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Nad opracowaniem "Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Pojezierza 

Myśliborskiego 2009-2015 „Woda-Drzewo-Myśl" pracowali:  

 

  

Zespół ds. LGD 

 

Zespół ds. Strategii 

 

Grupa Społeczna ds. Strategii  

 

Zespół ds. LSR 

  

Zespół Ekspertów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  

Przemysław Fenrych  

Dominik Górski  

Anna Łączkowska 

Ostateczną wersję dokumentu zredagowali eksperci FRDL. 

 

W dniu 16 września 2013 roku Uchwałą nr XXIII/01/2013 Walne Zgromadzenie Członków 

Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” zatwierdzono zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju, 

które opracował Zarząd Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” na podstawie: 

1. Ewaluacji zewnętrznej zakończonej 06.12.2012 roku przez firmę zewnętrzną. 

2. Ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej przez Biuro LGD od kwietnia do czerwca 2013 

roku 

3. Programu naprawczego wykonanego zgodnie z zaleceniem Wydziału PROW z lipca 2013 

roku   

4. Konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 30 sierpnia do 12 września 2013 

roku na podstawie opublikowanych zmian do LSR na stronie internetowej 

www.liderpojezierza.pl  

5. Konsultacji LSR na XXII Walnym zgromadzeniu członków Stowarzyszenia „Lider 

Pojezierza” w dniu 02 września 21013 roku. 

6. Posiedzeń zarządu Stowarzyszenia w dniach 07.08.2013r., 28.08.2013r., 11.09.2013r. 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie  

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4,  71-332 Szczecin  

Tel.: (091)486 15 69;  486 15 74;  487 59 83  Fax: (091)487 85 22 

http://www.liderpojezierza.pl/
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1. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI 

ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII 

ROZWOJU  

1.1. Nazwa i status prawny LGD 

Lokalna Grupa Działania jest stowarzyszeniem, które przyjęło oficjalnie nazwę „Lider 

Pojezierza” i zostało zarejestrowane w dniu 15 marca 2006r. w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod numerem  0000252730. 

Dane adresowe: ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, tel.: 095 7460360, fax: 095 7460360, 

e-mail: lgd@liderpojezierza.pl, www.liderpojezierza.pl. 

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa 

Stowarzyszenie powstało w trakcie realizacji projektu „Strategia dla Pojezierza – 

zintegrowanie obszarów wiejskich dziewięciu gmin z południa województwa 

zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach I schematu Pilotażowego Programu 

Leader+. Do jego napisania i realizacji doszło dzięki inicjatywie gminy Barlinek, której 

przedstawiciele rozpoczęli najpierw rozmowy z sąsiadującymi samorządami, a następnie z 

innymi partnerami społecznymi i gospodarczymi z tego obszaru.  

W ramach projektu powołano trzy zespoły robocze:  

a) Zespół ds. Lokalnej Grupy Działania (LGD), 

b) Zespół ds. Strategii  

c) Grupę Społeczną 

W zespołach tych znaleźli się przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych  

i przedsiębiorców z dziewięciu gmin (Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Krzęcin, Lipiany, 

Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice). 

Zespół ds. LGD zajął się przygotowywaniem wstępnej koncepcji działania LGD. Następnie 

pomógł wyłonić z Grupy Społecznej przyszłych członków LGD oraz, korzystając z pomocy 

prawnej, doprowadził do uchwalenia dokumentów konstytuujących LGD, czyli 

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”.  

Drugi zespół roboczy - Zespół ds. Strategii miał za zadanie przeprowadzenie procesu 

tworzenia i konsultacji Zintegrowanej Strategii Obszarów Wiejskich Pojezierza 

Myśliborskiego (ZSROW). Zespół był odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu 

opracowania strategii począwszy od zebrania danych, przeprowadzenia wstępnych analiz, aż 

do konsultowania przygotowanego przez ekspertów dokumentu. Zespół ds. Strategii wchodził 

w skład większego zespołu - Grupy Społecznej i kontynuował pracę po zakończeniu jej 

działań. 

Grupa Społeczna, czyli grupa, która przez cały czas trwania projektu była zaangażowana w pracę 

nad przygotowaniem Strategii została wybrana w trakcie przeprowadzonych w Barlinku, Dębnie i 

Przelewicach warsztatów rekrutacyjnych dla partnerów społecznych. Z osób wybranych do 

Grupy Społecznej: 38% reprezentowało sektor pozarządowy, 24% - przedsiębiorców oraz 38% - 

sektor publiczny. Dzięki współdziałaniu tych trzech zespołów powstała „Zintegrowana Strategia 

Rozwoju Obszarów Wiejskich Pojezierza Myśliborskiego – woda, drzewo, myśl” oraz 

mailto:lgd@liderpojezierza.pl
http://www.liderpojezierza.pl/
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przygotowany został do II schematu Leader+ nowy projekt pt. „Lider Pojezierza – sposób na 

rozwój regionu” pozwalający kontynuować prace LGD oraz zacząć realizować Strategię. 

W trakcie realizacji II schematu Pilotażowego Programu Leader+ trzy gminy – Bierzwnik, 

Trzcińsko Zdrój oraz Choszczno złożyły wnioski o przystąpienie do Stowarzyszenia. Decyzję 

o przyjęciu tych trzech gmin do LGD podjęto 18.06.2008r. na Walnym Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia. Jednocześnie poszerzono partnerstwo o przedstawicieli trzech sektorów z 

kolejnych gmin. 

Po przyłączeniu nowych członków z trzech nowych gmin powołano Zespół ds. LSR, która 

kontynuowała zadania Zespołu ds. Strategii uczestnicząc w procesie konsultowania Lokalnej 

Strategii Rozwoju Pojezierza Myśliborskiego na poszerzonym obszarze działania LGD. W 

skład Zespołu ds. LSR weszło 39 % przedstawicieli sektora społecznego, 6 % sektora 

gospodarczego oraz 55% sektora publicznego. 

W trakcie swojej działalności Stowarzyszenie rozpoczęło współpracę oraz podpisało 

porozumienia o wzajemnej współpracy z siedmioma Lokalnymi Grupami Działania, w tym 

pięcioma z Polski, jedną ze Szwecji oraz jedną z Niemiec, zgodnie z poniższym wykazem: 

1. Astrid Lindgrens Hembygd, Lögstadsgatan 5, 596 39 Vimmerby, Sweden (data 

podpisania porozumienia: 01.09.2007r.) 

2. Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju Gmin Chociwel, Marianowo, 

Stargard Szczeciński, Suchań; Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński. 

(data podpisania porozumienia: 5.10.2007r.) 

3. Lokale AktionsGruppe UckerRegion e.V., Friedrichstraße 2, 17291 Prenzlau, 

Niemcy (data podpisania porozumienia: 25.10.2007r.) 

4. Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj - Kotlina Tradycji i Turystyki” Związek 

Stowarzyszeń, 34-300 Żywiec ul. Kabaty 2 (data podpisania porozumienia: 

25.01.2008 r.) 

5. Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 34 (data 

podpisania porozumienia: 22.02.2008r.) 

6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu KOZŁA, z siedzibą w 

Dąbrówce Wlkp., ul. Mała 17, Dąbrówka Wlkp., 66-210 Zbąszynek (data podpisania 

porozumienia: 04.04.2008r.) 

7. Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty z siedzibą w: 69-113 Górzyca, ul. 

Kostrzyńska 13a (data podpisania porozumienia 07.04.2008r.) 

Do zacieśnienia partnerstwa z innymi Lokalnym Grupami Działania przyczyniły się także 

wizyty studyjne: 

30.08.-02.09.2007r. - Szwecja -– uczestnikami było 20 członków Stowarzyszenia "Lider 

Pojezierza",  

20-21 czerwca 2007r. - Niemcy -  – uczestnikami było 47 osób z terenu działania „Lidera 

Pojezierza” 

4 kwietnia 2008r - Polska– członkowie Lokalnej Grupa Działania Regionu KOZŁA byli 

gośćmi Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. 
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1.3. Charakterystyka członków LGD i sposób rozszerzania lub zmiany 

składu LGD 

Stowarzyszenie zarejestrowano, kiedy liczyło 31 członków. Na koniec 2007r. Stowarzyszenie 

„Lider Pojezierza” liczyło 35 członków zwyczajnych, a w maju 2008 liczba członków 

zwiększyła się do 47 osób (22 reprezentowało sektor społeczny, 18 sektor publiczny, 7 sektor 

gospodarczy). Obecnie Stowarzyszenie liczy 84 członków (stan na koniec kwietnia 2010 r.), 

wywodzących się z terenu 12 gmin objętych LSR i reprezentujących trzy sektory, w tym 12 

osób reprezentuje sektor publiczny, 7 osób - sektor gospodarczy i 65 – sektor społeczny i 

organizacje pozarządowe.  

Wszystkie gminy obszaru „Lider Pojezierza” są członkami zwyczajnymi. 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia z dnia 18 czerwca 2008r. rozszerzanie składu LGD o 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonywane jest uchwałą Zarządu po złożeniu 

deklaracji członkowskiej przez: 

1) pełnoletnią osobę fizyczną, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo  

o stowarzyszeniach oraz działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na obszarze „Lider 

Pojezierza” i przedstawi rekomendację zawierającą pozytywną opinię w tym zakresie 

udzieloną przez działających na obszarach wiejskich obszaru „Lider Pojezierza” 

partnerów publicznych, społecznych lub gospodarczych; 

2) osobę prawną, w tym jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich obszaru „Lider Pojezierza”; 

3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym osobowe spółki 

prawa handlowego. 

Stowarzyszenie ma także możliwość poszerzenia składu o partnerów, którzy chcą stać się 

członkami wspierającym. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” mogą 

zostać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej popierające idee Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji i przyjęciu ich w 

drodze uchwały Zarządu. Zasady i zakres wsparcia członek wspierający ustala z Zarządem 

Stowarzyszenia w drodze umowy cywilnoprawnej.  

Decyzję o rozszerzeniu LGD podejmuje Zarząd w trybie uchwały dbając o zachowanie 

reprezentatywności poszczególnych partnerów w LGD.  

Statutowe władze LGD są otwarte i będą zabiegać o poszerzanie grona członków 

Stowarzyszenia o osoby aktywne – lokalnych liderów, zwłaszcza reprezentujących 

organizacje pozarządowe i sektor MŚP. 

W statucie Stowarzyszenia przewidziano także procedury przyjmowania rezygnacji 

członków, które zatwierdza Zarząd. Natomiast o zmianach w liczbie członków władz, 

wyborze i odwołaniu członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady decyduje Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

 

1.4. Struktura Rady LGD (organu decyzyjnego) 

Zgodnie ze Statutem organem decyzyjnym Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, do którego 

wyłącznych kompetencji należy wybór operacji jest Rada LGD.  
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Rada LGD składa się od 12 do 24 członków, w tym Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków 

Stowarzyszenia.  

Pracami Rady LGD kieruje Przewodniczący lub upoważniony przez niego 

Wiceprzewodniczący. 

Posiedzenia Rady LGD odbywają się zgodnie z podjętym przez Zarząd harmonogramem, nie 

rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

Członkiem Rady LGD może być osoba posiadająca rekomendację partnera publicznego, 

społecznego lub gospodarczego odnośnie jej działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

Rada, w co najmniej 50 % składa się z podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich 

podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym 

organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami 

odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet - wybieranych  

i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust 7. 

Rada składa się osób zamieszkałych albo posiadających siedzibę na terenie gmin tworzących 

obszar „Lider Pojezierza”, to jest gmin: Barlinek, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, 

Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce i Przelewice, 

Trzcińsko Zdrój – w liczbie nieprzekraczającej 2 osób z jednej gminy. 

 

1.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz Rady LGD 

Władzami  LGD są Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.  

Walne Zebranie, jako najwyższa władza podejmuje decyzje dotyczące struktury LGD oraz 

ustala główne kierunki oraz programy działania Stowarzyszenia, w tym LSR. Ustala dla 

Zarządu wytyczne postępowania w zakresie prowadzenia projektów realizowanych przez 

LGD. Przyjmuje także sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w 

szczególności dotyczące projektów realizowanych w ramach LSR i udziela tym organom 

absolutorium. Poza tym wybiera członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady LGD, 

określa granice zobowiązań majątkowych, podejmuje decyzje o nabyciu lub zbyciu 

nieruchomości. Ma prawo dokonywania zmian w statucie organizacji. 

Zarząd natomiast realizuje uchwały Walnego Zebrania kierując bieżącą działalnością LGD. 

Odpowiada za przygotowanie LSR, ustala wytyczne i koordynuje jej realizację, zabiega o 

środki finansowe na planowane przez LGD projekty. Zarządza majątkiem i funduszami LGD. 

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, przyjmuje nowych członków lub ich 

rezygnacje, przyjmuje Regulamin Biura LGD i powołuje Dyrektora Biura. Także składa 

sprawozdania Walnemu Zebraniu ze swojej działalności. Decyduje o przystąpieniu lub 

wystąpieniu LGD z organizacji krajowych i zagranicznych. Zarząd opracowuje, uaktualnia i 

zatwierdza  szczegółowy Regulamin naboru pracowników  oraz Regulamin Biura Stowarzyszenia 

„Lider Pojezierza”, w których to dokumentach znajdują się między innymi opisy stanowisk 

precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.  
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Funkcje kontrolne w LGD wypełnia Komisja Rewizyjna, w tym zwłaszcza przeprowadza 

kontrole działalności Zarządu i składa na Walnym Zebraniu sprawozdania, także dotyczących 

gospodarki finansowej. 

Oprócz wymienionych powyżej władz, w Stowarzyszeniu działa Rada LGD, do której 

wyłącznej kompetencji należy wybór operacji. Nie można być jednocześnie członkiem 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady LGD. Żaden z członków Rady nie może być 

zatrudniony w biurze LGD. 

Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem LGD reguluje Statut Stowarzyszenia oraz 

Regulamin Rady LGD, których zapisy zapewniają przejrzystość i jawność podejmowanych 

decyzji. 

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” opracowało szczegółowy Regulamin naboru 

pracowników, oraz Regulamin Biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, ·w których to 

dokumentach znalazły się między innymi opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i 

zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach. 

 

1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady LGD 

Radę LGD - Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”  stanowią osoby dobrze wykształcone, 

zdecydowana większość posiada wykształcenie wyższe, z czego ponad połowa  ma 

ukończone również studia podyplomowe, wśród członków Rady LGD są również osoby 

posiadające tytuł doktora oraz  mające szerokie doświadczenie przydatne w realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju. W pracach LGD wykorzystają oni swoje doświadczenia z 

działalności na rzecz obszarów wiejskich, z realizacji różnorodnych projektów oraz z 

doświadczeń zawodowych.  

Wiedza zdobyta przez członków Rady LGD na licznych szkoleniach i warsztatach oraz 

wieloletnie doświadczenie przy realizacji różnorodnych projektów „miękkich”  

i inwestycyjnych w gminach z obszaru działania stowarzyszenia „Lider Pojezierza” zostanie 

wykorzystana w pracy na rzecz LGD. Ponad połowa składu osobowego organu decyzyjnego 

Rady LGD posiada również wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader, 

jak również w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów 

wiejskich ze środków pochodzących z budżetu UE. Część osób będących w składzie organu 

decyzyjnego Rady LGD posiada doświadczenie w realizacji dwóch wcześniejszych 

schematów Pilotażowego Programu Leader+. Minimum jedna osoba spośród członków 

organu decyzyjnego Rady LGD włada językiem angielskim/niemieckim w stopniu 

umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. 

 

1.7. Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji projektów (operacji) 

Dotychczas realizowane przez członków LGD projekty  będą miały wpływ na wspieranie 

rozwoju obszaru zwłaszcza poprzez integrowanie lokalnych społeczności, dbałość o 

eksponowanie walorów środowiska i tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem, wspieranie 

rozwoju e-społeczeństwa oraz rozwój infrastruktury technicznej.  

Jednym z pierwszych efektów pracy LGD jest popularna wersja Zintegrowanej Strategii 
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Pojezierza Myśliborskiego zatytułowana „Jak zmienić świat, wokół, aby lepiej żyć” wydana 

w 1000 egzemplarzy. Rozkolportowana po całym terenie przyczyniła się do popularyzacji 

Strategii wśród mieszkańców. 

W roku 2007 zorganizowane zostały Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych w Barlinku 

rozpoczynając cykl tych corocznych lokalnych imprez popularyzujących osiągnięcia LGD oraz 

integrujących i zachęcających mieszkańców do aktywnego włączania się w realizację LSR. 

Członkowie LGD posiadają doświadczenie w realizacji projektów „miękkich” na rzecz 

stowarzyszeń, do których należą oraz instytucji, dla których pracują. Niektórzy członkowie 

LGD byli i są czynnie zaangażowani w działalność na rzecz swoich „małych ojczyzn” 

realizując projekty dla społeczności lokalnych. Ponadto na obszarze LGD realizowane są 

projekty inwestycyjne, w które zaangażowani są członkowie LGD. Bardzo duże 

doświadczenie w tym zakresie posiadają gminy. Kilku członków Stowarzyszenia pracuje na 

rzecz LGD od momentu jej powstania i współrealizowało projekty w ramach podejmowanych 

przez LGD dotychczas działań. Realizatorem pierwszego schematu Pilotażowego Programu 

Leader + była Gmina Barlinek. Udział w różnorodnych szkoleniach organizowanych w 

zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz pisania i rozliczania projektów pozwala na 

doskonalenie umiejętności członków LGD w pracy na rzecz Stowarzyszenia „Lider 

Pojezierza”.  

 

2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO 

WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI 

 

2.1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD 

W skład Lokalnej Grupy Działania wchodzi 12 gmin. 

 

 

Tabela nr 1. Gminy - powierzchnia i typ  

Gmina Typ gminy Powierzchnia w km
2 

Identyfikator 

Jednostki podziału terytorialnego 

kraju 

Barlinek MW 258,00 3210013 

Bierzwnik W 238,80 3202012 

Boleszkowice W 129,90 3210022 

Choszczno MW 247,00 3202023 

Dębno MW 318,80 3210033 

Krzęcin W 140,47 3202042 

Lipiany MW 95,00 3212033 

Myślibórz MW 328,00 3210045 

Nowogródek W 146,10 3210052 

Pełczyce MW 200,54 3202053 
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Gmina Typ gminy Powierzchnia w km
2 

Identyfikator 

Jednostki podziału terytorialnego 

kraju 

Przelewice W 162,00 3212042 

Trzcińsko 

Zdrój 

MW 170,50 3106083 

Razem ----- 2435,11 ----- 

 

2.2. Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne 

i kulturowe 

2.2.1. Uwarunkowania przestrzenne i geograficzne 

LSR będzie realizowana na obszarze dwunastu gmin leżących wzdłuż południowej granicy 

województwa zachodniopomorskiego (załącznik nr 10) . Gminy te wchodzą w skład 4 

powiatów tj. powiatu myśliborskiego (Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, 

Nowogródek Pomorski), powiatu pyrzyckiego (Lipiany, Przelewice), powiatu 

choszczeńskiego (Bierzwnik, Choszczno, Krzęcin, Pełczyce), powiatu gryfińskiego 

(Trzcińsko Zdrój). 9 z nich było włączanych kolejno do województw szczecińskiego, 

gorzowskiego i wreszcie wszystkie do zachodniopomorskiego (załącznik nr 4). 

Większość gmin leży na terenie Pojezierza Myśliborskiego, a niektóre częściowo obejmują 

swoim obszarem także Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Choszczeńskie oraz Równinę 

Pyrzycko – Stargardzką (załącznik nr 10). Wybrane gminy leżą stosunkowo blisko trzech 

wielkich aglomeracji: na południe od Szczecina, na północny-zachód od Poznania oraz na 

wschód od Berlina. Wybrany obszar rozciągający się równoleżnikowo, z zachodu na wschód, 

jest przecięty magistralami biegnącymi z północy na południe. Na zachodzie jest to najpierw 

droga wodna: Odra, następnie magistrala kolejowa łącząca Szczecin i Świnoujście ze 

Śląskiem, a środek obszaru przecina droga szybkiego ruchu  S3. Ruch równoleżnikowy 

obsługują wyłącznie słabej, jakości drogi lokalne, dawne połączenia kolejowe są nieczynne. 

