozowanych gmin nie funkcjonuje żadne kino. W tym zakresie mieszkańcy 
korzystają z ofert miast powiatowych.  
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2.3 Ocena społeczno – gospodarcza obszaru, w tym potencjału 
demograficznego i gospodarczego obszaru oraz aktywności 
społecznej 

2.3.1 Potencjał demograficzny obszaru 

Gminy LGD „Bory Dolnośląskie” zamieszkuje 66 010 mieszkańców przy czym najwięcej 
mieszkańców mieszka na terenie gminy Żary (11677) i Pieńsk (9428), a najmniej  
na terenie gminy Wymiarki (2495) i Przewóz (3334).  
Potencjał demograficzny na przestrzeni analizowanego okresu 2002 – 2006 uległ 
stopniowym zmianom. Największy wzrost ludności nastąpił w gminie Żary (+243)  
a największy spadek w gminie Węgliniec (- 177). Ogółem populacja gmin LGD  
w ostatnich latach zmniejszyła się o 224 mieszkańców. 
 
Tabela 2. Stan ludności w latach 2002 – 2006 (wg GUS 2002-2006). 

Gmina 2002 2003 2004 2005 2006 
2004 - 
2006 

Gozdnica 3622 3590 3555 3551 3500 - 122 

Iłowa 7314 7263 7157 7166 7163 - 151 

Małomice 5635 5594 5528 5553 5525 - 110 

Osiecznica 6907 6954 6977 6983 6993 + 86 

Pieńsk 9524 9545 9509 9344 9428 + 96 

Przewóz 3370 3372 3351 3345 3334 + 36 

Węgliniec 9057 9029 8983 8919 8880 - 177 

Wymiarki 2534 2518 2505 2482 2495 - 39 

Żagań 6979 7022 7026 7008 7015 +36 

Żary 11434 11478 11579 11645 11677 + 243 

Razem 66 376 66365 66170 65996 66010 - 224 

 
Obszar charakteryzuje się stosunkowo niską gęstością zaludnienia wynoszącą w roku 
2006 niespełna 51 os./km2. Najwyższy wskaźnik występuje w gminie Gozdnica  
144 os./km2 a najniższy w gminie Osiecznica – tylko 16 os./ km2 przy średniej krajowej 
122 os./km2 i dla województwa Dolnośląskiego 144 os./km2 a dla lubuskiego 72 os./km2 
Na stan ludności bezpośredni wpływ ma saldo migracji i przyrost naturalny.  
We wszystkich opisywanych gminach LGD wskaźnik ma wartość ujemną, za wyjątkiem 
gminy Iłowa (6), Wymiarki (7), Żary (35), natomiast saldo migracji w ruchu 
zagranicznym jest ujemne dla wszystkich gmin. 
 
Tabela 3. Saldo migracji (wg GUS 2002-2006). 

 
Gmina 

 

W ruchu wewnętrznym Zagranica 

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 

Gozdnica -29 -22 -29 -7 -45 -1 0 -2 1 -10 

Iłowa -11 -3- -33 -22 6 1 -6 2 1 -4 

Małomice -19 -27 -8 -16 -22 2 -1 1 -7 -7 

Osiecznica -18 7 -17 -32 -37 0 0 0 0 -1 

Pieńsk 2 7 -26 9 -33 -10 -3 -11 -14 -20 

Przewóz -19 -15 -11 -4 -15 0 -3 -1 2 -3 

Węgliniec 20 -31 -12 -20 -29 0 0 -3 0 -17 

Wymiarki  8 -11 -6 -10 7 0 1 -1 0 -2 
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Żagań 5 39 1 -25 -5 -2 -2 2 -1 -6 

Żary  48 52 108 43 35 0 -2 0 -1 -1 

 
Dodatni przyrost naturalny odnotowano we wszystkich gminach na terenie LGD za 
wyjątkiem gminy Iłowa i Pieńsk, gdzie przyrost wyniósł odpowiednio - 5 i - 2                    
(stan na 2006 r.)   
 
Tabela 4. Przyrost naturalny (wg GUS 2002-2006). 
Gmina 
 

Przyrost naturalny 
 

2002 2003 2004 2005 2006 

Gozdnica 2 -10 -4 2 4 

Iłowa -11 -15 -17 -28 -5 

Małomice -11 -13 -10 -1 1 

Osiecznica 45 40 40 38 48 

Pieńsk 3 17 1 -21 -2 

Przewóz -8 20 -9 -4 7 

Węgliniec -16 3 -31 -44 7 

Wymiarki  5 -4 -6 -13 8 

Żagań 25 6 1 8 8 

Żary  26 -6 -7 24 1 

 
 
Tabela 5. Struktura wieku ludności LGD w roku 2006 (wg GUS 2006). 

 
W strukturze wiekowej analizowanego obszaru przeważa ludność w wieku 
produkcyjnym co świadczy o korzystnym i rozwojowym potencjale demograficznym. 
Najwyższy udział tej grupy występuje w gminie Małomice i Pieńsk, a najniższy w gminie 
Przewóz.  Ludność w wieku przedprodukcyjnym kształtuje się na poziomie 19-26%, 
przy czym najwięcej jest w gminie Osiecznica a najmniej w gminie Małomice. Ludność  
w wieku poprodukcyjnym kształtuje się w przedziale 10 – 16%, przy czym najwyższy 
odsetek występuje w gminie Gozdnica, a najniższy w gminie Osiecznica.  
 
 
 

 
Gmina   

Wiek 
przedprodukcyjny 

Wiek  
produkcyjny 

Wiek  
poprodukcyjny 

Gozdnica 20,4 % 63,4 % 16,2 % 

Iłowa 20,2 % 64,1 % 15,7 % 

Małomice 19,2 % 65,0 % 15,8 % 

Osiecznica 26,0 % 63,6 % 10,4 % 

Pieńsk 21,5 % 64,9 % 13,6 % 

Przewóz 24,8 % 61,5 % 13,7 % 

Węgliniec 21,4 % 63,7 % 15,4 % 

Wymiarki  20,8 % 64,6 % 14,7 % 

Żagań 24,3 % 63,6 % 12,3 % 

Żary  22,9 % 64,6% 12,5 % 
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2.3.2 Poziom zatrudnienia i lokalny rynek pracy  

 
 Obszar LGD na przestrzeni ostatnich lat charakteryzuje się stałym spadkiem poziomu 
bezrobocia. Największy spadek odnotowano pomiędzy rokiem 2006 i 2007, kiedy  
to bezrobocie  w powiecie żagańskim spadło z poziomu 29,9 % do  23,9 % , w powiecie 
żarski   z  23,1 %  do 18,3 %,  w powiecie zgorzeleckim z poziomu 17,2 % na 12,8 %  
oraz  w powiecie bolesławieckim z 17,1 % do 13,8 %.  
 
Tabela 6. Stopa bezrobocia (wg GUS 2006 i 2007) 

 

powiatu % woj. dolnośląskie % woj. lubuskie krajowa % 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

powiat żagański 29,9 23,9 

16,6 14,6 19 15 14,5 12,00 

powiat zgorzelecki 17,2 12,8 
powiat żarski 

 
23,1 18,3 

powiat bolesławiecki 17,7 13,8 

 

Bezrobocie obniża się zgodnie z tendencjami krajowymi, także w liczbach 
bezwzględnych.    I tak pomiędzy 2004 a 2006 rokiem liczba osób bezrobotnych spadła  
o 1 882 osoby, najliczniej w gminie Żary   aż o 474 osoby, oraz gminie  Węgliniec (351) i 
Pieńsk (350).  
 
Tabela 7. Wielkość bezrobocia (wg GUS 2004-2006). 
Gmina 
 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 2004 
-2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Gozdnica 526 540 470 256 269 209 270 271 261 -56 

Iłowa 926 836 775 433 367 368 493 469 407 -151 

Małomice 740 774 654 366 398 324 374 376 330 -86 

Osiecznica 740 681 571 307 275 229 433 406 342 -169 

Pieńsk 986 865 636 490 414 279 496 451 357 -350 

Przewóz 443 401 311 186 149 83 257 252 228 -132 

Węgliniec 1139 1062 788 505 454 270 634 608 518 -351 

Wymiarki  276 277 277 120 131 120 156 146 157 + 1 

Żagań 783 771 687 353 338 308 430 433 379 -96 

Żary  1149 1026 675 546 425 239 603 601 436 -474 

 
Według danych statystycznych na obszarze LGD w 2006r zatrudnionych było ogółem  
7 261  osób przy czym pracowało więcej mężczyzn aniżeli kobiet.   
 
Tabela 8. Pracujący  (wg GUS 2004-2006). 
Gmina 
 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Gozdnica 280 251 250 140 130 133 140 121 117 

Iłowa 887 1007 1108 481 606 662 406 401 446 

Małomice 472 443 520 290 255 279 182 188 241 

Osiecznica 663 907 958 323 518 527 340 389 431 
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Pieńsk 1332  1348 1274 663 737 707 69 611 567 

Przewóz 222 293 262 120 185 145 102 108 117 

Węgliniec 1663 1719 1759 1092 1149 1190 571 570  569 

Wymiarki  419 368 364 242 187  183 177 181 181 

Żagań 318 363 336 185 234 196 133 129 140 

Żary  553 449 430 278 297 279 275 152 151 

 
Zdecydowana większość mieszkańców LGD zatrudniona jest w sektorze prywatnym. 
Sektor prywatny i publiczny ogółem reprezentuje 4 826 podmioty z  tego 4485  
to podmioty gospodarcze sektora  prywatnego. Najwięcej podmiotów zlokalizowanych 
jest na terenie gminy Żary (820) i Pieńsk (633), a najmniej w gminie Wymiarki (170)  
i Gozdnica (246). W ostatnich latach widoczny jest we wszystkich analizowanych 
gminach stały wzrost ilości podmiotów gospodarczych. Przeważają podmioty 
prowadzone przez osoby fizyczne zatrudniające do 9 osób. Małe podmioty gospodarcze 
prowadzą przede wszystkim działalność handlową, budowlaną, produkcyjną, 
transportową. 
 
Tabela 9. Podmioty gospodarcze (wg GUS 2006). 

Gmina 
 

Ogółem 
Sektor 

Publiczny 
 

Ogółem 
Sektor 

Prywatny 
 

Spółki handlowe + 
spółki handlowe z 
udziałem kapitału 

zagranicznego 

Spółdzielnie 
 

Osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
 

2006 

Gozdnica 55 246 14 1 197 

Iłowa 29 587 23 5 485 

Małomice 45 425 15 1 343 

Osiecznica 21 304 11 1 247 

Pieńsk 107 633 27 3 489 

Przewóz 17 287 16 2 258 

Węgliniec 43 537 36 2 404 

Wymiarki  9 170 6 2 141 

Żagań 12 476 42 2 413 

Żary  3 820 57 3 731 

Razem 341 4485 247 22 3708 

 

2.3.3 Rolnictwo 

 
Obszar LGD charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami do produkcji rolnej. Łagodny 
klimat i długi okres wegetacji, nizinne położenie oraz wysoko urodzajne gleby stwarzają 
świetne warunki do wysokowydajnej produkcji rolnej.  
Na terenie gmin LGD występuje znaczny areał gruntów rolnych wynoszący 4 011 440  ar 
z czego 2 971 296 ar to grunty orne. Znaczną część powierzchni gruntów aż 101 558 ar 
stanowią grunty leśne.  Największą powierzchnię gruntów rolnych ma gmina Iłowa, Żary 
i Żagań, a najmniejszą Wymiarki i Gozdnica. 
 
Jeśli chodzi o strukturę gospodarstw rolnych to aż  2 767 gospodarstw ma powierzchnię 
do 5ha co stanowi  74% ogółu gospodarstw (3720). Tylko 15 gospodarstw rolnych  
ma areał powyżej 100 ha. W ostatnich latach obserwowane jest zjawisko zwiększenia 
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liczby gospodarstw do  5 ha i zmniejszenie gospodarstw o powierzchni do 20 ha. 
Powodem jest wzrost zainteresowania osadnictwem na terenie LGD i powiększenie 
liczby działek siedliskowych. 
 
Tabela 10. Struktura gospodarstw rolnych (wg GUS 2006). 

 
Gmina  1-5 ha 5-10 ha 10-20 ha  20 -50 ha 50 –100 ha 

Powyżej 
100 ha  

 
Suma 

Gozdnica 41 10 4 0 0 0 55 

Iłowa 248 28 38 12 4 5 335 

Małomice 206 49 32 17 3 0 307 

Osiecznica 301 58 22 8 0 0 389 

Pieńsk 189 56 42 18 8 7 320 
Przewóz 200 29 16 9 3 3 260 

Węgliniec 248 33 22 7 0 0 310 

Wymiarki 134 20 7 0 5 0 166 

Żagań 218 1 75 59 16 5 374 

Żary 982 147 11 46 14 4 1 204 

 

2.2.4  Poziom wykształcenia i dostęp do edukacji 

Struktura wykształcenia ludności obszaru LGD na podstawie danych ze spisu 
powszechnego z 2002 r. przedstawia się podobnie jak na terenie innych gmin wiejskich. 
Osoby  z wykształceniem wyższym stanowią 4 % ogółu ludności, przy czy najwięcej 
osób z wyższym wykształceniem zamieszkuje gminę Osiecznica (363). Dominują osoby  
z wykształceniem zawodowym i podstawowym – 41,5%  ( w kraju 56%), szczególnie  
w grupie wiekowej 45 +. Dane te ulegają korzystnym zmianom, dzięki aspiracjom 
młodego pokolenia. Coraz więcej osób z wykształceniem średnim, kontynuuje naukę na 
łużyckiej Szkole Wyższej w Żarach a także w szkołach policealnych w Żaganiu, Żarach, 
Pieńsku. Wykształcenie średnie młodzież może uzyskać w Technikum,  Liceum 
Ogólnokształcący w Węglińcu, Żaganiu, Żarach, Pieńsku. Oferta kształcenia zawodowego 
nie zawsze dostosowana jest do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. 
 
Tabela 11. Wykształcenie ludności (wg GUS 2006) 

 
Gmina 

Wyższe  Policealne 
Średnie 

zawodowa 

Średnie 
ogólnokształ 

- cące  
Zawodowe 

Podstawowe 
Gimnazjalne 

Niepełne 
podstawowe 

Gozdnica 113 48 604 86 825 1280 

Iłowa 260 161 1284 184 1577 2736 

Małomice 160 93 932 195 1329 1993 

Osiecznica 363 167 990 149 1428 2292 

Pieńsk 239 187 1280 290 2136 3696 

Przewóz 85 41 476 100 824 1188 

Węgliniec 248 146 1314 318 2123 1466 

Wymiarki  62 39 412 34 696 896 
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Żagań 228 42 945 220 1722 2351 

Żary  312 105 1725 271 2956 3823 

Razem 2070 1029 9962 1847 15616 21721 

 

2.3.5 Aktywność organizacji pozarządowych i turystyka 

 
Na terenie gmin LGD funkcjonuje 92 organizacje pozarządowe, najwięcej w gminie Pieńsk 

(21) i Osiecznica (18). Należą do nich przede wszystkim Ochotnicze Straże Pożarne, Kluby 

Sportowe, Stowarzyszenia społeczne, Stowarzyszeń branżowych, Koła Gospodyń Wiejskich  

i Towarzystwa Promujące Region. Dużą aktywność wykazują kluby lub zespoły sportowe 

oraz Ochotnicze Straże Pożarne, które integrują większe grupy osób zorganizowane w 

działania sportowe lub przeciw pożarnicze.   

Zdecydowanie brakuje organizacji działających na rzecz rozwoju miejscowości, wspólnot 

lokalnych czy stowarzyszeń branżowych. Nie ma organizacji realizujących projekty lub 

programy ze środków UE.  

Główne źródła zasilania organizacji to dotacje ze strony Urzędów Gmin. Liderzy i osoby 

zaangażowane potrzebują wsparcia szkoleniowego i merytorycznego.  

 Wykaz organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie LGD znajduje się  

w Załączniku nr 9 do niniejszej strategii. 

 

Bory Dolnośląskie, pomimo potencjału jaki posiada, nie jest regionem turystycznym. Wpływ 

na to mają głównie podziały administracyjne i lokalizacja w Borach poligonów wojskowych. 

Jednak lokalne samorządy i organizacje od kilku lat podejmują działania związane  

ze rozwojem turystyki. Powstały liczne szlaki rowerowe, w formie pętli lokalnych, w gminie 

Wymiarki, Iłowa, Osiecznica, Pieńsk czy Węgliniec. Powstało sześć ścieżek dydaktycznych 

prezentujących walory przyrodnicze tego obszaru, m.in., „Dolina Szyszyny” czy „Przy 

wiacie”. Coraz większe zainteresowanie mieszkańców rekreacją konną powoduje 

powstawanie coraz większej ilości ośrodków jeździeckich, oferujących rekreację konną, 

przejażdżki bryczką czy hipoterapie (np. Agroturystyka „U Jasinka” ). Powstało w Borach 

kilkanaście gospodarstwa agroturystycznych, m.in. A. i M. Czajkowscy w Bogumiłowie, 

„Jagoda” w Czerwonej Wodzie, „Agro Relax” w Bronowcu, „Natalia” w Chichach, 

„Borowik” w Ołoboku, którzy obserwują z roku na rok coraz większe zainteresowanie 

turystów tym terenem. Na terenie Borów rozwinięta jest również turystyka biznesowa, która  

opiera się głównie Centrum Konferencyjno-Hotelowe „Zamek Kliczków” w gminie 

Osiecznica i „Rezydencja Janków” w Iłowej. Rzeki tego terenu, Kwisa, Bóbr i Nysa Łużycka, 

wykorzystywane są również przez miłośników kajakarstwa. Jednak brak infrastruktury 

turystycznej w chwili obecnej uniemożliwia rozwój tej formy turystyki. Ważną formą 

turystyki jest też turystyka sentymentalna dawnych mieszkańców tych terenów. 

2.4 Specyfika obszaru 

2.4.1 Specyfika geograficzna i środowiskowa 

LGD Bory Dolnośląskie położona jest w zachodniej części Polski na terenie dwóch 
województw: dolnośląskiego i lubuskiego oraz na terenie czterech powiatów: 
bolesławieckiego, zgorzeleckiego, żarskiego i żagańskiego. LGD obejmuje swoim 
zasięgiem środkową i zachodnią część Borów Dolnośląskich, które należą do jednego  
z najbardziej zwartych kompleksów leśnych w Europie Środkowej o powierzchni ok. 
170 tys. ha. Średnia lesistość dziesięciu gmin wchodzących w skład LGD wynosi blisko 
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70 % a zaludnienie wynosi 51 mieszkańców na km2. Cały obszar położony jest  
w dolinach trzech rzek: Bobru, Kwisy i Nysy Łużyckiej i posiada łagodny klimat. Okres 
wegetacyjny wynosi 220 dni. Na terenie gmin Borów Dolnośląskich znajdują się liczne 
złoża kruszywa naturalnego, glin ceramicznych i węgiel brunatny. Gleby przeważają 
klasy V i VI. Obszar posiada wysokie walory przyrodnicze. Wyznaczono cztery obszary 
Natura 2000, cztery rezerwaty przyrody, jeden park krajobrazowy i pięć obszarów 
chronionego krajobrazu. Na terenach leśnych znajdują się cenne przyrodniczo 
torfowiska, które jednak z uwagi na swoje położenie na terenach leśnych  
i poligonowych, nie do końca zostały zbadane.  
Duża lesistość, wysokie walory przyrodnicze, niewykorzystany potencjał rzeki Kwisy  
i Bóbr,  to główne elementy na których będzie bazowało szereg działań zaplanowanych 
w LSR i które przyczynią się do rozwoju tego obszaru. Doposażenie infrastruktury 
turystycznej i powstanie usług około turystycznych, uzupełni brakujący element tego 
terenu i z pewnością zachęci turystów do przyjazdu w Bory Dolnośląskie. 

2.4.2 Specyfika historyczna i kulturowa 

Lasy, które na tym terenie rosną od zamierzchłych czasów, miały również wpływ  
na historię tych ziem. W XII w zasiedlane były przez plemiona Dziadoszan, Bobrzan  
i Bieżuńczan.  W czasach średniowiecza ludność głównie zajmowała się bartnictwem, 
węglarstwem, smolarstwem, rybołówstwem i łowiectwem. Rozwinęło się również  
na tych terenach  hutnictwo żelaza i szklarstwo. Odkrycie bogatych złóż ceramicznych 
spowodowało powstanie znanego na całą Europę fabryk porcelany w Parowej  
i Gozdnicy. Tradycje szklarskie i ceramiczne do dziś są utrzymywane poprzez działające 
huty szkła (w Wymiarkach i Pieńsku) oraz słynne zagłębie ceramiczne w Parowej 
(gmina Osiecznica). Obszar Borów Dolnośląskich był miejscem ścierania się wpływów 
śląskich i łużyckich. W XVIII w. Bory znajdują się pod panowanie śląskim a już w XIX w. 
przechodzą pod panowanie pruskie. Pamiątką burzliwych czasów są liczne zamki, 
pałace i dwory znajdujące się na terenie Borów. Część zabytków udało się 
odremontować i w chwili obecnej pełnią funkcje społeczne i turystyczne (Zamek 
Kliczków, Pałac w Iłowej, Rezydencja Janków w Iłowej, Pałac w Chichach). W okresie 
powojennym w wyniku akcji „Wisła” na miejsce wysiedlonej ludności niemieckiej 
przybyli przesiedleńcy z Kresów Wschodnich, osadnicy wojskowi, reemigranci polscy  
z Bośni-Hercegowiny, Francji, Belgii oraz Czechosłowacji, Łemkowie, Bojkowie  
i Ukraińcy, wysiedleni z Polski południowo-wschodniej, a nawet uchodźcy greccy  
i macedońscy. Różnorodność kultur i tradycji przez lata miała wpływ na kształtowanie 
się specyficznego charakteru tego obszaru.  Do dnia dzisiejszego kultywowana jest 
tradycja wielu kultur. Dostępne są produkty kuchni łemkowskiej i jugosłowiańskiej  
a na lokalnych imprezach zobaczyć można np. Zespół Górali Czadeckich ze Złotnika (gm. 
Żary). 

2.4.3 Specyfika społeczna i gospodarcza 

Zasoby Borów Dolnośląskich do dnia dzisiejszego kształtują gospodarkę na tym terenie. 
Liczne zakłady ceramiczne i huty szkła, tartaki, cegielnie, zakłady usług leśnych do tej 
pory funkcjonują i zatrudniają mieszkańców tych terenów. Rolnictwo, ze względu na 
znaczną lesistość i słabą bonitację gleb, nie stanowi wiodącego sektora gospodarki. 
Zdecydowana większość mieszkańców LGD zatrudniona jest w sektorze prywatnym. 
Sektor prywatny i publiczny ogółem reprezentuje 4 826 podmioty z  tego 4485  
to podmioty gospodarcze sektora  prywatnego. W strukturze wiekowej mieszkańców 
LGD przeważa ludność w wieku produkcyjnym co świadczy o korzystnym i rozwojowym 
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potencjale demograficznym. Na terenie gmin LGD funkcjonuje blisko 100 organizacji 

pozarządowe. Należą do nich przede wszystkim Ochotniczej Straży Pożarnej, Kluby 

Sportowe, Stowarzyszenia społeczne, Stowarzyszeń branżowe, Koła Gospodyń Wiejskich  

i  Towarzystwa Promujące Region. Dużą aktywność wykazują kluby lub zespoły sportowe 

oraz Ochotnicze Straże Pożarne, które integrują większe grupy osób zorganizowane  

w działania sportowe lub przeciw pożarnicze.   

Zdecydowanie brakuje organizacji działających na rzecz rozwoju miejscowości, wspólnot 

lokalnych czy stowarzyszeń branżowych. Mało jest organizacji realizujących projekty  

lub programy ze środków UE.  

Główne źródła zasilania organizacji to dotacje ze strony Urzędów Gmin. Liderzy i osoby 

zaangażowane potrzebują wsparcia szkoleniowego i merytorycznego.  

3. Analiza SWOT dla obszaru objętego Lokalną Strategią 
Rozwoju; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 
 
SWOT to angielki skrót pochodzący od nazw: strenght – siły, weaknessses – słabości, 
opprtunities – szanse, threats – zagrożenia. Analiza SWOT umożliwia przeprowadzenie 
analizy zasobów zasobów wewnętrznych (teraz obecnie). Stawiając na mocne strony  
i wykorzystując szanse skutecznie można niwelować słabości i unikać zagrożeń. Analiza 
SWOT w Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Dolnośląskich jest techniką porządkującą 
informacje dotyczące zasobów tego obszaru.  Została wykonana na podstawie informacji 
uzyskanych w diagnozie. Dotyczy całego spektrum zagadnień gospodarczych, 
środowiskowo-przyrodniczych, kulturowych i społecznych tego obszaru. Uczestnicy 
warsztatów wykorzystali przeprowadzoną analizę SWOT do sformułowania celów 
strategii oraz przedsięwzięć.  
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 
 Położenie przygraniczne i przy trasie A4 
 Duża lesistość obszaru 
 Bogactwo runa leśnego (grzyby, jagody 

itp.)  
 Wysokie walory przyrodnicze (obszary 

Natura 2000, rezerwaty, obszary 
chronionego krajobrazu, park 
krajobrazowy) 
 Zasoby żwiru, piasków, glin, węgla 

brunatnego 
 Dziedzictwo historyczne regionu –

zabytki, parki i tradycje (legendy, 
podania, miejsca historyczne, miejsca 
kultu)  
 Dobrze rozwinięta sieć hydrologiczna 

(rzeki, stawy, źródła) 
 Współpraca niektórych gmin, 

stowarzyszeń z partnerami z innych 
powiatów i z organizacjami niemieckimi 
 Dobre warunki do rozwoju turystyki 

rowerowej, konnej i kajakowej  

 
 Niedostateczny stan dróg  
 Zbyt mała ilość gospodarstw 

agroturystycznych 
 Niski poziom infrastruktury 

turystycznej (sieć szlaków i atrakcji 
słabe oznakowanie i wyposażenie) 
 Brak bazy związanej z obsługą turystyki 

(noclegi, gastronomia, wypożyczalnie 
sprzętu) 
 Niski poziom wykształcenia i 

znajomości języków obcych 
 Brak konkurencyjności w handlu  
 Kierunki kształcenia zawodowego nie 

przygotowują do potrzeb regionu 
 Niska świadomość możliwości 

pozyskiwania środków 
 Niewystarczający poziom infrastruktury 

ochrony środowiska (kanalizacja, 
odpady) 
 Zaniedbany i zanieczyszczony teren 

(odpady, wyrobiska) 
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 Duża liczba zespołów ludowych 
 Dużo nieużytków do wykorzystania  
 Strefy ekonomiczne (Żary , Gmina 

Węgliniec – Nowogrodziec)     
 Zorganizowana struktura LGD     
 Lokalne i regionalne imprezy związane z 

Borami  
 Różnorodność kulturowa związana z 

ludnością napływową  
 Wzrost poziomu wykształcenia 

mieszkańców 
 Różnorodność produktów lokalnych z 

Borów Dolnośląskich (spożywcze i 
rękodzielnicze) 
 

 

 Niska aktywność społeczna i zawodowa 
mieszkańców regionu  
 Słaba współpraca nadleśnictw w 

działaniach turystycznych (szlaki 
turystyczne) 
 Odpływ młodzieży i migracje za pracą  
 Uboga oferta skierowana dla młodzieży i 

dzieci i dorosłych (czas wolny) 
 Brak wzajemnej wymiany informacji o 

podejmowanych działaniach 
 Niewystarczająca promocja obszaru 
 Niewystarczająca ochrona obiektów 

zabytkowych 
 Brak mechanizmów wspierania 

przedsiębiorczości i rozwoju 
partnerstwa 
 Słabo rozwinięty sektor organizacji 

pozarządowych (społecznicy bez 
umiejętności pozyskiwania środków) 

SZANSE 
 

ZAGROŻENIA 

 Nawiązanie współpracy między gminami 
(stowarzyszenia, fundacje, organizacje) 
 Możliwość wykorzystania funduszy UE 
 Umiejscowienie przygraniczne: przejścia 

graniczne, rynki zbytu 
 Wzrost zainteresowania aktywnym 

wypoczynkiem na terenach wiejskich 
 Napływ turystów zagranicznych i 

krajowych 
 Tworzenie nowych miejsc pracy 

związanych z turystyką  
 Zrównoważone w wykorzystaniu 

środowiska naturalnego (energia 
odnawialna, drewno) 
 Promocja produktów regionalnych i 

lokalnych odtwarzanie „zapomnianych” 
zawodów i usług 
 Modernizacja drogi A4 i innych dróg 
 Wzrastająca aktywność społeczna 
 Wykorzystanie synergii różnych 

projektów i programów regionalnych na 
obszarze LGD 
 

 Ograniczenia dot. rozwoju turystyki  
 Zbyt intensywna eksploatacja lasów 
 Niski przyrost naturalny. Odpływ 

młodzieży i ludzi wykształconych. 
 Niskie zaangażowanie mieszkańców w 

rozwój regionu, lokalność wielu działań 
 Likwidacja placówek służących 

społeczeństwu (np. kolej, poczta, 
autobusy) 
 Biurokracja w instytucjach mających 

wpływ na realizację LSR 
 Brak animatorów społecznych  
 Marginalizacja obszarów wiejskich 

społeczna i demograficzna 
 Brak trwałości projektów po 

zakończeniu finansowania 
 Trudności w zdobywaniu środków 

unijnych 
 Zbyt  mało dobrych rozwiązań prawnych  
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Wnioski z przeprowadzonej analizy SWOT 
 
Obszar LGD Bory Dolnośląskie posiada swoje niewątpliwe atuty związanie z zasobami 
przyrodniczymi. Bory to jedyny tak zwarty obszar kompleksów leśnych Europy 
Środkowej posiadający wysoki potencjał siedliskowy i gatunkowy (duża ilość gatunków 
chronionych, ostoja przyrody SOOS i OSOP w ramach sieci Natura 2000). Niestety obszar 
ten do dziś nie jest wystarczająco zbadany przez przyrodników i są tu ustanowione 
jedynie 4 rezerwaty i kilkanaście użytków ekologicznych. To niewątpliwie słabość tego 
obszaru ponieważ brak danych inwentaryzacyjnych uniemożliwia ochronę wielu 
cennych siedlisk.  
Zasoby przyrodnicze i zwarte kompleksy leśne to niewątpliwie szansa na rozwój 
turystyki i agroturystyki na tym obszarze. W chwili obecnej infrastruktura turystyczna 
jest bardzo rozproszona i mimo bezpośredniej bliskości granicy słabo rozwinięta. 
Różnorodna oferta turystyczna może w przyszłości ściągnąć wielu odbiorców krajowych 
i zagranicznych poszukujących ciszy, spokoju, dobrej kierunkowej oferty i możliwości 
zakupu produktów lokalnych.  
Produkty lokalne od wielu wieków związane z tym regionem (ceramika, szklarstwo, 
kulinarna) wymagają jedynie promocji pod wspólną marką Borów Dolnośląskich. Jest to 
szansa nie wymagająca ogromnych nakładów finansowych a jedynie współpracy 
lokalnych przedsiębiorców, usługodawców turystycznych i gospodarstw rolnych. Mocną 
stroną są również walory kulturowe związane z bogatą historią tych ziem. Ciekawe 
wyeksponowanie atrakcji oraz imprezy regionalne mogą stać się magnesem dla 
turystów z Dolnego Śląska, Lubuszczyzny i niemieckich regionów przygranicznych. 
W przyszłości może to być także rejon osiedlania się ludności z miast. Już obecnie dzięki 
walorom przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym wiele osób wykupuje ziemię lub 
działki rekreacyjne. 
Mocną stroną jest doskonałe położenie gmin pomiędzy dwoma komunikacyjnymi 
korytarzami transportowymi biegnącymi do przejść granicznych w Olszynie i Zgorzelcu. 
Na terenie  analizowanych gmin funkcjonuje jedno przejście graniczne w Przewozie ale 
planowane są kolejne: drogowe Sobolice-Lodenau i kolejowe  Sanice-Steinbach. Miejsca 
te w przyszłości koncentrować będą aktywność gospodarczą mieszkańców  
i inwestorów.  
Bardzo ważne jest wykorzystanie także atutów związanych z rolnictwem. To nadal 
źródło utrzymania wielu mieszkańców małych śródleśnych miejscowości wiejskich. 
Pomimo słabych gleb, dużego rozdrobnienia i ekstensywnej gospodarki rolniczej 
mieszkańcy w przyszłości mogą się utrzymać prowadząc gospodarstwa agroturystyczne 
i ekologiczne, wytwarzać produkty lokalne, rzemiosło i rękodzieło. Szansą jest 
rozwinięcie małej infrastruktury przetwórczej której obecnie nie ma. Podobnie z 
pozyskiwaniem runa leśnego, które od stuleci utrzymuje ludzi na tych ziemiach. Brak 
przetwórstwa powoduje, że cenny leśny surowiec nie przetwarzany na miejscu trafia 
poza region nie stanowiąc ważnej gałęzi lokalnej gospodarki.  
Zdecydowaną słabością na obszarach wiejskich jest również niski poziom wykształcenia 
szczególnie osób w wieku produkcyjnym; mieszkańcy wsi nie posiadają odpowiednich 
kwalifikacji potrzebnych i poszukiwanych w regionie. W okolicznych miastach 
powiatowych funkcjonuje tylko jedna uczelnia Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w 
Żarach, co daje zbyt skromne możliwości na zdobywanie wykształcenia przez ludzi 
młodych. Stąd też ucieczka tej grupy wiekowej do dużych miast  i zagranicę.  
Nakłada się na to malejący potencjał demograficzny związany z migracją i ujemnym 
przyrostem naturalnym w niektórych gminach LGD. Szansą jest zatrzymanie odpływu 
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ludzi młodych, osadnictwo rekreacyjne i na stałe ludzi z okolicznych miast. Te tendencje 
już są zauważalne w gminach zlokalizowanych wokół Żagania, Żar i Bolesławca. 
Analizowane gminy mają ogromny, jedyny w swoim rodzaju potencjał środowiskowy, 
kulturowy, gospodarczy i społeczny. Nawet niewielkie wsparcie umożliwiające 
integrację ludzi, branż i ofert w ramach Borów Dolnośląskich może być dobrym 
impulsem do rozwoju społeczności wiejskich i lokalnej gospodarki.  
 
 



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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZJA 

1. Cel ogólny- Lepsze wykorzystanie 

potencjału przyrodniczego i 

kulturowego w rozwoju regionu 
 

1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowo- rekreacyjnej 

I Przedsięwzięcie 

Bory Dolnośląskie – kraina tradycji i 

wyjątkowej przyrody  

2. Cel ogólny - Wzrost miejsc pracy na 

obszarach wiejskich 
 

 3. Cel ogólny-  Wzrost kapitału 

społecznego w Borach Dolnośląskich 
 

 

1.2 Promocja regionu Borów 

Dolnośląskich 

1.3 Ochrona potencjału przyrodniczo – 

historycznego  Borów Dolnośląskich 

2.1 Sieciowanie producentów, 

usługodawców i wytwórców 

produktów lokalnych 

2.2 Rozwój mikroprzedsiębiorczości i 

wsparcie firm usługowych 

2.3Różnicowanie działalności w 

gospodarstwach rolnych 

II Przedsięwzięcie 

 Znane produkty z Borów 

Dolnośląskich 

- odnowa i rozwój wsi  

- małe projekty  

- różnicowanie w kierunku  

   nierolniczym  

- mikroprzedsiębiorczość  

- funkcjonowanie LGD  
 

3.1 Integracja grup społecznych i gmin na 

obszarze Borów Dolnośląskich 

3.3 Rozwój współpracy partnerskiej 

3.2 Zwiększenie lokalnej aktywności 

III Przedsięwzięcie 

Partnerstwo dla aktywizacji społecznej 

Borów Dolnośląskich 

 

- odnowa i rozwój wsi  

- małe projekty  

- różnicowanie w kierunku  

   nierolniczym  

- mikroprzedsiębiorczość  

- funkcjonowanie LGD  
 

- odnowa i rozwój wsi  

- małe projekty  

- różnicowanie w kierunku  

   nierolniczym  

- mikroprzedsiębiorczość  

- funkcjonowanie LGD  
 



1. Cel ogólny: Lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego w 
rozwoju regionu 

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia 
 Bory Dolnośląskie Kraina tradycji i wyjątkowej przyrody  

 
1.1 Rozwój 
infrastruktury 
turystycznej, 
sportowo- 
rekreacyjnej 

 Tworzenie sieci szlaków  (szlaki rowerowe, konne, 
piesze, parków i ogrodów, tablice, oznakowanie itp.) 

 Rozwój szlaku łączącego region Bory Dolnośląskie jako 
szlaku dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego 

 Tworzenie i doposażenie ścieżek dydaktycznych 
(projekty, oznakowanie, tablice  itp.) 

 Wsparcie bazy sportowo-rekreacyjnej (boiska wiejskie, 
place zabaw i inne) 

 Wsparcie rekreacyjnego zagospodarowania zbiorników 
i cieków wodnych  

 Budowa, odtwarzanie małej infrastruktury w terenie  
( miejsca postojowe, punkty widokowe, wiaty, miejsca 
do biwakowania) 

 Rozwój bazy noclegowej, gastronomicznej i usługowej 
 Tworzenie i rozwój punktów informacji turystycznej, 

stworzenie miejsc łączących usługi informacyjne ze 
sprzedażą produktów lokalnych  

 Wsparcie bazy związanej z rekreacją konną i turystyką 
kajakową 

 Organizacja kursów i szkoleń dla przewodników 
turystycznych i pracowników branży turystycznej 
 

 
 

1.2 Promocja 
regionu Borów 
Dolnośląskich 

 Kampania promująca Bory Dolnośląskie- koncepcja 
wraz z systemem identyfikacji wizualnej i 
przygotowaniem materiałów o Borach Dolnośląskich 

 Stworzenie ofert turystycznych dla określonych grup 
odbiorców: turystyka aktywna turystyka dziedzictwa, 
ekoturystyka, agroturystyka i inne 

 Realizacja kampanii promocyjnej w mediach 
 Udział w targach, jarmarkach oraz imprezach 

regionalnych i zagranicznych 
 Wsparcie imprez wiodących dla regionu oraz lokalnych 

imprez promujących przyrodę, kulturę i specyfikę 
Borów Dolnośląskich 

 Wdrażanie wspólnego systemu wizualizacji (tablice 
informacyjne, oznakowanie) 

 Wdrażanie wspólnego kalendarza imprez 
 Branżowe sieciowanie określonych ofert 

(gospodarstwa agroturystyczne, itd.) 
 Budowanie marki i wizerunku Borów Dolnośląskich 

(opracowanie stosownych dokumentów i analiz, 
badania marketingowe itp.) 
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 Sieciowanie produktu turystycznego i stworzenie 
koncepcji markowych produktów turystycznych 
Regionu Borów Dolnośląskich  

 
 
 

1.3 Ochrona 
potencjału 
przyrodniczo – 
historycznego  
Borów 
Dolnośląskich 

 Renowacja i remonty zabytków przeznaczonych na cele 
społeczne, kulturowe, turystyczne, adaptacja na 
podobne cele zabytków kultury przemysłowej 

 Koncepcje odnowy miejscowości o istotnym znaczeniu 
dla zachowania dziedzictwa regionu 

 Oznakowanie i wyeksponowanie zabytków będących 
lokalnymi atrakcjami  

 Wdrażanie Programu Edukacji Regionalnej w 
placówkach szkolnych  i innych ośrodkach pracujących 
z dziećmi i młodzieżą 

 Tworzenie i rewitalizacja parków na terenie LGD 
 Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych 
 Edukacja dot. Natury 2000, zachowań proekologicznych 
 Wsparcie w tworzeniu lokalnych muzeów, izb 

regionalnych, ekomuzeów i skansenów 
 Opracowanie i rozpropagowanie w placówkach 

oświatowych  oraz innych ośrodkach i instytucjach 
materiałów informacyjnych i edukacyjnych dot. regionu 
Bory Dolnośląskie 

 Doposażenie i wsparcie w działaniu zespołów 
ludowych, śpiewaczych i muzycznych z terenu 
LGD(wyjazdy, stroje, instrumenty muzyczne itp.)  

 Kultywowanie miejscowych obrzędów, tradycji i 
obyczajów oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła 
charakterystycznych dla regionu 

 Organizacja sesji popularno naukowych 
 Przygotowanie i druk materiałów dot. walorów 

przyrodniczych i kulturowych LGD (publikacje, 
opracowania, ulotki, mapy itp.) 

 Wsparcie dla urządzenia terenów zielonych i małej 
architektury 

 Powołanie Form Dziedzictwa Kulturowego i 
Przyrodniczego przy LGD 
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Opis przedsięwzięć: 
Przedsięwzięcie I - Bory Dolnośląskie Kraina tradycji i wyjątkowej przyrody   
 
Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 

 Celu ogólnego 1 „Lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego  
i kulturowego w rozwoju regionu” 

 Celu szczegółowego 1.1 „Rozwój infrastruktury turystycznej, sportowo- 
rekreacyjnej” 

 Celu szczegółowego 1.2 „Promocja regionu Borów Dolnośląskich” 
 Celu szczegółowego 1.3 „Ochrona potencjału przyrodniczo – historycznego  

Borów Dolnośląskich” 
 
Uzasadnienie przedsięwzięcia i celu ogólnego (okres realizacji 2009-2013): 
Największym walorem LGD jest obszar Borów Dolnośląskich – największy zwarty 
kompleks leśny Europy Środkowej. Wysoki wskaźnik lesistości (ok. 70 %) i niskie 
zaludnienie (51 os na km2) wskazują na obszar idealny do uprawiania turystki  
i wypoczynku weekendowego. Wyznaczone obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, 
obszary chronionego krajobrazu i użytki ekologiczne wskazują na wysokie walory 
przyrodnicze. Różnorodność kulturowa mieszkańców tych terenów, związana  
z ludnością napływową z różnych część Europy uzupełnia wyjątkowy obraz tego terenu. 
Niestety wojewódzki podział administracyjny Borów Dolnośląskich na część północną  
i południową ogranicza szanse wykorzystania potencjału tego obszaru. W ramach LSR 
zaplanowano działania związane z zachowaniem potencjału  przyrodniczo-
historycznego tych terenów, rozwojem infrastruktury turystycznej oraz  z promocją 
regionu Bory Dolnośląskie 
 
Cel szczegółowy 1.1 „ Rozwój Infrastruktury turystyczno, sportowo, rekreacyjnej” 
Na terenie Borów Dolnośląskich infrastruktura turystyczna zlokalizowana jest 
punktowo. Znajdują się liczne pętle lokalne szlaków rowerowych w gminie Pieńsk, 
Węgliniec, Iłowa, Wymiarki czy Osiecznica. Funkcjonuje kilka gospodarstw 
agroturystycznych i kilka hoteli czy zajazdów, nastawionych bardziej na przejezdnego 
lub biznesowego turystę. W roku 2007 rozpoczęto pracę nad zaprojektowaniem szlaku 
rowerowego, łączącego gminy LGD oraz regionalny szlak konny. Duża liczba nadleśnictw 
działających na tym terenie i czynne poligony wojskowe, opóźniają prace konsultacyjne. 
W ramach LSR zaplanowano działania służące rozwojowi infrastruktury turystyczno-
sportowo-rekreacyjnej. Przewidziano doposażenie w tablice i wyznaczenie sieci szlaków 
rowerowych, konnych, parków i ogrodów oraz ścieżek dydaktycznych. Docelowo 
planowane jest utworzenie szlaku dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tzw. 
„zielonego szlaku” w ramach europejskiej Siecie Greenways. Przewidziano również 
wsparcie bazy turystyczno-sportowej, budowę i odtwarzanie małej infrastruktury 
turystycznej w terenie, wsparcie rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej,  tworzenie 
i rozwój punktów informacji turystycznej, wsparcie turystyki konnej i kajakowej. 
Niezapomniano też o szkoleniach i kursach dla przewodników turystycznych  
i pracowników branży turystycznej. 
 
Cel szczegółowy 1.2 „Promocja regionu Borów Dolnośląskich” 
Bory Dolnośląskie, przez swoje położenie na terenie dwóch województw oraz 
lokalizację na swoim terenie poligonów w Żaganiu i Świętoszowie, brak promocji 
regionu jako „BORY DOLNOŚLĄSKIE” nie są postrzegane jako obszar turystyczny. 
Dopiero LGD Bory Dolnośląskie podjęła działania związane z sieciowaniem 



 Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Bory Dolnośląskie”  

 59 

usługodawców i promowanie tego regionu. W ramach Strategii zaplanowanie działania 
związane z budowaniem Marki i wizerunku Borów Dolnośląskich, przeprowadzenia 
kampanii promującej region, wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych, 
wsparcie imprez regionalnych oraz udział w targach i jarmarkach. 
 
Cel szczegółowy 1.3 „Ochrona potencjału przyrodniczo – historycznego  Borów 
Dolnośląskich” 
Potencjał przyrodniczy Borów, ogromna lesistość tego terenu, wielokulturowość 
zamieszkałej ludności, tradycje szklarskie i ceramiczne, zabytkowe pałace, zamki  
i kościoły są spuścizną, która pozostawili nam nasi przodkowie. Rolą LGD jest teraz 
ochrona potencjału przyrodniczo-historycznego tego terenu. Zaplanowano renowację  
i ochronę zabytków wraz z ich oznakowaniem i lepszym udostępnieniem dla turystów, 
doposażenie i wsparcie lokalnych ekomuzeów i izb historycznych oraz zespołów 
ludowych, przygotowanie i druk materiałów informacyjnych, szkolenia, prelekcje, 
pokazy. Przewidziano również kontynuację działań dot. Programu Edukacji Regionalnej 
prowadzonego w placówkach szkolnych w Borach Dolnośląskich. Planuje się powołanie 
Forum Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego, które pełnić będzie funkcję doradczo-
opiniotwórczą przy LGD. 
 
Grupy docelowe beneficjentów :  
Rolnicy, przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w turystykę, samorządy  
i jednostki im podległe, organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, związki 
wyznaniowe, mieszkańcy i członkowie LGD.   
 
Lista rekomendowanych operacji : 
 

Operacje Minimalna ilość 
operacji 

Preferowany zakres operacji 

Odnowa i 
rozwój wsi 

 
 

5 

 budowa, przebudowa lub remont  infrastruktury 
turystycznej oraz ścieżek, szlaków, miejsc rekreacji 
obiektów sportowych  

 urządzenie i porządkowanie terenów zielonych, 
parków lub różnych miejsc wypoczynku  

 budowa, przebudowa lub remont obiektów na cele 
promocji lokalnych produktów i usług, 

 rewitalizacja budynków  zabytkowych użytkowanych 
na cele publiczne, obiektów małej architektury, 
konserwacja pomników historycznych i miejsc 
pamięci, odnawianie elewacji i dachów w zabytkowych 
budynkach sakralnych i cmentarzy 

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

 zakup towarów służących kultywowaniu tradycji i 
tradycyjnych zawodów  

 zagospodarowanie cieków i zbiorników do rekreacji 
 zakup sprzętu, materiałów, usług służących realizacji 

operacji 
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Małe projekty 30 

 budowa, odbudowa oznakowanie małej 
infrastruktury turystycznej, 

 utworzenie, modernizacja bazy informacji 
turystycznej, stron www, publikacji 

 organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, 
sportowych, 

 oznakowanie, zachowanie, odtworzenie, 
zabezpieczenie cennego dziedzictwa przyrodniczego, 
krajobrazowego, kulturowego 

 szkolenie i inne przedsięwzięcia edukacyjne i 
warsztatowe dla mieszkańców 

 promocja lokalnej twórczości kulturalnej z 
wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa 

 kultywowanie tradycji , tradycyjnych zawodów, 
rzemiosła  

 odbudowa, odnowienie, oznakowanie budowli, 
obiektów zabytkowych wraz z odnowieniem dachów 
i elewacji 

 remont i wyposażenie muzeów 
 inicjowanie powstania, przetwarzania, 

wprowadzenia na rynek produktów i usług opartych 
o lokalne dziedzictwo 

 wykorzystanie energii odnawialnych w celu 
poprawienia prowadzenia działalności kulturowej 

Różnicowanie w 
kierunku 

działalności 
nierolniczej 

8 

 wsparcie rzemiosła lub rękodzielnictwa 
 usługi turystyczne 
 usługi budowlane 
 przetwórstwo produktów rolnych i leśnych,  
 sprzedaż hurtowa lub detaliczna, magazynowanie 

towarów 
 inne określone w działalności osi 3 Leader wynikające 

z potrzeb i celów LSR 
 usługi związane ze sportem, rekreacją i 

wypoczynkiem 

Tworzenie i 
rozwój mikro 

przedsiębiorstw 
6 

 wsparcie rzemiosła lub rękodzielnictwa 
 usługi turystyczne 
 usługi budowlane  
 przetwórstwo produktów rolnych i leśnych,  
 sprzedaż hurtowa lub detaliczna, magazynowanie 

towarów 
 inne określone w osi 3 Leader wynikające z potrzeb i 

celów 

Funkcjonowanie 
LGD 

 

  szkolenia, animowanie społeczności 
 badania i analizy potencjału przyrodniczo – 

historycznego dotyczące turystyki 
 studia i plany wykonalności dla przedsięwzięć 

turystycznych, 
 wydarzenia i wydawnictwa o charakterze 

promocyjnym 
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Wskaźniki realizacji Przedsięwzięcia I – „Bory Dolnośląskie – kraina tradycji  
i wyjątkowej przyrody” oraz celu ogólnego 1 i celów szczegółowych 1.1, 1.2 i 1,3 

Wyszczegól-
nienie 

Opis 
 

Wskaźniki realizacji 
przedsięwzięcia                                     

i celów LSR 

Źródła 
weryfikacji 

Cel ogólny 

1. Lepsze 
wykorzystanie 
potencjału 
przyrodniczego i 
kulturowego w 
rozwoju regionu 

Wskaźniki oddziaływania: 
- poprawa stanu obiektów 
zabytkowych, 
- wzrost poziomu wiedzy                       
i świadomości mieszkańców  

Dane w 
siedzibie LGD 
(gromadzenie 
dokumentacji                 
i badania 
ankietowe) 

Cele 
szczegółowe 

1.1.Rozwój 
infrastruktury 
turystycznej, 
sportowo-
rekreacyjnej  
 
1.2.Promocja regionu 
Bory Dolnośląskie 
 
1.3.Ochrona 
potencjału 
przyrodniczo-
historycznego Borów 
Dolnośląskich 
 

Wskaźniki rezultatu: 
- Ilość działań na rzecz 
promocji obszaru Borów 
Dolnośląskich 
 (min. 25 do 2012r.), 
- Ilość doposażonych 
obiektów w sprzęt i inf.. 
turystyczną (min. 5 do 
2012r.), 
 - ilość imprez lokalnych i 
regionalnych 
przedstawiających specyfikę 
regionu (min. 12 do 2012r.), 
- ilość zorganizowanych 
warsztatów i szkoleń (min. 4 
dla co najmniej 90 osób do 
2012r.), 
  
 

Dane w 
siedzibie LGD   
(dane z j.s.t, 
organizacji, 
instytucji) 

Działania 
PROW 

Odnowa wsi 
Wskaźniki produktu: 
min. 5 zrealizowane operacje 

Dokumentacja            
w j.s.t. i 
siedzibie LGD 

Małe projekty 
Wskaźniki produktu: 
min. 30zrealizowanych 
operacji 

Dokumentacja            
w siedzibie 
LGD 

Różnicowanie                     
w kierunku 
działalności 
nierolniczej 

Wskaźniki produktu: 
min. 8 zrealizowanych 
operacji 

Dokumentacja            
w j.s.t. i 
siedzibie LGD 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

Wskaźniki produktu: 
min. 6 zrealizowanych 
operacji 

Dokumentacja            
w j.s.t. i 
siedzibie LGD 

Funkcjonowanie LGD 

Wskaźniki rezultatu: 
- udział w min. 5 targach 
promocyjnych do 2012 r.., 
- ilość wydanych materiałów 
promocyjno-informacyjnych 
(min. 20000 egz do 2012r.), 
- ilość opracowanych 

Dokumentacja            
w siedzibie 
LGD 
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dokumentów, badań i analiz 
(min. 5 do 2012r.), 
egzemplarzy do 2012r., 
- organizacja min. 7 
wydarzeń promocyjnych do 
2012r.  

 
 
2. Cel ogólny: Wzrost miejsc pracy na obszarach wiejskich 
Cele szczegółowe Przedsięwzięcia 
 Znane produkty z Borów Dolnośląskich 
2.1 Sieciowanie 
producentów, 
usługodawców i 
wytwórców produktów 
lokalnych 

  Opracowanie i wdrożenie Marki Lokalnej Borów 
Dolnośląskich  oraz rejestracja znaku w Urzędzie 
Patentowym 

 Opracowanie wspólnej oferty producentów i 
wytwórców 

 Zarządzanie Marką Lokalną i powołanie Kapituły 
 Rozwój Bazy danych o producentach produktów 

lokalnych 
 Prowadzenie promocji i sprzedaży na imprezach 

lokalnych i regionalnych (targi, jarmarki) 
 Tworzenie miejsc sprzedaży produktów przez punkty 

informacji turystycznej i inne miejsca obsługi 
turystów (hotele, pensjonaty, sklepy, stacje 
benzynowe, itd.) 

 Wsparcie rzemiosła ludowego i rzemieślników  
 Sklepik internetowy produktów z Borów 

Dolnośląskich 
 Wsparcie przetwórstwa runa leśnego i  punktów 

skupu 
 Przygotowanie i wydanie materiałów promocyjno-

informacyjnych dot. Marki Lokalnej (ulotki, plakaty, 
etykiety, banery, szyldy itp.) 

 Szkolenia specjalistyczne  tj. instruktor jazdy konnej, 
edukatora dziedzictwa regionu, grzyboznawstwa i 
inne. 

 
2.2 Rozwój 
mikroprzedsiębiorczości 
i wsparcie firm 
usługowych 

 Rozpoznanie potrzeb pracodawców i przygotowanie 
ofert 

 Szkolenia dla potencjalnych przedsiębiorców 
(pozyskiwanie środków, księgowość, biznesplany, itp) 

 Szkolenia podnoszące jakość i standardy usług 
turystycznych 

 Wspólna promocja branż wiodących (ceramika, 
produkty spożywcze, przetwórstwo runa, przemysł 
drzewny, szklarstwo) 

 Powołanie forum współpracy przedsiębiorców Borów 
Dolnośląskich 

 Organizacja regionalnego funduszu grantowego 
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stworzonego przez składki dużych firm 
 Rozwój i wspierania firm usługowych działających na 

obszarach wiejskich (kształcenie i promocja) 
 Punkty doradztwa dla MŚP w każdej gminie 

(pozyskiwanie środków, tworzenie biznesplanów itp.) 
 Przygotowanie materiałów promocyjno-

informacyjnych dla MPŚ (informatory, ulotki, plakaty i 
inne) 

 Wsparcie pomysłów i projektów innowacyjnych 
 Rozpoznanie rynku pracy i potrzeby kształcenia osób 

z obszarów wiejskich 
 Wsparcie mikroprzedsiębiorstw tworzących nowe 

miejsca pracy 
 

2.3 Różnicowanie 
działalności w 
gospodarstwach rolnych 

  Szkolenia w zakresie zakładania i funkcjonowania 
gospodarstw agroturystycznych 

 Wsparcie podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie 
gospodarstw agroturystycznych 

 Promocja i wymiana doświadczeń z innymi 
usługodawcami 

 
 
Opis przedsięwzięć: 
Przedsięwzięcie II - Znane produkty z Borów Dolnośląskich 
 
Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 

 Celu ogólnego 2 „Wzrost miejsc pracy na obszarach wiejskich” 
 Celu szczegółowego 2.1 „Sieciowanie producentów, usługodawców  

i wytwórców produktów lokalnych” 
 Celu szczegółowego 2.2 „Rozwój mikroprzedsiębiorczości i wsparcie firm 

usługowych” 
 Celu szczegółowego 2.3 „Różnicowanie działalności w gospodarstwach rolnych” 

 
Uzasadnienie przedsięwzięcia i celu ogólnego (okres realizacji 2009-2013): 
Z lasami nirozerwalnie wiąże się bogactwo runa leśnego. Znaczna część ludności  
z terenu LGD w sezonie letnim i jesiennym zajmuje się zbieractwem runa leśnego. Część 
zbiorów od razu jest sprzedawana a z  pozostałej części tworzone są wyśmienite 
przetwory, potrawy i nalewki. Od wielu lat w gminie Węgliniec organizowane jest 
Święto Grzybów wraz z międzynarodowymi mistrzostwami w zbieraniu grzybów.  
W 2008 roku LGD ogłosiła konkurs na najlepszą potrawę z Borów Dolnośląskich .  
Do konkursu zgłoszono ponad 40 produktów, w których wykorzystano lokalne surowce. 
Lokalne potrawy skosztować można wyłącznie na imprezach gminnych lub w 
nielicznych gospodarstwach agroturystycznych. Na terenie LGD znaczna część 
mieszkańców zatrudniona jest w sektorze  prywatnym bądź też prowadzi swoje 
działalności gospodarcze związane z usługami. Potencjał runa leśnego i rozwijająca się 
turystyka jest szansą dla gospodarstw rolnych do tworzenia dodatkowych źródeł 
dochodu oraz dla mieszkańców, którzy założą swoją działalność w oparciu o zasoby tego 
terenu. Zaplanowane działania w ramach LSR wpłyną na wzrost liczby miejsc pracy  
w Borach Dolnośląskich oraz do promocji produktów lokalnych i usług  z Borów 
Dolnośląskich. 
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Cel szczegółowy 2.1 „Sieciowanie producentów, usługodawców i wytwórców 
produktów lokalnych” 
Na terenie LGD znaczna  liczba osób robi w domowych zaciszach przepyszne potrawy  
i nalewki wykorzystując surowce z okolicznych lasów. Część mieszkańców, kultywuje 
tradycje przekazane im przez rodziców i wytwarza przepiękne wyroby rękodzielnicze 
czy garncarskie. Część mieszkańców, tradycję swojej rodziny, pokazuje na imprezach 
lokalnych, śpiewając pieśni ludowe. Jeśli dorzucić do tego gospodarstwa 
agroturystyczne i ośrodki rekreacji konne oraz zajazdy i hotele działające w Borach 
Dolnośląskich, tworzy się pewna oferta, którą twórcy LSR postanowili nazwać Marką 
Lokalną Borów Dolnośląskich. Zaplanowano powołanie Kapituły i opracowanie 
regulaminu Marki a także zastrzeżenie znaku w urzędzie patentowym. Ponadto 
przewiduje się dalszą inwentaryzację producentów, wytwórców i usługodawców oraz 
przygotowanie wspólnych ofert skierowanych dla różnych grup odbiorców oraz 
materiałów informacyjnych, utworzenie internetowego sklepiku produktów lokalnych 
oraz punktów sprzedaży produktów lokalnych z Borów Dolnośląskich. W LSR 
niezapomniano także o  promocji produktów i wytwórców na imprezach, targach  
i jarmarkach oraz  o szkoleniach dla usługodawców i wytwórców. 
 
 
Cel szczegółowy 2.2 „Rozwój mikroprzedsiębiorczości i wsparcie firm 
usługowych” 
Firmy działające na terenie Borów Dolnośląskich w głównej mierze prowadzą 
działalność usługową dla mieszkańców. Wypromowanie regionu, wprowadzenie Marki 
Lokalnej i wzrost ruchu turystycznego spowoduje otwarcie nowych możliwości dla 
działających już mikroprzedsiębiorstw oraz dla osób, które otworzą swoją działalność. 
W ramach strategii zaplanowano rozpoznanie potrzeb pracodawców z tego terenu, 
utworzenie punktu doradczego dla MŚP, szkolenia dot. pozyskiwania środków, 
tworzenia biznesplanów, księgowości, szkolenia podnoszące jakość i standardy usług 
turystycznych. Przewidziano również powołanie Forum współpracy przedsiębiorców z 
Borów Dolnośląskich. Planuje się także utworzenie Funduszu Grantowego dzięki 
składkom przedsiębiorców z terenu Borów Dolnośląskich. 
 
 
Cel szczegółowy 2.3 „Różnicowanie działalności w gospodarstwach rolnych” 
Znaczna lesistość obszaru LGD i słabe gleby powodują iż rolnictwo nie jest intratnym 
źródłem dochodu dla mieszkańców. Szansą dla rolników jest tworzenie dodatkowych 
źródeł dochodu, np. poprzez tworzenie zielonych miejsc pracy. W ramach LSR 
przewidziano cyk szkoleń w zakresie funkcjonowania i zakładania gospodarstwa 
agroturystycznych, wsparcie w tworzeniu gospodarstw oraz wyjazdy studialne  
i promocję powstałych usług. 
 
 
Grupy docelowe beneficjentów :  
Rolnicy, przedsiębiorcy, samorządy i jednostki im podległe, organizacje pozarządowe, 
organizacje kościelne, związki wyznaniowe, mieszkańcy i członkowie LGD.   
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Lista rekomendowanych operacji:  
 
Operacje Minimalna 

ilość operacji 
Preferowany zakres operacji 

Małe projekty 24 

 szkolenia i warsztaty dla mieszkańców, 
 inicjowanie powstania, rozwoju, 

przetwarzania, wprowadzania na rynek 
produktów i usług bazujących na lokalnych 
zasobach, 

 odnawianie, uporządkowanie, oznakowanie 
zabytkowych budowli lub obiektów malej 
architektury,  

  organizacja imprez kulturalnych 
rekreacyjnych i promujących produkty  

 promocja lokalnej twórczości kulturalnej,  
 remonty i wyposażenie muzeów, świetlic 

wiejskich promujących produkty 
 kultywowanie tradycyjnych zawodów  

i rzemiosła,  
 wykorzystanie energii odnawialnej przy 

prowadzeniu działalności kulturalnej  
i gospodarczej.  

Różnicowanie w 
kierunku 

nierolniczym 
18 

 wsparcie rzemiosła lub rękodzielnictwa 
 usługi turystyczne, 
 przetwórstwo produktów rolnych i leśnych,  
 sprzedaż hurtowa lub detaliczna, 
 magazynowanie produktów 
 inne określone w działaniach osi 3 Leader  

wynikające z potrzeb i celów LSR 
 

Mikroprzedsiębior
czość 

16 

 wsparcie rzemiosła lub rękodzielnictwa 
 usługi turystyczne, 
 przetwórstwo produktów rolnych i leśnych,  
 sprzedaż hurtowa lub detaliczna, 
 magazynowanie produktów 
 inne określone w działaniach osi 3 Leader  

wynikające z potrzeb i celów LSR 

Funkcjonowanie 
LGD 

 

 szkolenia i animowanie społeczności 
lokalnych, 

 badanie i analizy obszaru. 
 wsparcie imprez i publikacji promujących 

produkty i usługi z obszaru LGD 
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Wskaźniki realizacji Przedsięwzięcia 2– „Znane produkty z Borów Dolnośląskich” 
oraz celu ogólnego 2 i celów szczegółowych 2.1, 2.2 i 2,3 

Wyszczegól-
nienie 

Opis 
 

Wskaźniki realizacji 
przedsięwzięcia                                     

i celów LSR 

Źródła 
weryfikacji 

Cel ogólny 

2. Wzrost miejsc pracy 
na obszarach wiejskich 

Wskaźniki oddziaływania: 
- wzrost poziomu 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 
- liczba nowych miejsc 
pracy  
- wzrost ilości produktów 
i usług z Borów 
Dolnośląskich 

Dane w 
siedzibie LGD 
(gromadzenie 
dokumentacji                 
i badania 
ankietowe) 

Cele 
szczegółowe 

2.1.Sieciowanie 
producentów, 
usługodawców i 
wytwórców produktów 
lokalnych  
 
2.2.Rozwój 
mikroprzedsiębiorczości 
i wsparcie firm 
usługowych 
 
2.3.Różnicowanie 
działalności w 
gospodarstwach rolnych 
 

Wskaźniki rezultatu: 
- ilość pozarolniczych 
miejsc pracy (min. 7 do 
2012r.), 
- ilość zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarczych (min. 5 do 
2012r.), 
- ilość osób 
uczestniczących w 
szkoleniach (min. 130 do 
2012r.), 
- ilość produktów 
objętych Marką Lokalną 
(min. 15 do 2012r.), 
- ilość działań 
promocyjnych dot. 
produktów lokalnych z 
Borów Dolnośląskich 
(min. 7 do 2012r.), 
  
 

Dane w 
siedzibie LGD   
(dane z j.s.t, 
szkół, 
organizacji i 
instytucji) 

Działania 
PROW 

Małe projekty 
Wskaźniki produktu: 
min.  24 zrealizowanych 
operacji 

Dokumentacja            
w siedzibie 
LGD 

Różnicowanie                     
w kierunku działalności 
nierolniczej 

Wskaźniki produktu: 
min. 18 zrealizowanych 
operacji 

Dokumentacja            
w j.s.t. i 
siedzibie LGD 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

Wskaźniki produktu: 
min. 16 zrealizowanych 
operacji 

Dokumentacja            
w j.s.t. i 
siedzibie LGD 

Funkcjonowanie LGD 

Wskaźniki rezultatu: 
- ilość opracowanych 
dokumentów i analiz 
(min. 4 do 2012r.),  
- ilość udzielonych porad i 

Dokumentacja            
w siedzibie 
LGD 
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konsultacji (min. 10 do 
2012r.), 
- ilość zorganizowanych 
szkoleń (min. 4 dla ok. 60 
osób do 2012r.), 

 
 

3. Cel ogólny: Wzrost kapitału społecznego w Borach Dolnośląskich 
 

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia 
 Partnerstwo dla aktywizacji społecznej Borów 

Dolnośląskich 
3.1 Integracja grup 
społecznych i gmin na 
obszarze Borów 
Dolnośląskich  

 Wsparcie przy tworzeniu projektów partnerskich 
realizowanych przez różne grupy 

 Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o 
charakterze  sportowym, artystycznym itp. 

 Organizacja Lokalnego Funduszu Grantowego 
 Organizacja i wdrożenie Konkursu  dla  zasłużonych dla 

rozwoju Borów Dolnośląskich 
 Aktualizacja i rozbudowa serwisu 

www.BoryDolnoslaskie.org  wraz z cyklicznymi 
newsleterami 

 Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej- 
przedsiębiorstw, podmiotów 

 
 

3.2 Zwiększenie 
lokalnej aktywności  

 Centrum  Aktywności Lokalnej : szkolenia dla członków 
organizacji pozarządowych, liderów wiejskich i odnowy 
miejscowości, wolontariuszy i innych środowisk, 
pomoc w zakładaniu stowarzyszeń na rzecz rozwoju 
miejscowości 

 Żywe świetlice organizujące czas mieszańców 
 Punkty aktywizacji osób niepełnosprawnych 
 Wspieranie inicjatyw lokalnych m.in. Kół Gospodyń 

Wiejskich, Uniwersytet III Wieku, Ochotnicza Straż 
Pożarna oraz podmiotów działających na rzecz kultury 
i sportu. 

 Wsparcie dla rozwoju centralnych punktów 
miejscowości i miejsc spotkań służących mieszkańcom 

 Organizacja i wdrożenie tematycznych konkursów 
grantowych np. Szkoły dla Ekorozwoju, Działaj 
Lokalnie itp. 

 Wsparcie doradcze dla organizacji pozarządowych  dot. 
składania wniosków i kreowania wniosków 
partnerskich 

 Wprowadzenie zmian do programów współpracy 
jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 
pod kątem działań Leader  

  

http://www.borydolnoslaskie.org/
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3.3 Rozwój 
współpracy 
partnerskiej 

 szkolenia członków LGD, członków Rady w aspekcie 
PROW 

 promocja LGD 
 organizacja Punktu Doradczego dla beneficjentów 
 Przygotowanie i realizacja wniosków współpracy z 

innymi LGD w kraju i zagranicą 
 Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych 

sieciach organizacji działających na obszarach 
wiejskich np. Krajowa Sieć, Sieć Partnerstw Polski 
Południowo-Zachodniej. 