Obszar objęty Strategią stanowi korytarz ekologiczny łączący tereny nad Odrą poprzez 

Pojezierze Myśliborskie z Pojezierzem Drawskim.  

 

2.2.2. Uwarunkowania przyrodnicze 

Rzeźba terenu objętego LSR jest polodowcowa, z licznymi pagórkami, wałami, kotlinami  

i dolinkami. Tylko cztery gminy mają obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania 

– Barlinek (8,3% ogólnej powierzchni gruntów rolnych), Boleszkowice (20% ogólnej 

powierzchni gruntów rolnych), Nowogródek Pomorski (cała gmina), Bierzwnik (cała gmina). 

Warunki klimatyczne panujące na terenie objętym Strategią należą do umiarkowanych i w 

dużej mierze zależą od wpływów mas powietrza polarno-morskiego i polarno-

kontynentalnego, o przewadze wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych. 

Lokalny klimat charakteryzuje duża wilgotność powietrza. Średnia roczna temperatura 

powietrza dla całego obszaru wynosi od 7,1 stopni Celsjusza do 8,5 stopni Celsjusza, a okres 

wegetacji trwa od 210 do 230 dni (jest on nieco dłuższy niż w centralnej i wschodniej Polsce). 
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Gleby opisywanego obszaru powstały z minerałów skalnych pochodzących z okresu recesji 

zlodowacenia i późniejszych. Do czasów współczesnych uległy dużym przemianom 

ewolucyjnym. Typ gleby uzależniony jest od formy rzeźby terenu i jej struktury litologicznej, 

jednakże zasadnicze zmiany w procesie przekształcania się gleb następowały tu głównie pod 

wpływem różnorodnego pokrycia roślinnością. Na przeważającym obszarze występują gleby 

rdzawe i bielicowe odznaczające się niską zawartością składników pokarmowych  

i przedstawiające niską wartość rolniczą. Na obszarze objętym LSR są także gminy, gdzie 

ponad 60% gruntów to gleby wysokiej, jakości (Lipiany, Przelewice). Są to grunty 

sklasyfikowane w klasach bonitacyjnych od I do IIIa, i IIIb, przeważnie gleby brunatne 

właściwe i gleby brunatne wyługowane wytworzone z glin lekkich i piasków gliniastych 

mocnych na pyłach ilastych. 

Obszar objęty Strategią nie posiada znaczących bogactw naturalnych poza obszarem gminy 

Dębno, na której terenie znajdują się pokłady gazu i ropy. Złoża te odkryto w 1993r. i uważa 

się je za największe w Polsce. Zasoby gazu ziemnego szacuje się na ok. 10 mld m3, a ropy 

naftowej 15 mln ton. Wykaz złóż gazu ziemnego i ropy: 

 Różańsko- gaz- 2397,73 mln m3, wydobycie 2,27 mln m3, 

 Barnówko- Mostno- Buszewo- gaz- 9862,99 mln m3, wydobycie 1,81 mln m3,  

 Barnówko- Mostno- Buszewo- ropa- 10119,0 tys. Mg, wydobycie 6,89 tys. Mg. 

W pozostałych gminach znajdują się, zwykle nieeksploatowane złoża naturalne takie jak 

kruszywa naturalne, torf lub złoża eksploatowane w niewielkim zakresie jak żwir, kreda 

jeziorna czy piasek szklarski. W gminie Pełczyce za ważne bogactwo naturalne uważa się 

wody podziemne– zasoby te przeznaczone są przede wszystkim na zaopatrzenie ludności w 

dobrej, jakości wodę do picia. 

Średnio ponad 30 % powierzchni dwunastu gmin zajmują lasy. Największy udział lasów  

w powierzchni występuje w gminach Boleszkowice- 52,8%, Bierzwnik – 52,0%, Dębno – 

50%, Barlinek- 49%, Nowogródek Pomorski - 45%, Myślibórz – 35,2%, najmniejszy  

w Przelewicach - 7% i Lipianach - 14%. Najciekawsze pod względem drzewostanu lasy 

znajdują się w Puszczy Barlineckiej należącej do Barlinecko – Gorzowskiego Parku 

Krajobrazowego. Lasy znajdujące się na tym obszarze mają sporą wartość turystyczno-

rekreacyjną, są atrakcyjne zarówno dla osób spędzających na tym terenie wakacje jak i dla 

grzybiarzy czy rowerzystów przyjeżdżających z pobliskich większych miast tylko na 

weekendy. Stanowią również zaplecze dla działalności gospodarczej drzewnych zakładów 

produkcyjnych. 

Wybrany obszar charakteryzuje się dużą liczbą jezior i rzeczek (załącznik nr 9) . Największe 

rzeki to rzeka Płonia i rzeka Myśla łączące poszczególne gminy. Na opisywanym obszarze 

znajdują się liczne, naturalne zbiorniki wodne pochodzenia lodowcowego - jeziora typu 

rynnowego i zaporowego, zagłębienia bezodpływowe wypełnione wodą i typowe dla 

krajobrazu polodowcowego oczka wodne. Są tu 203 jeziora, w tym 13 o powierzchni powyżej 

100 ha. Wody powierzchniowe zajmują ok. od 2,1% do 9,5% powierzchni w każdej  

z dwunastu gmin. Uzupełnienie powierzchniowych wód gmin stanowi sieć rowów i kanałów 

melioracyjnych, potorfia wypełnione wodą oraz stawy rybne. 
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Tabela nr 2. Jeziora   

Gmina 

Łączna 

liczba 

jezior 

Liczba 

jezior o 

powierz

chni 

powyżej 

100 ha 

Łączna 

powierzchnia 

jezior 

Wskaźnik 

jeziorności 

Największe  

i najcenniejsze 

przyrodniczo 

jeziora 

% 

powierzchni 

gminy 

zajmowany 

przez wody 

powierzchni

owe 

Barlinek 30 1 ok. 571 ha 2,2 

Barlineckie, 

Okunie, Sitno 

Moczydelskie, 

Lubieszewsko  

2,9 

Bierzwnik 30 2 ok. 1193 ha 5,0 

Bierzwnik, 

Wielkie 

Wyrwy 

5,0 

Boleszkowice 0 0 - 0 - 0 

Choszczno 25 1 ok. 514 ha 2,1 

Raduń, Żeńsko, 

Korytowo 

Duże, Stobno, 

Gleźno 

2,1 

Dębno 9 1 ok.350 ha 1,1 
Ostrowieckie, 

Lipowo 
2,3 

Krzęcin 13 0 ok. 307 ha 2,2 
Chłopowo, 

Bukowskie 
2,9 

Lipiany 11 3 ok. 800 ha 8,4 
Chłop, Wądół, 

Będzin, Jasne  
9,5 

Myślibórz 36 3 ok. 1742 ha 5,3 
Myśliborskie, 

Tchórzyno 
5,3 

Nowogródek 12 1 ok. 313 ha 2,1 

Karskie 

Wielkie 

Parzeńskie 

2,4 

Pełczyce 21 1 ok. 500 ha 2,5 Duży Pełcz  4,9 

Przelewice 1 0 ok. 790 ha 4,9 Płoń 6,1 

Trzcińsko 

Zdrój 
15 0 ok.459 ha 2,7 

Strzeszowskie, 

Trzcińsko-

Zdrój, 

Dobropole, 

Tchórzono, 

Gogolice 

5,3 

Razem 203 13 ok.7530 ha 3,2  4,1 

 

Zanieczyszczenie środowiska występujące na objętym Strategią obszarze spowodowane jest 

głównie przez:  

 występowanie licznych (dzikich) wysypisk odpadów 

 przestarzałe lokalne kotłownie  

 brak kanalizacji obszarów wiejskich (niewłaściwe gromadzenie ścieków, brak  

i nieszczelne szamba, odprowadzanie ścieków bezpośrednio do rowów melioracyjnych), 
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 występowanie nieskanalizowanej zabudowy rekreacyjnej wokół niektórych jezior, 

 funkcjonowanie zakładów przemysłowych np. Kopalnia Ropy i Gazu,  

 stosowanie zbyt dużych dawek nawozów oraz preparatów ochrony roślin, 

Mimo to stan środowiska opisywanego terenu jest dobry, a nawet bardzo dobry.  

Na obszarze objętym LSR znajduje się prawie połowa terenów (49,4 %) Barlinecko-

Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (całkowita powierzchnia parku wynosi 23 982,91 ha,) 

oraz 6,9 % Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” (całkowita powierzchnia parku wynosi 

20 532,46 ha) oraz 0,6 % Drawieńskiego Parku Narodowego (całkowita powierzchnia parku 

wynosi 11 390,44 ha) w gminie Bierzwnik. Wszystkie gminy mogą poszczycić się 

pomnikami przyrody, między innymi takimi jak: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, 

starodrzew przykościelny, aleje i szpalery (lipowe, klonowe jaworowe, topolowe, platanowe) 

oraz głazy narzutowe. Niektóre gminy mają także interesujące rezerwaty przyrody np. „Cisy 

Boleszkowickie”, "Florystyczny rezerwat przyrody – jezioro Jasne", „Rezerwat Łasko”  

z kolonią czapli siwej oraz parki. Najsłynniejszym jest park w Przelewicach z XIX w. o pow. 

30 ha – obecnie Ogród Dendrologiczny, w którym rosną niemal wszystkie chronione  

w Polsce gatunki drzewiaste. Na obszarze objętym Strategią występują obszary należące lub 

zaproponowane do sieci Natura 2000.  

Tabela nr 3. Obszary Sieci Natura 2000  

Lp. Gmina Nazwa Obszaru Natura 2000 KOD 

1. Barlinek Puszcza Barlinecka PLB080001 

  Lasy Bierzwnickie PLH320044 

2. Bierzwnik Lasy Puszczy nad Drawą  PLB320016 

  Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 

  Dolina Dolnej Odry PLB320003 

3. Boleszkowice Dolna Odra PLH320037 

  Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015 

4. Choszczno Dolina Iny koło Recza PLH320004 

  Lasy Puszczy nad Drawą  PLB320016 

5. Dębno Gogolice-Kosa PLH320038 

  Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015 

6. Krzęcin Lasy Bierzwnickie PLH320044 

  Lasy Puszczy nad Drawą  PLB320016 

7. Lipiany Pojezierze Myśliborskie PLH320014 

  Jezioro Kozie PLH320010 

8. Myślibórz Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015 

  Pojezierze Myśliborskie PLH320014 
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9. Nowogródek 

Pomorski 
Puszcza Barlinecka 

PLB080001 

  Lasy Bierzwnickie PLH320044 

10. Pełczyce Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 

  Lasy Puszczy nad Drawą  PLB320016 

  Puszcza Barlinecka PLB080001 

11. Przelewice Jezioro  Miedwie i Okolice PLB320005 

12. Trzcińsko Zdrój Gogolice-Kosa  PLH320038 

  Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015 

 

2.2.3. Uwarunkowania historyczne 

Teren objęty LSR był od wczesnego średniowiecza miejscem ścierania się wpływów 

słowiańskich i germańskich. Po wchłonięciu w 1252 r. tych ziem przez Brandenburgię na 

prawym brzegu Odry utworzono Nową Marchię (załącznik nr 6). Rozdzieliła ona słowiańskie 

księstwo zachodniopomorskie od Wielkopolski, sama granicząc z Pomorzem Gdańskim. 

Ważna dla średniowiecznego rozwoju Pojezierza jest historia działających tu zakonów: 

cystersów, templariuszy, joannitów, krzyżaków i dominikanów. Pojezierze stając się częścią 

Nowej Marchii dostało się pod panowanie brandenburskie, potem pruskie, wreszcie 

niemieckie. W czasach najnowszych (wiek XIX i pierwsza połowa wieku XX) Pojezierze 

stanowiło bezpośrednie zaplecze szybko rosnącej stolicy Niemiec – Berlina. Barlinek i 

Lipiany były wśród berlińczyków popularnymi miejscowościami wypoczynkowymi.  

II wojna światowa doprowadziła do całkowitej wymiany miejscowej ludności – uciekła lub 

została zmuszona do wyjazdu miejscowa ludność niemiecka, w to miejsce osiedliła się 

pochodząca z różnych regionów, (zatem niezintegrowana) ludność Polska. W miejsce 

dominującej ludności protestanckiej przyszli katolicy. Na miejscu wielkich gospodarstw 

junkierskich pojawiły się PGR-y, bogate i świetnie wyposażone gospodarstwa chłopskie 

przejęli gospodarze o doświadczeniu rolniczym zdobytym w zupełnie odmiennych 

warunkach. Obszar łączy także zmienna przynależność administracyjna w ciągu ostatnich 

dziesięcioleci. Do 1975 roku cały obszar należał do województwa szczecińskiego, w latach 

1975 – 1999 część (Lipiany, Przelewice) należała do szczecińskiego, a reszta gmin do 

gorzowskiego, a od 1999 stanowi część województwa zachodniopomorskiego.  

2.2.4. Uwarunkowania kulturowe 

Na terenie obszaru objętego znajdują się różne zabytki architektury opisane, między innymi,  

w publikacjach wydanych w trakcie  realizacji projektu „Lider Pojezierza – sposób na rozwój 

regionu” w ramach II Schematu Programu Leader+. 

Obszar zamieszkały jest przez ludność napływową, która osiedliła się tutaj po II wojnie światowej. 

Przez długi czas była to, więc mieszanka kulturowa, która ulega bardzo powolnej (komunistyczny 

ustrój nie sprzyjał naturalnym procesom społecznym) unifikacji dostosowując się do wzorów 

kultury charakterystycznych dla całej Polski. Tylko w nielicznych przypadkach zachowały się 

elementy kultury z miejsc pochodzenia osadników. Dotyczy to szczególnie kulinariów.  
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Lokalna kultura w dziesięcioleciach PRL kształtowała się na wsi w społecznościach 

organizowanych przez Państwowe Gospodarstwa Rolne i tworzony przez nie system pracy  

i życia. Po likwidacji PGR-ów okazało się szybko, że był to system minimalizujący 

samodzielność i przedsiębiorczość, utrudniający rozwój postaw obywatelskich.  

Wraz z zasiedleniem tych ziem przez ludność pochodzenia polskiego a także częściowo 

ukraińskiego i łemkowskiego, przerwana została transmisja miejscowego dziedzictwa 

kulturowego związanego z kulturą niemiecką. W związku z tym wykorzystanie dziedzictwa 

kulturowego tych ziem, jako czynnika rozwojowego napotyka na wiele przeszkód. Mimo to 

podejmowane są próby wykorzystania historii Pojezierza do rozwoju produktów 

turystycznych. Dotyczą tego podejmowane już działania związane z historią zakonów, które 

działały na pojezierzu Myśliborskim i historią Nowej Marchii.  

 

2.3. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru 

2.3.1. Potencjał demograficzny 

Na terenie objętym Strategią ludność zamieszkująca tereny wiejskie stanowi 47,2%.  

Ludność miejska skoncentrowana jest w czterech ośrodkach: Barlinku, Choszcznie, Dębnie  

i Myśliborzu.  

Tabela nr 4. Ludność* (wg stanu z grudnia 2006r)  

Gmina 
Liczba ludności 

Wiejskiej miejskiej ogółem 

Barlinek 5394 14416 19810 

Bierzwnik 5046 0 5046 

Boleszkowice 2915 0 2915 

Choszczno 6500 16123 22623 

Dębno 6956 14195 21151 

Krzęcin 3947 0 3947 

Lipiany 1924 4313 6237 

Myślibórz 9054 12060 21114 

Nowogródek Pomorski 3400 0 3400 

Pełczyce 5412 2669 8081 

Przelewice 5544 0 5544 

Trzcińsko Zdrój 3200 2484 5684 

Ogółem: 59292 66260 125552 

*ludność zameldowana na pobyt stały i czasowy łącznie 

 

Ludność zameldowana na stałe na dzień 31 grudnia 2006 wynosiła 124 629 osób, w tym 

58 926 osób stanowiło ludność wiejską ( Źródło: Bank Danych Regionalnych wg klasyfikacji 

NTS, GUS  1995-2008) 

W prognozach perspektywicznych dla gmin przewidywany jest niewielki spadek ludności 

ogółem. Niekorzystne trendy w zmianie liczby ludności w poszczególnych gminach powiatu 
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trwają od lat. Niebezpiecznym zjawiskiem jest ukształtowana w ostatnich latach tendencja 

zmniejszającego się przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji. Systematyczne 

starzenie się społeczeństwa spowodowane jest różnymi czynnikami, głównie niskim 

przyrostem demograficznym, wydłużaniem się życia ludzkiego oraz odpływem ludności w 

wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym do innych ośrodków. Analiza danych 

statystycznych wskazuje na nieuchronność dalszego pogłębiania się tej tendencji  

w następnych latach. Zjawisko to ma niebagatelne znaczenie zarówno dla sfery gospodarczej 

(kurczeniem się bazy podatkowej) jak i poszczególnych obszarów sfery społecznej, zwłaszcza 

dla ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej.  

Według kategorii wiekowych zdolności do pracy największą grupę stanowi obecnie ludność 

w wieku produkcyjnym. Negatywnym zjawiskiem demograficznym jest zmniejszającą się 

liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym na rzecz grupy w wieku poprodukcyjnym 

(proces starzenia się społeczeństwa). Przewidywany jest przyrost w grupie ludności 

poprodukcyjnej. Trend ten przyjmuje charakter trwały.  

 

Tabela nr 5. Struktura wieku ludności pod względem zdolności do pracy 

Gmina 
Ludność 

ogółem 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym 

Ludność w wieku 

produkcyjnym 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym 

Liczba % Liczba % Liczba % 

Barlinek 19810 4039 20,4 13294 67,1 2477 12,5 

Bierzwnik 5046 1070 21,2 3165 62,7 811 16,1 

Boleszkowice 2915 677 23,2 1870 64,2 368 12,6 

Choszczno 22623 5050 22,3 14671 64,9 2902 12,8 

Dębno 21151 5056 24,0 13446 63,5 2649 12,5 

Krzęcin 3947 846 21,5 2549 64,6 552 14,0 

Lipiany 6327 1512 23,9 3937 62,2 878 13,9 

Myślibórz 21114 4578 21,7 13870 65,7 2666 12,6 

Nowogródek  3400 819 24,1 2105 61,9 476 14 

Pełczyce 8081 1987 24,6 5061 62,6 1033 12,8 

Przelewice 5544 1263 22,8 3528 63,6 753 13,6 

Trzcińsko- Zdrój 5684 1310 23,0 3490 61,4 884 15,6 

Ogółem: 125667  21,4  63,8  13,7 

 

2.3.2. Potencjał gospodarczy 

Wszystkie gminy zagrożone są strukturalnym bezrobociem. Najniższy wskaźnik bezrobocia 

notuje się w Boleszkowicach i Barlinku (odpowiednio 7,0% i 7,2%), a najwyższą  

w Przelewicach (15,3%). Bezrobocie dotyka szczególnie mieszkańców wsi oraz mniejszych 

miast regionu będących jeszcze do niedawna zapleczem dla gospodarki rolnej.  
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Tabela Nr 6  Struktura demograficzna bezrobocia 

Gmina 
Wskaźnik* 

bezrobocia 

Zarejestrowani bezrobotni 

Łącznie*

* 

Z prawem 

do 

zasiłku** 

Do 25 

roku 

życia* 

Powyżej 

54 roku 

życia* 

Bezrobotni 

ponad 12 

miesięcy* 

Bez 

kwalifikacji 

zawodowych** 

Barlinek 7,2% 938 153 167 87 457 348 

Bierzwnik 14,3% 424 92 81 19 151 141 

Boleszkowice 7,0% 129 25 31 4 19 51 

Choszczno 9,4% 1367 287 297 93 497 416 

Dębno 8,3 % 1115 218 240 75 409 410 

Krzęcin 14,8% 352 56 69 27 117 154 

Lipiany 13,7% 544 73 86 33 219 147 

Myślibórz 9,1 % 1241 205 212 84 441 417 

Nowogródek  8,7% 178 34 30 13 58 58 

Pełczyce 14,9% 768 132 154 52 272 341 

Przelewice 15,3% 503 63 113 18 216 201 

Trzcińsko Zdrój  12,1% 423 55 89 20 143 138 

   

 

* - dane wg stanu na dzień 30 września 2007 r. 

**- dane z grudnia 2007 r. 

 

Tabela Nr 7   Poziom zatrudnienia (dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.) 

Gmina 

Zatrudnienie Zatrudnienie w sektorze 

Łącznie Usługi 
Przemysł i 

budownictwo 

Rolnictwo, 

łowiectwo, 

leśnictwo; 

rybactwo 

Publicznym Prywatnym 

Barlinek 4845 1704 3095 43 999 3846 

Bierzwnik 551 214 261    76 221   330 

Boleszkowice 187 120  50 17   129    58 

Choszczno 3571 936 825 312 2016 1555 

Dębno 3367 1603  1656  108 1529 1838 

Krzęcin  167 99 - 26 133    34 

Lipiany  849 135    604 - 175   674 

Myślibórz 3153 1936  1052 165 1453 1700 

Nowogródek   226 75 - 97  94  132 
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Pełczyce   564 244      49 271 366   198 

Przelewice   247 202 - - 169     78 

Trzcińsko 

Zdrój 

571   332      154     85    277     294 

Ogółem: 18298 7600 7746 1200 7561 10737 

 

Gospodarka obszaru cechuje się dużą przewagą rolnictwa i leśnictwa. Pozytywnym aspektem 

jest trend wzrostu liczby podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w sektorze prywatnym, 

jednak w ich strukturze dominują zakłady osób fizycznych, zwłaszcza gospodarstwa rolne. 

Ilościowo potencjał podmiotów gospodarczych pozarolniczych, zarówno osób fizycznych jak 

i prawnych, skupia się głównie w ośrodkach miejskich: Dębnie, Myśliborzu, Barlinku i 

Lipianach. Działają tu zakłady przemysłowe. Zajmują się one głównie przerobem drewna 

(potentatem w tej dziedzinie jest przedsiębiorstwo Barlinek S.A.), przetwórstwem 

spożywczym, wydobyciem i przerobem kruszyw, wydobyciem nafty i gazu (gmina Dębno). 

Region ma też spory potencjał turystyczny. Jest on jednak wykorzystywany w niewielkim 

stopniu głównie na terenie gmin Barlinek, Myślibórz, Lipiany oraz w Przelewicach, gdzie 

główną atrakcją jest Ogród Dendrologiczny. W produkcji rolniczej regionu następuje 

stopniowo zanik upraw specjalnych, będących jego tradycją. Pozostały pojedyncze 

gospodarstwa specjalistyczne. Zboża stanowią około 60% wszystkich zasiewów. Obserwuje 

się regres w zakresie chowu zwierząt. Nie wykorzystuje się w pełni dużych obiektów 

inwentarskich będących kiedyś w posiadaniu PGR. Chów zwierząt ograniczony jest także w 

gospodarstwach indywidualnych. 

Chociaż w ostatnich latach zwiększyła się liczba osób prawnych prowadzących działalność 

gospodarczą, to jednak podmioty gospodarcze osób fizycznych dominują ilościowo. Wśród 

zarejestrowanych działalności największy udział stanowią handel i usługi nieprodukcyjne, 

natomiast niewielki procentowy budownictwo i przemysł. Najwięcej miejsc pracy poza 

rolnictwem znajduje się obecnie w usługach, następnie w przemyśle i budownictwie. Średni 

przychód osiągany z działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne jest niski. 

Nie sprzyja to tworzeniu nowych miejsc pracy i nie gwarantuje rozwoju, czy chociażby 

odtwarzania środków produkcji.  

Tabela nr 8 Charakterystyki działalności gospodarczej 

Gmina 

Liczba 

gospodarstw 

rolnych ogółem 

Liczba podmiotów 

gospodarczych Branże mające kluczowe 

znaczenie dla rozwoju 

obszaru Ogółem 

Podmioty 

osób 

fizycznych 

Barlinek 760 1570 1545 
przemysł drzewny, metalowy, 

turystyka 

Bierzwnik 752 205 198 Przemysł drzewny, rolnictwo 

Boleszkowice 371 146 146 Rolnictwo 

Choszczno 1146 1636 1586 Rolnictwo, usługi remontowo-
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budowlane, fryzjerskie, handel 

Dębno 1126 1830 1800 

stolarstwo, mechanika pojazdowa, 

bogactwa naturalne w postaci 

ropy i gazu, rolnictwo 

Krzęcin 404 120 120 turystyka, handel 

Lipiany 850 338 296 

przemysł drzewny, meblarski, 

metalowy, odzieżowy, handel, 

usługi (elektryczne, transportowe, 

remontowo-budowlane, bankowe)  

Myślibórz 1043 1513 1455 

turystyka, handel, usługi, 

mechanika pojazdowa, 

transportowa 

Nowogródek 

Pomorski 
476 249 214 

turystyczno-hotelarska, drzewna, 

transportowa 

Pełczyce 382 425 412 usługi turystyczne i inne, handel,  

Przelewice 302 235 235 

przetwórstwo rolno-spożywcze, 

drobna wytwórczość, rzemiosło, 

usługi (dla rolnictwa, turystyki i 

wypoczynku) 

Trzcińsko- 

Zdrój 
420 305 305 

Stolarstwo, mechanika 

pojazdowa, usługi (transport, 

remontowo-budowlane), handel 

Ogółem: 8032 8572 8312  

 

2.3.3. Poziom aktywności społecznej 

Na obszarze objętym Strategią działa ponad 260 organizacji pozarządowych o bardzo różnym 

charakterze działania, celach i zasobach. Najaktywniej działające na rzecz obszarów 

wiejskich organizacje pozarządowe włączyły się w proces tworzenia strategii rozwoju 

obszarów wiejskich Pojezierza Myśliborskiego, a są to między innymi: Stowarzyszenie „Z 

biegiem Myśli” w Myśliborzu, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Karsku, Stowarzyszenie 

Szlak Templariuszy w Raszynie, Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz rozwoju wsi Mostno, 

Więcław, Łazy, „Nasza Szkoła” w Barnówku, Klub Żeglarski „Sztaksel” Pełczyce. 

Mieszkańcy gmin, na których terenie działa Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” wykazali się 

bardzo dużą aktywnością w trakcie ostatnich wyborów samorządowych (52,8%) 

przewyższając średnio o prawie 14% frekwencję w całym województwie. Natomiast  

w wyborach parlamentarnych frekwencja ta była niższa (40,8%) niż średnie w województwie, 

a w prezydenckich osiągnęła najniższą wartość (36,5%). Tendencja ta najsilniej wystąpiła  

w gminie Krzęcin. Oznacza to, że zainteresowanie mieszkańców sprawami publicznymi jest 

duże, a zdecydowanie największe, gdy chodzi o sprawy lokalne, najbliższe miejscu 

zamieszkania. Stanowi to dobry prognostyk dla realizacji programu Leader+. 

Tabela nr 9  Frekwencja wyborcza 

Gmina 

Frekwencja w 

wyborach 

samorządowych 

Frekwencja w 

wyborach 

parlamentarnych 

Frekwencja w 

wyborach 

prezydenckich 
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2006r 2007r
 

2005r
 

Barlinek 43,42 % 47,03 % 42,85% 

Bierzwnik 53,37% 38,73% 36,57% 

Boleszkowice 53,96 % 40,26% 36,02% 

Choszczno 51,41% 45,64% 40,32% 

Dębno 47,58% 47,18% 44,10% 

Krzęcin 63,01% 29,51% 26,26% 

Lipiany 59,28% 41,21% 40,02% 

Myślibórz 58,23 % 44,13% 39,91% 

Nowogródek 51,99% 39,65% 35,92% 

Pełczyce 48,14% 40,91% 33,77% 

Przelewice 46,27% 37,27% 29,14% 

Trzcińsko 

Zdrój 

57,02% 38,00%  33,55%  

Średnia: 52,81% 40,79% 36,54% 

Woj. 

zachodniopo

morskim. 

39,00% 37,23 46,79% 

 

2.3.4. Stan rozwoju infrastruktury  

2.3.4.1. Infrastruktura społeczna 

Stały spadek liczby urodzeń widać przede wszystkim w szkolnictwie. Malejąca liczba 

uczniów przekłada się na budżety samorządów poprzez obniżenie subwencji ogólnej. Biorąc 

pod uwagę niekorzystne zmiany demograficzne i trudności ekonomiczne liczba szkół 

podstawowych i gimnazjalnych jest wystarczająca, a nawet zbyt duża. Zmniejsza się liczba 

uczniów w oddziałach szkół podstawowych. Obecnie waha się ona dla szkół podstawowych  

i gimnazjów od 18 do 25 uczniów/oddział. Proces likwidacji szkół, zwłaszcza małych 

wiejskich, oparty głównie na przesłankach ekonomicznych, zagraża jeszcze kilku szkołom. W 

wielu przypadkach efektem jest degradacja kulturalna środowiska i wzrost patologii 

społecznych w rejonie. Przeciwdziałać temu można przez zaktywizowanie środowiska, 

począwszy od uczniów i nauczycieli, przez rodziców do całej społeczności lokalnej. Szkoły 

powinny stawać się ośrodkami aktywności propagując nowe formy pracy, rozwijanie 

działalności kulturalnej i sportowej, profilowanie swojej działalności pod kątem tradycji  

i potrzeb środowiska.  

Tabela nr 10  Charakterystyka szkół 
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Gmina 
Liczba 

szkół* 

Liczba 

oddziałów 

(klas) 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

nauczycieli 

L. 

uczniów 

na oddział 

L. uczniów 

na 

nauczyciela 

Barlinek  6 85 2033 159 23,6 12,8 

Bierzwnik 4 31 587 56 18,94 10,48 

Boleszkowice  3 18 307 45 17 6,8 

Choszczno 7 107 2392 210 22,4 11,4 

Dębno  11 129 2856 256 22 11,2 

Krzęcin 4 22 421 54 19 8,0 

Lipiany 2 26 598 53 23 11,3 

Myślibórz  7 107 2105 189 19,6 11,1 

Nowogródek  3 24 468 36 19 13,0 

Pełczyce 6 55 1172 101 21 11,6 

Przelewice 4 40 709 67 19 11,5 

Trzcińsko-

Zdrój 

5 33 702 63 21,2 11,1 

* szkoły podstawowe i gimnazjalne łącznie 

 

Ważnym problemem oświaty na terenach wiejskich jest bardzo duże rozproszenie 

gospodarstw, a co za tym idzie konieczność dowożenia dzieci do szkół. Baza szkolna cierpi 

na niedoinwestowanie, wymaga dużych nakładów finansowych. Nie wszystkie szkoły 

posiadają sale gimnastyczne i pracownie do nauki języków obcych, jak też i kadrę 

nauczycielską właściwie do tego przygotowaną. Szkoły są wyposażone w komputery 

podłączone do Internetu (częściej w miastach niż na wsi), jest ich jednak zdecydowanie za 

mało. Sprzęt ten w dodatku szybko się starzeje i wymaga środków finansowych na stałe 

odnawianie. W większych miejscowościach sprzęt komputerowy jest wykorzystywany 

intensywnie, jednak zbyt mało nauczycieli posiada biegłość w obsłudze komputera, a tym 

bardziej wykorzystania go w dydaktyce. Szkoły podstawowe, zwłaszcza w miastach, oprócz 

podstawy programowej, zapewniają swoim uczniom dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i udział 

w różnego rodzaju kołach zainteresowań. 

Tabela nr 11  Działalność edukacyjna szkół 

Gmina Szkoły Liczba szkół  
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Barlinek 
Podstawowe  3 73/56 22/6 2,3 

Gimnazja  3 89/87 4/4 5,4 

Bierzwnik 
Podstawowe 3 39/38 31/6 2,9 

Gimnazja 1 24/21 5/2 5,0 
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Gmina Szkoły Liczba szkół  
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Boleszkowice 
Podstawowe 2 15/11 9/0 3,1 

Gimnazja 1 11/11 0/0 5,0 

Choszczno 
Podstawowe  6 172/147 133/12 2,6 

Gimnazja  1 63/42 2/2 3 

Dębno 
Podstawowe  8 81/44 18/6 3,0 

Gimnazja  3 38/35 5/1  2,7 

Krzęcin 
Podstawowe  3 47/47 0/0 2,6 

Gimnazja 1 29/29 7/7 5,0 

Lipiany 
Podstawowe  1 10/10 0/0 2,0 

Gimnazja 1 10/10 0/0 3,0 

Myślibórz 
Podstawowe  5 81/71 16/7 2,7 

Gimnazja 1 24/24 5/5 2,5 

Nowogródek 
Podstawowe  2 29/ 28 4/4 2,9 

Gimnazja 1 27/27 1/1 3,0 

Pełczyce 
Podstawowe  4 52/39 38/1 2,8 

Gimnazja 2 33/28 46/13 2,7 

Przelewice 
Podstawowe  3 37/15 0 3,0 

Gimnazja 1 36/25 1/1 3,0 

Trzcińsko Zdrój 
Podstawowe  3 55/45 3/3 2,9 

Gimnazja 2 30/23 2/2 4,3 

 

Kontynuacja nauki w szkołach ponad gimnazjalnych może być realizowana w lokalnych 

szkołach (brak ich występuje jedynie w gminach Boleszkowice, Bierzwnik, Nowogródek, 

Trzcińsko Zdrój. Uczniowie mogą tu zdobyć następujące zawody:  

 na poziomie technikum: ekonomista, organizator usług gastronomicznych, żywienia  

i gospodarstwa domowego, agrobiznesu, budownictwa, mechanik – obsługa i naprawa 

pojazdów samochodowych.  

 na poziomie szkoły zasadniczej: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, fryzjer, murarz, 

elektryk, stolarz, monter, elektronik, elektromechanik, monter instalacji gazowych, kra-

wiec, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, cukiernik, monter instalacji 

i urządzeń sanitarnych.  

Szkoły zawodowe starają się dostosować do zmian na rynku pracy. Jednak pomimo 

szerokiego wachlarza oferowanych na tym terenie kierunków kształcenia, nie są one 

dostosowane do potrzeb rynku pracy. W ofercie pojawiają się nowe kierunki mające 

umożliwić absolwentom podjęcie własnej działalności gospodarczej. Ciągle jednak w ofercie 

są także kierunki dające uczniom niewielką szansę na przyszłą pracę. Również niepokojące są 

publikowane rankingi, z których wynika, że liczba absolwentów dostających się na studia 
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wyższe dzienne jest jedną z najniższych w województwie. Potwierdza to słabą, jakość 

kształcenia objawiającą się bezpośrednio w niskich wynikach sprawdzianów dla szkół 

podstawowych i w wynikach egzaminów gimnazjalnych. 

Tabela nr 12  Struktura wykształcenia (% ludności gminy w wieku 13 lat i więcej) 

Gmina Wyższe 
Średnie i 

policealne 

Zasadnicze 

zawodowe 

Podstawowe  

lub niższe 

Barlinek 6,94 28,54 24,40 39,07 

Bierzwnik 4,21 19,13 23,93 52,73 

Boleszkowice 3,48 20,97 27,93 47,26 

Choszczno 8,50 30,20 2,30 37,70 

Dębno 5,91 30,17 24,07 39,17 

Krzęcin 3,20 15,74 23,92 56,87 

Lipiany 3,81 25,93 27,94 41,97 

Myślibórz 5,94 28,22 24,40 40,81 

Nowogródek 3,08 16,16 29,20 50,51 

Pełczyce 2,96 17,12 25,80 53,98 

Przelewice 3,51 17,76 22,51 55,70 

Trzcińsko Zdrój 3,42 21,61 24,79 50,18 

 4,58 22,63 23,43 47,16 

 

Niepokojącym faktem jest to, że w poszczególnych gminach tylko 3% do 8,5% ludności 

posiada wykształcenie wyższe, zaś podstawowe lub niższe aż 37% do 57%. Ważnym, więc 

zadaniem jest podniesienie poziomu kształcenia, zwłaszcza młodzieży poprzez między 

innymi dokształcanie kadry pedagogicznej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. 

Tylko niewielka liczba nauczycieli zna biegle języki obce. Również w zakresie codziennej 

pracy kadry dydaktycznej z komputerem sytuacja nie jest dobra. Stosowany jest system 

motywujący nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji. Niestety na tym terenie nie ma 

placówki wspomagającej nauczycieli w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym – 

najbliższe placówki znajdują się w Szczecinie i Gorzowie Wlkp. 

 

Usługi z zakresu ochrony zdrowia są realizowane przez publiczne i niepubliczne zakłady 

opieki zdrowotnej. Potrzeby z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydają się być 

zaspokajane na przeciętnym poziomie. Na całym terenie działają 3 szpitale, funkcjonują  

|4 filie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (w Barlinku, Choszcznie, Dębnie  

i Myśliborzu) oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myśliborzu. Ponadto 

działają niepubliczne i publiczne ZOZ-y oraz istnieje szereg prywatnych gabinetów 

lekarskich i stomatologicznych. Wyraźnie jednak dostrzegalne są stosunkowo słabe 

możliwości zaspokajania potrzeb w zakresie opieki specjalistycznej i wysoko 

wyspecjalizowanej diagnostyki medycznej – brak między innymi specjalistycznego sprzętu 

diagnostycznego. Powoduje to sytuację, w której pacjent zmuszony jest do korzystania  

z pomocy w tym zakresie w innych, nieraz dość odległych, ośrodkach. 

Podstawowe zadania pomocy społecznej realizowane są przez gminne ośrodki pomocy 
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społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, Pyrzycach i Choszcznie. 

Pomoc świadczona jest w formie zasiłków stałych i okresowych, rent socjalnych, dożywiania 

dzieci w szkołach, usług opiekuńczych i specjalistycznych. Działają DPSy (Myślibórz), 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barlinku (dla osób z zaburzeniami psychicznymi), 

Krzęcinie i Myśliborzu, domy dziecka w Dębnie i Barlinku. Nasilające się zjawiska patologii 

społecznej, w tym alkoholizm i przemoc w rodzinie, łagodzone są poprzez pracę socjalną z 

osobami i rodzinami wymagającymi wsparcia i interwencji oraz w punktach konsultacyjnych, 

świetlicach środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz klubach integracji 

społecznej.  

Większość instytucji działających w obszarze kultury umiejscowiona jest organizacyjnie na 

poziomie gminnym. Należą do nich głównie biblioteki publiczne i gminne ośrodki kultury. Są 

one organizatorami wielu różnorodnych imprez jak lokalne, regionalne i ogólnopolskie 

festiwale, plenery, jarmarki, w tym szczególnie ciekawe i ważne, odbywające się  

w Boleszkowicach (Turniej Rycerski w Chwarszczanach, Polsko – Niemieckie Dożynki), w 

Barlinku (Ogólnopolski Gwiaździsty Zlot Miłośników Legend „Szlakiem Legend X”, 

Festiwal Szachowy im. Emanuela Laskera, Ogólnopolski Plener Ceramiczno-Malarski, 

Barlineckie Lato Teatralne, Międzynarodowe Mistrzostwa Barlinka Rowerów Górskich 

MTB), w Dębnie (Ogólnopolski Plener Malarski - Spotkania Twórcze, Triada teatralna, Euro 

fest) i w Lipinach (Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych). Aktywne są liczne 

zespoły i pracownie artystyczne. W kilku miejscowościach znajdują się muzea (Barlinek, 

Myślibórz, Dziedzice). 