 
 
Przedsięwzięcie III - Partnerstwo dla aktywizacji społecznej Borów Dolnośląskich 
 
Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: 

 Celu ogólnego 3 „Wzrost kapitału społecznego w Borach Dolnośląskich” 
 Celu szczegółowego 3.1 „Integracja grup społecznych i gmin na obszarze Borów 

Dolnośląskich” 
 Celu szczegółowego 3.2 „Zwiększenie lokalnej aktywności” 
 Celu szczegółowego 3.3 „Rozwój współpracy partnerskiej” 

 
Uzasadnienie przedsięwzięcia i celu ogólnego: 
 
Na terenie gmin Borów Dolnośląskich idea powołania Partnerstwa na rzecz rozwoju 
regionu Borów Dolnośląskich wyszła z inicjatywy oddolnej.  Szereg działań było 
podejmowanych prze lokalnych liderów. Dopiero zawiązanie współpracy przez 
samorządy, biznes i organizacje pozarządowe zapoczątkowało utworzenie LGD  
i uruchomienie szeregu działań aktywizujących mieszkańców Borów Dolnośląskich. 
Duża liczba istniejących organizacji pozarządowych w Borach i równie znaczna liczba 
działających grup nieformalnych stwarza możliwość połączenia działań i wzajemną 
wymianę doświadczeń. Działania zaplanowane w LSR mają za zadanie zintegrować 
grupy społeczne tego terenu, zwiększyć lokalną aktywność. 
 
Cel  szczegółowy 3.1 „Integracja grup społecznych i gmin na obszarze Borów 
Dolnośląskich” 
 
Podział administracyjny Borów Dolnośląskich na dwa województwa nie spowodował 
przez całe lata nawiązywanie sieci współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami  
sąsiadujących ze sobą gmin. W ramach LSR zaplanowano wsparcie projektów 
partnerskich, organizację spotkań integracyjnych, rozbudowę serwisu 
www.BoryDolnoslaskie.org wraz z jego aktualizacją. Przewidziano również organizację 
Lokalnego Funduszu Grantowego i organizację Konkursu dla zasłużonych w rozwoju 
Borów Dolnośląskich. 
 
Cel  szczegółowy 3.2 „Zwiększenie lokalnej aktywności” 
Na terenie LGD jest zarejestrowanych ponad 100 organizacji pozarządowych. Duża 
liczba lokalnych liderów działa w grupach nieformalnych i realizuje swoje pomysły na  
swoim terenie czy regionie. Twórcy strategii uznali za konieczne wsparcie lokalnej 
aktywności w Borach Dolnośląskich. Zaplanowano utworzenie Centrum Aktywności 
Lokalnej, które prowadzić będzie szkolenia i doradztwo dla członków organizacji 

http://www.borydolnoslaskie.org/
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pozarządowych, lokalnych liderów i wolontariuszy. Będzie ono inicjować również 
projekty partnerskie pomiędzy organizacjami z terenu LGD oraz z Polski i zagranicy. 
Przewidziano również wsparcie „żywych” świetlic organizujących czas mieszkańców, 
punkty aktywizacji osób niepełnosprawnych. 
 
 
Cel  szczegółowy 3.3 „Rozwój współpracy partnerskiej” 
Z uwagi że LGD działa dopiero od 2007 roku konieczne jest podjęcie działań 
promujących Lokalną Grupę Działania „Bory Dolnośląskie” wśród społeczności lokalnej. 
LGD od samego początku dobrze współpracowało z sąsiednimi LGD a także inicjowało 
wspólne działania z lokalnymi instytucjami i organizacjami wiejskimi z Borów 
Dolnośląskich. Te działania zostaną jeszcze bardziej rozwinięte W ramach rozwoju 
współpracy partnerskiej przewidziano  również wsparcie uczestnictwa LGD  
w krajowych i międzynarodowych sieciach organizacji działających na obszarach 
wiejskich, promocję Lokalnej Grupy Działania, szkolenia dla członków LGD podnoszące 
ich kwalifikację. 
 
 
Grupy docelowe beneficjentów :  
Członkowie Lokalnej Grupy Działania, Członkowie wspierający i współpracownicy LGD, 
Personel LGD, Mieszkańcy aktywnie zaangażowani w prace LGD i grup roboczych, 
organizacje pozarządowe, organizacje kościelne i związki wyznaniowe, jednostki 
podlegające pod samorząd, przedsiębiorcy.  
 
Lista rekomendowanych operacji:  
 
Operacje Minimalna 

ilość operacji 
Preferowany zakres operacji 

Odnowa i rozwój wsi 5 

 Kształtowanie miejsc o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokajania potrzeb 
mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu 
kontaktów społecznych (m.in. place 
parkingowe, chodniki, oświetlenie) 

 Rewitalizacja budynków zabytkowych, 
zakup i odnawianie obiektów 
charakterystycznych dla regionu i 
budownictwa na cele publiczne 

 Budowa, przebudowa, remont, 
wyposażenie budynków pełniących funkcje 
społeczne w tym świetlic, domów kultury 

Małe projekty 12 

 Szkolenia i warsztaty dla społeczności 
lokalnej 

 Udostępnianie urządzeń i sprzętu 
umożliwiającego dostęp do Internetu 

 Organizacja imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych, sportowych 

 Remont lub wyposażenie świetlic wiejskich 
 Wykorzystanie energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych przy prowadzeniu 
działalności kulturalnej 
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Różnicowanie w 
kierunku nierolniczym 

- 
 

Mikroprzedsiębiorczość -   

Funkcjonowanie LGD  

 szkolenia i animowanie społeczności 
lokalnych, 

 badanie i analizy obszaru. 
 wsparcie imprez i publikacji promujących 

produkty i usługi z obszaru LGD 
 
 

Wskaźniki realizacji Przedsięwzięcia 3– „Partnerstwo dla aktywizacji społecznej 
Borów Dolnośląskich” oraz celu ogólnego 3 i celów szczegółowych 3.1, 3.2 i 3,3 

Wyszczegól-
nienie 

Opis 
 

Wskaźniki realizacji 
przedsięwzięcia                                     

i celów LSR 

Źródła 
weryfikacji 

Cel ogólny 

3. Wzrost kapitału 
społecznego w Borach 
Dolnośląskich 

Wskaźniki oddziaływania: 
- wzrost poziomu 
aktywności mieszkańców 
i organizacji. 
- wzrost poczucia 
tożsamości i integracji 
społecznej.  

Dane w 
siedzibie LGD 
(gromadzenie 
dokumentacji                 
i badania 
ankietowe) 

Cele 
szczegółowe 

3.1.Integracja grup 
społecznych i gmin na 
obszarze Borów 
Dolnośląskich  
 
3.2.Zwiększenie lokalnej 
aktywności 
 
3.3.Rozwój współpracy 
partnerskiej 
 

Wskaźniki rezultatu: 
- ilość zorganizowanych 
spotkań i imprez 
integracyjnych (min. 6 do 
2012r.), 
- ilość odwiedzin serwisu 
www LGD (min. 200 000 
odwiedzin do 2012r.), 
 - ilość zorganizowanych 
szkoleń i warsztatów dla 
lokalnych liderów ((min. 6 
dla ok. 50 osób do 2012r.), 
- powołanie Funduszu 
Grantowego (organizacja 
1 Funduszu do 2012 r.) 

Dane w 
siedzibie LGD   
(dane z j.s.t, 
szkół) 

Działania 
PROW 

Odnowa wsi 
Wskaźniki produktu: min. 
5 zrealizowanych operacji 

 

Małe projekty 

Wskaźniki produktu: 
min.  12 zrealizowanych 
operacji 

Dokumentacja            
w siedzibie 
LGD 

Funkcjonowanie LGD 

Wskaźniki rezultatu: 
- ilość zorganizowanych 
szkoleń (min. 5 dla ok. 80 
osób do 2012r.), 

Dokumentacja            
w siedzibie 
LGD 
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- ilość członków LGD 
biorących udział w 
szkoleniach i warsztatach 
(min. 14  do 2012r.),  

 
 
Harmonogram realizacji przedsięwzięć 
 

 Okresy realizacji LSR ( z dokładnością do pół roku) 

Przedsięwzięcia i 
typy operacji 
zgodnie z LSR 

2009 
I 

2009 
II 

2010 
I 

2010 
II 

2011 
I 

2011 
II 

2012 
I 

2012 
II 

2013 
I 

2013 
II 

2014 
I 

2014 
II 

2015 
I 

2015 
II 

I Bory 
Dolnośląskie – 
kraina tradycji i 
wyjątkowej 
przyrody 

              

II Znane produkty 
z Borów 
Dolnośląskich  

              

III Partnerstwo 
dla aktywizacji 
społecznej Borów 
Dolnośląskich 

              

Projekt 
Współpracy 

              

Bieżące 
funkcjonowanie 
LGD 

              

 

5._Określenie misji i wizji LGD 
 

Wizja  

Wizja to pożądany obraz danego obszaru w perspektywie kilku lub kilkunastu lat. Wizja  

w Lokalnej Strategii Rozwoju tworzy ramy do wyznaczenia celów strategicznych, pełni tez 

funkcję integrującą procesy rozwojowe z marzeniami mieszkańców. Uczestnicy warsztatów 

określili ramy czasowe Strategii na okres 2009-2015, stąd też tworzona Wizja dotyczy  

tej perspektywy czasowej.  

 
Wizja regionu Bory Dolnośląskie 
Bory Dolnośląskie to czysta i przyjazna środowisku Kraina, której wspaniałym 
wyróżnikiem jest puszcza pierwotna, jedna z ostatnich w Europie. 
Prowadzona działalność gospodarcza w sposób zrównoważony wykorzystuje zasoby 
lokalne i nie zagraża równowadze ekologicznej. Znaczącym źródłem dochodów dla 
mieszkańców jest turystyka, agroturystyka, rolnictwo ekologiczne, wytwarzanie 
produktów lokalnych, oparte o potencjał przyrodniczo-kulturowy regionu.  
Znana i wypromowana marka Borów Dolnośląskich przyciąga wielu turystów z kraju 
i Europy.  
Rozwinięta infrastruktura techniczna (drogi, media, urządzenia ochrony środowiska) 
zapewniają odpowiedni standard życia mieszkańców. Społeczności lokalne mają szeroki 
dostęp do nowoczesnych technologii, możliwość korzystania z dóbr kultury oraz bazy 
rekreacyjno-sportowej. Szkolnictwo zapewnia różnorodną ofertę edukacyjną i ma 
wpływ na podnoszenie poziomu wykształcenia i wyrównywanie szans życiowych 
młodych i dorosłych.  
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Wspólnoty lokalne dobrze funkcjonują w ramach struktur pozarządowych i są 
zintegrowane w działaniach partnerskich także na poziomie regionu. Istnieje możliwość 
rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży, a starsi mieszkańcy aktywnie 
współuczestniczą w życiu swoich miejscowości.  
Mieszkańcy dumni są z miejsca, w którym żyją, wiążą z nim nadzieje na lepszą 
przyszłość. 
 
Misja 
Misja określa system wartości łączący partnerów LGD dążących do osiągnięcia wizji  
i celów strategicznych. Misja ma określić deklarowany sposób działania oraz filozofię 
grupy.  
 
MISJA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 
Lokalna Grupa Działania „Bory Dolnośląskie” to Stowarzyszenie osób, których celem 
nadrzędnym jest rozwój obszarów wiejskich Borów Dolnośląskich – krainy tradycji  
i wyjątkowej przyrody. Działamy poprzez partnerską współpracę i porozumienie trzech 
sektorów dla integracji gmin i lokalnych społeczności. Chcemy łączyć różne środowiska  
i skupiać ludzi wokół spraw ważnych dla regionu. Nie boimy się sporów bo wiemy jak je  
twórczo rozwiązywać. 
 

6.Wskazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR 
 
Bory Dolnośląskie to obszar spójny geograficznie i środowiskowo, kulturowo-
historycznie oraz gospodarczo i społecznie. Opisane poniżej uwarunkowania dotyczą 10 
gmin Borów Dolnośląskich zlokalizowanych w zachodniej i środkowej części tego 
obszaru. 
Spójność środowiskowa i kulturowa 
Bory Dolnośląskie należą do największych w Europie Środkowej kompleksów leśnych. 
Ich ogólna powierzchnia wynosi ok. 170 tys. ha przy czym na terenie 10 gmin objętych 
LSR znajduje się około 70 % powierzchni Borów. Lasy te znajdują się w granicach dwóch 
województw dolnośląskiego i lubuskiego oraz 4 powiatów bolesławieckiego, 
zgorzeleckiego, żagańskiego żarskiego. Teren ten jest częścią Niziny Śląsko-Łużyckiej 
położonej pomiędzy morenowymi wzniesieniami żarskimi na północy oraz Pogórzem 
Izerskim na południu. Najwyższe wyniesienia to na północy Góra Żarska 222 m n.p.m. 
oraz na południu Ostęp Światowida 225 m n.p.m. i Wilczyna 247 m .n.p.m. Zachodnią 
granicę Borów wyznacza  Nysa Łużycka za którą rozciągają się położone w Niemczech 
Bory Mużakowskie. Budowa geologiczna oraz rzeźba terenu są pochodną zlodowacenia 
środkowopolskiego które pozostawiło tu olbrzymie masy piasków. Warunki 
przyrodnicze a zwłaszcza glebowe stały się przyczyną dla której tereny te nie zostały 
wylesione i nie podzieliły losów rozległych mierzei Łużyc i Śląska. Ubogie siedliska 
porośnięte są głównie sosną dla której typowym siedliskiem jest bór, jedynie w dolinach 
Kwisy, Bobru, Nysy Łużyckiej znajdują się większe zbiorowiska olsów. Bory kryją w 
sobie wiele cennych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Cechą wyjątkową jest 
występowanie roślin atlantyckich charakterystycznych dla Pomorza Zachodniego. 
Śródleśne stawy i bagna są środowiskiem wielu zagrożonych ptaków wodno-błotnych. 
Bory stanowią również w tej części Polski jedyną ostoję cietrzewia i głuszcza, spotykane 
są również wilki. Dobremu stanowi środowiska przyrodniczego towarzyszą również 
rejony zdegradowane przez wydobycie surowców mineralnych. Dużym problemem dla 
Borów jest mała dyspozycyjność zasobów wodnych co powoduje niedobory wód w 
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niektórych miejscowościach. Piaszczyste gleby i mało wydolny system retencji nie 
zatrzymuje wód w związku z tym Bory rokrocznie nawiedzane są przez susze.  
Ogromne połacie leśne miały również  wpływ na dzieje osadnictwa na tym terenie. 
Jeszcze w XII wieku rozległe obszary puszczy zasiedlone były w niewielkim stopniu 
zwykle w dolinach rzecznych. Były to plemiona Dziadoszan oraz Bobrzan w dolinie 
Bobru a na południowym zachodzie Bieżuńczanie a później Milczanie. W czasach 
średniowiecza i długo później miejscowa ludność trudniła się bartnictwem, 
węglarstwem, smolarstwem, rybołówstwem i łowiectwem. Od XIV i XV w. zaczęło się 
rozwijać hutnictwo żelaza i szklarstwo. Wiele miejscowości Borów zawdzięcza swój 
początek dawnym kuźniom żelaza które pracowały w oparciu o ubogie rudy darniowe. 
Szklarstwo rozwijało się intensywnie w Ruszowie, Pieńsku, Iłowej, Osiecznicy. Odkrycie 
bogatych złóż glin ceramicznych przyczyniło się do powstania znanych na całą Europę 
fabryk porcelany w Parowej i Gozdnicy. Tradycje szklarskie i ceramiczne przetrwały na 
tym terenie do dziś. Tartacznictwo przerabiające surowiec drzewny skupiło się wzdłuż 
cieków wodnych ponieważ pierwotne drzewo przerabiano w tartakach napędzanych 
energią wodną. Tradycje przetwórstwa drzewnego również dotrwały do obecnych 
czasów. Podobnie bartnictwo które obecnie jako pszczelarstwo wytwarza znane  
i smaczne miody z Borów Dolnośląskich. 
Przez wieki Bory były obszarem ścierania się wpływów Śląskich i Łużyckich. W XVIII 
wieku Łużyce przechodzą pod panowanie śląskie a od 1815 r. w wyniku postanowień 
kongresu wiedeńskiego Bory przechodzą pod panowanie pruskie. Wiele zabytków 
świadczy o świetności tych ziem począwszy od zamków granicznych (Kliczków, Nowy 
Dwór) skończywszy na pałacach  siedzibach rodów pruskich i śląskich. Co ważne 
panujący właściciele: miasto Bolesławiec, miasto Zgorzelec, Książęta de Valencay  
z Żagania, Książęta von Solms z Kliczkowa dysponujący ogromnymi włościami nie 
dopuścili do rozdrobnienia połaci leśnych dbając o jakość użytkowania lasów. 
Teren Borów Dolnośląskich charakteryzuje się również dużą ilością, cennych 
historycznych założeń parkowych i ogrodowych powiązanych z obiektami zabytkowymi  
i obszarami przyrody  (Chichy, Kliczków, Przewóz, Iłowa). 
Wiele ciekawych zabytków ulega powolnej degradacji, ale co trzeba też podkreślić są 
udane restauracje obiektów i przeznaczenie im nowych funkcji – przykładem będzie 
Zamek Kliczków gdzie obecnie mieści się centrum konferencyjno – hotelowe.  
 
Wymienione cechy tego terenu są elementami spójnymi i wyróżniającymi region  
oraz mogą prowadzić do aktywizacji obszarów wiejskich w kierunku: 

 rozwoju turystki nastawionej na wypoczynek weekendowy skierowany  
do dużych miast położonych w okolicy, 

 ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wykorzystując te zasoby  
do budowy wizerunku regionu. 

Na podstawie zasobów regionu sformułowano pierwszy cel ogólny „Lepsze 
wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju regionu” oraz trzy 
cele szczegółowe: „Rozwój infrastruktury turystycznej, sportowo” rekreacyjnej”, 
„Promocja Borów Dolnośląskich”, „Ochrona potencjału przyrodniczo-historycznego 
Borów Dolnośląskich”. Tworzą one przedsięwzięcie „Bory Dolnośląskie – kraina tradycji 
i wyjątkowej przyrody”. 
 
Spójność gospodarcza i społeczna  
Historia puszczy i jej mieszkańców przeniosła się również do czasów współczesnych. 
W gospodarce lokalnej pomimo przekształceń lat 90 tych nadal obecne są tradycyjne 
branże mające kilkusetletnią tradycję: huty szkła i produkcja szklarska w Pieńsku, 
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Wymiarkach, Iłowej przedsiębiorstwa ceramiczne w Parowej, Zakłady Ceramiki 
Budowlanej w Witoszynie. Zakłady Tartaczne w Przysławiu, Cegielnia w Janikowie 
Żagańskim. Wymieniane przedsiębiorstwa jak i inne podmioty bazują na najlepszej 
jakości bazie surowcowej: złożach glin ceramicznych i kaolinu do wyrobu ceramiki 
szlachetnej, złożach najlepszych jakościowo w skali kraju piasków szklarskich. Ważną 
gałęzią lokalnej gospodarki są również zakłady przeróbki kruszywa (żwiry, piaski, 
pospółka). W zdecydowanej większości gminy mają od wieli lat ukształtowaną 
wielofunkcyjność, gdzie charakter leśny połączony jest z funkcjami przemysłowymi.  
Rolnictwo z uwagi na duży udział lasów w strukturze gruntów i słabą jakość gleb nigdy 
nie stanowiło wiodącego sektora gospodarki. Dominują małe gospodarstwa produkujące 
głównie na własne potrzeby i w ten sposób utrzymujące wielu mieszkańców wsi. 
 Ważnym źródłem dodatkowych dochodów jest zbieranie runa leśnego (jagód, 
grzybów) których jest pod dostatkiem. Skupowane przez pośredników nie są 
przetwarzane na miejscu ponieważ w regionie praktycznie nie istnieje baza spożywczo-
przetwórcza.  
W ostatnich latach rozwijają się powoli usługi turystyczne, tworzone są pensjonaty 
i gospodarstwa agroturystyczne. 
Bliskość granicy powoduje, że ruch turystyczny stanowią w 60% goście zagraniczni dla 
których  tworzona jest oferta hotelowo-gastronomiczna-handlowa. 
Korzystne położenie pomiędzy dwoma trasami międzynarodowymi (autostradą 
Wrocław – Olszyna i trasa krajową Wrocław – Zgorzelec) oraz sąsiedztwem przejść 
granicznych w Zgorzelcu, Łęknicy, Olszynie tworzy pola aktywności gospodarczej dla 
tych gmin i mieszkańców tego regionu. 
Ludność pomimo napływowego charakteru i dużego zróżnicowania kulturowego 
stanowi dobrze zaadaptowaną i powiązaną społecznie tkankę tych ziem. Mieszkańcy 
wyróżniają się aktywnością społeczną; na terenie 9 diagnozowanych gmin funkcjonuje 
aż 118 organizacji pozarządowych oraz jest duża jak na charakter wiejski gmin 
aktywność gospodarcza. 
Cechą charakterystyczną obszaru jest rozwinięta współpraca przygraniczna gmin, szkół, 
organizacji i społeczności lokalnych która realizowana jest na poziomie lokalnych 
związków i regionalnych stowarzyszeń takich jak Euroregion Nysa (należą do niego 
m.in. Osiecznica, Pieńsk, Węgliniec, Wymiarki) Euroregion Szprewa-Nysa-Bóbr (m.in. 
Iłowa, Małomice, Wymiarki, Żagań, Żary). Dobrym przykładem współpracy na rzecz 
proekologicznych inwestycji jest Łużycki Związek Gmin (m.in. Iłowa, Przewóz, 
Wymianki, Żagań, Żary, Przewóz). Gminy tego regionu organizują również imprezy 
promujące kulturę i walory tych ziem na które zapraszani są mieszkańcy niemieckich 
miejscowości. 
 Te cechy łączące region umożliwiły sformułowanie dwóch celów ogólnych: „Wzrost 
miejsc pracy na obszarach wiejskich” oraz „Wzrost kapitału społecznego w Borach 
Dolnośląskich”. Określono również cele szczegółowe takie jak „Sieciowanie 
producentów usługodawców i wytwórców produktów lokalnych”, „Różnicowanie 
działalności w gospodarstwach rolnych” oraz „Integracja grup społecznych i gmin na 
obszarze Borów Dolnośląskich”, „Zwiększenie lokalnej aktywności”, „Rozwój 
współpracy partnerskiej”. Powyższe cele będą realizowane w ramach dwóch 
przedsięwzięć: „Znane produkty z Borów Dolnośląskich” i „Partnerstwo dla aktywizacji 
społecznej Borów Dolnośląskich”. 
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7.Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla 
przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 
 
W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Bory Dolnośląskie” uwzględniono 
zintegrowane podejście w zakresie celów, przedsięwzięć i operacji. Tworzą one spójną  
i logiczną całość, dając efekt synergii. 
Zintegrowane podejście dotyczy również udziału w realizacji przedsięwzięć różnych 
sektorów, począwszy od osób fizycznych, skończywszy na j. st. organizacjach i lokalnych 
firmach. 
W LSR różnorodne wykorzystanie zasobów lokalnych (historycznych, kulturowych, 
przyrodniczych, społecznych i gospodarczych) również potwierdza zintegrowane 
podejście w działaniach Leader. 
 Wykorzystanie różnych zasobów lokalnych: 

 na bazie zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych zostały 
przygotowane działania dotyczące rozwoju infrastruktury i bazy turystycznej,  
tj. tworzenie ofert turystycznych, tworzenie infrastruktury w terenie  
i promowanie regionu, 

 produkty lokalne, w tym kulinarne, rzemiosło, rękodzieło oraz agroturystyka 
będą ważnym elementem rozwoju pozarolniczych miejsc pracy i wsparcia 
rozwoju mikroprzedsiębiorczości na obszarze Borów Dolnośląskich. 

 Wykorzystanie związków pomiędzy podmiotami różnych sektorów. 
Planowane w LSR przedsięwzięcia będą realizowane przez podmioty z różnych 
sektorów, tj. sektora publicznego, społecznego i ekonomicznego, na etapie planowania  
i wdrażania oraz na poziomie działań i operacji: 

 przedsięwzięcie „Bory Dolnośląskie – kraina tradycji i wyjątkowej przyrody” 
zakłada udział jst., usługodawców turystycznych, właścicieli obiektów 
zabytkowych, mediów, nadleśnictw, związków wyznaniowych, mieszkańców, 
organizacji wiejskich i biura LGD. Udział i zaangażowanie przedstawicieli 
różnych sektorów na etapie planowania i wdrażania, będzie warunkiem 
koniecznym m.in. przy przygotowaniu dokumentów strategicznych związanych z 
wizerunkiem i promocją  regionu, przy rozbudowie i doposażeniu infrastruktury 
turystycznej regionu, przy tworzeniu wspólnych ofert dla różnych grup 
odbiorców oraz sieciowania produktów turystycznych. 

 przedsięwzięcie „Znane produkty z Borów Dolnośląskich” zakłada udział 
mikroprzedsiębiorców, rolników, jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków 
kultury w tworzeniu miejsc pracy na obszarach wiejskich Borów Dolnośląskich. 
Niezbędny jest udział wielu partnerów z różnych sektorów m.in. przy tworzeniu 
Marki Lokalnej Borów Dolnośląskich, organizacji regionalnego funduszu 
grantowego 

 przedsięwzięcie „Partnerstwo dla aktywizacji społecznej Borów Dolnośląskich” 
zakłada udział liderów, organizacji wiejskich, jednostek samorządu 
terytorialnego,  instytucji kultury w animowaniu aktywności i zaangażowania 
mieszkańców. 

 Wykorzystanie związków pomiędzy różnymi sektorami gospodarki, zaangażowanymi 
we wspólne przedsięwzięcie: 

 przedsięwzięcia j. w., 
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8.Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla 
przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 
 
 Rozwiązania innowacyjne nie stosowane wcześniej na obszarze LGD 
LGD Bory Dolnośląskie posiada jest młodym partnerstwem, współpracującym  ze sobą 
od dwóch lat. Położenie na terenie dwóch województw jest w dalszym ciągu nie lada 
wyzwanie dla liderów LGD. 
Zastosowane rozwiązania to: 

 wprowadzenie Marki Lokalnej Borów Dolnośląskich i objęcie ochroną patentową, 
 powołanie Centrum Aktywności Lokalnej, 
 powoływanie międzysektorowych zespołów tematycznych do rozwiązywania 

problemów i wspólnych działań, 
 organizacja branżowej współpracy przedsiębiorców z tego terenu, 
 sieciowanie produktów turystycznych, 
 stworzenie Strategii Programu Marki Regionu Bory Dolnośląskie. 

 
 Rozwiązania innowacyjne wykorzystujące lokalne zasoby oraz rozwój produkcji  

i usług 
Wiele istotnych rozwiązań zaproponowanych w LSRze wykorzystuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, kulturowe, społeczne i gospodarcze, czerpiąc z lokalnych walorów 
środowiska, historii, tradycji, obyczajów i aktywności mieszkańców. 
Są to następujące rozwiązania: 

 stworzenie ofert turystycznych w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo – 
kulturowe obszaru oraz połączenie z edukacją o regionie dzieci i młodzieży.  
To rozwiązanie wypełnia w całości program Wyprawy Odkrywców, 

 pomoc w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie 
specjalistów w poszczególnych gminach, 

 wprowadzenie Marki Lokalnej Borów Dolnośląskich, będącej wyróżniekiem 
produktów i usług wykorzystujących lokalne zasoby i charakteryzujących się 
wysoką jakością 

 
 Rozwiązania innowacyjne do wykorzystania na innych obszarach 
Te rozwiązania są propozycjami modelowego i innowacyjnego podejścia do zasobów 
lokalnych, rozwiązywania problemów tego obszaru lub zastosowania specyficznych 
form realizacji: 

 Powołanie Centrum Aktywności Lokalnej 
 powoływanie międzysektorowych zespołów tematycznych, 
 powołanie Forum Współpracy Liderów Lokalnych, 
 rozwój programu Wyprawy Odkrywców 
 konkurs Zasłużony dla Borów Dolnośląskich 

 
 Nowe sposoby zaangażowania lokalnej społeczności 
W działaniach LSRu podkreślono wagę udziału społeczności lokalnych w realizacji 
przedsięwzięć dotyczących rozwoju obszaru i wzrostu integracji i potencjału 
społecznego w regionie. 
Nowe sposoby zaangażowania mieszkańców to: 

 powoływanie zespołów tematycznych przy LGD, które będą zajmowały się 
wypracowaniem rozwiązań do ważnych problemów obszarów wiejskich  
i podejmowaniem wspólnych działań. W skład zespołów będą wchodzili 
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przedstawiciele różnych grup i sektorów. Zespoły będą ciałami nieformalnymi, 
pracującymi jak grupy zadaniowe, czyli określą cel swoich prac, harmonogram 
spotkań oraz oczekiwane rezultaty. Każdy zespół będzie miał swojego 
koordynatora, odpowiedzialnego za przebieg prac. 

 Powołanie Centrum Aktywności Lokalnej, które skupiać będzie aktywne 
organizacje pozarządowe z Borów Dolnośląskich. Głównym celem Centrum 
będzie wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami, kreowanie nowych 
projektów partnerskich , pomoc doradcza mniej doświadczonym organizacjom 
itp. 

 Fundusz Grantowy finansujący projekty społeczności lokalnych 
 

9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, 
wyboru operacji przez LGD i odwołania od rozstrzygnięć 
organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach 
działania 4.1  
 
W celu stworzenia sprawnego i czytelnego dla potencjalnych beneficjentów systemu 
przyznawania wsparcia z budżetu LGD, opracowano następujący zestaw procedur: 
 

  procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach 
wdrażania LSR; 

  procedura wyboru operacji: 
o ocena zgodności operacji z LSR, 
o ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, w tym lokalne 

kryteria wyboru operacji dla różnych działań; 
o Lokalne Kryteria Wyboru; 

 procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru 
  procedura wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze operacji w razie 

zaistnienia okoliczności podważających bezstronność w procesie oceny; 
  procedura odwoławcza od decyzji Rady; 

 
Rada dokonuje oceny zgodności operacji z LSR w oparciu o ustaloną procedurę  
oraz z zastosowaniem lokalnych kryteriów wyboru, określających priorytety LGD jako 
instytucji finansującej. 
         Procedura przeprowadzania głosowania zawarta jest w Regulaminie Rady, 
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Strategii. 
 

9.1_Procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie 
operacji w ramach wdrażania LSR 

 
1. LGD wspólnie z Samorządem Województwa (SW) ustala termin składania 

wniosków o dofinansowanie operacji oraz treści ogłoszenia o naborze wniosków.  
Ogłoszenie terminu oparte jest na „harmonogramie przewidywanych terminów 
podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania 
wniosków” stanowiący do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR. Nabór 
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poprzedzony jest wówczas szkoleniami dla potencjalnych beneficjentów  
i doradztwem dla zainteresowanych. 

2. W sprawie przyjmowania wniosków przez LGD na działania: „Odnowa i rozwój 
wsi”, „Małe projekty”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 
„Tworzenie  i rozwój mikroprzedsiębiorstw” tryb będzie następujący: Zarząd 
Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w sprawie ogłoszenia/rozpoczęcia naboru 
wniosków o pomoc w ramach środków przewidzianych na realizację LSR, zgodnie 
z ustaleniami Instytucji Wdrażającej 

3. LGD przygotowuje treść ogłoszenia: odniesienie treści ogłoszenia do dokumentów 
(rozporządzenie o wdrażaniu LSR, rozporządzenie o PROW 2007 – 2013, Lokalna 
Strategia Rozwoju). 

4. Zawartość treści ogłoszenia: 
 kto  (nazwa LGD), 
 co  (nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR), 
 termin składania wniosków o przyznanie pomocy (termin nie krótszy niż  

14 dni i nie dłuższy niż 30 dni), 
 miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy (biuro LGD: adres, godziny 

otwarcia), 
 zasady ubiegania się o pomoc (informacje dotyczące kryteriów wyboru 

operacji, w tym lokalne kryteria przyznawania pomocy określone w LSR, 
rodzaj operacji podlegających dofinansowaniu, typ beneficjentów, limit 
dostępnych środków przeznaczonych na realizację operacji w ramach naboru           
i poziom dofinansowania), 

 informacja, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje (strony 
internetowe: LGD i urzędów gmin; osoba do kontaktu: w biurze LGD  
i urzędach gmin), 

 informacja, gdzie można pobrać dokumentację konkursową: biuro LGD, 
strony internetowe urzędów gmin, 

 informacja o ważnych dokumentach konkursowych: 
o rozporządzenie o wdrażaniu LSR, 
o PROW 2007 – 2013, 
o Lokalna Strategia Rozwoju, 
o formularz wniosku o przyznanie pomocy, 
o wzór umowy, 
o inne obowiązkowe dokumenty, 

 informacja – kto może pomóc w przygotowaniu wniosku. 
6.   Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie umieszczone na: 

 stronach internetowych: LGD, urzędów gmin, 
 tablicach ogłoszeń:  j.w., 
 w siedzibach członków/partnerów LGD. 

7.  Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia (dyżury otwarcia i dyżury      
pracowników), 

      8.   Przyjmowanie wniosków: 
 w formie papierowej; oryginał wypełniony komputerowo z podaniem spisu 

treści i liczby załączników, kopia wniosku z załącznikami,  
 upoważniona osoba wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku, którego wzór 

znajduje się  jest w Załączniku nr 8. 
 na pierwszej stronie wniosku pracownik biura przystawia pieczątkę 

Stowarzyszenia, wpisuje datę oraz numer wniosku (znak sprawy) oraz liczbę 
załączników, 
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 oficjalne zamknięcie listy następuje w dniu zakończenia terminu składania 
wniosków: podkreślenie listy i podpisanie przez upoważnione osoby, 
przeliczenie wniosków, sprawdzenie rejestru przyjmowania wniosków. 