Tabela nr 13  Instytucje aktywności społecznej  

Gmina 
Domy 

Kultury 
Świetlice 

Biblioteki 

gminne 

Zarejestrowa

ne 

organizacje 

pozarządowe 

Liczba Klubów 

Sportowych 

Ogółem w tym 

szkolnych 

Barlinek  1 9 3 filie 48 14 1 

Bierzwnik 1(+4 filie) 2 1(+3 filie) 5 5 2 

Boleszkowice  1 7 1(+1 filia) 11 1 0 

Choszczno 1 15 1(+4 filie) 36 18 8 

Dębno  1 15 13 25 8 3 

Krzęcin 1 8 1 8 4 0 

Lipiany 1 3 1(+1 filia) 15 2 1 

Myślibórz  1 5 1(+6 filii) 40 14 4 

Nowogródek  1 4 2 31 3 0 

Pełczyce 1 9 6 13 8 2 

Przelewice - 12 1(+3 filie) 5 4 2 

Trzcińsko-Zdrój 1 4 1(+2 filie) 23 7 2 

Ogółem 11(+4 filie) 93 32(+23 filie) 260 88 25 

 

Ośrodkami działalności kulturalnej na terenach wiejskich są także szkoły. W placówkach tych 

głównie odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalne, rekreacyjno-sportowe, które  
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w swoich założeniach zmierzają do integracji lokalnej społeczności. Wiele szkół 

wyposażonych jest w sale gimnastyczne, czasami - jak w Przelewicach - nowo wybudowane  

i dobrze wyposażone. Działają kluby sportowe w tym szkolne, organizowane są różne 

imprezy sportowe i rekreacyjne. 

Tereny objęte Strategią posiadają znaczny potencjał do rozwoju turystyki i rekreacji. Są 

atrakcyjne głównie ze względu na atuty środowiska naturalnego, którymi są zwłaszcza czyste 

środowisko naturalne, duże kompleksy leśne, duża liczba akwenów (jeziora Duży Pełcz, 

Trzebiń, Barlineckie, Panieńskie, Chłopowo, Krzęcin, Chłop, Będzin, Raduń, Bierzwnik, 

Strzeszowskie i rzeki Płonia, Myśla), brak przemysłu ciężkiego i uciążliwych zakładów 

produkcyjnych oraz walory krajobrazowo kulturowe (relikty kultury słowiańskiej  

i germańskiej np. grodzisko słowiańskie na półwyspie Storczyka w gm. Lipiany oraz 

średniowieczne np. XIII – wieczny kościół założony przez Templariuszy w Chwarszczanach, 

czy punkt widokowy na pole bitwy wojsk pruskich i rosyjskich z 1858 r. pod Sarbinowem, ale 

także późniejsze zabytki architektoniczne). Przez teren objęty Strategią prowadzi szlak 

turystyczny templariuszy realizowany w ramach międzynarodowego programu „Europejskich 

dróg kulturalnych”. Jednak poziom zagospodarowania turystycznego i rozwoju infrastruktury 

turystycznej jest niski. Brakuje miejsc parkingowych, tablic informacyjnych, baza noclegowa 

i gastronomiczna są skromne, jakość obsługi wymaga dalszego doskonalenia.  

Tabela nr 14 Baza noclegowa 

Gmina 

Liczba 

gospodarstw 

agroturystycznych 

Liczba miejsc 

w hotelach i 

pensjonatach 

Liczba miejsc w 

schroniskach 

turystycznych 

Barlinek 3 516 182 

Bierzwnik 3 0 0 

Boleszkowice 0 0 0 

Choszczno 0 440 0 

Dębno 4 15 25 

Krzęcin 1 0 8 

Lipiany 1 70 0 

Myślibórz 1 323 244 

Nowogródek Pomorski 2 20 0 

Pełczyce 3 59 30 

Przelewice 0 25 20 

Trzcińsko-Zdrój 2 50 0 

Ogółem: 20 1518 509 

 

Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrona ludzi i mienia, to zadania 

wykonywane przez komendy powiatowe policji, w których strukturach funkcjonują jednostki 

terenowe: komisariaty i zespoły dzielnicowe. Policjanci komend powiatowych wykonują swe 

obowiązki w ramach służb specjalistycznych: kryminalnej, prewencyjnej i logistycznej. 

Dobrze zorganizowana została praca prewencyjna. Zapobieganie wzrostowi przestępczości 

obejmuje min. współpracę z samorządami, ze szkołami, poradniami psychologiczno-
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pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów 

alkoholowych, pracę z rodzinami zagrożonymi patologią, stosowanie procedury „Niebieskiej 

Karty”. Organizowane są także spotkania z mieszkańcami, wspólne patrole z udziałem m.in.: 

straży rybackiej, straży leśnej, spółek ochrony mienia i osób oraz WOPR. W Dębnie 

wprowadzono monitoring miasta, co poprawiło bezpieczeństwo. Systematycznie spada w 

ostatnich latach także liczba przestępstw kryminalnych. Wzrasta jedynie liczba kradzieży  

z włamaniem. Poprawie ulega również stan bezpieczeństwa na drogach - maleje liczba 

wypadków i liczba poszkodowanych. Zadania z zakresu ratownictwa i gaszenia pożarów 

realizują powiatowe komendy państwowej straży pożarnej. Ponadto funkcjonują jednostki 

Ochotniczej Staży Pożarnej. Reagowaniem i działaniem w wypadku wystąpienia zdarzeń 

powodujących zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia ludzi zajmują się Powiatowe Centra 

Zarządzania Kryzysowego, które monitorują na bieżąco mogące wystąpić zdarzenia 

kryzysowe. W niektórych gminach powołane zostały gminne Zespoły Reagowania. 

 

2.3.4.2. Infrastruktura techniczna 

Obszar LSR jest przecięty magistralami biegnącymi z północy na południe. Na zachodzie jest 

to najpierw droga wodna: Odra, następnie magistrala kolejowa łącząca Szczecin i Świnoujście 

ze Śląskiem, a środek obszaru przecina droga szybkiego ruchu, w przyszłości S3. Ruch 

równoleżnikowy obsługują wyłącznie słabej, jakości drogi lokalne, dawne połączenia 

kolejowe są nieczynne. W niewielkiej odległości zlokalizowanych jest pięć 

międzynarodowych przejść granicznych w: Krajniku Dolnym, Osinowie Dolnym, Kostrzynie 

n/O, Słubicach i Świecku obsługujących ruch towarowy i osobowy, stanowiących także 

dogodny dojazd do Berlina i krajów Unii Europejskiej. 

Poważnym problemem jest zły stan techniczny dróg, zarówno powiatowych jak i gminnych. 

Około 70% długości dróg powiatowych wymaga remontów nawierzchni. 

W planach wojewódzkich przewidywana jest budowa międzynarodowej trasy rowerowej, 

która może dopomóc nie tylko integracji międzynarodowej, ale i przyczynić się do większej 

integracji gmin skupionych wokół realizacji programu LEADER +.  

Układ energetyczny na terenie gmin obszaru Pojezierza pozwala na zaopatrzenie w energię 

elektryczną wszystkich chętnych, zarówno mieszkańców jak i podmioty gospodarcze. 

Spełnione są podstawowe parametry zaopatrzenia w energię elektryczną tj. pewność zasilania 

i podaż energii. 

Jeśli chodzi o system zaopatrzenia w ciepło to w gminach funkcjonują mieszane systemy 

zaopatrzenia oparte na kotłowniach rejonowych, kotłowniach przemysłowych w zakładach 

pracy oraz kotłowniach lokalnych.  

Istniejąca sieć przesyłowa pozwala na zaopatrzenie w gaz tylko niektóre miasta i wsie 

znajdujące się na omawianym obszarze. Gminy Bierzwnik, Boleszkowice, Nowogródek 

Pomorski i Trzcińsko-Zdrój wcale nie mają sieci gazowniczej na swoim terenie. 

Do podstawowych źródeł wody pitnej na terenie dziewięciu gmin należą wody podziemne. 

Wielkość dostępnych zasobów wód podziemnych jest wystarczająca dla aktualnych i dających się 

przewidzieć potrzeb. Nasycenie siecią wodociągową jest powyżej średniego poziomu mającego 

miejsce w województwie zachodniopomorskim (wyjątkiem jest gmina Krzęcin, Bierzwnik  
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i Trzcińsko Zdrój). Najwięcej miejscowości wymagających budowy sieci wodociągowych jest w 

gminie Dębno, Trzcińsko -Zdrój i Choszczno. Niestety stan techniczny wodociągów wiejskich 

nie jest dobry, wymaga modernizacji i remontów. Poważnym problemem jest znaczący (15% - 

30%) udział w sieci rur azbestowych. 

Nasycenie siecią kanalizacyjną jest znacznie niższe od średniej wojewódzkiej. Najwięcej 

miejscowości wymagających skanalizowania jest w gminach Barlinek, Dębno, Myślibórz  

i Trzcińsko Zdrój. Jej stan techniczny jest zróżnicowany. Na części obszarów wiejskich 

funkcjonują rozdzielcze systemy kanalizacji, przeważają jednak systemy zbiorcze. 

 

Tabela nr 15  Nasycenie siecią wodociągową i kanalizacyjną  

 Nasycenie siecią wodociągową 

km/ 100 km
2
 

Nasycenie siecią 

kanalizacyjną 

km/100 km
2
 

Barlinek 54,81 13,41 

Bierzwnik 26,40 6,28 

Boleszkowice 52,90 12,10 

Choszczno 38,46 50,83 

Dębno 54,10 14,96 

Krzęcin 17,80 7,50 

Lipiany 44,50 31,40 

Myślibórz 68,90 28,60 

Nowogródek Pomorski 36,71 0,95 

Pełczyce 31,02 25,40 

Przelewice 32,67 12,45 

Trzcińsko-Zdrój 21,40 6,94 

Średnio: 39,97 17,56 

Stan z 2007 r. 

Tabela nr 16  Gospodarka wodno-ściekowa w liczbach 

 

Gmina Liczba 

miejscowości 

posiadających 

wodociągi 

Liczba 

miejscowości  

wymagających 

budowy sieci 

wodociągowej 

Liczba 

miejscowości  

zaopatrywanyc

h lokalnie 

Liczba 

miejscowości  

wymagających 

budowy sieci 

kanalizacyjnej 

Liczba 

istniejących 

oczyszczalni 

ścieków typu 

mechaniczno-

biologicznego 

Barlinek 33 2 7 31 4 

Bierzwnik 13 2 7 13 1 

Boleszkowice 9 0 0 8 1 

Choszczno 38 4 2 3 1 

Dębno 23 8 5 26 2 

Krzęcin 11 1 2 7 5 

Lipiany 16 0 2 8 2 

Myślibórz 41 2 9 28 6 
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Nowogródek Pom. 9 2 14 7 1 

Pełczyce 22 0 22 1 8 

Przelewice 11 0 22 7 4 

Trzcińsko-Zdrój 17 5 5 17 2 

Ogółem: 243 26 97 156 37 

Stan na 2007r. 

 

Występujące na tym terenie oczyszczalnie ścieków to oczyszczalnie mechaniczno-

biologiczne. W gminie Trzcińsko Zdrój procent ludności obsługiwanych przez oczyszczalnie 

ścieków wynosi tylko 5,5% a w Nowogródku Pomorskim niewiele więcej, bo 12,5%. Stan 

gospodarki osadami pościekowymi jest zróżnicowany w poszczególnych gminach i wymaga 

sporych nakładów finansowych by osiągnięte zostały standardy Unii Europejskiej. 

Do 2006 r cztery gminy przystąpiły do Krajowego Program Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych.  

Zorganizowanym systemem zbiórki odpadów objętych jest ok. 92% mieszkańców dwunastu 

gmin. Niektóre z nich ponadto pracują nad stworzeniem mobilnego systemu zbiórki odpadów 

niebezpiecznych np. świetlówek, sprzętu AGD, RTV itp. W gminie Trzcińsko Zdrój w trakcie 

tworzenia jest Zakład Utylizacji Odpadów sprzętu AGD i TV.  Na tym terenie nie ma 

powiatowych obiektów przyjmujących odpady. Natomiast gminne obiekty istnieją tylko w 

Myśliborzu. Mogielniki zaś znajdują się w Dębnie i Lipianach. Recykling jest wdrożony  

w bardzo ograniczonym zakresie jedynie w Barlinku, Dębnie (szkło, papier, tworzywa 

sztuczne, puszki, baterie), Przelewicach, Trzcińsku Zdroju (szkło, papier, tworzywa 

sztuczne). Wszędzie niestety występują nielegalne wysypiska śmieci. Wspólne plany 

zmierzające do rozwiązania problemu zbiórki i utylizacji odpadów z tego terenu są jednym  

z czynników wewnętrznej integracji lokalnych środowisk. 

 

Infrastruktura teleinformacyjna nie jest jednorodna na całym obszarze. Są gminy, gdzie potrzeby 

mieszkańców nie są zaspokajane w tym zakresie, np. w Krzęcinie wskaźnik telefonizacji (ilość 

abonentów na 100 mieszkańców) wynosi jedynie 10, ponadto spora część gminy pozbawiona jest 

możliwości korzystania z telefonii komórkowej ze względu na niekorzystną lokalizację bazowych 

stacji przesyłowych. W innych gminach np. Lipiany, Pełczyce, Barlinek dostępność 

teleinformacyjna kształtuje się na dobrym poziomie. Oprócz sieci Telekomunikacji Polskiej SA 

na terenie tych gmin zlokalizowane są także stacje telefonii komórkowej.  

We wszystkich gminach stwierdza się bardzo ograniczony dostęp ludności do Internetu. Stałe 

łącza internetowe posiadają jedynie urzędy gmin, gminne centra informacji, lub biblioteki 

oraz szkolne pracownie komputerowe. W żadnej z gmin nie ma więcej niż 3 miejsca 

publicznego dostępu go Internetu. Infrastruktura teleinformacyjna na wsi jest znacznie gorsza 

niż na terenie miast.  

 

2.4. Specyfika obszaru 

Rzucającym się w oczy elementem specyfiki obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 

jest jego układ równoleżnikowy (załącznik nr 8) . Obszar ma kształt stosunkowo wąskiego 
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półksiężyca biegnącego od najbardziej na zachód wysuniętej gminy Boleszkowice, do 

najbardziej wschodniej gminy Bierzwnik. Utworzony w ten sposób pas najczęściej ma 

szerokość jednej – dwóch gmin. Taki kształt został wybrany z rozmysłem, związany jest 

zarówno z podobieństwem, a zarazem uzupełnianiem się tworzących LGD gmin, jak – przede 

wszystkim – zasadniczymi celami, jakie LGD przed sobą postawiła.  

Obszar LSR Pojezierza Myśliborskiego to teren przede wszystkim lesisty i obfitujący w 

jeziora (załącznik nr 9). Średnio 30% obszaru porośnięte jest pięknym  

i zróżnicowanym lasem, w trzech gminach zalesienie jest jeszcze większe – w gminach 

Barlinek, Boleszkowice i Bierzwnik lasy stanowią ok. 50% powierzchni. Polodowcowy, 

pagórkowaty obszar obfituje w jeziora i urokliwe oczka wodne – w poszczególnych gminach 

zajmują one od 2,1 do 9,5% powierzchni. O tym, jak bardzo interesująca jest przyroda tego 

terenu świadczy liczba obszarów Natura 2000 – na obszarze LSR jest ich łącznie 13. Ta 

piękna kraina cieszy się dobrym, a nawet bardzo dobrym stanem środowiska naturalnego.  

Obszar LSR łączy specyficzna historia. Od tysiąca lat jest to teren pograniczny łączący 

Pomorze Zachodnie z Wielkopolską i Ziemią Lubuską. Niemal cały obszar w średniowieczu 

stanowił Nową Marchię, a stopniowo został podporządkowany Brandenburgii tworząc 

swoisty klin między Pomorzem i Polską. Ten średniowieczny okres to równocześnie czas 

intensywnego rozwoju życia zakonnego i związanej z tym zakonnej gospodarki. Znaczna 

część obszaru należała do zakonów cystersów, cysterek, templariuszy, joannitów. 

Kilkadziesiąt lat cała Nowa Marchia stanowiła część państwa krzyżackiego (załącznik nr 6). 

Specyfiką obszaru są także jego losy administracyjne w ostatnich dziesięcioleciach: do roku 

1975 cały obszar należał do województwa szczecińskiego, administracyjne centrum 

znajdowało się zatem na północy. Po roku 1975 centrum to przeniosło się na południe do 

Gorzowa Wielkopolskiego, by w 1999 przenieść się ponownie do Szczecina. 

 

 

Specyfikę obszaru określa także osadnictwo – w 1945 roku niemal wszyscy niemieccy 

mieszkańcy zostali na mocy alianckich postanowień wysiedleni, a w to miejsce przybyli 

Polacy z najrozmaitszych regionów kraju. Czasy komunistyczne i PGR-owski system 

gospodarowania nie sprzyjały ani integracji z miejscem, ani integracji społecznej, w rezultacie 

to zadanie jest realizowane w zasadzie dopiero od 1989 roku. Integracja ta bazuje zarówno na 

dawnym zagospodarowaniu tych ziem, jak i na własnej historii jej obecnych mieszkańców. 

Symbolem tych działań są pocysterskie inspiracje w Bierzwniku, nawiązujące do Laskera 

szachowe działania w Barlinku, czy związane z templariuszowską historią festyny  

w Chwarszczanach (gm. Boleszkowice). Nadal mieszkańcy obszaru szukają swojego miejsca 

i integracji terytorialnej w oparciu o tożsamość terytorialną, więź z miejscem swojego 

zamieszkania, historią swojej rodziny. 

Podsumowując: specyficzny kształt obszaru, specyficzna przyroda, historia i kultura – w 

rezultacie specyficzna LSR. Mieszkańcy regionu chcą w przyszłości zarabiać przede 

wszystkim na organizowaniu i obsłudze turystyki krótkookresowej, weekendowej. Obszar nie 

ma wielu walorów, dzięki którym mógłby rywalizować o wczasowiczów z obszarem np. 

nadmorskim. Jest natomiast świetny dla krótkich odpoczynków przez cały rok i wędrownych 

obozów w czasie wakacji. Sprzyja temu bliskość trzech aglomeracji (Berlin, Poznań  
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i Szczecin), wysokie wskaźniki lesistości i jeziorności, równoleżnikowy kształt obszaru. 

Spośród 13 przedsięwzięć zaplanowanych w LSR aż 8 skoncentrowanych jest wprost na 

przygotowaniu oferty turystycznej, pozostałe są z obsługą turystów związane w mniejszym 

lub większym stopniu. W najlepszy sposób zamiary LGD ilustruje przedsięwzięcie  II.1.3. 

Trasy rekreacyjno-turystyczne w połączeniu z jedną z tras tematycznych (Przedsięwzięcie 

II.1.1 Trasy tematyczne – Zakony Pojezierza Myśliborskiego. Na wschodzie cysterski 

Bierzwnik, na zachodzie templariuszowskie Chwarszczany – a pomiędzy nimi możliwość 

wspaniałych wędrówek rowerowych, kajakowych, konnych i pieszych wzdłuż następnej trasy 

tematycznej „Parki, Drzewa, Lasy” podążając pośród urozmaiconych lasów, jezior, parków, 

wiosek tematycznych i ofert zapraszających do przeżywania emocji opartych na 

pogłębionym, uczestniczącym poznawaniu świata.  

Obszar i jego mieszkańcy mają ogromny potencjał – realizacja Strategii pozwoli go 

wykorzystać i rozwinąć.  

Będą powstawały gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne nastawione przede wszystkim 

na turystów krótkoterminowych, będą powstawały i rozwijały się organizacje nastawione na 

różnorodną obsługę turystów indywidualnych i zbiorowych, będą tworzone produkty 

turystyczne, a trasy będą wzbogacone o informację w terenie, publikacje oraz wykształconych 

przewodników i organizatorów.  

 

3. ANALIZA SWOT DLA OBSZARU OBJĘTEGO LSR  

Analiza SWOT została przeprowadzona w cyklu warsztatów i szkoleń z mieszkańcami 

opisywanego obszaru, a także reprezentującymi wszystkie sektory. Końcowym akordem 

pracy było ustalenie rankingu wyłonionych w dyskusji cech:, na jakich mocnych stronach 

możemy wspólnie budować? Które z opisanych szans powinniśmy szczególnie wykorzystać? 

I z drugiej strony:, które ze słabych stron powinniśmy w pierwszym rzędzie zlikwidować? 

Które z zagrożeń są najpoważniejsze, do przeciwstawienia się, którym musimy być w 

pierwszym rzędzie przygotować?  

Tabela 17  Analiza SWOT 

Mocne strony  

Lp. Ranking* Opis 

1.  7 pkt. Bogactwo przyrody i krajobrazu (jeziora, rzeki Myśla i Płonia, strefy 

faunistyczne i florystyczne, parki krajobrazowe i przypałacowe, Ogród 

Dendrologiczny w Przelewicach, warunki do upraw ekologicznych, złoża 

borowin w Trzcińsku Zdroju, „Kociołki Czereśniowe”).  

2.  6 pkt. Duże zasoby wód powierzchniowych (szczególnie jezior), warunki do 

uprawiania turystyki związanej z wodą i wędkarstwem oraz miasta leżące 

nad jeziorami: Barlinek, Myślibórz, Pełczyce, Lipiany, Trzcińsko Zdrój, 

Choszczno. 

3.  5 pkt. Tereny pod zabudowę indywidualną, przestrzeń do inwestowania. 
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Lp. Ranking* Opis 

4.  4 pkt. Duża lesistość większości gmin, wiele parków, alei i drzew pomników 

przyrody, nazwy miejscowości wzięte od drzew. 

5.  3 pkt. Zalążki ciekawych produktów turystycznych (np. Ogród Dendrologiczny w 

Przelewicach, Park Kulturowy Chwarszczany, Święto Tataraku w 

Pełczycach, Królowa Puszczy Barlineckiej, Szlak szachowego mistrza 

świata Emauela Laskera, działania związane z uruchomieniem Szlaku 

Cystersów i Szlaku Templariuszy, Szlak Rowerowy Przyrodniczo-

Historyczny „Z biegiem Myśli”)  

6.  2 pkt. Dziedzictwo kulturowe (Nowa Marchia, historia zakonów, Barlinek - 

miasto rodzinne szachowego mistrza świata Emanuela Laskera, dziedzictwo 

przeniesione przez osadników po II wojnie światowej). 

7.  1 pkt. Lokalni pasjonaci.  

8.    Doświadczenie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” po realizacji I i II 

Schematu Pilotażowego Programu Leader+  

9.   Dobrze rozwinięty przemysł drzewny, w tym przedsiębiorstwo Barlinek 

S.A. (lider w produkcji desek podłogowych „deska barlinecka”). 

10.   Przykłady dobrze działającej bazy turystycznej i kulturalnej. 

11.   Dużo młodych ludzi zdobywających wykształcenie. 

12.   Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, jako przykład organizacji 

uczącej się i współuczestniczącej w rozwoju regionu.  

13.   Współpraca z uczelniami, np. inwentaryzacja i odnowa parków, 

wykopaliska w Chwarszczanach. 
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Słabe strony  

Lp. Ranking* Opis 

1.  7 pkt. Mała zaradność i niski poziom wykształcenia i aktywności społeczno – 

zawodowej mieszkańców wsi, szczególnie wsi po PGR 

2.  6 pkt. Niski poziom kapitału społecznego (mało aktywnie działających organizacji 

pozarządowych oraz inicjatyw społecznych i niedostateczne zaplecze ich 

wspierania, niewielu liderów), zbyt mało wspólnych przedsięwzięć w 

ramach regionu, brak marki regionu i systemu jego promocji  

3.  5 pkt. Niedostatek miejsc pracy i pomysłów na ich tworzenie oraz zachęt dla 

inwestorów zewnętrznych 

4.  4 pkt. Braki w zakresie infrastruktury technicznej, informatycznej (słaby dostęp do 

Internetu zwłaszcza na wsi) i społecznej  

5.  3 pkt. Słaba baza hotelowa i gastronomiczna oraz zbyt mało przygotowanych 

atrakcji dla turystów 

6.  2 pkt. Niewłaściwa gospodarka wodna, zanieczyszczanie wód, źle funkcjonujący 

system gospodarki odpadami  

7.  1 pkt. Niedostosowanie systemu oświaty do potrzeb rynku pracy, słabo rozwinięta 

edukacja dorosłych 

8.   Słaba współpraca między władzami gmin i lokalnymi przedsiębiorcami   

9.   Zbyt skąpa oferta zajęć dla dzieci i młodzieży  

10.   Brak alternatywy dla likwidowanych placówek oświatowych i kulturalnych 

11.   Słaba dostępność komunikacyjna wielu miejscowości w regionie (słabe 

drogi, mało ścieżek rowerowych) 

12.   Nieuregulowany stan prawny wód, parków, zasobów naturalnych  

13.   Niszczejące obiekty podworskie  
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Szanse  

Lp. Ranking* Opis 

1.  7 pkt. Możliwość pozyskiwania środków z UE  

2.  6 pkt. Poprawiająca się dostępność komunikacyjna obszaru (m.in., powstająca 

droga szybkiego ruchu S-3 – węzeł w Renicach)  

3.  5 pkt. Zwiększenie zainteresowania turystów (szczególnie z Berlina, Danii, 

Szwecji, Śląska, Szczecina) walorami przyrodniczymi i kulturowymi 

Pojezierza  

4.  4 pkt. Wolne zasoby siły roboczej na terenach wiejskich, gotowe do 

podejmowania nierolniczych wyzwań  

5.  3 pkt. Rosnące zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych 

6.  2 pkt. Upowszechnienie się trendów związanych z powrotem do natury i życiem 

na wsi 

7.  1 pkt. Rosnące znaczenie gospodarki doznań i aktywnych form kultury, turystyki i 

rekreacji  

8.   Szeroki dostęp do Internetu i informacji, zmniejszenie barier w dostępie do 

informacji 

9.   Wzrost znaczenia terenów wartościowych przyrodniczo i krajobrazowo  

10.   Obecność Polski w strefie Schengen  

11.   Międzynarodowa Ścieżka Rowerowa Szlakiem Tysiąca Jezior  

12.   Pustoszejące i starzejące się obszary wschodnich Niemiec otwarte na usługi 

i działania ze strony Polski – dają nam szansę zatrudnienia i pozyskiwania 

środków, wysysają (?) wykwalifikowane siły robocze 

13.   Utworzenie europejskich i polskich szlaków Templariuszy i Cystersów i 

włączenie do nich miejscowości z regionu  

14.   Nowe miejsca pracy i źródła dochodów związane z przechodzeniem do 

społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy 

15.   Zmiany w systemie edukacji, preferowanie aktywnych form uczenia się, 

wiązanie teorii z praktyką, upowszechnienie się edukacji dorosłych 

16.   Integracja działań dla lepszego rozwoju regionu 

17.   Decentralizacja struktur państwa, więcej uprawnień dla samorządów 

18.   Lepsze wykorzystanie możliwości związanych ze współpracą w ramach UE  

19.   Poprawa sytuacji ekonomicznej Europy i Polski  

20.   Zwiększający się udział emerytów w rynku usług turystycznych  
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Lp. Ranking* Opis 

21.   Wzrost nakładów na edukację i wiedzę  

22.   Wzrost zainteresowania regionami takimi, jak Pojezierze w wyniku drożenia 

usług turystycznych połączonego z zagrożeniami, które towarzyszą 

turystyce w modnych miejscach (terroryzm, kataklizmy przyrodnicze) 

23.   Zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego.  
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Zagrożenia  

Lp. Ranking* Opis 

1.  7 pkt. Malejące zainteresowanie obywateli uczestnictwem w życiu społecznym i 

polityce.  

2.  6 pkt. Pogarszanie się sytuacji finansowej gmin, coraz mniej pieniędzy na cele 

publiczne.  

3.  5 pkt. Niewystarczający dostęp peryferyjnych obszarów wiejskich do nowoczesnej 

infrastruktury technicznej.  

4.  4 pkt. Niski poziom zamożności mieszkańców  

5.  3 pkt. Opuszczanie przez młodych ludzi regionu w poszukiwaniu pracy.  

6.  2 pkt. Likwidacja wiejskich szkół –brak ośrodków kulturalno-edukacyjnych na wsi.  

7.  1 pkt. Narastanie barier biurokratycznych, malejąca kontrola obywateli nad 

państwem, pogarszanie się warunków dla działalności gospodarczej, 

krępowanie rolników i przedsiębiorców nowymi przepisami, w tym 

regulacjami i procedurami UE.  

8.   Upadek małych i średnich gospodarstw rolnych spowodowany malejącą 

opłacalnością rolnictwa i trudnościami w zbycie płodów rolnych 

9.   Pogorszenie się bezpieczeństwa publicznego oraz wzrost patologii społecznej.  

10.   Pozostawanie oświaty i wychowania w Polsce w schematach z epoki 

przemysłu, brak w tych obszarach przekształceń niezbędnych do wymagań 

gospodarki opartej na wiedzy.  

11.   Polska nie wykorzystuje szans związanych z funkcjonowaniem w gospodarce 

wiedzy i emocji.  

12.   Dalsze pogarszanie się stanu dróg, likwidacja połączeń kolejowych, malejąca 

dostępność komunikacyjna małych miast i wsi z regionu 

13.   Dalszy spadek liczby urodzin, pogarszanie się sytuacji demograficznej, 

starzenie się społeczeństwa.  

14.   Zmniejszanie się liczby uczniów w szkołach, zamykanie szkół.  

15.   Dalsza konsolidacja banków, drożejące kredyty, utrudniony dostęp do 

finansów.  

16.   Zdominowanie rynku przez międzynarodowe koncerny, coraz trudniejsze 

warunki funkcjonowania dla małych firm.  

17.   Pogarszanie się warunków życia na wsi spowodowane ograniczaniem skali 

dostępnych tam usług i możliwości pracy 

18.   Prywatyzacja lasów i wód (niewłaściwa gospodarka leśna i wodna).  

19.   Pogorszenie się, jakości wody w rzekach regionu spowodowane wzrostem 

wysokotowarowej hodowli ryb 
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Lp. Ranking* Opis 

20.   Niekorzystna struktura własności gruntów, co często dotyczy terenów 

najatrakcyjniejszych  

*  ranking został dokonany w trakcie społecznych konsultacji przez członków Zespołu ds. Strategii 

oraz członków Zarządu LGD, a następnie zweryfikowany przez Zespół ds. LSR (patrz.rozdz.11) 

 

Analiza SWOT wykazała, że wśród mocnych stron regionu na szczególną uwagę zasługują 

zasoby, które można zbiorczo określić pojęciami:  

o woda – dużo jezior, sąsiedztwo Odry i małe rzeki z bogatą historią (rzeka Myśla – 

rzeka Templariuszy) i warunkami do rozwoju różnych form turystyki, elektrownie 

wodne na rzekach, miasta nad jeziorami (Barlinek, Myślibórz, Pełczyce, Lipiany), 

kulturowe znaczenie wody. 

o drzewo – duża lesistość większości gmin, parki, w tym Ogród Dendrologiczny w 

Przelewicach, aleje drzew, drzewa pomnikowe, tradycje i obecność przetwórstwa 

drewna, nazwy miejscowości pochodzące od nazw drzew, drzewo, jako symbol 

(kulturowe znaczenie drzewa). 

Natomiast analiza szans regionu wskazuje, że jest nią przechodzenie do społeczeństwa 

informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy. Stąd trzecim hasłem towarzyszącym Strategii 

jest szeroko potraktowane hasło: 

o myśl. Przed mieszkańcami regionu stoi niezmiernie ważne zadanie: zrobienie użytku z 

wiedzy, poprawienie pozycji konkurencyjnej Pojezierza Myśliborskiego dzięki 

kreatywności i innowacjom. Wynika z tego, że wykorzystanie mocnych stron regionu 

ujętych w hasłach „woda” i „drzewo” wymaga dzisiaj innego myślenia i dopełnienia 

ze strony wiedzy. Hasło „myśl” dotyczy także dziedzictwa kulturowego regionu. 

Teren LSR był miejscem spotykania się różnych kultur i narodów. Duże znaczenie dla 

rozwoju tego regionu miała obecność na nim zakonów. Wprowadzały one na te ziemie 

nowe myśli związane z chrystianizacją i kulturą Zachodu. Przypomnienie o tym, i 

czerpanie z tego inspiracji, jest niezmiernie ważne dzisiaj, kiedy na nowo powstaje 

potrzeba zmiany modeli myślowych. Równie ważne jest wykorzystanie potencjału 

kulturowego zawartego w hasłach „woda” i „drzewo”. 

Słabe strony regionu wynikają w głównej mierze z jego niedopasowania do gospodarki 

opartej na wiedzy, z braku wyrazistości regionu, z jego niskiej pozycji konkurencyjnej. Słabą 

stroną jest również niski poziom kapitału społecznego oraz niezbyt dobrze funkcjonujący 

system wsparcia inicjatyw społecznych i gospodarczych. 

Największe zagrożenia wiążą się z malejącym zainteresowaniem mieszkańców 

uczestnictwem w życiu społecznym i polityce oraz niewystarczający dostęp peryferyjnych 

obszarów wiejskich do nowoczesnej infrastruktury technicznej. Groźny dla rozwoju tego 

terenu byłoby utrzymywanie się trendu opuszczania przez młodych ludzi region w 

poszukiwaniu pracy. Inne zagrożenia wynikają z pogarszania się sytuacji finansowej gmin 

oraz niskiego poziomu zamożności mieszkańców. 



 39 

4. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LSR ORAZ PLANOWANE DO 

REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Wdrożenie LSR Pojezierza Myśliborskiego powinno przyczynić się do poprawy, jakości 

życia na obszarze działania LGD m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności 

oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. Dlatego wyznacza ona dwa cele 

ogólne, dla których z kolei wyznacza się cele szczegółowe. Każdy z celów osiągany będzie 

poprzez realizację konkretnych przedsięwzięć, a w ich ramach różnych operacji.  

Przedsięwzięcia i operacje będą finansowane zwłaszcza w ramach osi 4 Leader Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w działaniu Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 

(projekty kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach realizowania celów osi 3 PROW 

oraz jako tzw. „małe projekty”), w ramach działania Wdrażanie Projektów Współpracy oraz w 

ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania. Poza tym przewiduje się 

realizację niektórych przedsięwzięć z wykorzystaniem środków finansowych z innych 

programów niż PROW. 

 

Tabela 18  Cele i przedsięwzięcia LSR 

 

Cel ogólny Cel szczegółowe Przedsięwzięcia 
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1. Wdrożenie innowacji i 

nowych technologii oraz 

tworzenie pozarolniczych 

miejsc pracy 

I.1.1. Energia ze źródeł odnawialnych  

I.1.2. Rozwój e-społeczeństwa 

I.1.3. Dywersyfikacja działalności gospodarczej 

na obszarach wiejskich z wykorzystaniem 

elementów innowacyjnych 

2. Wprowadzenie 

produktów i usług 

podnoszących 

konkurencyjność 

obszarów wiejskich 

I.2.1. Rozwój agroturystyki 

I.2.2. Specjalizacja miejscowości - wsie 

tematyczne  

I.2.3. Produkt regionalny i sprzedaż 

bezpośrednia 
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1. Lepsze wykorzystanie 

stanu zasobów 

przyrodniczych i 

kulturowych przy 

zachowaniu dziedzictwa 

kulturowego i 

przyrodniczego wsi 

II.1.1. Trasy tematyczne  

II.1.2. „Woda”  

II.1.3.Trasy turystyczno-rekreacyjne 

2. Nowe inicjatywy II.2.1. „Gry Pojezierza” 
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Cel ogólny Cel szczegółowe Przedsięwzięcia 

zwiększające kapitał 

społeczny obszarów 

wiejskich 

II.2.2.Targi inicjatyw lokalnych i 

awangardowych – TILIA 

II.2.3.„Żyć bezpiecznie, aktywnie i zdrowo” 

II.2.4.Poprawa stanu technicznego i wyposażenia 

świetlic wiejskich oraz innych obiektów 

pełniących funkcje społeczne. 

3. Aktywizacja 

mieszkańców oraz 

poprawa samoorganizacji 

i zarządzania na poziomie 

lokalnym 

II.3.1„Aktywny, rozpoznawalny obszar 

Pojezierza Myśliborskiego” - nabywanie 

umiejętności i aktywizacja  

 

 

 

 

Z przeprowadzonej diagnozy obszaru LSR wynika, że mieszkańcy Pojezierza 

Myśliborskiego muszą znaleźć nowe sposoby na rozwój gospodarczy, ponieważ dotychczas 

dominujące kierunki rozwoju (rolnictwo i leśnictwo) oraz oparte na nich przetwórstwo nie 

generują wystarczających dochodów i nie tworzą dodatkowych miejsc pracy. Poprawa 

konkurencyjności gospodarki Pojezierza powinna być związana z różnicowaniem gospodarki 

w kierunku działalności nierolniczej, z tworzeniem nowych miejsc pracy, z przechodzeniem 

do gospodarki opartej na wiedzy. Możliwe to będzie przy zastosowaniu innowacyjnych metod 

działania i nowych technologii. Z tego wynika określenie pierwszego celu ogólnego strategii: 

„Pobudzenie działalności gospodarczej na terenach wiejskich”. Powszechne oczekiwanie 

poprawy, jakości życia wymagające przechodzenie od tradycyjnych kierunków i metod 

rozwoju do nowej gospodarki powinno wiązać się też z wykorzystaniem wewnętrznych 

czynników rozwoju. W przypadku Pojezierza związane są one zarówno z lokalnym kapitałem 

społecznym jak i z kapitałem kulturowym oraz przyrodniczym. Stąd wybór drugiego celu 

ogólnego: „Poprawa, jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu 

Myśliborskim”. 

Zarówno cele ogólne jak i szczegółowe sformułowane są konkretnie, zostały 

zaakceptowane przez LGD i przedstawicieli lokalnej społeczności w trakcie społecznego 

procesu opracowywania LSR. Cele szczegółowe powinny zostać osiągnięte do roku 2015. Dla 

każdego zostały określone wskaźniki służące określeniu stopnia, w jakim każdy z nich 

zostanie osiągnięty.  
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4.1. Cel ogólny I. Pobudzenie działalności gospodarczej na terenach 

wiejskich 

Wśród najistotniejszych słabości obszaru LSR zidentyfikowanych w analizie SWOT są 

niedostatek miejsc pracy i pomysłów na ich tworzenie oraz zachęt dla inwestorów 

zewnętrznych, a także braki w zakresie infrastruktury technicznej i informatycznej (słaby 

dostęp do Internetu zwłaszcza na wsi) oraz zbyt mała liczba atrakcji dla turystów. Jednym, 

więc z głównych celów LSR Pojezierza Myśliborskiego będzie pobudzenie działalności 

gospodarczej poprzez stworzenie podstaw do funkcjonowania społeczności obszarów 

wiejskich Pojezierza w ramach gospodarki opartej na wiedzy. Przejście do takiej gospodarki 

wymaga od mieszkańców wsi olbrzymiego wysiłku związanego ze zmianą myślenia na temat 

tego, czym jest dzisiaj i czym będzie w przyszłości gospodarka oraz z włączeniem się do 

światowego obiegu informacji. Warunkiem przetrwania małych i średnich gospodarstw 

rolnych jest uruchamianie dodatkowych źródeł zarobkowania. Źródła te mogą być różnej 

natury. Dążyć będziemy do tego, aby w możliwie dużym stopniu związane one były na 

naszym obszarze z nowymi trendami w gospodarce. Wymaga to wejścia w całkiem nową 

dziedzinę gospodarowania. Towarzyszy temu potrzeba zmiany myślenia. To będzie też 

największą trudnością i największym wyzwaniem. Innowacją jest też samo podejście do 

planowania i realizacji celów strategii. Przewidujemy stopniowe wdrażanie innowacji  

i uczenie się w działaniu, na konkretnych przypadkach. Najpierw uruchamiane będą 

modelowe przykłady innowacji, np. jedno gospodarstwo edukacyjne, jedna wieś tematyczna. 

Później przykład tej innowacji służył będzie do jej ulepszania i powielania. 