9. Biuro LGD zestawia złożone wnioski w zbiorczą listę wniosków  
o dofinansowanie operacji dla danego działania osi 4. 

 
  Poniżej przedstawione jest tabelaryczne ujęcie tej procedury oraz jej postać graficzna. 
 
Ogólna procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach                 
wdrażania LSR – wersja tabelaryczna:  

                    
         
 

 
Miejsce na pieczątkę 

OGÓLNA PROCEDURA: 
Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie operacji w ramach 

wdrażania LSR  
 

 
CEL PROCEDURY 
 

Przyjęcie wniosków, ich kopii do wyboru operacji przez LGD               w 
ramach posiadanego budżetu na realizację LSR 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 
PROCEDURĘ 

 
Dyrekto Biura LGD 

 
ZAKRES STOSOWANIA 
 

Dotyczy wszystkich pracowników LGD biorących udział                      w 
przygotowaniu dokumentacji dotyczącej naboru oraz członków 
Zarządu  

 
WEJŚCIE 
 

Lokalna Strategia Rozwoju,  obowiązujące akty prawne dotyczące 
Leader PROW, personel biura LGD, sprzęt biurowy 

KROK CZYNNOŚCI OSOBA 
ODPOWIEDZ. 

ZAPISY 

 
1 

Ustalenie przez LGD wspólnie z IW treści 
informacji o możliwości składania wniosków w 

Biurze LGD 

 
Prezes Zarządu 

Treść informacji                 
o możliwości składania 
wniosków 

 
2 

Ogłoszenie w porozumieniu z IW terminu 
naboru wniosków o dofinansowanie operacji, 

zawierającego zasady składania wniosków 

 
Prezes Zarządu 

Informacja o naborze 
wniosków 

 
3 Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie 

operacji dla danego działania osi 4 Leader 

 
Pracownik 
Biura 

Propozycje wniosków: 
oryginał, kopia oraz 
potwierdzenie przyjęcia 
wniosku 

 
4 

Zestawienie złożonych wniosków w zbiorczą 
listę wniosków o dofinansowanie operacji dla 
poszczególnych działań Leader 

 
Pracownik 
Biura 

Zbiorcze listy złożonych 
wniosków 

 
WYJŚCIE 
 
 

Zbiorcza lista wniosków do dofinansowania 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z 
PROCEDURĄ 
 

Regulamin Biura 
Regulamin Zarządu 
Regulamin Rady 

SPRAWDZIŁ 
Dyrektor Biura 
 

ZATWIERDZIŁ 
Prezes Zarządu 
 

Data:  Data: 
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Rysunek 2.Ogólna procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach 
wdrażania LSR – wersja graficzna. 

 

 

9.2_Procedura wyboru operacji 
1. Rada dokonuje wyboru operacji w terminie 30 dni od dnia zakończenia składania 

wniosków na posiedzeniu Rady zwołanym zgodnie z regulaminem Rady, 
2. Członkowie Rady w okresie 14 dni przed posiedzeniem Rady otrzymują z Biura 

dokumenty w formie kopii w wersji elektronicznej, drukowanej lub mogą mieć 
udostępnione do wglądu w Biurze LGD, 

3. Poprzez zabezpieczenie danych poufnych zawartych we wniosku członkowie rady 
dokonują w dniu posiedzenia Rady: 
1) złożenie oświadczeń przez członków Rady, że zobowiązują się do zachowania                  
w tajemnicy i zaufaniu  informacji objętych wnioskiem oraz że zobowiązują się  
do bezstronnej oceny, 
2) oświadczenie, że oceniającego nie łączą interesy z wnioskodawcą (procedura 
wyłączenia członka Rady w przypadku zaistnienia sytuacji, która może wywoływać 
wątpliwość co do jego bezstronności – w Regulaminie Rady), 

4. Oceniający członkowie Rady mogą korzystać z pomocy ekspertów w dziedzinie, 
której dotyczy projekt (o zatrudnieniu eksperta decyduje Zarząd na wniosek członka 
Rady), 

Ustalenie przez LGD wspólnie z IW 
informacji o możliwości składania 

wniosków o dofinansowanie 

Informacja 

Ogłoszenie w porozumieniu z IW 
terminu naboru wniosków                        
o dofinansowanie operacji, 

zawierających zasady składania 
wniosków 

Przyjmowanie wniosków                          
o dofinansowanie operacji w 

biurze LGD 

Zestawienie złożonych wniosków            
w zbiorcze listy wniosków o 

dofinansowanie operacji 
przewidzianych w LSR 

Zbiorcze listy 
wniosków 

Ogłoszenie o 
naborze wniosków 
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5. Głosowanie za pomocą kart oceny zgodności operacji z LSR oraz za pomocą kart 
oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez Stowarzyszenie, 
Głosowanie odbywa się zgodnie z Regulaminu Rady, 

6. Uchwały podjęte przez Radę Przewodniczący przekazuje Zarządowi nie później niż  
7 dni od ich uchwalenia, 

7. Zarząd informuje wnioskodawcę w terminie  14 dni o: 
 zgodności lub niezgodności operacji z LSR – wskazując przyczyny 

niezgodności, 
 wybraniu albo nie wybraniu operacji – wskazując przyczyny nie wybrania, 
 liczbie uzyskanych punktów lub miejsce na liście, 
 w przypadku nie wybrania operacji wnioskodawcy przysługuje prawo 

odwołania od decyzji Rady. 
 8.  LGD przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu listy wybranych  

i niewybranych operacji oraz uchwały Rady LGD wraz ze złożonymi wnioskami  
w terminie 14 dni od dnia wyboru operacji.  

 
Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

1. Procedura oceny zgodności operacji z LSR polega na dokonaniu oceny zgodności 
celów i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami 
zapisanymi w LSR. 

2. Ocena zgodności z LSR jest dokonywana indywidualnie przez członków Rady  
(na podstawie instrukcji) poprzez wypełnienie imiennej karty oceny zgodności. 

3. W karcie oceny zgodności projektu z LSR, członkowie Rady odpowiadają  
na pytania: 

a) czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 
b) czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych 

LSR? 
c) czy realizacja projektu jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi                 

w LSR? 
4. Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej 

oceny według lokalnych kryteriów wyboru. 
5. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie                  

i zostaje zwrócona wnioskodawcy bez możliwości odwołania się od decyzji Rady. 
6. Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: 

a) co najmniej jednym celem ogólnym, 
b) co najmniej jednym celem szczegółowym, 
c) co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. 

7. Do dalszej oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zostaną przekazane 
operacje uznane przez Radę za zgodne z LSR  -  bezwzględną większością głosów, 
zgodnie z Regulaminem Rady. 

8. Załącznikiem do niniejszej procedury jest karta oceny zgodności operacji z LSR. 
  
Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 
 

1. Procedura oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru polega  
na   dokonaniu oceny operacji zakwalifikowanych wcześniej, jako zgodnych  
z LSR, na  podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

 
2. Zasadniczym celem tej procedury jest wybór operacji, które w największym 

stopniu   mogą realizować założenia LSR. 
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3. Ocena dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady na imiennych 

kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Miejsce operacji  
na liście rankingowej określa średnia arytmetyczna wszystkich indywidualnych 
ocen. 

 
Lokalne Kryteria Wyboru 
Stowarzyszenie LGD, jako instytucja finansująca rozwój lokalny decyduje  
o przyjęciu  odpowiedniego zestawu kryteriów. Ze względu na zróżnicowany charakter 
operacji, które będą rozpatrywane i oceniane przez Radę, zaleca się stosowanie 
odmiennych zestawów kryteriów do różnych operacji. 
 
Lokalne Kryteria Wyboru „Małych projektów” 

L.p Kryteria Opis Punkty 
1. Powiązanie z innymi 

projektami 
realizowanymi na 
obszarze LGD  

Preferuje powiązanie operacji z więcej 
niż jednym projektem związanym z 
działaniami Leader lub innymi 
programami kierowanymi na obszary 
wiejskie.  

2 – powiązana z 
więcej niż jednym 
projektem  
1- powiązana z 
jednym projektem 
0 – brak powiązań 

2. Zaangażowanie 
społeczności lokalnej w 
realizację operacji.   

Preferuje operacje, które angażują 
mieszkańców i podmioty (organizacje, 
instytucje i biznes) z obszaru realizacji 
operacji 

2 – angażuje min. 2 
podmioty i grupę 
mieszkańców  
1 – angażuje  1 
podmiot i grupę 
mieszkańców  
0 – nie angażuje  

3.  Zasięg oddziaływania 
operacji  

Preferuje operacje mające wpływ na 
więcej niż jedną miejscowość  

2 – wpływa na 
gminę  
1- wpływa na więcej 
niż 1 miejscowość 
0 – wpływa na 1 
miejscowość  

4.  Trwałość operacji po 
zakończeniu  

Preferuje się operacje w których 
działania będą kontynuowane po 
zakończeniu finansowania z Leader 
PROW 

1-operacje zapewnia 
kontynuację  
0 – operacja nie 
zapewnia 
kontynuacji  

5.  Wykorzystanie 
lokalnych zasobów  

Preferuje operacja, które w pełni 
wykorzystują lokalne zasoby  

1- zasoby 
przyrodnicze  
1- zasoby 
historyczno 
kulturowe 
1- aktywność 
społeczna lub 
gospodarcza  
0- brak 
wykorzystania  

Maksymalna ilość punktów:  10 
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Lokalne Kryteria Wyboru operacji  „Odnowy i rozwój wsi” 
L.p Kryteria Opis Punkty 
1. Doświadczenie 

wnioskodawcy  
Preferuje się wnioskodawców, 
którzy realizowali projekty ze 
środków UE lub  krajowych 

2 – wnioskodawca 
realizował więcej niż 1 
projekt  
1- wnioskodawca 
realizował min. 1 
projekt w okresie 2005 
– 2007  
0- nie realizował  

2.  Zasięg oddziaływania 
operacji  

Preferuje operacje mające wpływ 
na więcej niż jedną miejscowość  

2 – wpływa na gminę  
1- wpływa na więcej niż 
1 miejscowość 
0 – wpływa na 1 
miejscowość  

3. Trwałość operacji Preferuje się operacje zapewniające 
trwałe wykorzystanie po 
zakończeniu inwestycji  

1 – operacja trwała 
0 – operacja nie 
zapewnia trwałości  

4. Powiązanie z innymi 
projektami 
realizowanymi na 
obszarze LGD  

Preferuje powiązanie operacji z 
więcej niż jednym projektem lub 
innymi programami kierowanymi 
na obszary wiejskie 

2 – powiązana z więcej 
niż jednym projektem 
1 – powiązana z jednym 
projektem 
0 – brak powiązań 

Maksymalna ilość punktów:  7 

 
Lokalne Kryteria Wyboru operacji „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” 

Lp Kryteria Opis Punkty 
1. Zasięg oddziaływania 

operacji 
Preferuje operacje o oddziaływaniu szerszym  3 – obszar LGD 

2- 1 gmina  
1 – 1 
miejscowość 

2.  Wykonalność  
operacji  

Preferuje operacje o dobrej jakości biznes 
planu 

2- wysoka 
jakość 
1-  dostateczna 
jakość  
0- brak 
biznesplanu  

3. Realizacja celów LSR-
u  

Preferuje operacje realizujące kilka celów 
szczegółowych LSR- u 

3 – 3 cele 
szczegółowe 
2 -2 cele 
szczegółowe 
1 – 1 cel 
szczegółowy  

4. Wysokość 
wnioskowanej kwoty 

Preferowane sa operacje których 
wnioskowana kwota nie przekracza średniej 
kwoty dotacji 

1 – nie 
przekracza  
0 – przekracza  

Maksymalna ilość punktów:  9 
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Lokalne Kryteria Wyboru operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.  
Lp Kryteria Opis Punkty 
1. Zasięg oddziaływania 

operacji 
Preferuje operacje o oddziaływaniu 
szerszym  

3 – obszar LGD 
2- 1 gmina  
1 – 1 
miejscowość 

2.  Wykonalność  operacji  Preferuje operacje o dobrej jakości biznes 
planu 

2- wysoka 
jakość 
1-  dostateczna 
jakość  
0- brak 
biznesplanu  

3. Realizacja celów LSR-u  Preferuje operacje realizujące kilka celów 
szczegółowych LSR- u 

3 – 3 cele 
szczegółowe 
2 -2 cele 
szczegółowe 
1 – 1 cel 
szczegółowy  

4. Długość prowadzonej 
działalności 
gospodarczej   

Preferuje wnioskodawców 
rozpoczynających działalność 
gospodarcza  

3 – zaczyna 
działalność  
2 – działa do 1 
roku 
1 – działa 
powyżej 1 roku  

5. Wysokość wnioskowanej 
kwoty 

Preferowane sa operacje których 
wnioskowana kwota nie przekracza 
średniej kwoty dotacji 

1 – nie 
przekracza  
0 – przekracza  

Maksymalna ilość punktów: 12  
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Ogólna procedura wyboru operacji – wersja tabelaryczna: 
 
 
 
(miejsce na pieczątkę) 

 
OGÓLNA PROCEDURA WYBORU OPERACJI  

do dofinansowania w ramach wdrażania LSR 

CEL PROCEDURY Przejrzyste przeprowadzenie procesu wyboru operacji do dofinansowania 
przez LGD w ramach posiadanego budżetu na realizację LSR 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 
PROCEDURĘ 

Przewodniczący Rady 

ZAKRES STOSOWANIA Dotyczy pracowników biura LGD biorących udział w organizacji procesu 
wyboru operacji, członków Rady, członków Zarządu 

WEJŚCIE Złożone operacje do dofinansowania, obowiązujące akty prawne 
dotyczące Leader PROW, Lokalna Strategia Rozwoju, personel biura, 
sprzęt biurowy 

 
KROK 

 
CZYNNOŚĆ 

OSOBA 
ODPOWIE-
DZIALNA 

 
ZAPISY 

1 
Zapoznanie się przez członków Rady ze złożonymi 

wnioskami 

Dyrektor 
Biura 

Zbiorcza lista 
złożonych wniosków,  
strony WWW. 
beneficjentów 

2 
Ocena wniosków o dofinansowanie projektów pod 

kątem zgodności z LSR 

Przewodn. 
Rady 

Lista wniosków 
zgodnych              z LSR. 
Lista wniosków 
odrzuconych             z 
powodu braku 
zgodności              z LSR 

3 
Ocena wniosków o dofinansowanie projektów 

według lokalnych kryteriów wyboru 

Przewodn. 
Rady 

Uchwały Rady do 
każdej operacji. 
Lista wniosków nie 
wybranych do 
dofinansowania 

4 
Przekazanie listy wniosków wybranych do 
dofinansowania oraz nie wybranych i uchwał w/s 
wyboru operacji do IW 

Biuro Zarządu  

WYJŚCIE Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania 
Lista wniosków nie wybranych do dofinansowania 
Uchwały Rady do operacji wybranych do dofinansowania 

DOKUMENTY 
ZWIĄZANE Z 
PROCEDURĄ 

Regulamin Rady 
Regulamin Zarządu 
Regulamin Biura 

SPRAWDZIŁ: 
Dyrektor Biura 

ZATWIERDZIŁ: 
Przewodniczący Rady 

Data: Data: 
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Rysunek 3. Ogólna procedura wyboru operacji do dofinansowania – wersja graficzna. 
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9.3 Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru 
 
Rada LGD ma prawo do zmiany lokalnych kryteriów wyboru projektów. Może się to stać            
w ramach aktualizacji LSR-u. 
Uprawnieni do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru są wszyscy 
członkowie Rady. Zgłaszają pisemną propozycję zmian wraz ze szczegółowym 
uzasadnieniem. 
Propozycje zmian są rozpatrywane i uchwalane na Walnym Zebraniu Członków. 
W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać  
dla konkursów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian. 
 
Rysunek 4. Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru – wersja graficzna. 
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9.4 Procedura wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze 
projektów 

 
1. W razie zaistnienia okoliczności podważających bezstronność członka Rady  

w procesie oceny wprowadza się niniejszą procedurę. 
2.  Niniejsza procedura ma także za zadanie zapobieganie sytuacjom, w których 

członkowie Rady ocenialiby operacje złożone przez wnioskodawców, z którymi są 
w pewnych formalnych lub nieformalnych zależnościach, uzasadniających 
wątpliwość co do bezstronności w procesie oceny i wyboru. 

3. Członkowie Rady każdorazowo przed posiedzeniem Rady poświęconemu ocenie 
operacji będą proszeni o wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności 
według wzoru zawartego w Załączniku nr 7. 

4. W deklaracji bezstronności i poufności zawarte jest również oświadczenie członka 
Rady o zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy  wszystkich informacji i treści 
dokumentów dostępnych przy dokonywaniu oceny i wyboru. 

5. Zapis o wyłączaniu członka Rady od głosowania znajduje się w § 27 Regulaminu 
Rady.  

 

9.5 Procedura odwoławcza od decyzji Rady 
 

1. Każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady. 
 

2. Odwołanie ma postać ponownego wniosku do Rady Stowarzyszenia o ponowne 
rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji, według wzoru udostępnionego 
przez Biuro Zarządu, stanowiącym Załącznik nr 6 Strategii. 

 
3. Biuro Zarządu informuje wnioskodawcę o wybraniu lub nie wybraniu operacji do 

realizacji, w ciągu 14 dni od posiedzenia Rady, na którym zapadły stosowne 
uchwały. Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 7 dni 
od otrzymania pisma powiadamiającego o decyzji Rady. W tym samym terminie 
wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny w siedzibie Biura 
Zarządu.. 

  
4. Odwołanie polega na ponownym rozpatrzeniu przez Radę wniosku  

o dofinansowanie operacji na najbliższym posiedzeniu Rady.  
 

5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji pozostaje bez rozpatrzenia  
w przypadku, gdy: 

a) został wniesiony po upływie terminu określonego w pkt 3, 
b) został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn nie będący 

wnioskodawcą, którego wniosek o dofinansowanie operacji podlegał 
ocenie, 

c) nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych  
we wniosku o ponowne rozpatrzenie. 

 
6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji musi 

zostać szczegółowo uzasadniony. 
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7. W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o dofinansowanie operacji, 
członkowie Rady rozpatrują wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących w 
danym konkursie i tylko w tych elementach, których dotyczy uzasadnienie 
podane przez wnioskodawcę. 

 
8. Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia 

uzyskał liczbę punktów kwalifikujących go do objęcia dofinansowaniem w danym 
naborze, zyskuje prawo dofinansowania. Ten fakt może spowodować skreślenie z 
listy - operacji  o mniejszej liczbie punktów. 

 
9. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie konkretnej operacji 

może zostać złożony tylko jeden raz. 
 

10. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje 
poinformowany w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym wniosek 
był rozpatrywany. 

 
11. Ponowna decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

10.Określenie budżetu LSR dla każdego roku realizacji 
 
Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Osi 4 Leader, LGD „Bory 
Dolnośląskie” dysponuje kwotą 9 769 480,00 zł.  Wielkośd tej kwoty wynika z iloczynu liczby 
mieszkaoców zameldowanych na pobyt stały na dzieo 31 grudnia 2006 r. na obszarze 
objętym LSR oraz odpowiedniej kwoty, przyporządkowanej do danego działania.   

Tabela 12. Podział środków pomiędzy komponenty na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Kod 

komponentu 
wg PROW 
2007-2013 

Nazwa komponentu 

Kwota 
alokacji 

w PLN. 

Liczba 
mieszkaoców 

Budżet LGD 
„Bory 

Dolnośląskie” 
w PLN 

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 116 66 010 7 657 160 

4.21 Wdrażanie projektów współpracy 3 66 010 198 030 

4.31 
Funkcjonowanie LGD, nabywanie 

umiejętności, aktywizacja 
29 66 010 1 914 290 

Razem 148 66 010 9 769 480 

 

Podział środków  z działania 4.1/413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dokonano 
zgodnie z wytycznymi tj. na poszczególne działanie „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe 
projekty” kwota alokacji nie może byd mniejsza niż 10 % całej kwoty przeznaczonej na 
działanie „Wdrażanie LSR”. 

 

 

 

 



 Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Bory Dolnośląskie”  

 90 

Tabela 13.Podział środków na działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

Działania w Komponencie 4.1/413 
Kwota w 

budżecie w PLN 
% 

Średnia wartośd 
dotacji w PLN 

Liczba 
operacji 

Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej 

780 000 10,2 30 000 26 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 960 000 12,5 43 000 22 

Odnowa i rozwój wsi 5 000 000 65,3 500 000 10 

Małe projekty 917 160 12 14 000 66 

Razem  7 657 160 100 - 124 

Na działanie biura LGD „Bory Dolnośląskie” zgodnie z wytycznymi tj. nie więcej niż 15 % 
wszystkich środków na „Wdrażanie LSR”, przeznaczono 1 010 000,00 zł tj. 13,2 %.  
Na pozostałą częśd zadania tj. „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” przeznaczono 
904 290,00 zł. 
 
Dla konstrukcji budżetu LGD „Bory Dolnośląskie” przyjęto następujące założenia:  

 średnia wartośd dotacji dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” wyniesie. 30 tys. zł.  

 średnia wartośd dotacji dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

wyniesie 43 tys. zł.  

 średnia wartośd dotacji dla działania „Odnowa i rozwój wsi‖ wyniesie ok. 500 tys. zł. 

 średnia wartośd dotacji dla działania „Małe projekty” wyniesie 14 tys. zł;  
 
Kwoty całkowite w tabeli budżetowej stanowią sumę kwoty refundowanej i wkładu 
własnego zgodnego z rodzajem operacji – wg wytycznych PROW 2007-2013, tj.:  

 maksymalnie 50% dofinansowania dla operacji „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” (czyli minimum 50% wkładu własnego beneficjenta);  

 maksymalnie 50% dofinansowania dla operacji „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” (czyli minimum 50% wkładu własnego beneficjenta);  

 maksymalnie 75% dofinansowania dla operacji „Odnowa i rozwój wsi‖  (czyli 
minimum 25% wkładu własnego beneficjenta);  

 maksymalnie 70% dofinansowania dla operacji „Małe projekty” (czyli minimum 30% 
wkładu własnego beneficjenta); 

 
Budżet LSR dla LGD „Bory Dolnośląskie” został przygotowany w oparciu o założenie średniej 
wartości dotacji w danym typie operacji. 
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Tabela 14. Budżet LGD „Bory Dolnośląskie” w każdym roku realizacji. 

 

 
Działania Osi 4 przeprowadzone przez LGD 

Rok 
 
 

Kategoria 
kosztu 

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
4.21 Wdrażanie projektów 

Współpracy 
4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, w tym : 

 
Razem oś 4 

Różnicowa
nie w 

kierunku 
działalności 
nierolniczej 

Tworzenie 
i rozwój 

mikroprzed
siębiorstw 

Odnowa i 
rozwój wsi 

 
 

Małe 
projekty 

 
Razem  

4.1/ 413 

Przygoto
wanie 

projektó
w 

współpra
cy 

Realizacja 
Projektó

w 
współpra

cy 

Razem 
4.21 

funkcjono
wanie 
LGD 

(koszty 
bieżące) 

nabywanie 
umiejętnoś

ci  i 
aktywizacja 

Razem 4.31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2009 
całkowite 120 000 192 000 4 000 000 200 000 4 512 000 20 000 0 20 000 170 000 140 000 310 000 4 842 000 

kwalifikowalne 120 000 192 000 4 000 000 200 000 4 512 000 20 000 0 20 000 170 000 140 000 310 000 4 842 000 

do refundacji 60 000 96 000 3 000 000 140 000 3 296 000 20 000 0 20 000 170 000 140 000 310 000 3 626 000 

2010 
całkowite 360 000 432 000 2 666 667 274 286 3 732 952 0 47 000 47 000 170 000 140 000 310 000 4 089 952 

kwalifikowalne 360 000 432 000 2 666 667 274 286 3 732 952 0 47 000 47 000 170 000 140 000 310 000 4 089 952 

do refundacji 180 000 216 000 2 000 000 192 000 2 588 000 0 47 000 47 000 170 000 140 000 310 000 2 945 000 

2011 
cakowite 360 000 432 000 0 274 286 1 066 286 0 44 000 44 000 170 000 140 000 310 000 1 420 286 

kwalifikowalne 360 000 432 000 0 274 286 1 066 286 0 44 000 44 000 170 000 140 000 310 000 1 420 286 

do refundacji 180 000 216 000 0 192 000 588 000 0 44 000 44 000 170 000 140 000 310 000 942 000 

2012 
całkowite 360 000 432 000 0 274 286 1 066 286 0 44 000 44 000 170 000 140 000 310 000 1 420 286 

kwalifikowalne 360 000 432 000 0 274 286 1 066 286 0 44 000 44 000 170 000 140 000 310 000 1 420 286 

do refundacji 180 000 216 000 0 192 000 588 000 0 44 000 44 000 170 000 140 000 310 000 942 000 

2013 
całkowite 360 000 432 000 0 287 371 1 079 371 0 43 030 43 030 170 000 140 000 310 000 1 432 401 

kwalifikowalne 360 000 432 000 0 287 371 1 079 371 0 43 030 43 030 170 000 140 000 310 000 1 432 401 

do refundacji 180 000 216 000 0 201 160 597 160 0 43 030 43 030 170 000 140 000 310 000 950 190 

2014 
całkowite 0 0 0 0 0 0 0 0 85 000 140 000 225 000 225 000 

kwalifikowalne 0 0 0 0 0 0 0 0 85 000 140 000 225 000 225 000 

do refundacji 0 0 0 0 0 0 0 0 85 000 140 000 225 000 225 000 

2015 
całkowite 0 0 0 0 0 0 0 0 75 000 64 290 139 290 139 290 

kwalifikowalne 0 0 0 0 0 0 0 0 75 000 64 290 139 290 139 290 

do refundacji 0 0 0 0 0 0 0 0 75 000 64 290 139 290 139 290 

RAZEM 
2008 – 
2015 

całkowite 1 560 000 1 920 000 6 666 667 1 310 229 11 456 895 20 000 178 030 198 030 1 010 000 904 290 1 914 290 13 569 215 

kwalifikowalne 1 560 000 1 920 000 6 666 667 1 310 229 11 456 895 20 000 178 030 198 030 1 010 000 904 290 1 914 290 13 569 215 

do refundacji 780 000 960 000 5 000 000 917 160 7 657 160 20 000 178 030 198 030 1 010 000 904 290 1 914 290 9 769 480 
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Tabela 15. Tabele pomocnicza do budżetu LSR. 

 
 
 

Cele ogólne Przedsięwzięcia 

Zakładana 
liczba 

operacji 
realizowa-

nych w 
ramach 

przedsię-
wzięcia 

Różnicowa
-nie w 

kierunku 
działalnośc

i 
nierolnicze

j (413) 

Tworzenie 
i rozwój 

mikroprze
d-

siębiorstw 
(413) 

Odnowa i 
rozwój wsi 

(413) 

 
 

Małe 
projekty 

(413) 

Razem 
wdrażanie 

LSR  
(413) 

Nabywanie 
umiejętno-

ści  i 
aktywizacj

a 
(431) 

Razem 
wdrażanie 

LSR i 
nabywanie 
umiejętno-

ści i 
aktywizacj

a 
(413+431) 

Wdrażanie 
projektów 
współprac

y (421) 

Funkcjono
wanie LGD 

– koszty 
bieżące 
(431) 

Lepsze 
wykorzystanie 
potencjału 
przyrodniczego 
i kulturowego 
w rozwoju 
regionu 

Bory 
Dolnośląskie – 
kraina tradycji i 
wyjątkowej 
przyrody 

Minimalna 
liczba 

8 6 5 30 49 2 51 

 

 

Wartość 240 000 258 000 2 500 000 420 000 3 418 000 300 000 3 718 000 

Wzrost miejsc 
pracy na 
obszarach 
wiejskich 

Znane produkty 
z Borów 
Dolnośląskich 

Minimalna 
liczba 

18 16 o 24 58 2 60 

Wartość 540 000 702 000 o 336 000 1 578 000 300 000 1 878 000 

Wzrost kapitału 
społecznego w 
Borach 
Dolnośląskich 

Partnerstwo dla 
aktywizacji 
społecznej 
Borów 
Dolnośląskich 

Minimalna 
liczba 

0 0 5 12 17 3 20 

Wartość 0 0 2 500 000 161 160 2 661 160 304 290 3 125 394 

Minimalna liczba operacji w ramach LSR 26 22 10 66 124 7 131 5 

Wartość operacji w ramach LSR - ogółem 780 000 960 000 5 000 000 917 160 7 657 160 904 290 8 561 450 198 030 1 010 000 



11.Opis przygotowania LSR 
 Przebieg tworzenia LSR-u 

Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD Bory Dolnośląskie powstała zgodnie ze standardami 
procesu planowania strategicznego, czyli od etapu diagnozy poprzez analizę SWOT, 
uzgodnienie celów, działań i oczekiwanych rezultatów.  
Prace nad dokumentem prowadzone były metodą uspołecznioną przy udziale 
przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu, instytucji 
powiatowych, mediów. 
Grupa zaangażowana w proces tworzenia strategii została wyłoniona na podstawie 
pełnej analizy lokalnych i regionalnych aktorów istotnych z punktu widzenia zasad 
Leadera i interesów społeczności lokalnych oraz opiniotwórczych środowisk.  
 
Prace nad strategią prowadzone były metodą warsztatową – w sumie przeprowadzono 
5 spotkań. Były to spotkania grupy roboczej, prowadzone od etapu analizy i diagnozy 
obszaru do etapu działań i wyboru operacji, oraz spotkania konsultacyjne, skierowane 
do szerokiego grona odbiorców. 
 
 
Rysunek 5. Schemat prac nad Lokalną Strategią Rozwoju  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Przygotowanie 
procesu 

wrzesień- grudzień 
2008 

 Konsultacje ze 
społecznością lokalną  

 Walne zebranie LGD 

Zakończenie 
procesu 

 Warsztaty w grupach 
roboczych (3 
spotkania)  

- Aktualizacja informacji 
- Identyfikacja problemów 
- Weryfikacja analizy SWOT 
- Wizja, cele, misja LGD 
- Cele, działania  
- Kryteria wyboru operacji,  
- Budżet  

czerwiec – październik  
2008 

Opracowanie 
dokumentu 

strategii 

maj- czerwiec 2008   Konferencja 
podsumowująca II 
Schemat PPL+ i  
informacyjna o LSR i 
nowym okresie 
programowania 

 Warsztat 
podsumowujący 
dotychczasowe działania 
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Podmioty i osoby, które brały udział w pracach nad LSR 
 

Lp. 
 

Nazwisko, Imię 
 

Instytucja 
 

1. Adamczyk Agata Urząd Gminy i Miasta Węgliniec 
2. Antosz Agnieszka Urząd Gminy w Żaganiu 
3. Bodurka Elżbieta Ośrodek agroturystyczny „Jagoda” z Gminy Węgliniec 

4. Bahrycz Maria 
Szkoła Podstawowa w Starym Węglińcu z Gminy 
Węgliniec 

5. Basiura Marta 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy 
Wymiarki 

6. Błach Tadeusz 
Stowarzyszenie Muzyków Ludowych „Złote Łany” w 
Bożnowie 

7. Bodzianny Jan Gospodarstwo agroturystyczne „U Jasinka” 

8. 
Chłostowski 
Wincenty 

Urząd Miejski w Małomicach 

9. Ciepła Anna Urząd Gminy w Przewozie 
10. Czapliński Paweł Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej 
11. Czerwińska Renata Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 
12. Deinek Bożena Radna z Gminy Przewóz 
13. Dobrowolski Jacek Urząd Gminy w Żarach 

14. 
Durda-Tyszkiewicz 
Renata 

Urząd Gminy w Osiecznicy 

15. Frączek Janina Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie 
16. Gradecki Artur Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku 
17. Grzelak Ewa Urząd Miejski w Gozdnicy 
18. Janus Antonina Urząd Gminy w Wymiarkach 
19. Jerzak Beata Urząd Miejski w Gozdnicy 
20. Kafarowska Maria Sołectwo Lipna  z Gminy Przewóz 
21. Kapeluch Henryk Towarzystwo Przyjaciół Starego Węglińca 
22. Klisowska Mirosława OSP Przewóz 
23. Klisowski Ryszard Urząd Gminy w Przewozie 
24. Kotwica Danuta Rolnik z Gminy Przewóz 
25. Kućko Łukasz Dom Kultury w Gozdnicy 
26. Lichwiarz Justyna Fundacja „Bo tak” z Gminy Żary 
27. Lubas Anna P. W. H. U. „Anna” z Gminy Wymiarki 

28. Lubas Zdzisław 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy 
Wymiarki 

29. Ludwin Jerzy Fundacja Pro Culturae Bono 
30. Magda Jacek Przedsiębiorca  z Gminy Małomice 

31. 
Magierowski 
Mirosław 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Piękni Życiem” z Iłowej 

32. Makieła Robert OSP Osiecznica 
33. Malinowska Joanna Dom Kultury w Gozdnicy 
34. Marciniak Zdzisław Urząd Miejski Małomice 
35. Michalak Grażyna Radna z Gminy Przewóz 
36. Michalczuk Anna Radna z Gminy Iłowa 
37. Michałów Krystyna Stowarzyszenie „Solidarni Plus” 
38. Modelska Joanna Gminna Biblioteka Publiczna w Przewozie 
39. Narol Roman Urząd Miejski w Gozdnicy 
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40. Okrzyński Ryszard Sołtys Czerwonej Wody z Gminy Węgliniec 

41. 
Piasecka- Ludwin 
Magdalena 

Zamek Kliczków s. z o.o. 