Wskaźnik oddziaływania: 

Powstanie do końca 2015 r. 36 nowych (lub powstałych na drodze różnicowania) podmiotów 

gospodarczych związanych z gospodarką opartą na wiedzy i emocjach na terenie działania 

LGD ( źródło: Urzędu Statystycznego w Szczecinie)  

 

 

4.1.1. Cel szczegółowy I.1. Wdrożenie innowacji i nowych technologii oraz tworzenie 

pozarolniczych miejsc pracy 

Osiąganiu tego celu służyć będą głównie innowacje ze sfery technologii oraz gospodarki 

energią. Koszty energii są kosztami stałymi. Rosnące ceny energii na rynku światowym 

powodują podnoszenie kosztów funkcjonowania gospodarki i obniżanie jej konkurencyjności. 

Drożejąca energia w połączeniu z rosnącymi trudnościami w sprzedaży surowców rolniczych 

skłaniają do szukania rozwiązań służących z jednej strony oszczędzaniu energii, z drugiej 

natomiast wykorzystujących własne alternatywne, najlepiej odnawialne źródła energii. 

Oznacza to potrzebę wdrażania alternatywnych kierunków w rolnictwie (uprawa roślin na 

cele energetyczne). Pojezierze Myśliborskie ma duże możliwości w tym zakresie. Dotyczą 

one szczególnie wytwarzania energii z biomasy, ale także korzystania z energii wiatru, słońca 

i wody. Kolejnym planowanym obszarem innowacji będzie uruchomienie dodatkowych 

możliwości zarabiania związanych z edukacją ekologiczną oraz zaistnienie w społeczeństwie 

informacyjnym. 

Wskaźnik rezultatu zawarty w tabeli nr 19 
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4.1.2. Cel szczegółowy I.2. Wprowadzenie produktów i usług podnoszących 

konkurencyjność obszarów wiejskich 

Droga do osiągnięcia tego celu prowadzi poprzez poprawienia konkurencyjności produktów  

i usług świadczonych na terenach wiejskich Pojezierza Myśliborskiego. Warunkiem 

poprawienia konkurencyjności gospodarki jest dopasowanie się do globalnych trendów 

rozwojowych, w tym szczególnie przejście od gospodarki opartej na przemyśle i rolnictwie do 

gospodarki opartej na wiedzy i wykorzystującej emocje. Nie jest to możliwe bez innowacji w 

wielu sferach. Innowacje te dotyczyć będą szczególnie sfery zarządzania rozwojem lokalnym, 

innowacji w gospodarstwach rolnych, specjalizacji miejscowości, oraz tworzenia nowych, 

odmiennych od dotychczasowych, produktów turystycznych. Należy także podjąć wysiłki  

i objąć wsparciem działania zmierzające do tworzenia nowych miejsc pracy poza tradycyjnym 

rolnictwem, lub łączenia działalności rolniczej z nową oferującą dodatkowe atrakcyjne 

produkty z dziedziny przeżyć lub emocji. 

Wskaźnik rezultatu zawarty w tabeli nr 19 

 

4.2. Cel ogólny II. Poprawa, jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na 

Pojezierzu Myśliborskim  

Realizacja LSR poświęcona będzie głównie przygotowaniu podstaw do przejścia społeczności 

obszarów wiejskich Pojezierza do gospodarki opartej na wiedzy. Poza uruchomieniem 

innowacyjnych form wsparcia rozwoju obszarów wiejskich Pojezierza potrzeba będzie 

rozwijania nowych inicjatyw zwiększających kapitał społeczny oraz stworzenia przykładów 

miejsc do uczenia się i zarobkowania na dziedzinach opartych zwłaszcza o lokalne bogactwa 

przyrody. Dzięki temu region Pojezierza Myśliborskiego stawał się będzie także regionem 

coraz bardziej uczącym się. 

Obszar LSR dysponuje znacznymi zasobami naturalnymi i kulturowymi. Część terenu 

posiadająca duże walory dla rozwoju należy do sieci obszarów Natura 2000. Jednak zasoby te 

są zbyt skromnie wykorzystywane. Powinny one zaistnieć, jako ważne czynniki rozwoju 

regionu. Oczekiwaną przez mieszkańców poprawę, jakości życia hamuje zbyt mała ilość 

inicjatyw zwłaszcza społecznych i słaby poziom rozwoju trzeciego sektora gospodarki 

(organizacje pozarządowe). Zadania tego nie wypełniają na razie w sposób dostateczny ani 

gminy, ani organizacje pozarządowe. W takim stanie rzeczy trudno jest wprowadzać region w 

obszar gospodarki opartej na wiedzy, tworzyć społeczeństwo obywatelskie i korzystać  

z programów pomocowych wspierających rozwój lokalny. Warunkiem pobudzania 

zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania jego 

zasobów przyrodniczych i kulturowych jest obok budowania kapitału społecznego 

konieczność zwiększania aktywności i zaangażowania społeczności lokalnych oraz 

przezwyciężania niechęci do współpracy.  

Wskaźnikiem oddziaływania: 

Wzrost średnich dochodów na jednego mieszkańca o 2% do roku 2015 na obszarze LGD 
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W ramach tego celu ogólnego przewiduje się realizację trzech celów 

szczegółowych: 

 

4.2.1. Cel szczegółowy II.1. Lepsze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i 

kulturowych przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego wsi 

Zasoby naturalne Pojezierza Myśliborskiego są znaczne, jednak nie są one odpowiednio 

wykorzystane. Pod względem ich przygotowania, jako produktów turystycznych, stanowią 

atrakcję, ale tylko na skalę regionu. Wyjątkiem jest Ogród Dendrologiczny w Przelewicach. 

Podobnie wygląda wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Pojezierza. W tym wypadku 

sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Wynika to z dotychczasowych zaniedbań w zakresie 

dbałości o zabytki kultury materialnej i z przerwania transmisji kultury niematerialnej. Z 

trudem postępuje tu proces budowania tożsamości kulturowej i odkrywanie złożonej historii 

tych ziem.  

W sytuacji regionu niezbyt bogatego, nieposiadającego atrakcji turystycznych na skalę 

europejską nie można zakładać rozwoju turystyki metodami tradycyjnymi (budowa ośrodków 

wypoczynkowych, zwykłe, występujące gdzie indziej, formy rekreacji i wypoczynku). 

Pojezierze Myśliborskie, inwestując w tradycyjne formy turystyki nie będzie w stanie 

konkurować z uznanymi ośrodkami turystyki w Północnej Polsce (Wybrzeże Bałtyku, 

Mazury, Kaszuby, a nawet Pojezierze Drawskie). Dodatkowo, tego typu turystyka 

charakteryzuje się także dużą sezonowością i sama z siebie nie daje gwarancji znacznego 

zmniejszenia bezrobocia. Liczenie na klientów z Berlina też może być zawodne, bo należy 

wziąć pod uwagę (w przypadku turystyki weekendowej) dużą konkurencję ze strony atrakcji 

turystycznych Brandenburgii i radykalną zmianę warunków.  

Szansą dla Pojezierza jest odróżnienie się przez tworzenie unikatowej oferty wykorzystującej 

zasoby naturalne i kulturowe. Przy jej tworzeniu uwaga będzie zwrócona na inwestowanie  w 

pierwszym rzędzie w wiedzę i umiejętności, a dopiero później w infrastrukturę techniczną. 

Duże możliwości w tym zakresie widzimy w tworzeniu produktów z zakresu gospodarki 

doznań (experience economy), zwłaszcza w tworzeniu tras tematycznych i specjalizacji 

miejscowości. 

Tworzenie unikatowych, niskonakładowych produktów będzie wymagać wdrożenia 

umiejętności interpretacji zasobów naturalnych i kulturowych. Będzie to wymagało nabycia 

sztuki przygotowania walorów natury i dziedzictwa kulturowego, jako „surowca” dla 

tworzenia produktu turystycznego przy użyciu odpowiednich opisów, ilustracji oraz zajęć 

(aktywności) towarzyszących zwiedzaniu miejsc, w których walory te występują. 

Wskaźnik rezultatu zawarty w tabeli nr 19 

 

 

4.2.2. Cel szczegółowy II.2. Nowe inicjatywy zwiększające kapitał społeczny obszarów 

wiejskich 

Do słabych stron obszarów wiejskich Pojezierza Myśliborskiego (analiza SWOT) zaliczono 
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małą zaradność i niski poziom wykształcenia i aktywności społeczno–zawodowej 

mieszkańców wsi, niski poziom kapitału społecznego (mało aktywnie działających 

organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych i niedostateczne zaplecze ich 

wspierania) oraz zbyt małą liczbę wspólnych przedsięwzięć w ramach regionu. Przy braku 

odpowiedniego zaplecza społecznego trudno jest wprowadzać region w obszar gospodarki 

opartej na wiedzy i tworzyć aktywne dynamicznie rozwijające się społeczeństwo. Zaradzenie 

tym problemom i dostosowanie obszarów wiejskich Pojezierza Myśliborskiego do gospodarki 

opartej na wiedzy wymaga zmiany podejścia do roli szkół, domów kultury, świetlic i bibliotek 

w rozwoju lokalnym jak i do zagadnień dotyczących aktywności lokalnych społeczności. 

Placówki te powinny znacznie intensywniej służyć rozwojowi lokalnemu być miejscami 

spotkań i rozrywki oraz prowadzenia edukacji ustawicznej dla wszystkich chętnych 

mieszkańców wsi. Potrzeba budowania szerokiego wsparcia dla rozwoju kapitału społecznego 

Pojezierza Myśliborskiego wymusza konieczność organizacji imprez integrujących jego 

mieszkańców, promujących aktywny i zdrowy styl życia, sprzyjających tworzeniu się  i 

wzmacnianiu lokalnej tożsamości. Ważne jest także, aby pomiędzy instytucjami, 

organizacjami i ludźmi z Pojezierza Myśliborskiego dochodziło do wymiany doświadczeń  i 

pogłębienia współpracy. Osiąganie omawianego celu II.2. będzie sprzyjać w głównej mierze 

zaradzeniu problemom wynikającym z niskiego poziomu kapitału społecznego i słabego 

systemu wspierania inicjatyw społeczno – gospodarczych.  

Wskaźnik rezultatu zawarty w tabeli nr 19 

 

 

4.2.3. Cel szczegółowy II.3. Aktywizacja mieszkańców oraz poprawa samoorganizacji i 

zarządzania na poziomie lokalnym 

Rozwój obszaru, na którym będzie wdrażana LSR wymaga wiele wiedzy, doświadczenia  

i umiejętności zwłaszcza od osób, które aktywnie będą się angażować w realizację LSR. 

Istnieje potrzeba rozwoju organizacyjnego samej LGD oraz budowania kapitału społecznego 

na terenie Pojezierza i lepszego wykorzystania jego potencjału. Osiąganie tego celu ma 

przyczyniać się do zapewnienia sprawnej i efektywnej pracy LGD, zwłaszcza Zarządu, Rady 

LGD i Biura LGD oraz doskonalenia zawodowego osób współpracujących przy realizacji 

LSR.  

Warunkiem udanego wdrożenia Strategii, a zwłaszcza jej innowacyjnych elementów, jest 

pobudzanie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz lepsze 

wykorzystanie jego zasobów. Konieczne jest, więc zwiększanie aktywności społeczności 

lokalnych i przezwyciężanie pojawiających się trudności lub niechęci do współpracy. Dlatego 

podejmowane muszą być różnorodne działania aktywizujące, informacyjne, promocyjne i 

szkoleniowe. Będą one organizowane przez LGD. 

Wskaźnik rezultatu zawarty w tabeli nr 19 

 

4.3. Przedsięwzięcia 

Stopniowe osiąganie powyższych celów będzie możliwe dzięki realizacji różnych 
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przedsięwzięć w obrębie poszczególnych działań programu Leader. Poniżej przedstawiono 

ich opis. 

 

4.3.1. Przedsięwzięcie I.1.1. „Energia ze źródeł odnawialnych” 

Przedsięwzięcie będzie realizować:  

 cel ogólny I. „Pobudzenie działalności gospodarczej na terenach wiejskich” 

 cel szczegółowy I.1. „Wdrożenie innowacji i nowych technologii oraz tworzenie 

pozarolniczych miejsc pracy”. 

Ponadto przedsięwzięcie to będzie również wpływać na osiąganie celu szczegółowego 

I.2. „Wprowadzenie produktów i usług podnoszących konkurencyjność obszarów 

wiejskich” i celu szczegółowego II.2. „Nowe inicjatywy zwiększające kapitał społeczny 

obszarów wiejskich” 

Wskaźnik rezultatu opisany w tabeli nr 19 

 Uzasadnienie - opis 

Malejąca opłacalność rolnictwa powoduje wyłączanie z produkcji rolnej ziemi  

o słabszej bonitacji. Wpływa to na pogorszenie sytuacji finansowej rolników. Dodatkowo 

sytuację rolników, a także innych mieszkańców Pojezierza Myśliborskiego pogarszają 

rosnące koszty energii.  

Realizacja tego przedsięwzięcia przyczynić się ma do poprawy sytuacji w rolnictwie 

Pojezierza Myśliborskiego oraz do dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię. 

Dodatkowym efektem będzie tworzenie wizerunku regionu, jako regionu prowadzącego 

gospodarkę proekologiczną będą działania obejmujące energetyczne wykorzystanie słomy, 

jako odpadu przy produkcji zbóż i rzepaku.  

 

Rosnące koszty energii oraz potrzeba jej oszczędzania skłaniają do szukania 

alternatywnych form jej pozyskiwania. Należy do nich energia słońca, coraz częściej 

wykorzystywana również w warunkach polskiego klimatu. Przedsięwzięcie ma służyć 

popularyzacji wykorzystania energii słonecznej poprzez uruchomienie modelowych instalacji 

w kilku gminach np. przy szkołach, świetlicach, domach kultury. Ich budowa i eksploatacja 

będzie jednym z elementów edukacji ekologicznej. Wspierane będą zarówno działania 

związane ze zbadaniem możliwości i opłacalności założenia instalacji modelowych, jak i 

przygotowaniem projektów technicznych, montażu modelowych instalacji, badaniu ich 

efektywności, szkoleniom oraz upowszechnieniu efektów tych działań. Oprócz prowadzonych 

upraw roślin na cele energetyczne, inwestycji w  kolektory słoneczne i ogniwa galwaniczne itp., 

planuje się prowadzenie usług związanych z propagowaniem i wdrażaniem działań związanych z 

energią odnawialną poprzez utworzenie Centrum Energii Odnawialnej Lidera Pojezierza. 

Obok bezpośredniego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wspierane będą 

działania pozwalające uzyskiwać dodatkowe dochody z edukacji związanych z 

wytwarzaniem, użytkowaniem i oszczędzaniem energii. Wspierane będą działania promujące 

różne formy oszczędzania energii oraz recykling.  
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 Grupy docelowe beneficjentów 

Rolnicy podejmujący działania związane z energią odnawialną, lokalni przedsiębiorcy 

zainteresowani inwestowaniem w turystykę, lub uruchamiający inicjatywy ukierunkowane na 

wytwarzanie, wykorzystywanie lub promowanie energii odnawialnej, samorządy i jednostki 

im podległe (np. domy kultury), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, 

mieszkańcy z obszaru wdrażania LSR. 

 

Wskaźnik produktu zawarty w tabeli nr 19 

 

4.3.2. Przedsięwzięcie I.1.2. „Rozwój e-społeczeństwa” 

 cel ogólny I. „Pobudzenie działalności gospodarczej na terenach wiejskich” 

Wskaźnik oddziaływania: 

o Powstanie do końca 2015 r. 36 nowych (lub powstałych na drodze różnicowania) 

podmiotów gospodarczych związanych z gospodarką opartą na wiedzy i emocjach na 

terenie działania LGD ( źródło: Urzędu Statystycznego w Szczecinie)  

 

 cel szczegółowy I.1. „Wdrożenie innowacji i nowych technologii oraz tworzenie 

pozarolniczych miejsc pracy”. 

Ponadto przedsięwzięcie to będzie również wpływać na osiąganie celu szczegółowego II.2. 

„Nowe inicjatywy zwiększające kapitał społeczny obszarów wiejskich” 

Wskaźnik rezultatu zawarty w tabeli nr 19 

 Uzasadnienie - opis 

Dostęp do Internetu jest jednym z warunków funkcjonowania w ramach gospodarki opartej na 

wiedzy. Z diagnozy i analizy SWOT wynika, że w większości miejscowości regionu są 

trudności z dostępem do Internetu.  

Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie tanich, opartych także na komunikacji radiowej, 

sposobów uzyskania dostępu do Internetu dla wszystkich mieszkańców regionu. 

Wykorzystane zostaną rozwiązania sprawdzone na obszarach wiejskich krajów rozwijających 

się. Należy dbać by parametry techniczne umożliwiały przesyłanie danych oraz dźwięku i 

obrazu. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie regionalnej telefonii, radia i telewizji. 

Powstanie sieć będąca bardzo ważnym elementem infrastruktury nowych czasów. Szeroko 

wykorzystywane technologie informatyczne i techniki komputerowe będą narzędziem 

polepszającym komunikację i integrację wewnątrz regionu oraz komunikację regionu z całym 

światem. Dzięki temu możliwe będzie rozwinięcie wielu przedsięwzięć gospodarczych. 

Umożliwi to również rozwój pracy na odległość i różnych form sprzedaży towarów i usług z 

regionu. W ramach przedsięwzięcia zakłada się również szersze wykorzystanie Internetu jako 

narzędzia służącego rolnikom (dostęp do informacji, zbyt, zakupy).  

Podniesieniem poziomu informatyzacji na terenie objętym LSR będzie służyć także do 

lepszego komunikowania się z innymi partnerstwami programu Leader+, polskimi i 

zagranicznymi, a także z organizacjami prowadzącymi podobne projekty.  
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E-learning, edukacja z wykorzystaniem Internetu, komputerów oraz takich nośników 

nowoczesnej technologii, jak CD-ROM czy DVD.  Proces kształcenia osób indywidualnych 

oraz całych zespołów.  

 

 Grupy docelowe beneficjentów 

Rolnicy, mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy z terenu objętego LSR podejmujący działania w 

kierunku rozpoczęcia lub rozwoju działalności gospodarczej dotyczącej usług z zakresu 

technologii oraz usług informatycznych i komputerowych, samorządy i jednostki im podległe 

(np. domy kultury), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe chcące 

podejmować działania na rzecz rozwoju regionalnej sieci teleinformatycznej. 

 

Wskaźnik produktu zawarty w tabeli nr 19:  

 

4.3.3. Przedsięwzięcie I.1.3. „Dywersyfikacja działalności gospodarczej na obszarach 

wiejskich z wykorzystaniem elementów innowacyjnych”. 

 

 cel ogólny I. „Pobudzenie działalności gospodarczej na terenach wiejskich” 

 cel szczegółowy I.1. „Wdrożenie innowacji i nowych technologii oraz tworzenie 

pozarolniczych miejsc pracy”. 

 

Wskaźnik rezultatu zawarty w tabeli nr 19: 

 Uzasadnienie - opis 

 Obecna sytuacja na rynku pracy na Pojezierzu Myśliborskim powoduje, iż 

zachodzi pilna potrzeba przyspieszania rozwoju sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw. Aby sytuacja materialna na wsi się ustabilizowała rolnicy muszą 

poszukiwać alternatywnych źródeł dochodu np. poprzez działalność pozarolniczą. 

Wzrost zatrudnienia pozarolniczego daje większe możliwości znalezienia pracy. 

Ożywienie rozwoju obszarów wiejskich uwarunkowane jest od pobudzania i 

kreowania przedsiębiorczości na nich co może być głównym czynnikiem wzrostu 

dochodów ludności wiejskiej, unowocześnienia warunków pracy oraz polepszenia 

jakości życia.   Przedsiębiorczość na wsi jest istotnym czynnikiem aktywizacji 

gospodarczej obszarów wiejskich co wpłynie na utworzenie nowych miejsc pracy 

poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej co zagwarantuje samozatrudnienie 

dla właściciela firmy jak również dla innych członków społeczności lokalnej. 