42. Płaziak Zdzisław Urząd Miejski w Gozdnicy 
43 Potaczek Andrzej Stadnina koni „Kruszyn” z Gminy Bolesławiec 
44. Rawska Maria Klub Seniora z Gminy Iłowa 
45. Różycki Adam INTEGER – Zamek Kliczków 
46. Rzepka Ewelina Urząd Gminy Przewóz 
47. Sikora Waldemar Stowarzyszenie „Kwiat Paproci” z Pieńska 
48. Skotnicka Arleta Urząd Miejski w Gozdnicy 
49. Słonecka Małgorzata Gospodarstwo Pasieczne w Gminie Osiecznica 
50. Smereka Mieczysław MKS Budowlani z Gminy Gozdnica 
51. Smoczyńska Lucyna Gospodarstwo agroturystyczne z Gminy Wymiarki 

52. 
Sokołowska 
Małgorzata 

Urząd Miasta i Gminy Pieńsk 

53. Sołtys Zbigniew Sołectwo Stary Węgliniec z Gminy Węgliniec 
54. Staniek Bożena Radna z Gminy Przewóz 
55. Strojna Jolanta Firma Handlowa z Gminy Pieńsk 

56. 
Uśpieńska-Domagała 
Izabela 

MGOK Węgliniec 

57. Wityńska Urszula Małomicki Ośrodek Kultury 
58. Woronik Jan Urząd Miejski w Iłowej 
59. Zgud Krzysztof Przedsiębiorca z Gminy Węgliniec 
60. Złociak Waldemar Radny z Gminy Węgliniec 
61. Żądło Krzysztof ks. Parafia Stary Węgliniec z Gminy Węgliniec 

   

Warsztaty prowadzone były metodami interaktywnymi, co pozwoliło na wymianę 
poglądów i wiedzy pomiędzy uczestnikami.  
Spotkania gromadziły od 22 do 33 osób. Na podstawie zapisów z plansz, dyskusji 
pomiędzy uczestnikami i konsultacji ze społecznością lokalną powstała uzgodniona 
wersja ostateczna strategii dla Lokalnej Grupy Działania.  
Na etapie przygotowania procesu została opracowana pełna diagnoza zasobów 
środowiskowych, społecznych i gospodarczych gmin objętych LSR. 
 
Przebieg Procesu informowania i konsultowania LSR 
 
Przebieg procesu informowania i konsultowania zapewnił powszechny dostęp  
do informacji o LSR, systematyczny sposób ich rozpowszechniania i aktualizowania  
oraz pełny udział społeczności lokalnej. Zastosowano następujące formy: 

 O działaniach Leader PROW i powołaniu LGD oraz procesie przygotowania LSR 
poinformowano dwukrotnie poszczególne Rady Gmin z obszaru LGD (IV kwartał 
2007 i I kwartał 2008) 

 Umieszczono na stronach internetowych 10 gmin zakładkę Leader, na których 
zamieszczono pełną informacje o programie oraz umieszczono terminy spotkań 
w sprawie LSR a jesienią 2008 r. zawieszono dokument strategii do konsultacji 
społecznych informując o sposobie zbierania uwag (  II, III, IV kwartał 2008) 

 Powołano 10 koordynatorów gminnych, którzy odpowiadali za zbieranie  
i przekazywanie informacji mieszkańcom oraz był odpowiedzialni za zbieranie 
danych do LSR i działania organizacyjne dotyczące LGD, każdy z koordynatorów 
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odpowiadał za informowanie mieszkańców i udostępniał ankietę do wypełnienia 
przez osoby zainteresowane składaniem wniosków (II- IV kwartał 2008) 

 Umieszczono informację o Leader w lokalnej, regionalnej prasie (I- IV kwartał 
2008) 

 Powołano Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dotyczący działań Leader PROW 
przy siedzibie Fundacji „Bory Dolnośląskie”, czynny w godzinach pracy Biura  
tj. codziennie w godz. 9.00 – 15.30. Punkt uruchomiono w II kwartale 2008 r.  

 Wszystkie informacje zebrane od gmin i społeczności lokalnych w trakcie 
konsultacji zostały uwzględnione w dokumencie ostatecznym LSR.  

12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR  
 
 Proces informowania o wdrażaniu LSR.  
LGD zgodnie ze statutem ma na celu m.in. opracowanie i realizację Lokalnej Strategii 
Rozwoju, podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności 
społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR, 
propagowanie działań na rzecz realizacji LSR.  
Aby spełnić powyższe cele LGD w następujący sposób będzie prowadziło działania 
informacyjne: 

 biuro stowarzyszenia będzie odpowiednio oznakowane z informacją o godzinach 
urzędowania i prowadzonych formach doradztwa dla zainteresowanych 
składaniem wniosków. Biuro będzie udzielać informacji, udostępniać materiały  
i dokumenty z działalności LGD w tym dokumentację z posiedzeń Rady. 

 Biuro będzie przyjmować wnioski i postulaty składane przez mieszkańców 
dotyczące wdrożenia LSR, będzie także systematycznie przekazywać informacje 
do gmin (zostaną w gminach wyznaczone osoby do kontaktów z mieszkańcami  
w sprawie Leader), mediów lokalnych i regionalnych o ogłaszanych naborach 
wniosków o wydarzeniach i sukcesach LGD;  

 strony internetowe LGD będą zawierały aktualności (szkolenia, konferencje, 
wydarzenia), dokumenty (np. wzory wniosków, rozporządzenia LSR), bazy 
danych (zasoby przyrodnicze, kulturowe, turystyka, edukacja, mikroprzed-
siębiorczość, organizacje pozarządowe), raporty i sprawozdania z działań LGD, 
dział pytań i odpowiedzi, forum dyskusyjne, współpraca z innymi LGD, galeria 
zdjęć. Materiały na stronach będą systematycznie aktualizowane.  

 LGD będzie prowadziło spotkania szkoleniowe i warsztaty dla mieszkańców 
związane z przygotowaniem wniosków oraz animowaniem mieszkańców, będą 
organizowane konferencje i seminaria propagujące wdrożenie LSRu; 

 LGD będzie wydawało biuletyn, ulotki opracowania multimedialne o swoich 
działaniach dostępne w biurze, w gminach, w organizacjach i instytucjach 
współpracujących oraz przekazywane w trakcie ważnych wydarzeń 
realizowanych przez LGD (targi, jarmarki, imprezy); 

 w przypadku potrzeby zasięgnięcia opinii mieszkańców LGD przeprowadzi 
sondaże lub wywiady. 

W ten sposób zostanie zachowana zasada otwartości, jawności i transparentności 
działań LGD oraz zasada systematycznego dostarczania i zbierania informacji  
od mieszkańców, partnerów, członków LGD.  
 
 Proces aktualizowania LSR uwzględniający udział społeczności lokalnej.  
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Zgodnie z zasadami Leader PROW aktualizacja LSRu musi się odbyć zgodnie  
z warunkami określonymi  w umowie i nie może wpłynąć na zmianę celów ogólnych LSR 
oraz misji LGD i zmienić limity środków w ramach działania 4.1. 
LGD  proces aktualizacji będzie prowadzić w następujący sposób: 

 aktualizacja nie będzie realizowana częściej niż raz do roku przy czym ostatnia 
powinna się odbyć w roku 2013; 

 aktualizacja będzie się odbywać przy udziale członków LGD i mieszkańców 
obszaru. Wnioski i postulaty mogą być zbierane na spotkaniach drogą 
internetową i w inny wypraktykowany sposób w LGD; 

 wnioski i postulaty do aktualizacji może zgłosić Rada i Walne Zebranie; 
 Zarząd będzie odpowiedzialny za wniesienie zmian do dokumentu. Może przy 

tym skorzystać z pomocy ekspertów, przeprowadzić odpowiednie badania  
lub analizy, skorzystać z wyników monitorowania realizacji LSR; 

 Walne Zebranie będzie odpowiadać za przyjęcie zaktualizowanego dokumentu                  
w drodze uchwały; 

 zaktualizowany dokument zostanie umieszczony na stronach internetowych LGD. 
 Proces aktualizacji jest zgodny ze statutem LGD, regulaminem Walnego Zebrania, 

Rady, Zarządu. 
 

13. Zasady i sposób dokonywania oceny własnej 
 Monitorowanie służy dostarczeniu informacji na podstawie których Zarząd, Rada                           

i członkowie LGD mogą systematycznie dowiadywać się o występowaniu 
rozbieżności w realizacji planów i osiąganiu celów. 
Monitorowaniu będą podlegać następujące aspekty działań LGD: 

 monitorowanie realizacji LSRu, 
 monitorowanie wydatkowania środków na poszczególne zamierzenia – 

operacje, działania własne LGD. 
Dzięki temu LGD dba o swoją stabilną sytuację finansową i podejmuje działania 
interwencyjne w przypadku rozbieżności lub niepowodzeń w realizacji LSR. 
 
System monitorowania będzie polegać na: 

 gromadzeniu danych na podstawie formularzy, wniosków, informacji 
uzyskanych od podmiotów wdrażających (UM, ARiMR) o zawartych umowach 
i wysokości środków wypłacanych beneficjentom na realizację operacji, 

 monitorowaniu operacyjnym na podstawie bezpośrednich rozmów  
z beneficjentami i wizji lokalnych na miejscu realizacji operacji, 

 weryfikacji osiągnięcia rzeczywistych rezultatów na podstawie gromadzenia 
danych dotyczących wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania dla 
poszczególnych przedsięwzięć, 

 dokonywania przeglądu procedur wewnętrznych wdrożenia poszczególnych 
działań LSR, 

 gromadzeniu danych dotyczących wydatkowania środków na funkcjonowanie 
LGD zgodnie z procedurą określoną w umowie z podmiotem wdrażającym. 

 
Sposoby raportowania: 

 raporty pisemne i sprawozdania dotyczące realizacji operacji  
i funkcjonowania LGD, 

 analiza dokumentów merytorycznych i finansowych dostępnych w biurze, 
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 sprawozdania z wywiadów z beneficjentami. 
 
Organem odpowiedzialnym za prowadzenie monitoringu jest Zarząd LGD. Zarząd 
może zlecić wykonanie niektórych zadań ekspertom zewnętrznym. 
 

 Ewaluacja służy cenie ocenie sukcesu LGD i LSR. 
W ramach ewaluacji dokonuje się oceny odpowiedzialności, skuteczności, 
efektywności i oddziaływania projektu w stosunku do założeń. 
Ewaluacja będzie realizowana: 
 ex ante dotyczy operacji i działań które są w fazie planowania i podejmowania 

decyzji o ich realizacji. Ocena będzie polegała na analizie spodziewanych efektów 
pod kątem wpływu na osiąganie celów w LSR, podobna ocena będzie dotyczyć 
analiz efektów działań realizowanych w ramach funkcjonowania LGD i projektów 
współpracy; 

 ex post dotyczy oceny działań w minionym okresie z perspektywy realizacji 
latach 2009 – 2015. Ewaluacja zostanie wykonana po 3 latach i po 6 latach od 
rozpoczęcia realizacji LSR oraz w okresach rocznych po zakończeniu każdego 
roku kalendarzowego w zakresie oceny operacji i działań pod kątem efektów  
i osiągnięcia celów zakładanych w LSR; 

 ocena jakości partnerstwa i sprawności funkcjonowania LGD. Ewaluacja będzie 
dotyczyć funkcjonowania biura, funkcjonowania organów LGD, efektywności 
stosowanych procedur, przepływu informacji, sprawności podejmowania decyzji. 

 
Organem odpowiedzialnym za prowadzenie ewaluacji będzie Komisja Rewizyjna. 
Komisja może zlecić wykonanie niektórych zadań Zarządowi LGD (w tym pracownikom 
Biura) i ekspertom zewnętrznym.  
Komisja sporządzi przed każdym Walnym Zebraniem Członków, na którym udziela się 
absolutorium Zarządowi, raport za miniony rok. 
Powinien on zawierać: 

 wykaz zrealizowanych operacji oraz działań dotyczących Funkcjonowania LGD                    
i Projektów Współpracy wraz z informacją o efektach i finansach,  

 opis uzyskanych efektów w porównaniu z założeniami, 
 analizę dotyczącą wpływu przedsięwzięć na osiąganie celów LSR, 
 wnioski w formie uwag i rekomendacji które zapewnią lepsze osiągnięcie celów 

LSR i wyższą efektywność LGD. 
 
Raport powinien być podawany do wiadomości publicznej zgodnie z zasadą jawności. 
Informacje uzyskane w trakcie monitoringu i ewaluacji będą służyły aktualizacji LSRu. 
 

14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami 
planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR 
 
 Lokalna Strategia Rozwoju w aspekcie strategii gminnych i powiatowych  
 
Cele, przedsięwzięcia i działania Lokalnej strategii rozwoju są spójne ze strategiami  
i planami rozwoju gmin i powiatów terenu LGD. 
Analizie poddano następujące dokumenty: 

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żary – 2007 r.  
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 Strategia Rozwoju Gminy Żagań – 2007 r.  
 Strategia Rozwoju gminy Osiecznica – 2004 r.  
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Iłowa – 2005 r.  
 Wieloletni Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wymiarki – 2004 r    
 Strategia Rozwoju Gminy Przewóz – 2002 r.  
 Strategia Rozwoju Gminy Osiecznica – 2004-2007 r.   
 Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Węgliniec na lata 2007-2015 z 2007 r. 
 Strategia Rozwoju Gminy Pieńsk – 2000 r.  
 Plan Rozwoju  Lokalnego Gminy Pieńsk – 2005 r.  
 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Gozdnica na lata 2005 – 2013 

 
 

Tabela 16.Cele  i przedsięwzięcia LSR w  kontekście celów i działań  strategii gminnych  i Planów rozwoju 
lokalnego  
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Cel ogólny:  Lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju regionu 
I Przedsięwzięcie:  Bory Dolnośląskie – Kraina tradycji i wyjątkowej przyrody 

1.1 Rozwój infrastruktury 
turystycznej, sportowo-
rekreacyjnej 

X   X X X X X X X 

1.2.  Promocja regionu Bory 
Dolnośląskie 

 X X X X X X X X X 

1.3. Ochrona potencjału 
przyrodniczo-kulturowego Borów 
Dolnośląskich  

 x  X x  X  X X 

Cel ogólny: Wzrost miejsc pracy na obszarach wiejskich 
II Przedsięwzięcie: Znane produkty z Borów Dolnośląskich  
2.1. Sieciowanie producentów, 
usługodawców i wytwórców 
produktów lokalnych 

        X X 

2.2. Rozwój 
mikroprzedsiębiorczości i 
wsparcie firm usługowych 

X X X X X X X X X  

2.3. Różnicowanie działalności w 
gospodarstwach rolnych 

   X X X X  X  

Cel ogólny: Wzrost kapitału społecznego w Borach Dolnośląskich 

III Przedsięwzięcie: Partnerstwo dla aktywizacji społecznej Borów Dolnośląskich 

3.1. Integracja grup społecznych i 
gmin na obszarze Borów 
Dolnośląskich  

X X  X X X  X  X 

3.2. Zwiększenie lokalnej 
aktywności   

 X  X X X X X  X 

3.3.  Rozwój współpracy 
partnerskiej  

X  X X X X  X  X 

 
Działania LSR zgodne są również ze: 

 Strategią Rozwoju Powiatu Żagańskiego,  
 Strategią Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego,  
 Strategią Rozwoju Powiatu Bolesławieckiego, 
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 Strategią Rozwoju Powiatu Żarskiego.  
 
 
 Zapisane przedsięwzięcia LSR-u zgodne są również z priorytetami programów 

wojewódzkich: 
 

 LSR a strategie regionalne województwa lubuskiego i dolnośląskiego. 
W ramach procesu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju zbadano jej spójnośd  
z regionalnymi strategiami a mianowicie:  

o Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego przyjętą w 2000 r.  
oraz aktualizacją do 2020 r. 

o Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego przyjętą w 2005 r.  
o Lubuską Strategią Rozwoju Turystyki na lata 2006-2013 opracowaną w 2005 r. 

Programem Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego opracowanego 
w 2004 r.  

 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego została opracowana i przyjęta w 2000 
r. W 2005 dokonano jej aktualizacji do 2020 roku szczególnie w obszarze ochrony 
środowiska, rozwoju transportu, polityki społecznej i rozwoju kultury. Założono  
w tym dokumencie cztery osie strategii: 

o zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu; 
o podniesienie poziomu wykształcenia społeczeostwa i zwiększenie potencjału 

innowacyjnego nauki i gospodarki; 
o rozwój przedsiębiorczości; 
o efektywne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego i kulturalnego.  

 

 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r.  
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. została uchwalona  
w 2005 r. i jest zaktualizowaną i gruntownie przebudowaną wersją strategii z 2000 r. 
już pod potrzeby NPR i polityki rozwoju regionalnego kraju. Wizja regionu określona 
w nowej strategii to: „Dolny  Śląsk europejskim regionem węzłowym”  
Cel nadrzędny: „Podniesienie poziomu życia mieszkaoców Dolnego Śląska  
oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego 
rozwoju”.  
Cel nadrzędny zostanie zrealizowany poprzez realizację priorytetów i działao w sferze 
gospodarczej, przestrzennej i społecznej.  
Niżej wymienione cele, priorytety i działania współgrają ze Lokalną Strategią Rozwoju 
LGD Bory Dolnośląskie. 

 
Tabela 17. Cele, priorytety i działania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego współgrające z LSR. 

Cele  Priorytety  Działania 

Sfera gospodarcza 

Zbudowanie 
konkurencyjnej i 
innowacyjnej 
gospodarki Dolnego 
Śląska. 

Wspieranie aktywności 
gospodarczej na Dolnym 
Śląsku. 

 Promowanie produktów regionalnych i ich 
marketing. 

 Wspieranie rozwoju MŚP. 
 Rozszerzenie współpracy regionalnej i 

międzynarodowej.  
 Wpieranie zmian postaw mieszkaoców 

regionu ukierunkowanych na 
przedsiębiorczośd. 
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 Wspieranie integracji i rozbudowy 
dolnośląskiego potencjału turystycznego 
oraz uzdrowiskowego.  

Sfera Przestrzenna 

Zwiększenie spójności 
przestrzennej i 
infrastrukturalnej 
regionu i jego 
integracja z 
europejskimi 
obszarami wzrostu. 

Poprawa spójności 
przestrzennej regionu. 

 Policentryczny rozwój wsi osadniczej oraz 
tworzenie nowoczesnych rozwiązao 
funkcjonalnych przy zachowaniu walorów 
przyrodniczych, środowiskowych i 
krajobrazowych.  

 Przeciwdziałanie degradacji obszarów 
peryferyjnych i zagrożonych marginalizacją.  

Zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich. 

 Podniesienie poziomu życia ludności 
wiejskiej. 

 Rozwój pozarolniczej aktywności 
mieszkaoców terenów wiejskich i 
wykształcenie nowych funkcji dla tych 
terenów.  

 Wspieranie działalności na obszarach o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania.  

Poprawa ładu 
przestrzennego. 

 Kształtowanie atrakcyjnych form 
różnorodnych zespołów zabudowy w tym 
rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego.  

Zapewnienie 
bezpieczeostwa 
ekologicznego 
społeczeostwa i 
gospodarki. 

 Utworzenie i ochrona obszarów o wysokich 
walorach przyrodniczych, podniesienie 
różnorodności biologicznej i krajobrazowej.  

 Propagowanie wiedzy ekologicznej. 

Sfera Społeczna 

Rozwijanie 
solidarności 
społecznej oraz 
postaw obywatelskich 
i otwartych na świat. 

Integracja społeczna i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. 

 Redukowanie zjawiska ubóstwa. 
 Promowanie innowacyjnych metod i technik 

rozwiązywania problemów z zakresu 
polityki i profilaktyki społecznej.  

 Wdrażanie planów działania na rzecz 
wzrostu zatrudnienia przy wykorzystaniu 
partnerstwa społecznego. Promocja 
zatrudnienia socjalnego i spółdzielczości 
socjalnej. 

Umacnianie 
społeczeostwa 
obywatelskiego, rozwój 
kultury. 

 Optymalizacja infrastruktury kulturalnej, 
zwiększenie aktywności w obszarze kultury. 

 Ochrona dziedzictwa cywilizacyjnego, 
rozwój tożsamości regionalnej. 

 Wsparcie i promocja postaw prospołecznych 
oraz lokalnych inicjatyw społecznych na 
zasadach pomocniczości i partnerstwa.  

  Aktywizacja społeczności lokalnych w 
szczególności z terenów wiejskich. 

 Umacnianie i rozwój współpracy 
administracji publicznej i sektora 
pozarządowego. 

Poprawa jakości i 
efektywności systemu 
edukacji i badao 
naukowych. 

 Zapewnienie powszechnego dostępu do 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
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Tabela 18. Cele główne i operacyjne Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, które są spójne z LSR. 

 
lp Cele główne Cele operacyjne 

1 Zapewnienie przestrzennej, 
gospodarczej i społecznej 
spójności regionu 

1.1. Zapewnienie sprawnego systemu komunikacyjnego 
1.3. Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury technicznej, 
komunalnej i społecznej  
1.4. Wszechstronna współpraca transgraniczna i 
międzyregionalna  
1.5. Osiągnięcie wysokiej umiejętności korzystania ze 
środków UE  

2 Podniesienie poziomu 
wykształcenia społeczeostwa i 
zwiększenie potencjału 
innowacyjnego nauki i 
gospodarki 

2.1. Podniesienie poziomu wykształcenia na poziomie 
ponadgimnazjalnym i wyższym  
2.2. Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy i 
uwarunkowad wynikających z procesu integracji z UE  
2.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  

3 Rozwój Przedsiębiorczości 3.3. Rozwój instytucjonalnego i kapitałowego otoczenia 
biznesu  
3.4. Pozarolniczy rozwój terenów wiejskich  
3.5. Restrukturyzacja i reorientacja gospodarstw rolnych i 
zakładów przetwórstwa żywności  

4 Efektywne wykorzystanie 
zasobów środowiska naturalnego 
i kulturalnego 

4.1. Rozwijanie świadomości proekologicznej  
4.2. Wykorzystanie walorów środowiskowych i dziedzictwa 
kulturowego dla rozwoju turystyki  
4.3. Skuteczna promocja walorów turystycznych i system 
informacji turystycznej  
4.4. Rozwój usług kulturalnych, zdrowotnych, sportowych 
dla mieszkaoców regionu i gości zagranicznych. 

 

 Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego został 
opracowany na lata 2004-2013. Wdrażanie założeo przyjętych w programie ma 
przyczynid się do rozwoju turystyki w województwie dolnośląskim i wzrostu jego 
konkurencyjności oraz wykorzystania dostępnych regionalnych środków 
finansowych. Działania w nim przyjęte powinny pozytywnie wpłynąd na wzrost 
ekonomiczny województwa, dalszy wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, 
zwiększenie różnorodności kulturowej jego mieszkaoców oraz pogłębienie 
współpracy międzynarodowej szczególnie z partnerami z Czech i Niemiec.  

o W programie przyjęto 4 priorytety:  
o markowe produkty turystyczne, 
o rozwój lokalnej turystyki, 
o markowa infrastruktura turystyczna, 
o system wsparcia sektora i produktów turystycznych.  

 

 Lubuska Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2006-2013, jej  celem strategicznym 
jest „Stworzenie możliwości i warunków dla dynamicznego rozwoju Ziemi 
Lubuskiej” a celami pośrednimi są:  

o rozwój konkurencyjności produktów turystycznych Ziemi Lubuskiej, 
o kształtowanie przestrzeni oraz rozwój nowoczesnej infrastruktury 

turystycznej;  
o stworzenie spójnego i skutecznego systemu marketingu, 
o przygotowanie profesjonalnych kadr na potrzeby turystki, 
o wspomaganie instytucji i systemów rozwijających turystykę.  
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Cele szczegółowe i działania zawarte w tych priorytetach w pełni współgrają  
z celami i działaniami LSR.  

 

 Lubuski Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 
o priorytet I rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjnośd regionu: 

inwestycje dotyczące infrastruktury transportowej, tworzenie obszarów 
inwestycyjnych, rozwoju społeczeostwa informacyjnego także na obszarach 
wiejskich,  

o priorytet II stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach  
i wzmocnienie potencjału innowacyjnego:  wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości, kooperacji i systemów wsparcia tego sektora, 

o priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego: 
rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, poprawa jakości 
powietrza, efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii, 

o priorytet IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej: rozwój  
i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów miejskich i wiejskich, 

o priorytet V – Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej, 
rozwój i modernizacja infrastruktury kulturowej, turystycznej i sportowej.  

 

 Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 
o priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw 
o priorytet 2 Rozwój społeczeostwa informacyjnego na Dolnym Śląsku 
o priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej 
o priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeostwa 

ekologicznego i przeciwpowodziowego    
o priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku  
o priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego 

Dolnego Śląska. 
 
Przedsięwzięcia zapisane w LSR współgrają z możliwościami  finansowania działao 
inwestycyjnych w dziedzinach wyżej wymienionych. Oznacza to, że działania Leadera mogą 
uzyskad efekt synergii z działaniami finansowanymi w ramach RPO w zakresie wniosków 
składanych przez jednostki samorządu terytorialnego i inne uprawnione podmioty.  
 

15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub 
operacji realizowanych przez LGD w ramach innych 
programów wdrażanych na obszarze objętym LSR  
Lokalna Grupa działania w okresie 2009-2015 planuje przygotowanie projektów  
do innych źródeł finansowania, które będą komplementarne i będą uzupełniały 
działania Leader PROW. 
Będą to następujące źródła finansowania: 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 norweski mechanizm finansowy, 
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 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 
 inne krajowe i zagraniczne źródła finansowania. 

 
Mechanizm zabezpieczający przed nakładaniem się pomocy w ramach PROW i innych 
programów i źródeł finansowania. 
 
 Każda osoba zatrudniona przez LGD będzie miała umowę zawierającą szczegółowy 

wykaz obowiązków i zadań, ze wskazaniem programu, na rzecz, którego te zadania  
i obowiązki będą wykonywane raz 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, mogą 
być w sposób trwały umieszczone informację 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 
finansują poszczególne programy. Poza tym sposób podziału kosztu pomiędzy 
poszczególne programy powinien być merytorycznie uzasadniony, 

 LGD tworzy wydzielone konta bankowe (lub subkonta) do obsługi każdego 
programu, 

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

 Zarząd LGD zapewni dobry przepływ informacji między zespołami realizującymi 
różne programy, organizując, co najmniej raz w kwartale narady robocze z udziałem 
wszystkich koordynatorów programów, 

 Każdy wniosek o przyznanie pomocy, przygotowywany przez LGD, będzie zawierał 
analizę ryzyka w zakresie nakładania s9ieę pomocy ze środków tego programu  
z pomocą, którą LGD uzyskało wcześniej z PROW lub innych programów oraz 
propozycję mechanizmów, które należy zastosować w celu uniemożliwienia 
nakładania się pomocy 

16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu 
i obszarów wiejskich  
 
Realizacja LSR w latach 2009-2015 wpłynie na rozwój regionu Borów Dolnośląskich. 
Zostaną uzyskane następujące rezultaty: 
I. Przedsięwzięcie „Bory Dolnośląskie – Kraina tradycji i wyjątkowej przyrody” 

 wzrost długości szlaków i tras przebiegających przez region, jednolite 
oznakowane. 

 rozwój  infrastruktury turystycznej w terenie 
 rozwój bazy agroturystycznej, noclegowej i gastronomicznej 
 wzrost dostępności do informacji o atrakcjach turystycznych, o wartościach 

kulturowych i przyrodniczych obszaru. 
 Bory Dolnośląskie mają rozpoznawalny wizerunek, dobrej jakości materiały 

promocyjne. 
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 wzrost ruchu turystycznego 
 rozwój wykorzystania obiektów zabytkowych na różne cele, poprawa ich 

wyglądu, funkcjonalności  i dostępności. 
  zwiększenie wiedzy o regionie wśród mieszkańców i młodszego pokolenia, 

stworzenie więzi i poczucia regionalnej tożsamości. 
 Stworzenie unikalnej w tej części Europy marki ponadlokalnej, opartej na sile 

lokalnych produktów; marka może się stać alternatywą dla niespójnej marki 
Dolnego Śląska 

II. Przedsięwzięcie „Znane produkty z Borów Dolnośląskich” 
 Marka Lokalna Produkty i usługi z Borów Dolnośląskich będą znane w regionie 
 szersza i skuteczniejsza promocja lokalnych podmiotów gospodarczych 
 wzrost ilości osób przygotowanych do prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej lub różnicowania w kierunku nierolniczym 
 wzrost ilości miejsc pracy w sektorach pozarolniczych m.in. agroturystyce, 

usługach związanych z realizacją wypoczynku i wytwórczością produktów 
lokalnych. 

 poszerzenie oferty podmiotów gospodarczych i szersze wchodzenie na rynki 
zbytu poprzez branżowe współdziałanie mikroprzedsiębiorców 

 
III. Przedsięwzięcie „Partnerstwo dla aktywizacji społecznej Borów Dolnośląskich” 

 wzrost ilości organizacji pozarządowych, poprawa jakości ich funkcjonowania, 
lepsze przygotowanie liderów, do pracy ze społecznością lokalna 

 partnerskie podejście przy rozwiązywaniu problemów lokalnych i regionalnych 
 rozwój aktywności świetlic wiejskich, ośrodków kultury 
 wzrost ilości imprez budujących wizerunek regionu 
 wzrost aktywności wspólnot lokalnych 
 poprawa zarządzania LGD oraz rozwój członkostwa w stowarzyszeniu 
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Załączniki 

Załącznik nr 1A- Doświadczenie członków albo partnerów  LGD w zakresie realizacji projektów 
 

Lp
. 

Nazwisko i 
imię/imiona członka 
albo nazwa członka/ 

partnera 

Nazwa realizowanego projektu 
lub jego ogólny zakres 

Czas realizacji 
projektu 

Miejsce 
realizacji 
projektu 

 

Koszty 
realizacji 
projektu 

Źródło finansowania /program 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Gmina Węgliniec (Andrzej 

Kutrowski – Burmistrz) 
 

1. Modernizacja budynku 
remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ruszowie jako 
bazy dla polskich i czeskich 
jednostek straży pożarnej.
  

2. Modernizacja budynku 
świetlicy wiejskiej w 
Czerwonej Wodzie  

3. Modernizacja Domu Kultury 
w Starym Węgliocu – Gmina 
Węgliniec.  

4. Modernizacja dróg o 
kluczowym znaczeniu dla 
rozwoju gminy Węgliniec. 

5.  Modernizacja Domu Kultury 
w Ruszowie, kształtowanie 
przestrzeni publicznej w 
centrum Ruszowa  

6.  Kształtowanie przestrzeni 
publicznej centrum Węglioca 
z modernizacją budynku 
biblioteki publicznej 

1)15.07.2005 -
19.06.2006. 
2) 29.06.2005- 
25.10.2006 
3) 09.07.2004 – 
08.11.2006 
4)7.11. 2005 – 
28.08.2007 
5) 13/01/2006-
24/11/2006 
6) 18.07.2007 -
28.04.2008 
 

1.Ruszów 
2.Czerwona 
Woda 
3.Stary Węgliniec 
4.Ruszów, 
Kościelna Wieś, 
Czerwona Woda, 
Stary Węgliniec 
5.Ruszów 
6.Węgliniec 

1)157 203,30; 
2) 200 711,59; 
3)478 516,29; 
3)1 813 270,43 
4)911 659,04 
5)887 769,15 

1. Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego/Program 
Inicjatywy Wspólnotowej 
INTERREG IIIA Czechy – Polska.  

2. Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego/Program 
Inicjatywy Wspólnotowej 
INTERREG IIIA Wolny Kraj 
Związkowy Saksonia – Polska 
(Województwo Dolnośląskie). 

3.  Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego/ZPORR.  

4. Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego/ZPORR.  

5. EFOGR/SPO „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004 – 
2006”.  

6. EFOGR/SPO „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004 – 
2006” 
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2 
Gmina Iłowa  

(Adam Gliniak – Burmistrz) 
 

1. Odnowa wsi oraz zachowanie 
i i ochrona dziedzictwa 
kulturowego. 

2.  "Modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Czernej i 
urządzanie przyległego do 
niej terenu". 

1)18.10.2005-
25.07.2007  
2) 18.10.2005-
25.12.206 

1) Gmina Iłowa 
2) Czerna, 
(Gmina Iłowa)  
 

1) 449 479,91 
zł;  
2)122 224,82 
zł; 

1.  "Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora 
żywnościowego oraz 
rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006" 

2. Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora 
żywnościowego oraz 
rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006" 

3 
Gminna Przewóz (Ryszard 

Klisowski - Wójt) 

Budowa budynku zaplecza 
technicznego boiska 
sportowego w Przewozie 

08.2006-07.2007 
Boisko Gminne w 
Przewozie 

220.496,62 zł 
SPO Restrukturyzacja Sektora 
Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów 
Wiejskich   

4 
Gmina Gozdnica 

 (Zdzisław Płaziak -
Burmistrz)   

1.  Aktywizacja uczniów w 
procesie dydaktyczno -
wychowawczym.  

2. Polsko - Niemieckie obchody 
jubileuszu 50-lecia. 

3.  Inwestycja w młode 
pokolenie. 

4. Tajemnicze miasto - 
Warszawa.  
   

1)3.09.2007 - 
15.12.2007 
2) 21.06.2006   
3) 20.10.2008 -
19.12.2008 
 4) 04.11.2008-
15.12.2008 
  

1. Szkoła 
Podstawowa i 
Gimnazjum 
Publiczne w 
Gozdnicy  
2. Gmina 
Gozdnica  
3. Przedszkole 
Miejskie, Szkoła 
Podstawowa i 
Gimnazjum 
Publiczne w 
Gozdnicy, 
 4. Gimnazjum 
Publiczne w 
Gozdnicy 

1) 34367,96 zł 
2)10 096,51 zł 
3) 19.835,zł  
4) 26 360 zł
 
  

1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i 
młodzieży w 2007 

2. Fundacja współpracy 
Polsko -Niemieckiej. 

3. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych u dzieci 
i młodzieży. 