Wzrost zatrudnienia pozarolniczego spowoduje zróżnicowanie ofert pracy co 

przyczyni się do podwyższenia dochodów ludności oraz zmiany postrzegania wsi 

jako miejsca pracy i życia na poziomie.   

 

Działalność gospodarcza na obszarach wiejskich związana z zawartymi  w 

Lokalnej Strategii Rozwoju przedsięwzięciami wymusza na lokalnych 

przedsiębiorcach i rolnikach nowe spojrzenie na prowadzoną obecnie działalność. 
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Opisane działania w Lokalnej Strategii Rozwoju powodują, że istniejące podmioty 

gospodarcze rozszerzają zakres prowadzonej działalności. LSR również daje 

impuls do tworzenia nowych podmiotów gospodarczych. Na spotkaniach  i 

szkoleniach z różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, tworzeniu i 

rozwoju mikroprzedsiębiorstw uczestnicy wielokrotnie zwracali uwagę na 

możliwości uzyskania z ich strony dodatkowych dochodów oraz nowych miejsc 

pracy, jeżeli będą mogli skorzystać z możliwości zastosowania nowych 

technologii przez zakup maszyn i urządzeń. Możliwość ta wymusi innowacyjność 

przez co zwiększy się ich konkurencyjność na rynku podaży i towarów na 

obszarze Polski.       

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą operacje o charakterze 

innowacyjnym polegające min. na zakupie nowoczesnych maszyn, urządzeń i 

pojazdów w których zastosowano  innowacyjne technologie; budowa, remont lub 

wyposażenie obiektów z zastosowaniem innowacyjnych metod i technologii. 

Ważne jest również aby planowane do realizacji operacje generowały dodatkowe 

miejsca pracy, gdyż spowodowałoby to przeobrażenie się tradycyjnej wsi w wieś 

aktywną i nowoczesną.  

 Grupy docelowe beneficjentów 

Rolnicy, mikroprzedsiębiorcy oraz osoby mające w planach rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. 

 

Wskaźnik produktu zawarty w tabeli nr 19:  

 

4.3.4. Przedsięwzięcie I.2.1. „Rozwój agroturystyki” 

Przedsięwzięcie będzie realizować  

 cel ogólny I. „Pobudzenie działalności gospodarczej na terenach wiejskich” 

Wskaźniki oddziaływania: 

o Powstanie do końca 2015 r. 36 nowych (lub powstałych na drodze różnicowania) 

podmiotów gospodarczych związanych z gospodarką opartą na wiedzy i emocjach na 

terenie działania LGD ( źródło: Urzędu Statystycznego w Szczecinie)  

 

 cel szczegółowy I.2. „Wprowadzenie produktów i usług podnoszących 

konkurencyjność obszarów wiejskich”. 

Ponadto przedsięwzięcie to będzie również wpływać na osiąganie celu szczegółowego I.1. 

„Wdrażanie innowacji i nowych technologii oraz tworzenie pozarolniczych miejsc pracy”  i 

celu szczegółowego II.2. „Nowe inicjatywy zwiększające kapitał społeczny obszarów 

wiejskich” 

 

Wskaźniki rezultatu zawarty w tabeli nr 19: 
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 Uzasadnienie - opis 

W ostatnich dziesięcioleciach w zurbanizowanej Europie następuje stopniowy odwrót od 

spędzania urlopu w specjalnie przeznaczonych dla wczasowiczów obiektach, zakładach czy 

całych miejscowościach pozbawionych intymności i kontaktu z miejscową ludnością. 

Zmęczenie anonimowością życia oraz coraz większe docenianie roli aktywności fizycznej dla 

zdrowia sprawiają, że dawne tendencje do plażowania i relaksu zastępowane są chęcią 

czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu, poznawania nowych miejsc i ludzi, 

doświadczania nowych wrażeń. Rozwija się agroturystyka będąca przeciwstawieniem 

skomercjalizowanej turystyki masowej. Jest ona rodzajem turystyki wiejskiej i charakteryzuje 

się powiązaniem usług turystycznych z gospodarstwem rolnym. Turystom oferowane są 

usługi oparte na charakterystycznych dla regionu wiejskiego wartościach, które gospodarze  i 

społeczność rolnicza prowadzą i sprzedają (zakwaterowanie, częściowe lub całodniowe 

posiłki, atrakcje takie jak jazda konna, wędkowanie, żeglowanie, udział w pracach 

gospodarskich) w celu spełnienia potrzeb gości w zakresie relaksu i spędzenia wolnego czasu. 

Ponieważ gospodarstwa agroturystyczne prowadzone są na zasadach tzw. systemu 

gospodarczego, polegającego na tym, że podstawowe usługi i działania turystyczne są 

wykonywane siłami własnymi gospodarstw rolnych, jest więc to, uzupełniająca dochody 

gospodarstw rolnych, działalność uboczna w stosunku do działalności podstawowej, jaką jest 

rolnictwo i produkcja rolna.  

Przedsięwzięcie zakłada przygotowanie kilku gospodarstw agroturystycznych, które poza 

bieżącą działalnością powinny także prowadzić szkolenia dla rolników chcących rozpocząć 

tego typu działalność lub podobne szkolenia aktywizujące mieszkańców z obszaru LGD.  

Szkolenia te prowadzone będą z zastosowaniem metody uczenia się w działaniu. Przewiduje 

się także uruchomienie strony www gospodarstw agroturystycznych. W dalszej kolejności 

przygotowany zostanie wspólny system rezerwacji miejsc w gospodarstwach 

agroturystycznych Pojezierza. 

 

 Grupy docelowe beneficjentów 

Rolnicy podejmujący działania związane z rozwojem agroturystyki oraz lokalni 

przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w agroturystykę, na terenie objętym LSR, 

samorządy i jednostki im podległe (np. domy kultury), organizacje pozarządowe, kościoły i 

związki wyznaniowe, sołtysi i mieszkańcy z obszaru wdrażania LSR. 

 

 

Wskaźnik produktu zawarty w tabeli nr 19:  

 

4.3.5. Przedsięwzięcie I.2.2. „Specjalizacja miejscowości – wsie tematyczne” 

Przedsięwzięcie będzie realizować:  

 cel ogólny I. „Pobudzenie działalności gospodarczej na terenach wiejskich” 

Wskaźniki oddziaływania: 

http://www.e-agro.pl/katalog/katalog.html?strona=1&ws=&ca=&sk=&search=jazda%20konna&
http://www.e-agro.pl/katalog/katalog.html?strona=1&ws=&ca=&sk=&search=wędkowanie&


 50 

o Powstanie do końca 2015 r. 36 nowych (lub powstałych na drodze różnicowania) 

podmiotów gospodarczych związanych z gospodarką opartą na wiedzy i emocjach na 

terenie działania LGD ( źródło: Urzędu Statystycznego w Szczecinie)  

 

 cel szczegółowy I.2. „Wprowadzenie produktów i usług podnoszących 

konkurencyjność obszarów wiejskich”. 

Ponadto przedsięwzięcie to będzie również wpływać na osiąganie celu szczegółowego 

I.1.”Wdrożenie innowacji i nowych technologii oraz tworzenie pozarolniczych miejsc pracy” 

i celu szczegółowego II.2. „Nowe inicjatywy zwiększające kapitał społeczny obszarów 

wiejskich” 

Wskaźniki rezultatu zawarty w tabeli nr 19: 

 

 Uzasadnienie - opis 

Konkurencyjność regionów jest jedną z cech gospodarki globalnej. Miasta i wsie w coraz 

większym stopniu stają się graczami na rynku, coraz częściej zdane są także na siebie w 

tworzeniu miejsc pracy i źródeł dochodu. Jednym ze sposobów poprawy pozycji 

konkurencyjnej miejscowości jest specjalizacja w określonym rodzaju działań. Dzięki niej 

wsie i miasta stają się wyróżnialne, zdobywają klientów, budują swoją pozycję na rynku. 

Mieszkańcy takich miejscowości chętniej się do nich przyznają. Specjalizacja staje się 

podstawą pomysłów na działalność gospodarczą. Specjalizacja miejscowości powinna być 

dopasowana do obecnych trendów w gospodarce, wiązać się z wiedzą i emocjami. 

Znalezienie tematu rozwojowego dla konkretnej miejscowości pozwala skoncentrować się na 

tym, co najważniejsze, co najbardziej istotne. Dobry temat rozwojowy jest dla miejscowości 

tym, czym dla firmy jest jej unikalna propozycja sprzedaży. Jest posiadaniem tego, czego inni 

nie mają, a czego potrzebuje rynek. Dla określenia specjalizujących się miejscowości użyć 

można terminów: wioska tematyczna, miasto tematyczne.  

Większość miejscowości Pojezierza Myśliborskiego, w tym szczególnie wsi, została 

pozbawiona wielu dotychczasowych podstaw gospodarowania związanych głównie z 

rolnictwem i przemysłem.  

W związku z tym należy szukać dla nich możliwości zaistnienia w gospodarce opartej na 

wiedzy i poprawy pozycji konkurencyjnej. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się 

utworzenie podstaw specjalizacji przynajmniej czterech miejscowości z terenu objętego LSR. 

W trakcie realizacji II Schematu Programu Leader wybranych zostało wstępnie 11 wsi do 

dalszych prac nad określeniem i wdrożeniem ich specjalizacji: Jedlice (gmina Lipiny), 

Dziedzice (gmina Barlinek), Barnówko (gmina Dębno), Gudzisz lub Chwarszczany (gmina 

Boleszkowice), Rościn (gmina Myślibórz), Chłopowo lub Objezierze (gmina Krzęcin), 

Karsko (gmina Nowogródek Pomorski), Sarnik (gmina Pełczyce) Bierzwnik (gmina 

Bierzwnik), Chełm Dolny lub Gogolice (gmina Trzcińsko-Zdrój), Korytowo lub Zamęcin 

(Gmina Choszczno) oraz cała gmina Przelewice. Tematy specjalizacji zostaną wybrane na 

podstawie badań prowadzonych w poszczególnych miejscowościach.  

Ze wstępnych analiz wynika, że tematy specjalizacji mogą dotyczyć np. ciekawy układ 

kamienie (miejsca energii), kłusownictwa, wody, drzew, ciekawego wydarzenia 
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historycznego, obiektów historycznych, zainteresowań mieszkańców i ich pasji itp. 

Planuje się przekazanie doświadczeń w tworzeniu wiosek tematycznych innym partnerskimi 

LGD (np. Litwa VVG Kauno) a szczególnie w krajach sąsiadujących, gdzie tego typu 

operacje nie są realizowane. Doświadczenia i ideę tworzenia specjalizacji miejscowości 

planuje się w formie sympozjów poprzez prezentację na imprezach i uroczystościach 

organizowanych przez partnerów.  

 

 

Proces tworzenia specjalizacji miejscowości przebiegał będzie w trzech fazach.  

Faza pierwsza obejmie;  

a) promocję idei specjalizacji wśród mieszkańców zainteresowanych miejscowości,  

b) „warsztaty twórczości i wyobraźni” służące poszerzeniu horyzontów myślenia, krytycznej 

refleksji nad modelami myślowymi (schematami myślenia) a także integracji mieszkańców 

wsi – zadanie to realizowane będzie miedzy innymi z zadań aktywizujących w ramach 

„funkcjonowania”.  

c) wyjazdy studyjne przedstawicieli chcących specjalizować się miejscowości do istniejących 

już wiosek tematycznych, a także wybór tematów specjalizacji i badanie potencjału tych 

miejscowości,  

d) warsztaty specjalizacji wsi w trakcie których dokonana zostanie analiza zasobów 

poszczególnych miejscowości z uwzględnieniem ich znaczenia dla przyszłej specjalizacji 

e) organizacja imprez w przygotowujących się do specjalizacji miejscowościach, które będą 

praktycznym sprawdzianem możliwości organizacji działań składających się na konkretną 

specjalizację.  

W fazie drugiej utworzone zostaną przynajmniej dwie przykładowe miejscowości 

tematyczne. Faza ta poświęcona będzie także testowaniu skuteczności tej metody dla 

kreowania rozwoju lokalnego.  

Faza trzecia poświęcona będzie promocji i upowszechnianiu miejscowości tematycznych na 

terenie Pojezierza Myśliborskiego oraz poza nim.  

 

 Grupy docelowe beneficjentów 

Rolnicy i lokalni przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, z obszaru wdrażania LSR, 

podejmujący działania związane z uczestnictwem w tworzeniu i eksploatowaniu specjalizacji 

miejscowości, także samorządy i jednostki im podległe (np. domy kultury), kościoły i związki 

wyznaniowe oraz sołtysi i mieszkańcy z terenów specjalizujących się miejscowości. 

Wskaźnik produktu zawarty w tabeli nr 19: 

 

4.3.6. Przedsięwzięcie I.2.3. „Produkt regionalny i sprzedaż bezpośrednia” 

Przedsięwzięcie będzie realizować: 

 cel ogólny I. „Pobudzenie działalności gospodarczej na terenach wiejskich” 

Wskaźniki oddziaływania: 
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o Powstanie do końca 2015 r. 36 nowych (lub powstałych na drodze różnicowania) 

podmiotów gospodarczych związanych z gospodarką opartą na wiedzy i emocjach na 

terenie działania LGD ( źródło: Urzędu Statystycznego w Szczecinie)  

 

 cel szczegółowy I.2. „Wprowadzenie produktów i usług podnoszących 

konkurencyjność obszarów wiejskich” 

Ponadto przedsięwzięcie to będzie również wpływać na osiąganie celu szczegółowego I.1. 

„Wdrożenie innowacji i nowych technologii oraz tworzenie pozarolniczych miejsc pracy” 

 

 Uzasadnienie - opis 

Na skutek globalizacji gospodarki i umasowienia przetwórstwa oraz sprzedaży żywności,  

w handlu znajduje się coraz mniej produktów lokalnych. Ograniczenie przetwórstwa 

żywności w skali lokalnej i regionalnej prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na 

miejscowe surowce rolnicze, co wpływa z kolei na zmniejszenie się opłacalności rolnictwa i 

ograniczenie jego bioróżnorodności. Wyrób i certyfikacja produktów tradycyjnych i 

regionalnych to jeden ze sposobów na obronę małych gospodarstw i małych przetwórni w 

warunkach globalnej konkurencji na rynku lokalnym. Ponadto wytworzone już produkty 

lokalne z coraz większym trudem wchodzą na rynek. Jednocześnie turyści przybywający do 

regionu szukają wyrobów dla niego charakterystycznych. Wyjściem z tej sytuacji są różne 

formy sprzedaży bezpośredniej i organizowanie lokalnych targów i miejsc sprzedaży.  

Przedsięwzięcie poświęcone będzie zbadaniu możliwości wykreowania i promocji produktów 

regionalnych z Pojezierza Myśliborskiego oraz pomocy doradczej w tym zakresie. Obok 

zwykłych form sprzedaży produktów tradycyjnych i regionalnych podjęte zostaną działania  

w celu uruchomienia ich sprzedaży przez Internet. Tworzenie produktów regionalnych będzie 

dobrym podłożem do nawiązania współpracy z partnerstwami z Polski i innych krajów UE, 

które pracowały, bądź pracują nad tym zagadnieniem. W ramach przedsięwzięcia zostaną 

uruchomione przykładowe miejsca sprzedaży bezpośredniej przy gospodarstwach rolnych, 

agroturystycznych, eko-gospodarstwach.   

Ponieważ na terenie działania Stowarzyszenia „Lidera Pojezierza” mieszkają mniejszości 

narodowe (litewska, ukraińska, czeska, niemiecka) planuje się nawiązanie kontaktów z 

lokalnymi grupami działania w tych państwach, z których te mniejszości pochodzą. 

Rozpoczęcie współpracy na niwie lokalnych produktów jest wyjątkowo atrakcyjnym 

zadaniem. Wspólne operacje bazujące na potrawach regionalnych a realizujące wymianę 

doświadczeń,  uatrakcyjni ofertę gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów, restauracji o 

nowe potrawy, identyfikujące obszar innych LGD. Działania te będą  podstawą do rozwijania 

współpracy w innych dziedzinach życia.  

Zaplanowano również przeprowadzanie co roku konkursu na potrawę regionalna Lidera 

Pojezierza. Finał konkursu odbywać się będzie podczas Targów Inicjatyw Lokalnych i 

Awangardowych. Nagrodzone potrawy będą dalej promowane, w ramach możliwości 

finansowych stowarzyszenia, na targach regionalnych, ogólnopolskich czy 

międzynarodowych (np. Jarmark Jakubowy, Targi w Barzkowicach, Polagra w Poznaniu czy 

Targi w Berlinie czy Frankfurcie nad Odrą). 
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 Grupy docelowe beneficjentów 

Rolnicy podejmujący działania związane z uruchomieniem sprzedaży bezpośredniej swoich 

produktów lub związane z wykreowaniem produktu regionalnego, lokalni przedsiębiorcy 

zainteresowani wykreowaniem produktu regionalnego lub uruchomieniem sprzedaży 

bezpośredniej czy internetowej, samorządy i jednostki im podległe (np. domy kultury), 

organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, mieszkańcy z obszaru wdrażania 

LSR. 

Wskaźnik produktu zawarty w tabeli nr 19: 

 

4.3.7. Przedsięwzięcie II.1.1. „Trasy tematyczne” 

Przedsięwzięcie będzie realizować:  

 cel ogólny II. „Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu 

Myśliborskim” 

Wskaźniki oddziaływania: 

o Wzrost średnich dochodów na jednego mieszkańca o 2% do roku 2015 na obszarze 

LGD 

 

 cel szczegółowy II.1. „Lepsze wykorzystanie stanu zasobów przyrodniczych i 

kulturowych przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego wsi”. 

Ponadto przedsięwzięcie to będzie również wpływać na osiąganie celu szczegółowego „I.2 

„Wprowadzanie produktów i usług podnoszących konkurencyjność obszarów wiejskich”  i 

celu szczegółowego II.3. „Aktywizacja mieszkańców oraz poprawa samoorganizacji  

i zarządzania na poziomie lokalnym”.  

Wskaźniki rezultatu zawarty w tabeli nr 19. 

 

 Uzasadnienie - opis 

Znaczne zasoby naturalne Pojezierza Myśliborskiego nie są dotychczas odpowiednio 

wykorzystane. Jako produkty turystyczne, mogą one stanowić interesującą ofertę, ale tylko na 

skalę regionu. Nie posiadając atrakcji turystycznych na skalę europejską szansą dla Pojezierza 

jest odróżnienie się przez tworzenie unikatowej oferty: tworzenie produktów z zakresu 

gospodarki doznań, a konkretnie tworzenie tras tematycznych. Uwaga zwrócona będzie nie 

tylko na inwestowanie w infrastrukturę techniczną, ale także w wiedzę i umiejętności. Trasy 

będą nasycona emocjami i służyć będą edukacji. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się 

powstanie trzech tras tematycznych. W oparciu o propozycje tych tras biura turystyczne oraz 

instytucje zajmujące się organizacją turystyki będą mogły przygotowywać ofertę jako 

zróżnicowane (powiązane) produkty turystyczne, w której poszczególne trasy mogą być ze 

sobą powiązane w różny sposób. 
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1. Trasa tematyczna „Zakony Pojezierza Myśliborskiego” 

W historii regionu odegrały bardzo ważną rolę zakony cystersów, dominikanów, 

templariuszy, joannitów i krzyżaków. Także dzisiaj wiele tutejszych kościołów 

prowadzonych jest przez zakonników. Trasa (wg ekspertyzy opracowanej w trakcie realizacji 

schematu II Leadera) nie jest pomyślana jako ciągły szlak, to raczej zestaw punktów na mapie 

odpowiednio wizualizowanych w terenie. Trasa będzie łączyć miejsca ważne dla historii  

i teraźniejszości zakonów na tych ziemiach. Na trasie jest kilka miejscowości kluczowych, 

szczególnie ważnych z punktu atrakcyjności trasy: Chwarszczany (gm. Boleszkowice), 

Myślibórz (gm. Myślibórz), Lipiny (gm. Lipiny), Żuków (gm. Przelewice), Pełczyce (gm. 