4. Rozwój edukacji na 
terenach wiejskich w 
latach 2008-2013 
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5 
 
 

Gmina Żagao  
(Agnieszka Antosz) 

1. Stworzenie kompleksu  z 
przeznaczeniem na cele 
kulturalne we wsi Bożnów. 

2. Stworzenie kompleksu z 
przeznaczeniem na cele 
kulturalne we wsi Miodnica. 

3. Stworzenie kompleksu z 
przeznaczeniem na cele 
kulturalne we wsi Bożnów. 

4. Modernizacja (przebudowa) 
drogi gminnej. 

5.  Moje Boisko ORLIK 2012. 
6. Wymiana pokrycia 

dachowego. 
7.  Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez 
GOPS w Żaganiu. 

1) 2005-2006, 
2)2006-2006, 
3)2005-2006, 
4)2004-2006, 
5)2008, 
 6)2005,  
7)2008, 
 

1) Bożnów Gmina 
Żagao, 
2)Miodnica 
Gmina Żagao, 
3)Bożnów - 
Gmina Żagao, 
 4) Bukowina 
Bobrzaoska, 
5)Tomaszowo 
Gmina Żagao, 
6)Dzietrzychowic
e Gmina Żagao, 
7)Gmina Żagao 
 
 
 

1)563 392,45 
zł, 2)467 707,6 
zł,  
3)563 392,45 
zł, Żagao, 
4)666 458,97 
zł,  
5)1 376 325,69 
zł,  
6)99 986,20 zł, 
7)46 871,51 zł 
 
 

1. SPO -RPL,  
2. SPO - ROL,  
3. Promesa Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, 
4. ZPORR, 5)Budżet Paostwa, 
5. Kontrakt Wojewódzki,  
6. EFS 

6 
Gmina Osiecznica 

(Waldemar Nalazek – 
Wójt) 

"Współpraca transgraniczna dla 
ochrony walorów kulturowych 
zespołu pałacowo –parkowego i jego 
otoczenia w Kliczkowie(Gmina 
Osiecznica) 

01.09.2006 - 
31.08.2007 
  

Kliczków (Gmina 
Osiecznica) 

30472,4  

Program Inicjatywy Wspólnotowej 
INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy 
Saksonia – Rzeczpospolita Polska 
(Województwo Dolnośląskie) 

7 Jolanta Strojna 
Euroregionalne Spotkanie Kultury 
Ludowej  Nad Nysą Łużycką - Centrum 
Kultury Łużyckiej 

10 miesięcy 
zakooczony 
10.07.2005 

Polska, Niemcy, 
Nysa, 
Dolnośląskie, 
Saksonia, Pieosk, 
Zodel, Deschka 

3772,5 euro 
Wspólny Fundusz Małych Projektów 
Polska -Niemcy 2002 
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8 
Fundacja Ekologiczna 
"Zielona Akcja" (Irena 

Krukowska-Szopa) 

1. Rozwój produktów lokalnych 
Borów Dolnośląskich. 

2. Edukator Dziedzictwa 
Regionu. 

1) 1.07.2006 - 
31.12.2006  
2) 01.07.2008-
31.12.2008 

1)Obszar Borów 
Dolnośląskich  
2) Obszar Borów 
Dolnośląskich, 
Wrzosowej 
Krainy i Wzgórz 
Dalkowskich 

1)18000 zł; 
2)108 054,50 
zł. 

1. Fundusz Współpracy - Program 
AGRNIPOL 5950/BPW/ALINIA-
INF/2006-3.3/36/JS  

2. Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej FIO 

9 
Fundacja „Bory 
Dolnośląskie” 

1. Zrównoważony rozwój Borów 
Dolnośląskich w aspekcie 
partnerstwa społecznego.  

2.  Bory Dolnośląskie- kolebką  
lokalnej tożsamości 
kulturowo -historycznej. 

1)02.04.2007 - 
14.05.2008 
2)01.07.208 - 
31.12.2008 

1) Obszar Borów 
Dolnośląskich 10 
Gmin 
2)Obszar Borów 
Dolnośląskich 

1)718 700 zł  
2) 93 230 zł 

1. Sektorowy Program 
Operacyjny "Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004 -
2006",  

2. Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej FIO 

 

 
 



Załącznik nr 1B – Doświadczenie i kwalifikacje członków organu decyzyjnego  LGD  

 

Lp. 

Nazwisko i 

imię/imiona 
członka 
organu 

decyzyjneg
o 

Wiedza i doświadczenie 
Dokumenty potwierdzające wiedzę i 

doświadczenie 

L
ic

z
b

a
 

Język 

roboc
zy UE 

i 

doku
menty 
potwi

erdzaj
ące 
jego 

znajo
mość 

L
ic

z
b

a
 

Oświad
czenie 

o co 
najmni

ej 3-

letnim 
zameld
owaniu 

na 
pobyt 
stały 

na 
obszar
ze LSR 

Nazwa 
reprezento

wanej 

Gminy 

Sektor, którego 
przedstawiciele
m jest członek 

organu 
decyzyjnego 

Dokument 
potwierdzająco 

przedstawicielstwo 

danego sektora 

L
ic

z
b

a
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Lena 
Brudzioska 

Wiedza w zakresie:  Prawa 
producentów i konsumentów w 
turystyce.  Źródła finansowania 
projektów turystycznych.  
Współpraca sieciowa warunkiem 
prawidłowego rozwoju. Techniki 
negocjacji i sztuka 
komunikowania się. 
  

Zaświadczenie o ukooczeniu 
seminarium nr z rejestru: 
1)07/74/KI/lub03, 2)06/74/KI/lub/03, 
3)06/47/KI/lub/02, 4)09/74/KI/lub/03, 

 
 
4 

 
 

  Małomice Społeczny 
Pełno-
mocnictwo,Regon, 
KRS, Nip 

4 

2 
Adam 
Gliniak 

Wiedza w zakresie zarządzania 
projektami europejskimi 

Świadectwo 
  
1 

   x Iłowa Publiczny Burmistrz 0 

3 
Ewelina 
Rzepka 

 Wiedza w zakresie 
zarządzanie funduszami 
Strukturalnymi  Unii Europejskiej 
Prawa Europejskiego 

Świadectwo 1  
 
  

x Przewóz Społeczny 
Zaświadczenie o 
zameldowaniu 

1 
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4 
Jacek 
Dobrowolski 

Wiedza i doświadczenie w 
zakresie realizacji projektów z 
zakresu rozwoju obszarów 
wiejskich ze środków 
pochodzących z budżetu. Wiedza 
w zakresie Podejścia Leader 

1)Świadectwo ukooczenia studiów 
podyplomowych. Umowa o prace nr 
000546905 z zakresem obowiązków. 
2)Zaświadczenie o uczestnictwie w 
procesie tworzenia Lokalnej Strategii 
Rozwoju LGD Bory Dolnośląskie, 
3)certyfikat ukooczenia szkolenia dla 
beneficjentów projektów 
zatwierdzonych do realizacji  w 
ramach ZPORR w woj. lubuskim, 
4)certyfikat ukooczenia szkolenia w 
projekcie " Lubuski Samorządowy 
Ekspert Europejski"  

4 

1.Świa
dectw
o 
ukooc
zenia 
nauki 
języka 
angiel
skiego
, 
2.cert
yfikat
 
  

  
2 

 Żary  Publiczny Upoważnienie 1 

5 
 
 

Ryszard 
Klisowski 
 

Wdrażanie i realizacji projektów z 
ZPORR 

Zaświadczenie z planowania i realizacji 
projektu pt. "Budowa budynku 
zaplecza technicznego boiska 
sportowego", zaświadczenie o 
uczestnictwie w szkoleniu nt Podejścia 
Leader, zaświadczenie RIO w Zielonej 
Górze nr 53/32/04, 

2 

1)Zaś
wiadcz
enie o 
ukooc
zeniu 
kursu 
język 
niemie
ckiego
, 
2)cert
yfikat 

2 x Przewóz Publiczny Wójt 1 

6 
 
 

Krystyna 
Michałów 

Doświadczenie w zakresie 
realizacji projektów z zakresu 
rozwoju obszarów wiejskich ze 
środków pochodzących z UE 

Świadectwo pracy 1   x Wymiarki Społeczny 
Zaświadczenie o 
zameldowaniu 

1 
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7 
Henryk 
Zołotucha 

Wiedza w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich  

1)Zaświadczenie  z uczestnictwa w 
procesie tworzenia Lokalnej Strategii 
Rozwoju LGD Bory Dolnośląskie, 
2)zaświadczenie o ukooczeniu 
szkolenia w ramach projektu SPO 
"Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004-2006", 

2   x Wymiarki Publiczny Wójt 0 

8 
Małgorzata 
Sokołowska 

Doświadczenie w zakresie: 
Tłumacz i koordynator w realizacji 
transgranicznego projektu pn. 
Euroregionalne Spotkania  Kultury 
Ludowej nad Nysą ,Tłumacz i 
koordynator w realizacji 
transgranicznego projektu pn. 
"Rajd Gwiaździsty - Krajobrazy bez 
Granic " 

1)Zaświadczenie o braniu udziału jako 
tłumacz i koordynator w realizacji 
transgranicznego projektu pn. : "Rajd 
gwiaździsty- krajobraz bez granic", 
2)zaświadczenie z realizacji 
transgranicznego projektu pn.: 
"Euroregionalne spotkanie kultury 
ludowej nad Nysą Łużycką" 

2 

1)Zaś
wiadcz
enie 
tłumac
za 
przysi
ęgłego 
języka 
niemie
ckiego
, 
2)oświ
adcze
nie 

2 x Pieosk Publiczny 
pełnomocnictwo, 
upoważnienie, 

2 

9 
Jolanta 
Strojna 

Wiedza w zakresie  przygotowania 
trenerów wiejskich organizacji 
pozarządowych. Doświadczenie w 
realizacji transgranicznego 
projektu pod nazwą" Rajd 
Gwieździsty - Krajobraz bez 
Granic". Doświadczenie  w 
realizacji transgranicznego 
projektu pn. "Euroregionalne 
Spotkanie Kultury Ludowej nad 
Nysą" 

1)Zaświadczenia z uczestnictwa w 
realizacji transgranicznego projektu 
pn.: "Euroregionalne spotkania 
kultury ludowej nad Nysą Łużycką", 
2)zaświadczenie z uczestnictwa w 
realizacji transgranicznego projektu 
pn.: "Rajd gwiaździsty- krajobraz bez 
granic", 3)raport dotyczący 
osiągnięcia celów projektu, 
4)zaświadczenie ukooczenia cyklu 
szkoleniowego przygotowującego 
trenerów wiejskich organizacji 
pozarządowych. 

4   x Pieosk Gospodarczy 

zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji 
działalności gosp. 
,zaświadczenie o 
zmianie we wpisie do 
ewidencji działalności 
gosp. Nip, Regon, 

4 
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10 
Joanna 
Malinowska 

Doświadczenie w zakresie 
prowadzenia spraw związanych z 
mikroprojektem 

1) umowa o dzieło nr 52/2007, 
2)umowa o dzieło nr 77/2007, 
3)upoważnienie ogólne do 
prowadzenia spraw związanych z 
mikroprojektem, upoważnienie do 
podpisywania /poświadczania za 
zgodnośd z oryginałem, 4)karta 
wzorów podpisów i paraf, 

2   x Gozdnica Społeczny 
Zaświadczenie o 
zameldowaniu 

1 

11 
Andrzej 
Kutrowski 

 Wiedza w zakresie tworzenia 
Lokalnej Strategii rozwoju. Wiedz 
w zakresie realizacji projektów 
unijnych, 

Zaświadczenie uczestnictwa w 
procesie tworzenia Lokalnej Strategii 
Rozwoju LGD Bory Dolnośląskie, 
Oświadczenie z dnia 07.11.2008 r. 
Gminy Węgliniec 

1   x Węgliniec Publiczny Burmistrz 0 

12 
Henryk 
Kapeluch  

Wiedza w zakresie Podejścia 
Leader 

Zaświadczenie o uczestnictwie w 
szkoleniu nt Podejścia Leader 

1   x Węgliniec Społeczny 
Uchwała nr 
2/2008,uchwał nr 
1/2009 KRS, Regon, 

4 

13 
Tadeusz 
Błoch 

Wiedza w zakresie tworzenia 
Lokalnej Strategii Rozwoju Bory 
Dolnośląskie 

Zaświadczenie uczestnictwa w 
procesie tworzenia Lokalnej Strategii 
Rozwoju LGD Bory Dolnośląskie 

1   x Żagao Społeczny 
Uchwała, 
KRS 

2 

14 
Irena 
Krukowska - 
Szopa 

Wiedza i doświadczenie w 
zakresie Podejścia Leader Wiedza 
w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich. Wiedza w zakresie: 
"Partnerskie Rozwiązywanie 
Konfliktów" 

1)Zaświadczenie o uczestnictwie w 
szkoleniu nt Podejścia Leader, 
2)zaświadczenie o ukooczeniu 
szkolenia trenerów FAOW w zakresie 
kształcenia animatorów partnerstw 
lokalnych, 3)zaświadczenie z 
uczestnictwa w realizacji projektu 
"Przygotowanie społeczności wiejskiej 
do działao typu Leader, 4)certyfikat 
ukooczenia szkolenia dla Grup 
Partnerskich pn. "Partnerskie 
rozwiązanie konfliktów", 
5)potwierdzenie udziału w ROW UM 
Województwa Dolnośląskiego. 

5    

Podmiot z 
poza 
regionu, 
działający 
na rzecz 
LGD Bory 
Dolnośląski
e. 

Społeczny 
Uchwała nr 4/2008, 
uchwała nr 2/2008 

2 
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15 
Małgorzata 
Sendecka 

Wiedza i doświadczenie w  
zakresie realizacji projektów z 
zakresu rozwoju obszarów 
wiejskich ze środków 
pochodzących z budżetu UE 

1)Cert. ukoo. szkol.  dla beneficjentów 
projektów zatwierdzonych do 
realizacji w ramach ZPORR w woj.. 
Lubuskim, 2)cert. ukoo.  szkol.  w 
zakresie EFS,  3)cert. menadżerski 
GWSH-M Milenium, 4)Św. 
uczestnictwa w szkol.  nt "Aplikowanie 
o wsparcie z EFS i zarządzanie 
projektem " nr 268/2005, 5)Św. 
uczestnictwa w szkol.  nt "Aplikowanie 
o wsparcie z EFS i zarządzanie 
projektem" nr 352/2005, 6)zaśw. 
ukoo.  kursu nt "Doskonalenie 
umiejętności trenerskich" nr 
4/Z.G./2006, 7)Zaśw. o uczestnictwie 
w szkol.  nt. "Możliwości i kierunki 
wykorzystywania funduszy unijnych 
przez JST". 

6   x Małomice Samorządowy Burmistrz 0 

16 
Wiesław 
Sieradzki 

      Żary Gospodarczy Uchwał, KRS 2 

17 
Magdalena 
Piasecka - 
Ludwin 

Wiedza w zakresie tworzenia 
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD 
Bory Dolnośląskie 

Zaświadczenie uczestnictwa w 
procesie tworzenia Lokalnej Strategii 
Rozwoju Bory Dolnośląskie 

    Osiecznica Gospodarczy Protokół, KRS 2 
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18 
Agnieszka 
Antosz 

Pracownik Urzędu Gminy 
Zajmujący się pisaniem i realizacją 
Projektów Unijnych. 
Doświadczenie w zakresie 
Pozyskiwania i zarządzania 
funduszami Unii Europejskiej. 
Doświadczenie w zakresie: 
przygotowanie i zarządzanie 
projektami, opracowania studiów 
wykonalności. Ekspert w 
dziedzinie funduszy 
strukturalnych. Koordynator prac 
związanych z realizacją projektu- 
Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji społecznej. 
Wiedza w zakresie Podejścia 
Leader 

1)Zaświadczenie o uczestnictwie w 
szkoleniu nt Podejścia Leader, 
2)świadectwo ukooczenia studiów 
podyplomowych w zakresie 
pozyskiwania i zarządzania 
funduszami UE, 3)certyfikat Eksperta 
w dziedzinie funduszy strukturalnych, 
4)umowa zlecenie nr 1/Pro/2008, 
5)umowa o pracę ze szczegółowym 
zakresem praw i obowiązków, 
6)certyfikat ukooczenia szkolenia dla 
pracowników administracji publicznej. 

6   x Żagao Publiczny Pełnomocnictwo 1 

19 Marek Goc      x Gozdnica Społeczny 
Uchwała z dnia 8 lipca 
2008, uchwała z dnia 
9 lipca 2008, KRS 

3 

20 
Zdzisław 
Płaziak 

Wiedza w zakresie Podejścia 
Leader 

Zaświadczenie o uczestnictwie w 
szkoleniu nt Podejścia Leader
  

1   x Gozdnica Publiczny Burmistrz 1 

21 
Waldemar 
Nalazek 

      Osiecznica Publiczny Wójt 1 
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Załącznik nr 2 – Procedura naboru pracowników do LGD 
 

Regulamin naboru pracowników  
do pracy w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie 

 
Regulamin naboru pracowników do pracy w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Bory Dolnośląskie określa: 

1. procedurę naboru kandydatów do pracy w Biurze Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Bory Dolnośląskie, pozwalającą na zatrudnienie osób 
gwarantujących profesjonalną obsługę organów Stowarzyszenia oraz 
beneficjentów. 

2. opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności 
na poszczególnych stanowiskach, adekwatne do wymagań koniecznych  
i pożądanych  

 
PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW 

I.     Cel procedury: Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w       
oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy 
w biurze Stowarzyszenia 
 
II.    Zakres procedury: procedura reguluje zasady naboru pracowników do biura 
Stowarzyszenia na  stanowiska  zatrudnianych pracowników na podstawie umowy o 
pracę. Procedura określa czynności od przygotowania naboru do wyłonienia kandydata 
bez czynności nawiązania stosunku pracy. 
 
III.    Właściciel procedury: Dyrektor  Biura  
      
IV. Przebieg procedury : 
 
 1. Zgłoszenie potrzeby zatrudnienia. 
1.1. Dyrektor Biura zgłasza Zarządowi Stowarzyszenia potrzebę zatrudnienia 

pracownika. W przypadku nowotworzonych stanowisk, konieczna jest analiza 
skutków finansowych zwiększenia  zatrudnienia. W sytuacji, kiedy potrzeba 
zatrudnienia wiąże się z koniecznością utworzenia nowego stanowiska pracy, 
zgłoszenie powinno zawierać opis zadań dla tego stanowiska oraz oszacowanie 
wymiaru czasu pracy. Zgłoszenie następuje w formie pisemnej i zawiera 
uzasadnienie potrzeby zatrudnienia. Zgłoszenie następuje nie później niż w 
terminie 3 m-cy przed planowanym zatrudnieniem. W sytuacjach  szczególnych 
ww. termin nie obowiązuje. 

1.2.  Zarząd Stowarzyszenia dokonuje oceny potrzeby zatrudnienia. W trakcie oceny 
analizowana jest możliwość wewnętrznych przesunięć na istniejących stanowiskach 
pracy oraz możliwość zatrudnienia na czas określony. Wynik oceny jest zapisywany 
na zgłoszeniu potrzeby zatrudnienia. W razie konieczności pozyskania dodatkowych 
informacji. Dyrektor Biura uzupełnia wniosek. O wyniku oceny Zarząd 
Stowarzyszenia zawiadamia Dyrektora Biura.         
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      W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu wewnętrznego przesunięcia ( w tym 
wybór  
      osoby zatrudnionej na czas określony) niniejsza procedura nie ma zastosowania. 
 
2.   Przygotowanie rekrutacji. 
2.1.  Dyrektor Biura przygotowuje szczegółowy opis stanowiska oraz zestaw wymagań 

dla kandydata na to stanowisko. Opis podlega zatwierdzeniu przez Zarząd 
Stowarzyszenia. 

2.2.  Opis stanowiska zawiera: nazwę stanowiska, miejsce w strukturze organizacyjnej, 
cel 
        istnienia stanowiska, główne zadania, uprawnienia wynikające ze stanowiska. 
2.3.  Wymagania konieczne i pożądane od kandydata. 
2.4. Na podstawie opisu stanowiska i zestawu  wymagań, Dyrektor Biura  przygotowuje 

kryteria doboru kandydata, które zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia. W razie 
konieczności  wprowadzenia poprawek, zmiany dokonywane są przez Dyrektora 
Biura, i ponownie przedstawiane są do zatwierdzenia Zarządowi Stowarzyszenia. 

 
3. Podanie do publicznej wiadomości informacji o konkursie. 
3.1. Dyrektor Biura przygotowuje projekt ogłoszenia o konkursie na stanowisko. Treść  

ogłoszenia oraz zlecenie publikacji podlega zatwierdzeniu przez Zarząd 
Stowarzyszenia. 

3.2. Miejscem publikacji są  tablice ogłoszeń gmin z obszaru Borów Dolnośląskich, 
strona internetowa Stowarzyszenia, a w uzasadnionych przypadkach możliwe jest 
także zamieszczenie ogłoszenia w gazetach lokalnych. Równocześnie informację  
o wolnym stanowisku przekazuje się do Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu, 
Żarach, Zgorzelcu i Bolesławcu.  

3.3. Ogłoszenie powinno zawierać: 
       dane identyfikacyjne pracodawcy, 
       określenie stanowiska pracy, zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy, 
       wymagania konieczne i pożądane od kandydata, 
       wykaz dokumentów, które powinna  zawierać oferta, 
       termin i miejsce składania ofert. 
3.4. Czas na składanie ofert nie powinien być krótszy niż jeden tydzień od  ostatniego 
dnia   
       publikacji ogłoszenia. 
3.5. Czas publikacji ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

Stowarzyszenia i w lokalnej prasie wynosi minimum dwa tygodnie przed terminem 
rozpoczęcia przyjmowania ofert od kandydatów.  

3.7. Dyrektor Biura przygotowuje projekt uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie 
powołania komisji konkursowej i regulaminu konkursu. 

3.8. Po upływie terminu na składanie dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze,  
       upowszechnia się na stronie internetowej Stowarzyszenia listę kandydatów 

zawierającą ich imiona i nazwiska, spełniających wymagania formalne określone w 
ogłoszeniu o naborze. 

 
4.Postępowanie konkursowe i wybór  kandydata. 
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4.1. Po upływie terminu składania ofert, komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej 
ofert  zgodnie z regulaminem konkursu, odrzucając oferty nie spełniające ustalonych 
wymagań.    
       Kandydaci, których oferty spełniają ustalone wymagania, są dopuszczeni do dalszego   
       postępowania konkursowego. 
4.2. Po zakończeniu postępowania konkursowego przeprowadzonego zgodnie z 
regulaminem  
       konkursu, spośród osób spełniających warunki wymagane w ogłoszeniu, komisja 
wybiera  
       nie więcej niż 2 kandydatów , którzy uzyskali najwyższą ocenę komisji konkursowej 
do  
       zarekomendowania Zarządowi Stowarzyszenia . Zarząd Stowarzyszenia 

przeprowadza ostateczną rozmowę ze wskazanymi kandydatami  i decyduje o 
zatrudnieniu spośród osób rekomendowanych przez komisję i ustala warunki 
zatrudnienia. 

4.3. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu z uwagi na brak ofert spełniających  
       wymagania konieczne , dokonuje się wyboru kandydatów w oparciu o pozostałe 
kryteria. 
4.4. W przypadku nie dokonania pozytywnego wyboru z pośród złożonych ofert, 
procedurę   
        naboru rozpoczyna się od nowa. 
4.5. Z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy sporządza się    
       protokół. 
 
5. Podanie do publicznej wiadomości wyniku postępowania konkursowego. 
5.1  Dyrektor Biura zawiadamia wszystkich uczestników postępowania konkursowego o  
       wynikach konkursu, przygotowuje informację, kto został wybrany. Zamieszcza także 

informację na stronie internetowej i przesyła gminom z obszaru Borów 
Dolnośląskich celem umieszczenia na tablicach ogłoszeń. 

5.2. Informacja o wyniku konkursu jest publikowane na tablicach ogłoszeń oraz na 
stronie    internetowej Stowarzyszenia przez 14 dni. 
5.3. Informacja zawiera: określenie stanowiska, którego dotyczył konkurs oraz nazwisko 
i   
       imię osoby, która została zatrudniona wraz z uzasadnieniem wyboru. 
 



 Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Bory Dolnośląskie”  

 121 

OPISY STANOWISK 
 

 Dyrektor Biura Księgowa Specjalista ds. rozwoju 
obszarów wiejskich 

Animator projektów 
społecznych 

Wykształcenie 
 

 

Wymagania 
konieczne: 

- wykształcenie wyższe                                
- bardzo dobra znajomość zasad 
podejścia Leader,                                  
- doświadczenie w zarządzaniu 
projektami finansowanymi z 
funduszy UE,                                                        
- umiejętność posługiwania się 
komputerem (obsługa 
oprogramowania Word, Excel, 
Power Point, Outlook Expres),                        
- doświadczenie w zarządzaniu 
zespołem. 
 

- wykształcenie co najmniej średnie  
na kierunku ekonomicznym lub 
wykształcenie wyższe,                           - 
doświadczenie w rozliczaniu 
projektów finansowanych z funduszy 
strukturalnych UE,                                   
- znajomość zasad prowadzenia 
dokumentacji kadrowej,                        - 
umiejętność posługiwania się 
komputerem (w szczególności 
obsługa oprogramowania typu 
Excel). 

- wykształcenie co najmniej 
średnie lub wyższe,                                                       
- bardzo dobra znajomość źródeł 
finansowania projektów 
realizowanych na obszarach 
wiejskich,                                                    
- doświadczenie w planowaniu 
projektów o charakterze 
podobnym do operacji objętych 
wsparciem w ramach działań osi 3 
PROW                             - bardzo 
dobra znajomość procedur 
ubiegania się o dofinansowanie w 
ramach funduszy strukturalnych 
UE,                                                   - 
biegła umiejętność posługiwania 
się komputerem 

- wykształcenie co najmniej 
średnie lub wyższe,                                                   
- doświadczenie w 
aktywizowaniu 
mieszkańców wsi,                                           
- bardzo dobra znajomość 
zasad podejścia Leader,                                            
- doświadczenie w 
planowaniu projektów o 
charakterze podobnym do 
projektów objętych 
wsparciem w ramach tzw. 
„małych projektów”,             
- biegła umiejętność 
posługiwania się 
komputerem. 

Wymagania 
pożądane: 

 - doświadczenie w 
planowaniu/realizacji projektów 
infrastrukturalnych,                       - 
umiejętność oceny planowanych 
inwestycji pod względem 
ekonomicznym,                             - 
doświadczenie w aktywizowaniu 
mieszkańców wsi,                                           
- doświadczenie w pracy w 
sektorze pozarządowym.                  

- wykształcenie w zakresie 
rachunkowości,                                     - 
doświadczenie w pracy w dziale 
księgowości,                                         - 
doświadczenie w pracy w dziale 
kadr. 

- doświadczenie w koordynacji 
projektów o charakterze 
podobnym do operacji objętych 
wsparciem w ramach działań osi 3 
PROW                  - znajomość języka 
obcego. 
 

- doświadczenie w 
realizacji projektów o 
charakterze podobnym do 
projektów objętych 
wsparciem w ramach tzw. 
„małych projektów”,                           
- doświadczenie w pracy w 
sektorze pozarządowym 
 

Opis stanowiska:  
podział 
obowiązków 

- wykonywanie uchwał organów 
Stowarzyszenia, 
- realizacja zadań określonych 

-  prowadzenie rachunkowości zgodnie 
z aktualnymi przepisami prawa, 
- wykonywanie  obowiązków  

- doradztwo w zakresie pisania i 
realizacji  projektów 
inwestycyjnych i szkoleniowo-

- realizowanie działań 
informacyjnych w zakresie 
możliwości finansowania 



 Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Bory Dolnośląskie”  

 122 

przez Zarząd, 
- prowadzenie bieżących spraw 
Stowarzyszenia, 
- gromadzenie i udostępnianie 
informacji i dokumentacji z 
zakresu działalności 
Stowarzyszenia, 
- ogólne poradnictwo prawne, 
finansowe, organizacyjne i inne w 
oparciu o własny bank danych 
oraz zamawiane ekspertyzy i 
opinie specjalistyczne, 
- opracowywanie projektów zmian 
w statucie i regulaminach 
organizacyjnych w konsultacji z 
Zarządem i Radą 
- poszukiwanie możliwości 
pozyskania dofinansowań 
unijnych dla projektów 
Stowarzyszenia z PROW oraz z 
innych programów, 
- realizacja projektów 
Stowarzyszenia w zakresie 
umocowania 
- przygotowanie kompletnej 
dokumentacji na potrzeby 
realizacji projektów w ramach 
funduszy UE, 
- doradztwo unijne dla 
mieszkańców terenu Lokalnej 
Strategii Rozwoju, 
- monitorowanie problematyki 
związanej z funduszami UE, 
- nawiązywanie współpracy 
międzynarodowej i 
międzyregionalnej w uzgodnieniu 
z Zarządem 
- obsługa organów 

sprawozdawczych  ustalonych przez 
Główny Urząd Statystyczny, 
- tworzenie warunków dla 
przestrzegania ścisłej dyscypliny 
finansowej i budżetowej 
Stowarzyszenia, 
- należyte przechowywanie i 
zabezpieczanie dokumentów 
księgowych, ksiąg rachunkowych, 
sprawozdań finansowych oraz 
środków pieniężnych, 
- bieżące, prawidłowe prowadzenie 
księgowości z zastosowaniem 
racjonalnej organizacji pracy i 
techniki przetwarzania danych, 
- rejestracja operacji gospodarczych i 
finansowych, 
- analiza dokumentów finansowych, 
- sporządzanie obowiązujących 
dowodów księgowych, kasowych i 
magazynowych, 
- dokonywanie zamknięcia rocznego 
ksiąg oraz sporządzanie wymaganych 
zasadami rachunkowości sprawozdań 
finansowych w tym GUS, 
- sporządzanie w obowiązującym 
terminie deklaracji i wykazów dla 
celów organów podatkowych i ZUS, 
- udostępnianie ksiąg oraz 
dokumentów finansowych do kontroli 
sprawowanej przez uprawnione 
organa kontrolne, 
- prowadzenie ewidencji środków 
trwałych i wyposażenia, 
- prowadzenie kartotek wynagrodzeń, 
- sporządzanie list płac, 
- regulowanie zaliczek na podatek 
dochodowy od osób prawnych i 

doradczych (obsługa pozyskanych 
środków w ramach projektu, 
dokumentacja rozliczeniowa) 
- realizowanie działań 
informacyjnych w zakresie 
możliwości finansowania działań 
osi 3 objętych Lokalną Strategią 
Rozwoju, 
- pomoc beneficjentom w 
przygotowaniu dokumentacji 
aplikacyjnej, 
- pomoc beneficjentom w 
rozliczaniu projektów,   
- przygotowanie raportów 
dotyczących realizacji 
poszczególnych działań objętych 
Lokalną Strategią Rozwoju, 
- przygotowanie opinii o projektach 
składanych w ramach ogłoszonych 
naborów wniosków. 
- prowadzenie dokumentacji 
Stowarzyszenia, 
- prowadzenie korespondencji, 
- przygotowywanie materiałów na 
zabrania i posiedzenia organów 
Stowarzyszenia, 
- sporządzanie protokołów z 
posiedzeń organów Stowarzyszenia, 
- prowadzenie dokumentacji 
organów Stowarzyszenia, 
- sporządzanie odpisów uchwał 
organów Stowarzyszenia i 
wydawanie ich uprawnionym 
podmiotom, 
- prowadzenie dokumentacji 
członkowskiej, 
- prowadzenie rejestru uchwał 
organów Stowarzyszenia, 

„małych  projektów” 
objętych Lokalną Strategią 
Rozwoju, 
- aktywizowanie 
mieszkańców do udziału w 
realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju, 
- pomoc beneficjentom w 
przygotowaniu 
dokumentacji aplikacyjnej, 
- pomoc 
beneficjentom w rozliczaniu 
projektów, 
- przygotowywanie opinii o 
projektach składanych w 
ramach ogłoszonych 
naborów wniosków, 
- przygotowywanie 
raportów dotyczących 
realizacji „małych 
projektów”, 
- planowanie i koordynację 
przedsięwzięć 
realizowanych przez 
Stowarzyszenie w ramach 
Działania 4.3. Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (tj. nabywanie 
umiejętności i aktywizacja), 
- planowanie i koordynację 
projektów współpracy 
realizowanych w ramach 
Działania 4.2   
Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, 
- przygotowywanie 
sprawozdań i rozliczanie 
ww. projektów, 
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Stowarzyszenia, 
- opracowywanie planów pracy, 
budżetu oraz sprawozdań 
merytorycznych i finansowych, 
- udział w różnego rodzaju 
naradach, sympozjach, 
szkoleniach, uroczystościach 
związanych z działalnością 
Stowarzyszenia, 
- utrzymywanie stałego kontaktu z 
członkami wspierającymi, 
 

fizycznych, 
- prowadzenie tabel amortyzacyjnych i 
wyceny środków trwałych, 
- regulowanie płatności wynikających 
ze zobowiązań,  
- odprowadzanie składek ZUS, 
- rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków 
chorobowych, 
- wypłata wynagrodzeń osobowych i 
honorariów, 
 - sporządzanie sprawozdań 
dotyczących zatrudnienia i funduszu 
płac, 
- wystawianie rachunków, 
- prowadzenie dokumentacji składek 
członkowskich, 
- prowadzenie rachunku bankowego, 
- prowadzenie spraw kadrowych, 
- opracowywanie projektu 
preliminarza budżetowego, 
- czuwanie nad prawidłowym 
przebiegiem wykonania budżetu 
Stowarzyszenia, 
- wnioskowanie wraz z uzasadnieniem 
o wprowadzenie zmian w 
preliminarzu budżetowym, 
- realizowanie wydatków w zakresie 
ubezpieczeń społecznych i kosztów 
podróży, 
- prowadzenie kasy gotówkowej 
zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa, 
- prowadzenie systematycznej kontroli 
wewnętrznej dokumentów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, 
- prawidłowe zabezpieczenie środków 
finansowych i pozostałych składników 
majątkowych, 

- prowadzenie sekretariatu Biura, 
- prowadzenie archiwum 
Stowarzyszenia, 
- zaopatrzenie Biura w materiały 
biurowe, 
- sprawowanie pieczy nad sprzętem 
biurowym oraz zlecanie 
przeprowadzenia jego konserwacji 
lub naprawy, 
- realizowanie innych zadań 
zleconych przez Dyrektora Biura.       
  

-  realizowanie innych zadań 
zleconych przez Dyrektora 
Biura.  
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- sporządzanie  pism,  wniosków  i  
podań  związanych z działalnością 
finansowo-księgową Stowarzyszenia. 
oraz innych sprawozdań na potrzeby 
Prezesa, Vice Prezesa lub Zarządu 

 
- zakres 
odpowiedzialnośc
i 

 

 o) Wykonywać pracę sumiennie i 
starannie, 

p) Stosować się do poleceń 
przełożonych, które dotyczą 
pracy, a nie są sprzeczne z 
przepisami prawa lub umową 
o pracę, 

q) Przestrzegać ustalonego w 
biurze Stowarzyszenia 
regulaminu pracy, 

r) Przestrzegać ustalonego w 
biurze porządku, 

s) Przestrzegać przepisy i 
zasady bhp oraz 
przeciwpożarowe, 

t) Przestrzegać w biurze 
Stowarzyszenia zasad 
współżycia społecznego, 
okazywać koleżeński stosunek 
współpracownikom, 

u) Dbać o dobro biura 
Stowarzyszenia, chronić jego 
mienie i używać je zgodnie z 
przeznaczeniem, 

v) Zachowywać porządek na 
swoim stanowisku pracy, a 
także czystość we wszystkich 
pomieszczeniach, 

w) Zachowywać w tajemnicy 

a) Wykonywać pracę sumiennie i 
starannie, 

b) Stosować się do poleceń 
przełożonych, które dotyczą pracy, 
a nie są sprzeczne z przepisami 
prawa lub umową o pracę, 

c) Przestrzegać ustalonego w biurze 
Stowarzyszenia regulaminu pracy, 

d) Przestrzegać ustalonego w biurze 
porządku, 

e) Przestrzegać przepisy i zasady 
bhp oraz przeciwpożarowe, 

f) Przestrzegać w biurze 
Stowarzyszenia zasad współżycia 
społecznego, okazywać koleżeński 
stosunek współpracownikom, 

g) Dbać o dobro biura 
Stowarzyszenia, chronić jego 
mienie i używać je zgodnie z 
przeznaczeniem, 

h) Zachowywać porządek na swoim 
stanowisku pracy, a także czystość 
we wszystkich pomieszczeniach, 

i) Zachowywać w tajemnicy 
informację, których ujawnienie 
mogłoby narazić władze 
Stowarzyszenia na szkodę, a w 
szczególności: przestrzegać 
tajemnicy służbowej, 

a) Wykonywać pracę sumiennie i 
starannie, 

b) Stosować się do poleceń 
przełożonych, które dotyczą 
pracy, a nie są sprzeczne z 
przepisami prawa lub umową o 
pracę, 

c) Przestrzegać ustalonego w 
biurze Stowarzyszenia 
regulaminu pracy, 

d) Przestrzegać ustalonego w 
biurze porządku, 

e) Przestrzegać przepisy i zasady 
bhp oraz przeciwpożarowe, 

f) Przestrzegać w biurze 
Stowarzyszenia zasad 
współżycia społecznego, 
okazywać koleżeński stosunek 
współpracownikom, 

g) Dbać o dobro biura 
Stowarzyszenia, chronić jego 
mienie i używać je zgodnie z 
przeznaczeniem, 

h) Zachowywać porządek na 
swoim stanowisku pracy, a 
także czystość we wszystkich 
pomieszczeniach, 

i) Zachowywać w tajemnicy 
informację, których ujawnienie 

a) Wykonywać pracę 
sumiennie i starannie, 

b) Stosować się do poleceń 
przełożonych, które 
dotyczą pracy, a nie są 
sprzeczne z przepisami 
prawa lub umową o 
pracę, 

c) Przestrzegać ustalonego 
w biurze 
Stowarzyszenia 
regulaminu pracy, 

d) Przestrzegać ustalonego 
w biurze porządku, 

e) Przestrzegać przepisy i 
zasady bhp oraz 
przeciwpożarowe, 

f) Przestrzegać w biurze 
Stowarzyszenia zasad 
współżycia społecznego, 
okazywać koleżeński 
stosunek 
współpracownikom, 

g) Dbać o dobro biura 
Stowarzyszenia, chronić 
jego mienie i używać je 
zgodnie z 
przeznaczeniem, 

h) Zachowywać porządek 
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informację, których 
ujawnienie mogłoby narazić 
władze Stowarzyszenia na 
szkodę, a w szczególności: 
przestrzegać tajemnicy 
służbowej, przechowywać 
dokumenty w miejscu do tego 
przeznaczonym, po 
zakończeniu pracy 
odpowiednio je zabezpieczyć, 

x) Używać środków pracy 
zgodnie z ich przeznaczeniem 
oraz zgodnie z 
wykonywanymi obowiązkami 
służbowymi, 

y) Przestrzegać obowiązku 
trzeźwości poprzez absolutny 
zakaz wstępu i przebywania 
na terenie biura w stanie po 
spożyciu alkoholu, wnoszenia 
alkoholu na teren biura, 
spożywania alkoholu w czasie 
pracy lub w miejscu pracy. 

z) Podnosić swoje kwalifikacje 
zawodowe, 

aa) Uzyskać zgodę 
przełożonego na pracę poza 
Biurem oraz  poza godzinami 
określonymi w regulaminie 
pracy, 

bb) Niezwłocznie zawiadomić 
     przełożonego o zauważonym 
w biurze zagrożeniu życia lub 
zdrowia ludzkiego bądź mienia 
lub wypadku. 

 

przechowywać dokumenty w 
miejscu do tego przeznaczonym, 
po zakończeniu pracy 
odpowiednio je zabezpieczyć, 

j) Używać środków pracy zgodnie z 
ich przeznaczeniem oraz zgodnie 
z wykonywanymi obowiązkami 
służbowymi, 

k) Przestrzegać obowiązku 
trzeźwości poprzez absolutny 
zakaz wstępu i przebywania na 
terenie biura w stanie po spożyciu 
alkoholu, wnoszenia alkoholu na 
teren biura, spożywania alkoholu 
w czasie pracy lub w miejscu 
pracy. 

l) Podnosić swoje kwalifikacje 
zawodowe, 

m) Uzyskać zgodę przełożonego na 
pracę poza Biurem oraz  poza 
godzinami określonymi w 
regulaminie pracy, 

n) Niezwłocznie zawiadomić 
     przełożonego o zauważonym w 

mogłoby narazić władze 
Stowarzyszenia na szkodę, a w 
szczególności: przestrzegać 
tajemnicy służbowej, 
przechowywać dokumenty w 
miejscu do tego 
przeznaczonym, po 
zakończeniu pracy 
odpowiednio je zabezpieczyć, 

j) Używać środków pracy zgodnie 
z ich przeznaczeniem oraz 
zgodnie z wykonywanymi 
obowiązkami służbowymi, 

k) Przestrzegać obowiązku 
trzeźwości poprzez absolutny 
zakaz wstępu i przebywania na 
terenie biura w stanie po 
spożyciu alkoholu, wnoszenia 
alkoholu na teren biura, 
spożywania alkoholu w czasie 
pracy lub w miejscu pracy. 

l) Podnosić swoje kwalifikacje 
zawodowe, 

m) Uzyskać zgodę przełożonego na 
pracę poza Biurem oraz  poza 
godzinami określonymi w 
regulaminie pracy, 

n) Niezwłocznie zawiadomić 
     przełożonego o zauważonym w 

na swoim stanowisku 
pracy, a także czystość 
we wszystkich 
pomieszczeniach, 

i) Zachowywać w 
tajemnicy informację, 
których ujawnienie 
mogłoby narazić władze 
Stowarzyszenia na 
szkodę, a w 
szczególności: 
przestrzegać tajemnicy 
służbowej, 
przechowywać 
dokumenty w miejscu do 
tego przeznaczonym, po 
zakończeniu pracy 
odpowiednio je 
zabezpieczyć, 

j) Używać środków pracy 
zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz 
zgodnie z 
wykonywanymi 
obowiązkami 
służbowymi, 

k) Przestrzegać obowiązku 
trzeźwości poprzez 
absolutny zakaz wstępu 
i przebywania na 
terenie biura w stanie 
po spożyciu alkoholu, 
wnoszenia alkoholu na 
teren biura, spożywania 
alkoholu w czasie pracy 
lub w miejscu pracy. 

l) Podnosić swoje 
kwalifikacje zawodowe, 
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m) Uzyskać zgodę 
przełożonego na pracę 
poza Biurem oraz  poza 
godzinami określonymi 
w regulaminie pracy, 

n) Niezwłocznie 
zawiadomić 

o) przełożonego o 
zauważonym w 



Załącznik nr 3 – Regulamin Biura LGD 
 

 
REGULAMIN BIURA  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie 
 

§1. 
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Bory Dolnośląskie, ramowy zakres działania i kompetencji Biura oraz inne 
postanowienia związane z jego działalnością.  

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Biurze, należy rozumieć przez to, "Biuro 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie 

§2. 
1. W ramach Stowarzyszenia, na mocy § 21 ust. 1 Statutu utworzone zostało Biuro 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie 
2. Biuro prowadzi sprawy Zarządu oraz Rady między innymi poprzez inspirowanie i 

podejmowanie działań na rzecz Stowarzyszenia oraz pełną obsługę organów 
Stowarzyszenia w zakresie spraw administracyjnych, finansowych i 
organizacyjnych. 

3. Biuro służy realizacji celów i zadań organów Stowarzyszenia. 
4. Pracownikiem Biura może być członek Zarządu Stowarzyszenia 

§3. 
Biuro  prowadzi swoją działalność w oparciu o statut Stowarzyszenia, uchwały Zarządu 
oraz niniejszy regulamin. 

§4. 
1. Biurem  kieruje Dyrektor Biura zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Bory Dolnośląskie, który może z upoważnienia Zarządu 
reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz w granicach umocowania. 

2. Służbowo Dyrektor Biura podległy jest Prezesowi Zarządu 
3. Na wniosek Dyrektora Biura, Zarząd zatrudnia pozostałych pracowników, określa 

ich  kompetencje, obowiązki, odpowiedzialność oraz czas pracy i wynagrodzenie. 
4. Zarząd udziela w drodze uchwały pełnomocnictwo Dyrektorowi Biura do 

prowadzenia spraw bieżących Stowarzyszenia. 
5. Struktura organizacyjna Biura przedstawia się następująco: 

1) Dyrektor Biura; 
2) Główny Księgowy; 
3) Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich; 
4) Animator ds. projektów społecznych, 

 
§5. 

Dyrektor Biura  sprawuje pieczę nad majątkiem i sprawami Stowarzyszenia w ramach 
jego umocowania oraz spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie 
gospodarczo-finansowym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz 
postanowień statutu i uchwał Zarządu. 

§6. 
Do obowiązków Dyrektora Biura  poza zadaniami określonymi w §7 należy 
wykonywanie zaleceń pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrole oraz 
udzielanie kontrolującemu i władzom Stowarzyszenia wyczerpujących wyjaśnień wraz z 
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przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu 
kontroli. 

§7. 
Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie sprawami 
Stowarzyszenia w ramach posiadanych uprawnień oraz kompetencji nie zastrzeżonych 
dla  innych organów Stowarzyszenia. Do obowiązków Dyrektora Biura należy realizacją 
następujących zadań: 

1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia, 
2) realizacja zadań określonych przez Zarząd, 
3) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, 
4) gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności 

Stowarzyszenia, 
5) ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny 

bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne, 
6) opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych w 

konsultacji z Zarządem i Radą 
7) poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowań unijnych dla projektów 

Stowarzyszenia z PROW oraz z innych programów, 
8) realizacja projektów Stowarzyszenia w zakresie umocowania 
9) przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w 

ramach funduszy UE, 
10) doradztwo unijne dla mieszkańców terenu Lokalnej Strategii Rozwoju, 
11) monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE, 
12) nawiązywanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w uzgodnieniu 

z Zarządem 
13) obsługa organów Stowarzyszenia, 
14) opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i 

finansowych, 
15) udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach 

związanych z działalnością Stowarzyszenia, 
16) utrzymywanie stałego kontaktu z członkami wspierającymi, 
 

§8. 
Dyrektor Biura jest upoważniony do: 

1) reprezentowania Stowarzyszenia w granicach umocowania, 
2) podpisywania bieżącej korespondencji w granicach umocowania 
3) dokonywania samodzielnych zakupów bieżących jednorazowo do wysokości 5 000 

PLN,  
4) kierowania pracą i nadzorem nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami, 
5) współdziałania z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz 

informowania ich o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia zgodnie ze 
strategią promocji LGD, 

6) koordynowania  sprawami  funkcjonowania  zespołów roboczych, 
7) podejmowania decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie 

zastrzeżonym dla innych organów 
8) nadzoru nad realizacją LSR, 
9) przygotowywania i prezentowania informacji na temat projektów, 
10) współpracy z mediami w uzgodnieniu z Zarządem, 
11) prowadzenia promocji Stowarzyszenia w uzgodnieniu z Zarządem, 
12) redagowania notatek prasowych w uzgodnieniu z Zarządem 
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13) zarządzania treścią merytoryczną materiałów promocyjnych i informacyjnych w 
uzgodnieniu z Zarządem, 

14) redagowania strony internetowej Stowarzyszenia w uzgodnieniu z Zarządem, 
15) prowadzenia działalności wydawniczej w uzgodnieniu z Zarządem, 
16) wydawania wewnętrznych materiałów informacyjnych i promocyjnych w 

uzgodnieniu z Zarządem, 
17) rekrutacji beneficjentów do projektów, 
18) obsługi klientów (mieszkańców) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie 

wniosków i postulatów składanych przez mieszkańców dotyczące wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z umocowaniem. 

§10. 
Główny księgowy podlega służbowo Dyrektorowi Biura i jest zobowiązany do 
prowadzenia księgowości Stowarzyszenia, według zasad określonych w stosownych 
przepisach o gospodarce finansowej i rachunkowości, przyjmując na siebie pełną 
odpowiedzialność w tym zakresie. Księgowy wykonuje przy tym zadania określone w 
§11 oraz inne zlecone dodatkowo przez Dyrektora Biura bądź Prezesa Zarządu. 

§11. 
Główny Księgowy jest odpowiedzialny za prawidłowe i bieżące prowadzenie księgowości 
oraz sprawozdawczości finansowej, terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, i należytą realizacją 
następujących zadań: 

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, 
2) wykonywanie  obowiązków  sprawozdawczych  ustalonych przez Główny Urząd 

Statystyczny, 
3) tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i 

budżetowej Stowarzyszenia, 
4) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg 

rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych, 
5) bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej 

organizacji pracy i techniki przetwarzania danych, 
6) rejestracja operacji gospodarczych i finansowych, 
7) analiza dokumentów finansowych, 
8) sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych, 
9) dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych 

zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS, 
10) sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów 

podatkowych i ZUS, 
11) udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej 

przez uprawnione organa kontrolne, 
12) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, 
13) prowadzenie kartotek wynagrodzeń, 
14) sporządzanie list płac, 
15) regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, 
16) prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych, 
17) wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie, 
18) regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,  
19) odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych, 
20) wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań 

dotyczących zatrudnienia i funduszu płac, 
21) wystawianie rachunków, 
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22) prowadzenie dokumentacji składek członkowskich, 
23) prowadzenie rachunku bankowego, 
24) prowadzenie spraw kadrowych, 
25) opracowywanie projektu preliminarza budżetowego, 
26) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia, 
27) wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu 

budżetowym, 
28) realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży, 
29) prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, 
30) prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, 
31) prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników 

majątkowych, 
32) sporządzanie  pism,  wniosków  i  podań  związanych z działalnością finansowo-

księgową Stowarzyszenia oraz innych sprawozdań na potrzeby Prezesa, Vice 
Prezesa lub Zarządu 

§12. 
Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich  bezpośrednio podległy Dyrektorowi Biura 
jest odpowiedzialny za przygotowanie projektów w ramach funduszy UE oraz realizację 
i rozliczenie procesu dotacyjnego projektów, a także: 

1) wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych (obsługa 
pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa) 

2) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania 
działań osi 3 objętych Lokalną Strategią Rozwoju, 

3) pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, 
4) pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów,   
5) przygotowanie raportów dotyczących realizacji poszczególnych działań objętych 

Lokalną Strategią Rozwoju, 
6) przygotowanie opinii o projektach składanych w ramach ogłoszonych naborów 

wniosków. 
7) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, 
8) prowadzenie korespondencji, 
9) przygotowywanie materiałów na zabrania i posiedzenia organów 

Stowarzyszenia, 
10) sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia, 
11) prowadzenie dokumentacji organów Stowarzyszenia, 
12) sporządzanie odpisów uchwał organów Stowarzyszenia i wydawanie ich 

uprawnionym podmiotom, 
13) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 
14) prowadzenie rejestru uchwał organów Stowarzyszenia, 
15) prowadzenie sekretariatu Biura, 
16) prowadzenie archiwum Stowarzyszenia, 
17) zaopatrzenie Biura w materiały biurowe, 
18) sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia 

jego konserwacji lub naprawy, 
19) realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                      §13. 
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Animator ds. projektów społecznych  bezpośrednio podległy Dyrektorowi Biura 
odpowiedzialny jest za: 

1) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania 
„małych   
    projektów” objętych Lokalną Strategią Rozwoju, 
2) aktywizowanie mieszkańców do udziału w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, 
3) pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, 
4) pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów, 
5) przygotowywanie opinii o projektach składanych w ramach ogłoszonych naborów 
wniosków, 
6) przygotowywanie raportów dotyczących realizacji „małych projektów”, 
7) planowanie i koordynację przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie w 
ramach Działania 4.3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (tj. nabywanie 
umiejętności i aktywizacja), 
8) planowanie i koordynację projektów współpracy realizowanych w ramach 
Działania 4.2   
    Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
9) przygotowywanie sprawozdań i rozliczanie ww. projektów, 

    10) realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                           §14. 
Pracownicy Biura wykonują swoje zadania zgodnie z zakresem czynności tj. w 
przedmiocie zadań,  
odpowiedzialności i uprawnień określonych przez Dyrektora Biura i zaakceptowanych 
przez Zarząd 
                                                                            §15. 
W okresie czasowej nieobecności Dyrektora Biura z powodu urlopu, choroby itp. 
obowiązki dyrektora wykonuje wskazana przez niego osoba po uzgodnieniu z Prezesem 
Zarządu 
                                                                            §16. 
W przypadku vacatu na stanowisku Dyrektora Biura, Prezes Zarząd wyznacza spośród 
pracowników osobę do pełnienia obowiązków Dyrektora Biura aż do czasu zatrudnienia 
Dyrektora Biura. 
                                                                            §17. 
W czasie nieobecności pracownika Biura jego obowiązki wykonuje inny wskazany  
przez Dyrektora pracownik Biura i ponosi on pełną odpowiedzialność za prawidłowe i 
zgodne z przepisami wykonywanie tych czynności. 

§18. 
 Biuro używa pieczątki podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia oraz pieczątek 
imiennych. 

§19. 
 W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się 
obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem i uchwałami Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia 

§20. 
1. Regulamin jest w  korelacji ze statutem,  regulaminem Zarządu oraz aktualnymi 

potrzebami Stowarzyszenia. 
2. Regulamin został uchwalony przez Zarząd w dniu 19.12.2008r. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem  uchwalenia. 



Załącznik nr 4 – Regulamin pracy Rady LGD 
 

 
 

REGULAMIN PRACY 
RADY 

Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie 
 

 
    ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie określa 
organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady. 

§ 2 
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1) Stowarzyszenie – oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory 
Dolnośląskie 

2) Rada – oznacza organ decyzyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory 
Dolnośląskie 

3) Regulamin – oznacza Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Bory Dolnośląskie 

4) Walne Zebranie Członków – oznacza najwyższą władzę Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Bory Dolnośląskie 

5) Zarząd – oznacza Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory 
Dolnośląskie 

6) Prezes Zarządu – oznacza Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Bory Dolnośląskie 

7) Biuro - oznacza Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie 
 

ROZDZIAŁ II 
Członkowie Rady 

§ 3 
Członkowie Rady są wybierani przez  Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie 

 
§ 4 

1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach Rady. 
2. W razie braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jej członek w 

terminie  minimum 3 dni przed planowanym posiedzeniem zawiadamia o tym 
Przewodniczącego Rady, a następnie jest zobowiązany w ciągu 7 dni od 
zakończenia posiedzenia Rady usprawiedliwić w formie pisemnej swoją 
nieobecność Przewodniczącemu Rady. 

3. Do przyczyn usprawiedliwiających brak możliwości wzięcia przez członka Rady 
udziału w posiedzeniu Rady uważa się: 

a) Chorobę albo konieczność opieki nad chorymi potwierdzoną 
zaświadczeniem lekarskim, 

b) Podróż służbową, 
c) Inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody. 
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§ 5 
1. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia. 
2. Członkowie Rady na podstawie polecenia wyjazdu służbowego otrzymują zwrot 

ponoszonych przez nich kosztów podróży, związanych ze stawieniem się na 
posiedzeniu Rady, o ile Stowarzyszenie posiada na to stosowne środki. 

§ 6 
Prezes i Zarząd udzielają członkom Rady pomocy w wykonywaniu przez nich funkcji 
członka Rady. 
 

ROZDZIAŁ 
Przewodniczący Rady 

§ 7 
Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę oraz Sekretarza wybierają z pośród siebie jej 
członkowie na pierwszym po wyborach posiedzeniu. 

§ 8 
1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady. 
2. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem i Biurem 

Stowarzyszenia oraz korzysta z ich pomocy. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady 

 
§ 9 

Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru 
wniosków prowadzonego przez Stowarzyszenie. 

§ 10 
Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady, uzgadniając miejsce, termin i porządek 
posiedzenia z Zarządem i Biurem Stowarzyszenia 

§ 11 
W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia, Przewodniczący Rady może zwołać 
posiedzenie trwające dwa lub więcej dni. 

§ 12 
1. Członkowie Rady powinni być pisemnie zawiadomieni o miejscu, terminie i 

porządku posiedzenia Rady najpóźniej 14 dni przed terminem posiedzenia. 
2. W okresie 14 dni przed terminem posiedzenia Rady je członkowie powinni mieć 

możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi 
z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas 
posiedzenia. 
Materiały i dokumenty w formie kopii mogą być przesłane łącznie z 
zawiadomieniem o posiedzeniu lub udostępnione do wglądu w Biurze 
Stowarzyszenia 
 

ROZDZIAŁ V 
Posiedzenie Rady 

§ 13 
1. Posiedzenie Rady jest jawne. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku 

posiedzenia Rady podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej na 14 dni 
przed jej posiedzeniem. 

2. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Prezes Zarządu oraz 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
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3. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie, 
w szczególności doradców Rady lub osoby, których dotyczą sprawy 
przewidziane w porządku posiedzenia. 

§ 14 
1. Posiedzenie Rady otwiera, prowadzi, zamyka Przewodniczący Rady. 
2. Obsługę posiedzenia Rady zapewnia Biuro Stowarzyszenia 

 
 

§ 15 
1. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność 

podpisem na liście obecności. 
2. Opóźnienie posiedzenia przez Członka Rady wymaga poinformowania o tym 

Przewodniczącego Rady. 
3. Prawomocność posiedzenia i podejmowania przez Radę decyzji w sprawie 

wyboru projektów/operacji  wymaga obecności, co najmniej 2/3 składu Rady. 
4. Przy pozostałych decyzjach wymagana jest obecność co najmniej 50% składu 

Rady. 
§ 16 

1. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący Rady podaje liczbę obecnych członków 
Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza 
prawomocność posiedzenia (quorum). 

2. W razie braku quorum Przewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając 
równocześnie nowy termin posiedzenia. 

3. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu, których posiedzenie nie 
odbyło się. 

§ 17 
1. Po stwierdzeniu quorum Przewodzący Rady przeprowadza wybór dwóch lub 

więcej członków Rady posiedzenia, stanowiących komisję skrutacyjną, której 
powierza się obliczanie wyników głosowań, kontrolę quorum oraz wykonywanie 
innych czynności o podobnym charakterze. 

2. Po wyborze komisji skrutacyjnej Przewodniczący przedstawia porządek 
posiedzenia i poddaje go pod głosowanie Rady. 

3. Członek Rady może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Rada 
poprzez głosowanie przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski. 

4. Przewodniczący obrad prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym 
przez Radę. 

5. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 
1) Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 

prowadzonego przez Stowarzyszenie oraz podjęcie decyzji o wyborze 
operacji do finansowania. 

2) Informację Zarządu o przyznanie pomocy przez samorząd województwa 
na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady 

3) Wolne głosy, wnioski i zapytania. 
6. Decyzja w sprawie wyboru projektów do finansowania jest podejmowana w 

formie uchwały Rady 
§ 18 

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem 
porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji. 

2. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia. 
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3. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, Prezes Zarządu oraz osoby 
zaproszone do udziału w posiedzeniu. Przewodniczący Rady może określić 
maksymalny czas wystąpienia. 

4. Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności udziela głosu osobie referującej 
aktualnie rozpatrywaną sprawę, osobie opiniującej operację, Prezesowi Zarządu, 
a następnie pozostałym dyskutantom według kolejności zgłoszeń. Powtórne 
zabranie głosu w tym samym punkcie porządku obrad możliwe jest po 
wyczerpaniu listy mówców. Ograniczenie to nie dotyczy osoby referującej 
sprawę, osoby opiniującej operację oraz Prezesa  Zarządu. 

5. Jeżeli mówca w swoim wystąpieniu odbiega od aktualnie omawianej sprawy lub 
przekracza maksymalny czas wystąpienia, przewodniczący obrad zwraca mu na 
to uwagę. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący Rady może odebrać 
mówcy głos. Mówca, któremu odebrano głos, może zażądać w tej sprawie decyzji 
Rady. Rada podejmuje decyzję niezwłocznie po wniesieniu takiego żądania. 

6. Jeżeli treść lub forma wystąpienia albo też zachowanie mówcy w sposób 
oczywisty zakłóca porządek obrad lub powagę posiedzenia, Przewodniczący 
Rady przywołuje mówcę do porządku lub odbiera głos mu głos. Fakt ten 
odnotowuje się w protokole posiedzenia. 

7. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie 
potrzeby Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu wykonania 
niezbędnych czynności przygotowawczych do głosowania, na przykład 
przygotowania poprawek w projekcie uchwały lub innym rozpatrywanym 
dokumencie, przygotowania kart do głosowania. 

8. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. 
Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienie 
wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed 
zarządzeniem głosowania przez Przewodniczącego. 

 
 

§ 19 
1. Przewodniczący Rady może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych 

mówców, jeżeli zabranie głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy lub 
w trybie sprostowania, jednak nie dłużej niż 2 minuty. Poza kolejnością może 
także udzielić głosu Prezesowi Zarządu, osobie referującej sprawę i osobie 
opiniującej projekt. 

2. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego, w 
szczególności w sprawach: 

1) Stwierdzenia quorum, 
2) Sprawdzenia listy obecności, 
3) Przerwania, odroczenia lub zamknięcia sesji, 
4) Zmiany porządku posiedzenia (kolejności rozpatrywania poszczególnych 

punktów), 
5) Głosowania bez dyskusji, 
6) Zamknięcia listy mówców, 
7) Ograniczenia czasu wystąpień mówców, 
8) Zamknięcia dyskusji, 
9) Zarządzenia przerwy, 
10) Zarządzenia głosowania imiennego, 
11) Przeliczenia głosów, 
12) Reasumpcji głosowania. 
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3. Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie, a 
wystąpienie w tej sprawie nie może trwać dłużej niż 2 minuty. 

4. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu. O 
przyjęciu lub odrzuceniu wniosku Rada rozstrzyga po wysłuchaniu 
wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku. 

5. Wnioski formalne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie poddaje się pod 
głosowanie. 

§ 20 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamyka posiedzenie. 
 

ROZDZIAŁ VI 
Głosowanie 

§ 21 
Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący Rady rozpoczyna 
procedurę głosowania i zarządza glosowania zgodnie z postanowieniami 
wynikającymi ze statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego regulaminu. 

§ 22 
1. Wszystkie głosowania Rady są jawne. 
2. Głosowania Rady mogą odbywać się w następujących formach:  

1) Przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady, 
2) Przez wypełnienie i oddanie członkom komisji skrutacyjnej kart do oceny 

operacji, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu. 
3) Członkowie Rady mają obowiązek informowania Przewodniczącego Rady w 

przypadku oceny własnych operacji lub ich członków rodziny (I stopnia) lub 
podmiotów, z którymi są powiązani jako członkowie organów zarządczych. 
Członkowie Rady w takich przypadkach są wykluczeni od oceny i głosowania 
nad tymi operacjami. 

4) Dodatkowo każdy członek Rady wypełnia „Deklarację poufności i 
bezstronności” (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), w 
której określa, że: 
a) nie  pozostaje  w  związku  małżeńskim  ani  w  faktycznym  pożyciu  albo  

w  stosunku  pokrewieństwa  lub powinowactwa w  linii prostej, i nie jest 
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,  

b) nie pozostaje z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim 
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to  budzić  uzasadnione  
wątpliwości  co  do   bezstronności.  W  przypadku  stwierdzenia  takiej  
zależności członek Rady zobowiązuje się  do  niezwłocznego  
poinformowania  o  tym  fakcie  Przewodniczącego  Rady  i  wycofania  się  
z oceny danej operacji, 

c) zobowiązuje  się,  do wypełniania  swoich  obowiązków  w  sposób  
uczciwy  i  sprawiedliwy,  zgodnie  z  posiadaną wiedzą,  

d) zobowiązuje się do zachowywania w  tajemnicy  i zaufaniu wszystkich  
informacji  i dokumentów ujawnionych lub wytworzonych przez niego 
samego lub przygotowanych przez pozostałych członków Rady w  trakcie  
lub  jako  rezultat oceny, oraz zgadza  się, że informacje te powinny być 
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użyte tylko dla celów oceny operacji i nie mogą zostać ujawnione stronom 
trzecim.   

5) Z chwilą poświadczenia nieprawdy i złamania zapisów deklaracji Członek 
Rady może zostać wykluczony z pełnienia funkcji  Członka Rady przez okres 
kolejnych 3 posiedzenia Rady. Dodatkowo nałożona zostaje na niego kara 
finansowa w wysokości średniego wynagrodzenia w Polsce, którą musi 
przekazać na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego jaką jest 
Fundacja Bory Dolnośląskie w terminie 14 dni od uprawomocnienia się 
decyzji Rady 

6) Od nałożenia kary przysługuje odwołanie do organu nakładającego karę w 
terminie 7 dni od doręczenia uchwały Rady 

7) Rada Stowarzyszenia rozpatruje zasadność odwołania i w terminie 21 i 
udziela stosownej odpowiedzi. Ponowna decyzja Rady jest ostateczna. 

§ 23 
1. W głosowaniu przez podniesienie ręki komisja skrutacyjna oblicza głosy „za”, 

głosy „przeciw” i głosy „wstrzymuję się od głosu”, po czym informują 
Przewodniczącego Rady o wyniku głosowania. 

2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. 
§ 24 

1. Głosowanie przez wypełnienie kart do oceny operacji obejmuje: 
1) Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR, 
2) Głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych 

przyjętych przez LGD. 
2. W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart do oceny operacji 

członkowie Rady oddają głos za pomocą kart oceny operacji (stanowiących 
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu), wydanych członkom Rady przez 
komisję skrutacyjną. Każda strona karty oceny operacji musi być opieczętowana 
pieczęcią Stowarzyszenia i podpisana przez sekretarzy posiedzenia, 

3. Głos oddany prze członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest 
nieważny, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) Na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady, 
2) Na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, 

której dotyczy ocena (numeru wniosku, nazwy wnioskodawcy, nazwy 
projektu). 

4. Karty muszą być wypełniane piórem, długopisem lub cienkopisem. 
5. Znaki „X” lub „V” winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu. 

§ 25 
1. Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oddaje się przez skreślenie 

jednej z opcji zaznaczonych gwiazdką z zawartym na karcie oceny operacji 
sformułowaniu „Głosuję za uznaniem, że operacja jest* nie jest* zgodna z 
LSR”. Pozostawienie lub skreślenie obu opcji uważa się za głos nieważny. 

2. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny 
zgodności operacji z LSR komisja skrutacyjna wzywa członka Rady, który 
wypełni tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzgodnienie braków. W trakcie 
wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w 
kartach lub pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach i 
kratkach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach 
swój podpis. 

3. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie 
wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny. 
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4. Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny, 
jeśli bezwzględna większość głosów (50% + 1) została oddana na opcję, że 
„operacja jest zgodna z LSR”. 

5. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. 
§ 26 

1. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD polega 
na wypełnianiu tabeli zawartej na „Karcie oceny operacji według lokalnych 
kryteriów LGD” (stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu), która jest 
odpowiednia do typu ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli 
muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny. 

2. W trakcie zliczania głosów komisja skrutacyjna jest zobowiązana sprawdzić, czy 
łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została 
obliczona poprawnie. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny 
operacji według lokalnych kryteriów LGD członkowie komisji skrutacyjnej 
wzywają członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i 
uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez 
siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej 
korekty w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych 
poprawkach swój podpis. 

4. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie 
wypełniania, zostaje uznana za głos nieważny. 

5. Wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD 
dokonuje się w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach 
stanowiących głosy oddane ważnie w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez 
liczbę ważnie oddanych głosów. 

6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. 
7. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych 

kryteriów LGD sporządza się listę operacji wybranych do finansowania. 
§ 27 

1. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady 
podejmowana jest przez Radę decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie 
wybraniu operacji finansowania, której treść musi uwzględniać: 

1) Wyniki głosowania w sprawie uznania operacji za zgodne z LSR, 
2) Wyniki głosowania w sprawie uznania operacji według lokalnych 

kryteriów LGD i sporządzoną na tej podstawie listę rankingową 
wniosków, 

3) Dostępność środków Stowarzyszenia na poszczególne typy operacji. 
2. Przewodniczący Rady odczytuje uchwały dotyczące poszczególnych projektów 

rozpatrywanych w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania. 
3. Każda uchwała powinna zawierać: 

1) Informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce 
zamieszkania lub miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub 
REGON, NIP) 

2) Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku, 
3) Kwotę pomocy, o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną 

we wniosku, 
4) Informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności 

operacji z LSR, 
5) Informację o finansowaniu lub nie finansowaniu realizacji operacji. 
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4. Podmioty, których operacje zostały ocenione jako niezgodne z LSR lub jako 
niezgodne z lokalnymi kryteriami LGD a tym samym nie zostaną sfinansowane 
mają możliwość odwołania się od decyzji Rady wypełniając w tym celu wniosek o 
ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji (stanowiący załącznik 
nr 4 do niniejszego regulaminu) w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o 
decyzji Rady 

5. Odwołanie składa się do organu podejmującego uchwałę, czyli do Rady za 
pośrednictwem Biura Stowarzyszenia 

6. Rada w terminie 21 dni ma obowiązek rozpatrzyć zasadność odwołania i udzielić 
stosownej odpowiedzi. Ponowna decyzja Rady jest ostateczna. 

 
ROZDZIAŁ VII 

Dokumentacja z posiedzenia Rady 
§ 28 

1. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. 
2. Wyniki głosowań odnotowuje się w protokole posiedzenia. 
3. Z każdego głosowania dokonywanego przez wypełnienie kart do oceny operacji 

komisja skrutacyjna sporządza protokół, w którym zawarte są informacje o 
przebiegu i wynikach głosowania. Karty oceny operacji, złożone w trakcie danego 
głosowania stanowią załącznik do protokołu komisji skrutacyjnej z tego 
głosowania. 

4. Protokół komisji skrutacyjnej powinien zawierać w szczególności: 
1) Skład osobowy komisji skrutacyjnej, 
2) Określenie przedmiotu głosowania, 
3) Określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w 

głosowaniu, ilości oddanych głosów ważnych i nieważnych, 
4) Wyniki głosowania, 
5) Podpisy członków komisji skrutacyjnej. 

§  29 
1. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał 

proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia. 
2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry 

rzymskie oznaczające numer kolejny uchwały od początku realizacji osi 4. Leader 
zapisany cyframi rzymskimi, łamane przez dwie ostatnie cyfry roku pisane 
cyframi arabskimi. 

3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady po jej podjęciu. 
4. Uchwały podjęte przez Radę, nie później niż 7 dni od ich uchwalenia, 

Przewodniczący Rady przekazuje Zarządowi. 
§ 30 

1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza się w terminie 7 dni po odbyciu 
posiedzenia i wykłada do wglądu w Biurze LGD na okres 14 dni w celu 
umożliwienia członkom Rady wniesienia ewentualnych poprawek w jego treści. 

2. Wniesioną poprawkę, o której mowa w ust. 1 rozpatruje Przewodniczący Rady. 
Jeżeli Przewodniczący nie uwzględni poprawki, poprawkę poddaje się pod 
głosowanie na następnym posiedzeniu Rady, która decyduje o przyjęciu lub 
odrzuceniu poprawek. 

3. Po zakończeniu procedury dotyczącej możliwości naniesienia poprawek do 
protokołu przewidzianej w ust. 1 i 2, przewodniczący obrad podpisuje protokół. 
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4. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w 
Biurze Stowarzyszenia. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniona do 
wglądu wszystkim zainteresowanym. 

 
 ROZDZIAŁ VIII  

Wolne głosy, wnioski i zapytania 
 

§ 31 
1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu 

Rady, a odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu. 
2. Czas formułowania zapytania nie może przekroczyć 3 minut. 
3. Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie możliwe na danym 

posiedzeniu, udziela się jej pisemnie, w terminie 14 dni od zakończenia 
posiedzenia Rady. 



Załącznik nr 5 – Regulamin Zarządu LGD 
 

 
REGULAMIN PRACY ZARZĄDU  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie 
 
I. Postanowienia ogólne. 

§ 1 
 

Zarząd jest statutowym organem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory 
Dolnośląskie  i działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu i rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  
(Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2007r.), 

2. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, 
poz. 855 z późniejszymi zmianami), 

3. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie 
wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE 1277 z 21.10.2005r. str.1), 

4. Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie, 
5. Niniejszego Regulaminu. 
 
II. Skład i sposób powoływania Zarządu 
 

§ 2 
 

1. Zarząd składa się z 3-10 osób powoływanych przez Walne Zebranie Członków.  
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
3. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany przez Walne 

Zgromadzenie Członków zgodnie z § 12 statutu Stowarzyszenia, jeżeli nie wykonuje przyjętych 
obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków 
LGD. 

4. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w 
trakcie trwania kadencji Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów 
uzupełniających 

5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez 
Walne Zebranie Członków.  

6. Członek Zarządu może być jednocześnie pracownikiem Biura Stowarzyszenia. Umowa 
zawierana jest wówczas przez dwóch członków Zarządu działających  łącznie. 

7. Zarząd z pośród swojego składu wybiera Prezesa, Vice Prezesa oraz Skarbnika. 
8. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes a w uzasadnionych przypadkach Prezes może 

upoważnić Vice Prezesa do reprezentowania Stowarzyszenia w jego imieniu. 
9. Zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictwa i składanie innych oświadczeń woli  

w szczególności w sprawach majątkowych jest zgodne z zapisami statutu 
Stowarzyszenia. 

 
III. Przedmiot i zakres działania Zarządu 
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§ 3 
 

Do zadań Zarządu należy:  
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  
2. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami 

statutowymi,  
3. realizacja uchwał Walnego Zebrania, 
4. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów 

uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,  
5. opracowywanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych 

przedłożenie ich do opinii Radzie oraz przedstawianie Walnemu Zebraniu do 
zatwierdzenia, 

6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania 

członków zwyczajnych i wspierających, 
8. ustalanie zakresu zadań i zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia, 
9. ustalanie zasad czynności biurowych Stowarzyszenia, w szczególności 

wydawanie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów księgowych i 
innych dokumentów wynikających z przepisów prawa, albo niezbędnych dla 
prawidłowego toku prowadzenia spraw Stowarzyszenia, 

10. zaciąganie zobowiązań majątkowych do wysokości 50.000 PLN, z wyjątkiem 
zbywania i nabywania nieruchomości, które wymaga uprzedniej zgody Walnego 
Zebrania, 

11. zwoływanie Walnego Zebrania, 
12. powoływanie doraźnych zespołów i grup roboczych oraz określanie ich zadań, 
13. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności 

Stowarzyszenia, 
14. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu, 
15. opracowywanie regulaminów przewidzianych w statucie, 
16. dysponowanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, na zasadach ustalonych w 

statucie. 
17. Realizacji zadań osi Leader w zakresie swoich kompetencji 

 
§ 4  

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:  
I. w sprawach członkowskich:  

5. przyjmowanie Deklaracji i podejmowanie decyzji o przyjęciu do Stowarzyszenia  
6. przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,  
7. występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszystkich innych 

sprawach członków i Stowarzyszenia,  
8. podejmowanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji członków z powodu utraty 

członkostwa na pierwszym posiedzeniu po utracie członkostwa  
II. w sprawach Walnego Zebrania Członków:  

4. zwoływanie Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji 
Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych, w 
terminie i w sposobie określonym w statucie,  

5. przygotowywanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków,  
6. przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, 

apeli i oświadczeń Walnego Zebrania, a w szczególności w kwestiach:  
 zmian w statucie Stowarzyszenia,  
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 wysokości składek członkowskich  
 postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania,  
 przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia  
 wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań i 

kompetencji,  
 opracowania regulaminów Biura Stowarzyszenia  
 ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,  
 proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach 

uzupełniających 
 udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i 

prowadzonej 
       działalności  

III. w sprawach majątkowych:  
2. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,  

IV . w sprawach związanych z realizacją zadań osi Leader w tym: 
10. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wsparcie, 
11. tworzenie listy rankingowej projektów, 
12. podpisywanie umów z projektodawcą po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 
13. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o płatność, 
14. autoryzacja płatności, 
15. kontrola realizacji projektów, 
16. monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji wdrożonych działań, 
17. raportowanie o nieprawidłowościach, 
18. informowanie i promocja. 

 
IV. Organizacja wewnętrzna Zarządu 
 

§ 5 
 

1. Zarząd spośród swojego składu wyznacza dwóch swoich członków 
odpowiedzialnych za działania związane z promocją Stowarzyszenia, a w 
szczególności za kształt, formę oraz treść materiałów promocyjnych 
Stowarzyszenia. Osoby te pełnią równocześnie funkcję rzecznika prasowego 
Stowarzyszenia uzupełniając się wzajemnie. Wszystkie wypowiedzi muszą być 
zgodne ze strategią promocji LGD. 

2. Każda podejmowana przez Zarząd inicjatywa wymagać będzie wyznaczenia spośród 
członków jednej osoby odpowiedzialnej za jej realizację. 

3. Wszystkie zadania przekazywane do realizacji dla Biura Stowarzyszenia muszą 
najpierw posiadać stosowną uchwałę wyrażającą wolę całego Zarządu oraz 
określającą zarówno formę, zakres, kształt oraz treść i termin wykonania danego 
zadania 

4. Do pozostałych obowiązków członka Zarządu należy: 
a) Systematyczne i regularne sprawdzanie swojej poczty elektronicznej i 

terminowe odpowiadanie na nadesłane wiadomości 
b) Systematyczne i regularne przeglądanie strony internetowej Stowarzyszenia 
c) Uczestnictwo w posiedzeniach i spotkaniach Zarządu w tym również tych 

organizowanych w formie elektronicznej 
5. W razie braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu, jej członek w 

terminie  minimum 3 dni przed planowanym posiedzeniem zawiadamia o tym 
Prezesa Zarządu, a następnie jest zobowiązany w ciągu 7 dni od zakończenia 
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posiedzenia Zarządu usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność 
Prezesowi Zarządu. 

 
V. Sposób zwoływania i prowadzenia posiedzeń i spotkań. 
 

§ 5 
 

1. Zarząd pracuje wspólnie na posiedzeniach i spotkaniach informacyjnych. 
2. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz  na kwartał. 
3. Spotkania informacyjne odbywają się w miarę potrzeb i dotyczą spraw bieżących 

Stowarzyszenia nie wymagających podejmowania uchwał. 
4. Posiedzenia i spotkania Zarządu zwołuje jego Prezes lub upoważniona przez  niego osoba, a 

w razie potrzeby, także dwóch członków Zarządu występujących ze wspólnym wnioskiem.  
5. Zawiadomienie o posiedzeniu lub spotkaniu musi dotrzeć do wszystkich członków Zarządu 

oraz Biura Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty organizacji posiedzenia. 
Zawiadomienie wraz z załącznikami może być przekazane mailem lub faksem. 

6. W zawiadomieniach o posiedzeniu Zarządu powinien być podany porządek obrad. 
Jako załączniki do zawiadomienia należy doręczyć treść projektów uchwał wraz z 
uzasadnieniem oraz materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad. O ile 
posiedzenie lub spotkanie Zarządu zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub innych 
jego członków, informacja o tym musi również być dostarczona do Biura 
Stowarzyszenia. 

7. Posiedzenia Zarządu są możliwe „w formie elektronicznej” lub „na odległość” za 
pośrednictwem teleinformatycznych środków przekazu (głosowanie 
korespondencyjne, telekonferencja, zastosowanie poczty elektronicznej itp.), 
potwierdzone fizycznie przez podniesienie ręki na najbliższym posiedzeniu Zarządu 
oraz podpisanie się na podjętych wówczas uchwałach lub innych dokumentach. 

8. Każdemu posiedzeniu przewodniczy Prezes lub w razie jego nieobecność Vice Prezes, 
Skarbnik lub inny Członek Zarządu wytypowany w drodze wyboru. wybrany 
bezwzględną ilością głosów w głosowaniu jawnym. 

 
§ 6 

 
Za zgodą Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu w posiedzeniach Zarządu 
mogą uczestniczyć również inne osoby w tym przede wszystkim Przewodniczący Rady i 
Komisji Rewizyjnej 
 

§ 7 
 

1. Organizacyjnie za zawiadomienia i przygotowanie posiedzeń Zarządu odpowiada 
Prezes Zarządu.  

2. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły. Protokoły powinny być podpisane 
przez Przewodniczącego i protokolanta na kolejnym posiedzeniu po uprzednim ich 
odczytaniu. i akceptacji poprzez głosowanie. 

3. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków 
Zarządu, wyniki obrad i głosowań ( ilość oddanych głosów za poszczególnymi 
uchwałami oraz odrębne zdania ), teksty uchwał i wniosków, opinii, zaleceń.  

4. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu przyjmują na najbliższym posiedzeniu 
do wiadomości i stosowania podjęte uchwały, potwierdzając to podpisem na 
oryginale protokołu. 
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5. Protokoły są dołączane do księgi uchwał Zarządu i są przechowywane w siedzibie 
Biura Stowarzyszenia. 

6. Do rejestracji przebiegu obrad można wprowadzić zapis elektroniczny: (np. dyktafon, 
kamera). 

 
VI. Kontrola i nadzór Zarządu. 

§ 8 
 

1. Nadzór nad Zarządem we wszystkich dziedzinach jego działalności sprawuje Walne 
Zgromadzenie Członków, a w szczególności udziela wiążących zaleceń Zarządowi. 

2. Walne Zebranie Członków może upoważnić Radę do prowadzenia nadzoru nad 
Zarządem. 

3. Bieżącą kontrolę Zarządu wykonuje Komisja Rewizyjna, powoływana przez Walne 
Zgromadzenie Członków. 

4. W celu wykonania powyższych czynności Walne Zgromadzenie Członków oraz 
Komisja Rewizyjna może przeglądać każdy dział czynności, żądać od Zarządu 
sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, a także sprawdzać księgi i 
dokumenty. 

 
VII. Postanowienia końcowe. 

§ 9 
 

Wobec Stowarzyszenia członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w 
ustawie o stowarzyszeniach, ustawie o wspieraniu i rozwoju obszarów wiejskich z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Statucie Stowarzyszenia oraz uchwałach Walnego Zgromadzenia Członków. 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje ustawa o 
stowarzyszeniach, ustawa o wspieraniu i rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Statut Stowarzyszenia. 
 

§ 11 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Zarząd Stowarzyszenia  



Załącznik nr 6  – Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o 
dofinansowanie operacji 
 

Miejsce na pieczęd 
LGD 

WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU 
o dofinansowanie operacji 

WOPRW nr 1 

Wersja: 1.1 

Strona 1 z 1 
 
NUMER WNIOSKU: 

 
IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 
 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ 
OPERACJI: 

 
 
 

DZIAŁANIE PROW 2007-2013  
W RAMACH WDRAŻANIA LSR 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
 Odnowa i rozwój wsi 

 Małe projekty 

DECYZJA RADY O NIEWYBRANIU 
PROJKETU ZAPADŁA NA ETAPIE: 

 Oceny zgodności z LSR 
 Oceny projektów wg. lokalnych kryteriów wyboru 

UZASADNIENIE DLA WSZCZĘCIA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMIĘ i NAZWISKO / NAZWA WNIOSKODAWCY: 
 
 

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WNIOSKODAWCY  
ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli inny niż wskazany 
powyżej) 

 

TELEFON KONTAKTOWY WNIOSKODAWCY:  
ADRES E-MAIL WNIOSKODAWCY:  

WNOSZĘ O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OPERACJI PRZEZ ORGAN DECYZYJNY 
LGD 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 
PODPIS: 

 

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU W BIURZE 
LGD PRZEZ PERSONEL LGD 

DATA:  
CZYTELNY 
PODPIS: 

 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU: 

 Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD 

 Pola białe wypełnia wnioskodawca 

Wniosek będzie uznany za poprawnie złożony, tylko w sytuacji wypełnienia wszystkich białych pól, w tym w 
szczególności uzasadnienia dla wszczęcia procedury odwoławczej. 
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Załącznik nr 7 – Wzór deklaracji poufności i bezstronności 
DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI 

 
Imię i nazwisko oceniającego: …………………………………………………………………….   
 
Instytucja organizująca konkurs: LGD „Bory Dolnośląskie” 
 
Niniejszym oświadczam, że:  

  zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rady Stowarzyszenia,  
  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 nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub 
elektronicznych informacji,  

 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 .......-..........- 200   r.  
 
                                                                                                                                                                                                                                
……………………………… 
           Podpis 
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Załącznik nr 8 – Karta przyjęcia wniosku z załącznikami 
 

 

 

…………………………………….. 

           Pieczęć LGD 

 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia wniosku wraz z załącznikami 
 
  
Numer wniosku ………………………………………………… 
Tytuł wniosku ………………………………………………………………………….............. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Data złożenia wniosku ……………………………………….. 

Ilość załączników ………………………… 

 

 

 

Przekazał:                                                                                             Przyjął: 

 

………………………….                                                                   ………………………….. 

Godzina, data, czytelny podpis                                                                                Godzina, data, czytelny podpis 
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Załącznik nr  9 - Organizacje pozarządowe zarejestrowane na 
terenie LGD 
 
Wykaz organizacji pozarządowych działających w Borach Dolnośląskich (wybrane 
aktywne organizacje): 
 
 Gmina Gozdnica  
 

 Stowarzyszenie Ochotnica Straż Pożarna. 
 Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Budowlani”. 
 Stowarzyszenie Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Wawrzyńca.  

 
 Gmina Iłowa   

 Ochotnicza Straż Pożarna Iłowa. 
  Ochotnicza Straż Pożarna Borowe. 
  Ochotnicza Straż Pożarna Konin Żagański. 

 
 Gmina Małomice  

  Koło Gospodyń Wiejskich. 
  Klub Seniora. 
  Małomicki Klub Kajakowy „Viking”. 
  Miejski Klub Sportowy „Iskra”. 
  Uczniowski Klub Sportowy „Bóbr”. 
  Uczniowski Klub Sportowy „Traper”. 
  Klub Piłkarski „Traper”. 
  Ochotnicza Straż Pożarna. 
  Parafialny zespół Caritas. 
  Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych. 
  PZW Koło Małomice. 
  Społeczne Ognisko Artystyczne. 
  Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości. 
  Społeczny Komitet Budowy Parafialnego Ośrodka Opiekuńczo – 

Wychowawczego. 
  Nad Bobrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Gospel. 

 
 Gmina Osiecznica  

 Ochotnicza Straż Pożarna w Osiecznicy. 
 Ochotnicza Straż pożarna w Ławszowej. 
  Ochotnicza Straż pożarna w Parowej. 
  Ochotnicza Straż pożarna w Ołoboku. 
  Ochotnicza Straż pożarna w Przejęsławiu. 
 Gminne Towarzystwo Sportowe „ROAN”. 
  Gminne Towarzystwo Sportowe „Rybak”. 
 Piłkarski Klub Sportowy „Twardy  Świętoszów”. 
 Gminny Klub Sportowy „Leśnik”. 
 Związek Gminnego Koła Kombatantów, byłych Więźniów Politycznych. 
 Polski Czerwony Krzyż „Punkt w Osiecznicy”. 
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 Stajnia Zamku Kliczków. 
 Koło Gospodyń Wiejskich w Przejęsławiu. 
  Koło Gospodyń Wiejskich w Łaszowej.  
 Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości. 
  Żagańskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta 'Promyk'. 
  Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganiu i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

 
 
 Gmina Pieńsk   

 Ochotnicza Straż Pożarna RP w Pieńsku. 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Żarkach Średnich. 
 Ochotnicza Straż Pożarna RP w Bielawie Górnej. 
 Stowarzyszenie „Przyszłość” Robert Kasprzyk ,w Pieńsku. 
 Samarytańskie Towarzystwo „Razem”. 
 Stowarzyszenie Frakcja „PS-K” w Pieńsku. 
 Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej. 
 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Pieńsku. 
 Polski Komitet Pomocy Społecznej (sekcja emerytów) -  Koło w Pieńsku. 
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło w Pieńsku. 
 Polski Związek Działkowców „Granica w Pieńsku. 
 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło w Pieńsku. 
 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Koło w Dłużynie Górnej. 
 Stowarzyszenie Sportowe Wiejski Klub Sportowy „Przyszłość” w Dłużynie 

Dolnej”. 
 UKS Hutnik Pieńsk. 
 UKS przy Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej. 
 UKS przy Gimnazjum w Pieńsku. 
 WKS „Żarki Średnie 2001” 
 MGKS „Hutnik” w Pieńsku. 
 Klub Karate Kyokushin w Pieńsku. 
 Leśna Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie Dolnej. 

 Łużyckie Stowarzyszenie Twórców i Artystów Ludowych „KWIAT PAPROCI” 
 
 Gmina Wymiarki  

  Stowarzyszenie na rzecz rozwoju promocji Gminy Wymiarki. 
 Ośrodek Resocjalizacyjno-Readaptacyjny w Lutynce. 
 Koło Terenowe Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego A”Paulo w 

Witoszynie. 
 OSP Wymiarki .( profilaktyka przeciwpożarowa imprezy kult) 
 Międzyzakładowy Gminny Klub Sportowy „ Leśnik”. 
 UKS Orzeł. 

 
 Gmina Żary  

 Stowarzyszenie Górali Czadeckich "Dolina Nowego Sołońca" . 
  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „ Dolina Zielona”. 
  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju „ Razem” w Bieniowie. 
  Ludowy Zespół Sportowy „DELTA” . 
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  Ludowy Zespół Sportowy „HURAGAN” LUBOMYŚL. 
 Ludowy Zespół Sportowy „FAX” BIENIÓW”. 
 Ludowy Zespół Sportowy „MIROSTOWICZANKA” MIROSTOWICE DOLNE. 
 Ludowy Zespół Sportowy „BŁĘKITNI” OLBRACHTÓW. 
 Ludowy Zespół Sportowy „PIAST” LUBANICE. 
 Wiejski Ludowy zespół sportowy  „ ŁAZ”. 
  Ludowy Zespół Sportowy „ZORZA” KADŁUBIA. 
 Uczniowski Klub Sportowy „OSA” 
  Fundacja „Bo Tak!” 

 
 Gmina Węgliniec  

 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, Oddział 
Miłośników Ziemi Tarnopolskiej i Stanisławowskiej w Węglińcu. 

 Towarzystwo Przyjaciół Starego Węglińca. 
 Towarzystwo Przyjaciół Czerwonej Wody. 
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej Ruchowo i Specjalnej Troski w Ruszowie. 
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział w Węglińcu. 
  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Węglińcu. 
  Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 

Politycznych, Koło w Węglińcu. 
  Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, Koło Miejsko-Gminne im. 8 

Dywizji Piechoty 32 p. p. II Armii Wojska Polskiego. 
  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło przy Parafii w 

Węglińcu. 
  Polski Związek Wędkarski, Koło w Węglińcu. 
 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Zgorzelcu Punkt Opieki nad chorymi 

w domu w Węglińcu. 
 

 Gmina  Żagań 
 Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Św. Jadwigi Królowej. 
 Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela  
 Stowarzyszenie Muzyków Ludowych „ Złote Łany” 
 Ludowy Zespół Sportowy Czarni Jelenin 
 Klub Sportowy Pożarów 
 Ludowy Zespół Sportowy w Tomaszowie 
 Ludowy Zespół Sportowy Kwisa Trzebów 
 Wiejski Klub SportowyHusaria Dzietrzychowice 
 Klub Sportowy Sparta Miodnica 
 Klub Sportowy Beskid Bożnów



Załącznik nr 10 - Obiekty zabytkowe na terenie LGD
 
Wykaz wybranych zabytków LGD Bory Dolnośląskie: 
 
Obiekty sakralne: 
Biedrzychowice (gm. Żary) – świątynia romańska z XIII w.,  
Bielawa Górna (gm. Pieńsk) – kościół z XVIII w. 
Bieniów (gm. Żary) – wczesnogotycki kościół z połowy XIII w.,  
Bogumiłów (gm. Żary) – kościół renesansowy z przełomu XVI i XVII w. 
Bożnów (gm. Żagań) – kościół  z XIII w.,  
Chichy (gm. Małomice) – wczesnogotycki kościół z II poł. XIII w.,  
Chrobrów (gm. Żagań) – wczesnogotycki kościół z XIII w.,  
Czerwona Woda  (gm. Węgliniec) –  kościół wybudowany w 1784 r.  
Drożków (gm. Żary) – wczesnogotycki kościół wzniesiony w II połowie XIII w.. 
Dzietrzychowice (gm. Żagań) – kościół gotycko-renesansowy wzniesiony w XIII w. 
Gozdnica – kościół z XVIII wieku z piękną kopułą pokrytą artystyczną dachówką oraz 
jednonawowy kościół parafialny wybudowany w latach 1929-1930 
Iłowa - Kościół wybudowany w latach 1720-1725  
Jelenin (gm. Żagań) – kościół wzniesiony w II połowie XIII w.,  
Kliczków (gm. Osiecznica) - Kościół wzniesiony w II poł. XVI w.  
Konin Żagański  (gm. Iłowa) - kościół wybudowany 1505 r. (jako budulca użyto rudy 
darniowej).  
Lipna (gm. Przewóz) – kościół z lat 1807-1809.,  
Lubanice (gm. Żary) – kościół z XIII w., przebudowany i powiększany w XVI-XVII w. 
Lutynka (gm. Wymiarki) - gotycki kościół z XIII w.,  
Małomice – kościół barokowy, zbudowany jako zbór ewangelicki w 1742 r.,  
Miłowice (gm. Żary) – gotycki kościół z XIV w.,  
Miodnica (gm. Żagań) – kościół gotycki z końca XIII w.,  
Mirostowice Dolne (gm. Żary) - wczesnogotycki kościół wzniesiony w II poł. XIII w.  
Mirostowice Górne (gm. Żary) – gotycki kościół przebudowywany w XVIII w.,. 
Olbrachtów (gm. Żary) – gotycki kościół zbudowany na przełomie XIV i XV w.  
Pieńsk - kościół parafialny. p.w. św. Franciszka z Asyżu,z XIX w.  
Piotrów (gm. Przewóz) – kościół w stylu gotyckim powstały przypuszczalnie w XIII w.  
Przewóz - kościół parafialny powstał ok. 1284 r. dzięki fundacji księcia żagańsko-
ścinawskiego Przemka.  
Rudawica (gm. Żagań) – gotycki kościół z XIV w.  
Ruszów (Gm. Węgliniec) ruiny późnogotyckiego kościoła poewangelickiego z początku 
XVI w.) 
Sieniawa Żarska (gm. Żary) – kościół gotycki, wzniesiony w XIV w.  
Stara Kopernia (gm. Żagań) - kościół pochodzący z XIII w.,  
Stary Węgliniec (gm. Węgliniec) – kościół powstał w 1687 r.  
Stary Żagań (gm. Żagań) – kościół romański z XII w.,  
Straszów (gm. Przewóz) – ruiny kościoła, którego budowę datuje się na XIII w.  
Witoszyn Dolny (gm. Wymiarki) – gotycki kościół wzniesiony w pocz. XIV w.,  
Złotnik (gm. Żary) – ruiny gotyckiego kościoła z XIV w. 
Żarki Średnie (gm. Pieńsk) kościół fil. p.w. Podwyższenia Krzyża Św. z XIV w 
 
Zamki, pałace, dwory i inne 
Chichy - dwukondygnacyjny, barokowy pałac z 1733 r.,  
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Czerna (gm. Iłowa) - pałac wybudowany w 1899 r. z inicjatywy Fryderyka Gloecknera,  
Dzietrzychowice – rycerska wieża mieszkalna zbudowana w XIV w.  
Gozdnica  - zabytkowa Willa z 1889 r. wybudowana przez ówczesnego właściciela 

Zakładów Ceramicznych – Sturma  
Iłowa – pałac wzniesiony w 1626 r. dla Krzysztofa von Schellendorfa,  
Janowiec (gm. Małomice) – renesansowy czteroskrzydłowy zamek  
Jelenin – późnoklasycystyczny pałac z lat 1869-1871,  
Kliczków (gm. Osiecznica) – pierwszy zamek wybudował tutaj w końcu XIII w. Bolko I 
Surowy.  
Lasów (gm. Pieńsk) – dwukondygnacyjny i dwuskrzydłowy pałac z lat 90. XVI w.,  
Marysin (gm. Żagań) – dwór z przełomu XVIII i XIX w.,  
Miłowice – pałac eklektyczny, powstały w latach 1916-1920.  
Miodnica – dwór obronny z II poł. XIV lub I poł. XV w., Olszyniec (gm. Żary) – 
późnogotycki dwór powstały w początkach XVI w.  
Pieńsk - Huta Szkła „Lucyna – zabytek przemysłowy hutnictwa szklarskiego, obiekt 
zbudowany w 1869 r. przez braci Oskra i Edmunda Putzler, 
Przewóz – Wieża Głodowa (20 m wysokości),  
Straszów (gm. Przewóz) – dwór z początku XIX w.,  
Złotnik – dawny dwór sołtysi zbudowany w 1534 r. 
Żarka n/Nysą (gm. Pieńsk) - Zespół pałacowy z 1591 roku.  
 



Załącznik nr 11 – Wykaz producentów i wytwórców produktów 
lokalnych z Borów Dolnośląskich  
 
Wykaz wybranych producentów, wytwórców i rękodzielników z Borów Dolnośląskich. 
 
Produkty spożywcze  

 Gospodarstwa pasieczne „Świat Pszczół”, Krystyna i Jerzy Słoneccy, 59-724 
Osiecznica, Luboszów 1, tel. (075) 732 16 82, 0 609 814 568 

 Gospodarstwo pasieczne Anna i Antoni Świerzko, Bukowina Bobrzańska 72, 68-
100 Żagań, tel. 0601 096 363 

 Gospodarstwo pszczelarskie, Adela Urban, ul. Szkolna 2, Przewóz 
 Gospodarstwo pszczelarskie, Marek Pieńko, ul. Zielona 3, Przewóz  
 Gajewski Ryszard, Janusz Mandziej, Miodnica, tel. 068-3607722 
 Miód spadziowy, Gospodarstwo pasieczne, Anna i Antoni Świerzko, Bukowina 

Bobrzańska 72, 68-100 Żagań, 0601 09 63 63 
 Miód z dodatkiem ziaren słonecznika, Gospodarstwa pasieczne „Świat Pszczół”, 

Krystyna i Jerzy Słoneccy, 59-724 Osiecznica, Luboszów 1, tel. (075) 732 16 82, 0 
609 814 568 

 „Kociołek borowikowy” pana Mieńka, Andrzej Mieniek, Godzieszów 142, 59-730 
Nowogrodziec, tel. (075) 802 40 01, 0 600 744 422 

 Grzyby świeże i suszone  
 Bochen chleba starowiejskiego na liściach chrzanu lub kapusty, Piekarnia 

Bukowianka - Władysław Giza, Bukowina Bobrzańska 51, 68-100 Żagań, tel. 
(068) 360 66 33, 0 508 414 209, e-mail: bukowianka@o2.pl  

 Wiejskie wypieki z Biedrzychowic, Koło Gospodyń Wiejskich W 
Biedrzychowicach  

 Wędliny z Wymiarek, Zakład masarski Czernicki i Syn, Kościuszki 25, 68-131 
Wymiarki, tel. (068) 360 40 18 

 Smalczyk do chleba starowiejskiego pana Gizy, Piekarnia Bukowianka -
Władysław Giza, Bukowina Bobrzańska 51, 68-100 Żagań, tel. (068) 360 66 33, 0 
508 414 209, e-mail: bukowianka@o2.pl  

 Bejcowane zraziki z sarny, Rezydencja Janków, Hotel i restauracja, ul. Kolejowa 
15,68-120 Iłowa, tel.: 068 360 03 31, 360 03 32, fax: 068 360 03 33, e-mail: 
rezydencja@rezydencja-jankow.pl 

 Nalewka z pigwy pani Mieniek, Maria Mieniek, Czerwona Woda, ul. Kolejowa 7A, 
59-940 Węgliniec, tel. (075) 778 03 58, 0 604 079 256 

 „Brzozownik” nalewka miodowo – brzozowa, Gospodarstwa pasieczne „Świat 
Pszczół”, Krystyna i Jerzy Słoneccy, 59-724 Osiecznica, Luboszów 1, tel. (075) 732 
16 82, 0 609 814 568 

 
Rzemiosło i rękodzieło artystyczne 

 PPHU Ceramika Artystyczna „Wiza”, Parowa 61, 59-724 Osiecznica, tel. (075) 732 
18 22, fax. (075) 731 27 92, e-mail: wiza@telvinet.pl 

 Nika-Ceramika Szlachetna, Parowa 84 , 59-724 Osiecznica, tel./ fax. (075) 732 18 
28 

 Wyroby garncarskie, Garncarstwo Błotny S.C., Władysław Błotny, Parowa 60 A, 
59-724 Osiecznica, tel. (075) 732 18 23, www.garncarstwo7.webpark.pl, e-mail: 
garncarstwo7.@wp.pl 

mailto:bukowianka@o2.pl
mailto:bukowianka@o2.pl
mailto:rezydencja@rezydencja-jankow.plL
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 Malarstwo i rzeźby i Ryszarda Herczakowskiego, Ryszard Herczakowski, 
Miodnica, 68-100 Żagań 

 Malarstwo, grafiki, rzeźby Panagiotisa Karagiorgisa 
 Rzeźby Adama Tyszkowskiego Adam Tyszkowski, Biedrzychowice 25, 68-200 

Żary, tel. (068) 374 16 15 
Pracownia rzeźbiarska - Mieczysław Grabuńczyk, Bielawa Dolna 17A, 59-930 
Pieńsk, tel. 0757786130, e-mail: grabunczyk@piensk.com, 
www.grabunczyk.piensk.com 
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