Pełczyce), Żeńsko (gm. Krzęcin) oraz Bierzwnik (gm. Bierzwnik). 

Nie będzie to jednak trasa zwykłego typu, przeznaczona wyłącznie do zwiedzania, będzie ona 

odpowiednio zinterpretowana i wypełniona aktywnościami. Turyści (klienci) będą włączani do 

współtworzenia tych atrakcji, np. poprzez organizowanie imprez typu LARP (Live Action Role 

Playing). Ważnymi miejscami na trasie będą miejscowości szczególnie związane z historią 

zakonów: Pełczyce z klasztorem cysterek, Chwarszczany z komandorią templariuszy oraz 

klasztor pocysterski w Bierzwniku.  

Pierwsze cysterki pojawiły się w Pełczycach w 1282 roku. Prawdopodobnie zostały tu 

osadzone przez księżnę Matyldę, wdowę po księciu szczecińskim Barnimie I. 

Siostry po przybyciu na miejsce przyszłej fundacji rozpoczęły wznoszenie zabudowań 

claustrum nad brzegiem Jeziora Panieńskiego, po zachodniej stronie miasta. Klasztorny 

kościół był gotowy około 1290 roku, albowiem w lutym tegoż roku wydano dokument, w 

którym świątynię tę ustanowiono ośrodkiem pielgrzymkowym, nakazując odwiedzanie go i 

zachęcając do czynienia nadań i darowizn.  

(„Za odwiedzenie pełczyckiego kościoła klasztornego lub czynienie na jego rzecz darowizn 

przyznawano każdemu 40 dni odpustu”). 

Działania w pocysterskim klasztorze oraz dawnych zabudowaniach folwarcznych, którym 

grozić ruina, powinny objąć miedzy innymi zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Polskiej 

w Pełczycach (m.in. ustanowienie użytku ekologicznego, wokół którego powinna powstać 

ścieżka edukacyjna prowadząca dalej wokół grodziska, następnie do klasztoru Cysterek, 

stamtąd do młyna w pobliżu jez. Panieńskiego, lub ścieżką spacerową wokół jez. 

Panieńskiego), Historia wsi Chwarszczany (gmina Boleszkowice) wiąże się w głównej mierze 

z dziejami zakonów (templariuszy, joannitów, krzyżaków). Bogata historii tej miejscowości, 

może być ważnym czynnikiem rozwojowym. Jego odpowiednie wykorzystanie powinno 

przyczynić się do wprowadzenia mieszkańców Chwarszczan i okolicznych wsi do gospodarki 

opartej na wiedzy. Planowane zadania będą kontynuacją działań prowadzonych w tej 

miejscowości od kilku lat. Ich istotą jest połączenie pionierskich badań archeologicznych 

(jedynych w tej części Europy badań nad pozostałościami po templariuszach) z działaniami 

wykorzystującymi ich wyniki do renowacji unikalnych na europejską skalę malowideł z 

kaplicy w Chwarszczanach i wszechstronnej aktywizacji miejscowej społeczności. W ramach 

tego przedsięwzięcia powinna być rozbudowywana oferta turystyczno-edukacyjna. 

Obejmować ona powinna turnieje rycerskie, festiwale średniowiecznego rzemiosła, koncerty 

muzyki dawnej, plenerowe widowiska historyczne, konferencje popularnonaukowe i 

naukowe, Podstawowej ofercie Chwarszczan powinno towarzyszyć zaplecze w postaci bazy 
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gastronomicznej i noclegowej (ośrodek "Templum") oraz innych atrakcji np. ośrodka 

jeździeckiego, wypożyczalni rowerów, kajaków, miejsc do wędkowania, pola biwakowego. 

Planuje się przygotowanie oznakowań poprzez tablice informacyjne oraz foldery i pamiątki z 

komandorii.  

Klasztor pocysterski w Bierzwniku.  Zakonnicy do Bierzwnika mieli przybyć w  czerwcu 

1294 r. O wyborze miejsca na opactwo zdecydowała zapewne chęć aktywizacji gospodarczej 

tej bagnistej i zalesionej okolicy.  

Aktywność gospodarcza mnichów prowadziła do sporów z okolicznym rycerstwem, miastem 

Dobiegniewem i cysterkami z Recza. By podnieść użyteczność posiadanych gruntów cystersi 

osuszali teren, budowali kanały i wznosili tamy.  

Dominacja cystersów w regionie wyraziła się we wchodzeniu drobnego rycerstwa w 

zależność lenną, zabieganie o świadczenie usług, jak przemiał zboża w młynach. Bogata 

historia opactwa w Bierzwniku daje możliwość wykorzystania jej do organizowania różnego 

rodzaju wydarzeń związanych z klasztorami. Planuje się pomoc w organizowanym co roku 

przez gminę Bierzwnik imprezy pod nazwą „Trzy dni na szlaku cysterskim” oraz „Targach 

wyrobów klasztornych”. 

Dla urozmaicenia trasy „Zakony Pojezierza” zamierza się współpracować z organizatorami 

„Szlaku Cysterskiego”, który w części przechodzi przez obszar LGD.  

Ważną rolę na trasie „Zakony Pojezierza Myśliborskiego” odgrywać będą także kościoły – 

pełniona przez nie w średniowieczu rola ośrodków szerzących kulturę i oświatę oraz 

warownych miejsc obrony pokazywana będzie w nowym świetle, przez pryzmat gospodarki 

opartej na wiedzy. Wykorzystane zostaną doświadczenia niektórych kościołów i klasztorów, 

które otwierają się na współczesność oferując usługi ludziom biznesu, szukającym sposobu na 

wyciszenie się i refleksję nad swym życiem. Pojawić się mogą także inicjatywy związane z 

uruchomieniem produkcji artykułów nawiązujących do czasów, w których działali dawni 

zakonnicy (np. piwo wytwarzane na recepturach templariuszy w Chwarszczanach, piwo 

Zaczynaj w Lipianach, piwo panieńskie lub „Vater”, w Pełczycach i inne produkty piwne). 

Ponadto rozwijać się będzie również turystyka pielgrzymkowa związana głównie z 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu, planowanym uruchomienie odcinka 

„Szklaku Jakubowego” przebiegającego przez obszar Lidera Pojezierza, czy też z historią 

pielgrzymek z okresu działalności trzech zakonów; Cystersów, Joannitów i Templariuszy.     

 

Trasa tematyczna „Parki, drzewa, lasy” 

Na terenie Pojezierza Myśliborskiego jest wiele parków, które były kiedyś integralną częścią 

założeń parkowo - pałacowych. Większość z nich straciła pierwotną funkcję. Powoduje to ich 

postępującą dewastację. Przyczynia się do tego ubożenie mieszkańców wsi. Bywa, że parki 

traktowane są, jako miejsce pozyskiwania drewna i wysypiska śmieci. Osobnym problemem 

jest ograniczona liczba poziomów wykorzystywania drzew i lasów w gospodarce - orientacja 

na gospodarkę przemysłową, niewielkie wykorzystanie drzew, lasów i parków w ramach 

gospodarki wiedzy. 

Przedsięwzięcie zakłada twórcze i wielokierunkowe podejście do parków, drzew i lasów. 

Trasa powinna przebiegać przez przynajmniej jedną miejscowość w każdej z 12-u gmin.  
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W trakcie realizacji schematu II wskazanych zostało już 9 miejscowości: Żydowo (gm. 

Barlinek), Namyślin (gm. Boleszkowice), Dyszno (gm. Dębno), Mielęcin (gm. Krzęcin), 

Krasne (gm. Lipiny), Rościn (gm. Myślibórz), Karsko (gm. Nowogródek Pom.), Sarnik (gm. 

Pełczyce) i Przelewice. Głównym elementem tego projektu będzie Ogród Dendrologiczny w 

Przelewicach oraz sama wieś Przelewice, której specjalizacja powinna się łączyć z drzewami i 

ogrodami. Do obecnej listy należy dodać miejsca w gminach, które dołączyły do Lidera 

Pojezierza w kolejnym programowaniu. Gmina Bierzwnik z ciekawymi elementami trasy 

tematycznej jakimi są pozostałości po parkach oraz zabudowaniach dworskich i 

przydworskich, (niejednokrotnie same ruiny) np.  młyn w Górznie, parki dworskie w 

Bierzwniku i Zieleniewie oraz dwory w Zieleniewie i Kolsku.  

Wskazane miejscowości wydają się być najlepsze z punktu widzenia położenia w stosunku do 

głównych dróg, atrakcyjności znajdującego się w tej miejscowości parku, nakładów 

potrzebnych na jego rewitalizację, potencjalnej dostępności dla turystów oraz możliwości 

zorganizowania parkingów czy miejsc biwakowych dla turystów. 

Jednak szczegółowe wyznaczenie trasy tematycznej uzależniona będzie od aktywności 

mieszkańców oraz  zaproponowanych przez nich atrakcji turystycznych. Trasa wytyczona 

będzie po istniejących lub nowo powstałych szlakach turystycznych; pieszych, rowerowych, 

nordic walking, konnych, kajakowych. Przechodzić ma przez lub obok gospodarstw 

agroturystycznych, pensjonatów tak aby wykorzystywana była istniejąca baza noclegowa i 

żywieniowa.  

Zaproponowane miejscowości wytyczają szlak, biegnący przez prawie całe Pojezierze, 

łączący najważniejsze atrakcje przyrodnicze – parki, rezerwaty, pomniki przyrody, aleje, 

ciekawe fragmenty lasu. Podkreślić jednak należy jak wspomniano powyżej, że ostateczną 

decyzję, która miejscowość ostatecznie zostanie włączona jako element trasy, należy podjąć 

w oparciu o wiedzę na temat lokalnych liderów, aktywnie działających sołtysów, organizacji 

pozarządowych czy osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne.  

W ramach tego przedsięwzięcia przewiduje się działania związane z inwentaryzacją 

istniejących parków i opracowaniem oraz wdrożeniem koncepcji przystosowania ich do 

funkcji związanych z edukacją i turystyką. Przystosowanie parków do tych funkcji wymaga 

ich właściwego zagospodarowania. Dzięki temu staną się one na powrót miejscami 

publicznymi, w których organizowane będą festyny, koncerty, zajęcia dla turystów i gry 

dydaktyczne. 

Oprócz drzew i zasobów przyrody roślinnej warto zwrócić uwagę na mieszkańców obszarów 

leśnych. Dla urozmaicenia trasy tematycznej, zaplanowano wykonanie opisów mieszkańców 

lasów. Obszar zachodni Lidera Pojezierza, głównie gminy: Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, 

Trzcińsko Zdrój leżą w obszarze rzeki Warty i Odry. Unikatowe siedliska ptaków dają 

możliwość przekazania turystom materiałów opisujących bogaty ptasi świat. Na obszarze tej 

bogatej krainy – Warty i Odry funkcjonują Lokalne Grupy Działania, które wspólnie mogą 

opisać i wydać materiały w postaci albumu, map. 

 

 Grupy docelowe beneficjentów 

Rolnicy podejmujący działania związane z przygotowaniem i eksploatacją tras tematycznych, 

lokalni przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w turystykę, lub uruchamiający 
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inicjatywy ukierunkowane na eksploatację tras tematycznych, samorządy i jednostki im 

podległe (np. domy kultury), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, 

sołtysi i mieszkańcy miejscowości leżących na trasach tematycznych. 

 

Wskaźnik produktu zawarty w tabeli nr 19.  

4.3.8. Przedsięwzięcie II.1.2. „Woda” 

Przedsięwzięcie będzie realizować:  

 cel ogólny II. „Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu 

Myśliborskim” 

Wskaźniki oddziaływania: 

o Wzrost średnich dochodów na jednego mieszkańca o 2% do roku 2015 na obszarze 

LGD 

 

 cel szczegółowy II.1. „Lepsze wykorzystanie stanu zasobów przyrodniczych i 

kulturowych przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego wsi”. 

Ponadto przedsięwzięcie to będzie również wpływać na osiąganie celu szczegółowego I.2. 

„Wprowadzanie produktów i usług podnoszących konkurencyjność obszarów wiejskich”  

i celu szczegółowego II.2. „Nowe inicjatywy zwiększające kapitał społeczny obszarów 

wiejskich”.  

Wskaźniki rezultatu zawarty w tabeli nr 19. 

 Uzasadnienie - opis 

Zasoby wód powierzchniowych Pojezierza Myśliborskiego wykorzystywane są zbyt 

jednostronnie. Nie robi się użytku z dużego potencjału kulturowego wody. Oferta turystyki  i 

sportów wodnych na Pojezierzu ogranicza się do podstawowych i mało konkurencyjnych 

form. Przykładem zbyt ograniczonego postrzegania wartości zasobów naturalnych i 

kulturowych jest dotychczasowe nieznaczne tylko wykorzystanie gospodarcze rzeki Myśla, 

Płonia i Mała Ina którae użytkowane są jedynie przez elektrownie wodne i na spływy 

kajakowe. Mniejsze znaczenie przykłada się do historii rzeki i możliwości ich gospodarczego 

wykorzystania. 

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie, opartej na wiedzy i emocjach, zróżnicowanej  i 

atrakcyjnej oferty turystycznej  wykorzystującej szeroko rozumianą tematykę związaną  z 

wodą, od turystyki ogólnodostępnej po turystykę kwalifikowaną. Będzie ona ukierunkowana 

na przechodzenie od zwykłych form turystyki i rekreacji, które w przyszłości będą miały 

mniejsze znaczenie gospodarcze, do nowych, złożonych, nasyconych wiedzą i emocjami 

produktów. Powinny one łączyć różne „wodne” wątki (woda w naturze, gospodarce, kulturze, 

woda i życie człowieka, symbolika wody, zajęcia związane z wodą), zadziwiać i przyciągać 

zainteresowanie oraz promować region.  

Przedsięwzięcie będzie również promowało nowe formy uprawiania sportów wodnych.  

Planuje się rozpowszechnienie nowej idei wykorzystania emocji sportowych związanych z 

wodą (np. kajak polo, narty wodne, turystyka i sporty podwodne.). W ramach tego 
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przedsięwzięcia możliwe będzie tworzenie infrastruktury związanej z uprawianiem sportów 

wodnych tj. pomosty, wyznaczanie powierzchni „boisk wodnych”, mini trybun dla widzów, 

szatni dla zawodników, stanowisk na kajaki itp.  

Szczególnie ważnymi miejscami realizacji przedsięwzięcia będą rzeki Myśla, Płonia, Mała 

Ina, Drawa wraz z dopływami oraz najbardziej „wodne”, bo otoczone jeziorami, miasta 

regionu: Barlinek, Myślibórz, Lipiany, Pełczyce, Choszczno, Trzcińsko Zdrój, Dębno.  

Oferta związana z rzeką Myślą, nazywaną rzeką templariuszy, powinna być połączeniem 

spływów kajakowych z emocjami jakie daje obcowanie z naturą z poziomu wody z przeżywaniem, 

historii. Walorów przyrodniczych rzeki i jej otoczenia. Elementami edukacyjnymi 

dotyczącymi wody w ogóle oraz jej roli w przyrodzie i życiu człowieka.  

Na terenie Pojezierza działa kilka elektrowni wodnych. Ich dotychczasowa eksploatacja wiąże 

się w głównej mierze z produkcją energii elektrycznej. Nie przewiduje się też znacznego 

poszerzenia obecnej skali tej produkcji. Problemem jest tu zbyt jednostronne 

wykorzystywanie elektrowni wodnych i zwracanie za małej uwagi na wartośći historyczne, 

edukacyjne i wreszcie turystyczne elektrowni wodnych.  

Powinny powstać: folder  i strona WWW. 

Przedsięwzięcie może obejmować także inne operacje związane z wodą np. promocją 

wędkarstwa, ciekawych form turystyki wodnej i sportowej.  

Promocją unikatowych miejsc związanych z obszarem wodnym jak na przykład jezioro Chłop 

(woda w pierwszej klasie czystości).  

W obszarze działania Lidera Pojezierza znajdują się szlaki kajakowe. Wspomniana rzeka 

Mysla, rzeka Płonia, Mała Ina i zamykająca obszar od strony wschodniej rzeka Drawa. 

Planuje się dla polepszenia małej infrastruktury rzecznej, utworzenie miejsc biwakowych oraz 

wypożyczalni sprzętu pływającego. Zwiększenie  atrakcyjności akwenów i cieków wodnych 

obszaru LGD poprzez budowę nowych i remont istniejących obiektów infrastruktury wodnej 

(pomosty, wiaty dla turystów, miejsca biwakowe itp.).  

W ramach przedsięwzięcia planuje się działania związane również z promocją nie tylko 

walorów przyrodniczych ale również produktów związanych z wodą. Promocja spożywania 

ryb oraz wytwarzania z nich ciekawych produktów regionalnych daje pole do popisu dla 

KGW, gospodarstw agroturystycznych oraz innych producentów żywności z obszaru LGD. 

Produkt związany z woda to również produkty pochodzenia roślinnego. Tatarak to roślina, 

która daje wiele możliwości kulinarnych, od nalewek do piwa, od ciasta do chleba, 

uzupełnienie surówek  i wiele innych pomysłów do tej pory nam nie znanych.  Planuje się 

utworzenie produktu regionalnego na bazie tataraku.  

Sitowia, rdestnicy, wywłócznika, kwiaty grzybienia białego i grążela żółtego, moczarki 

kanadyjskiej, osoka aloesowata i wiele  innych może zostać  natchnieniem twórców 

ludowych.  

 

 Grupy docelowe beneficjentów 

Rolnicy podejmujący działania związane z szeroko rozumianym wykorzystywaniem 

potencjału kulturowego wody, lokalni przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem  w 
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turystykę, lub uruchamiający inne inicjatywy ukierunkowane na wykorzystywanie potencjału 

kulturowego wody, samorządy i jednostki im podległe (np. domy kultury), organizacje 

pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, mieszkańcy z obszaru wdrażania LSR. 

Wskaźnik produktu zawarty w tabeli nr 19.  

 

4.3.9. Przedsięwzięcie II.1.3. „Trasa turystyczno-rekreacyjna” 

Przedsięwzięcie będzie realizować:  

 cel ogólny II. „Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu 

Myśliborskim” 

Wskaźniki oddziaływania: 

o Wzrost średnich dochodów na jednego mieszkańca o 2% do roku 2015 na obszarze 

LGD 

 

 cel szczegółowy II.1. „Lepsze wykorzystanie stanu zasobów przyrodniczych i 

kulturowych przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego wsi”. 

Ponadto przedsięwzięcie to będzie również wpływać na osiąganie celu szczegółowego I.1. 

„Wdrożenie innowacji i nowych technologii oraz tworzenie pozarolniczych miejsc pracy”  i 

celu szczegółowego I.2. „Wprowadzenie produktów i usług podnoszących konkurencyjność 

obszarów wiejskich”.  

Wskaźniki rezultatu zawarta w tabeli nr 19. 

 

 Uzasadnienie - opis 

Na terenie Pojezierza Myśliborskiego brakuje infrastruktury do obsługi ruchu turystycznego. 

Jeżeli już taka jest, to zlokalizowana jest ona przy miastach i dotyczy przeważnie 

wypoczynku nad wodą.  

 

W realizacji tego przedsięwzięcia przewiduje się następujące etapy: 

1) Prace przygotowawcze (koncepcyjno-inwentaryzacyjne) 

o Przegląd stanu tras. 

o Zapoznanie się z doświadczeniami organizacji prowadzących trasy nordic walking 

oraz nawiązanie z nimi współpracy. 

o Wybranie odcinków, na których uruchomione będą trasy nordic walking 

o Opracowanie projektu trasy i jej powiązań z innymi trasami turystycznymi 

(rowerowymi, pieszymi, kajakowymi) 

2) Uruchomienie odcinków trasy Nordic Walking w każdej gminie obszaru LGD 

o Przygotowanie mapy i przewodnika po trasach oraz strony www tras nordic walking 

lub pod nazwą projektu 

o Oznakowanie, wyznaczenie oraz renowacja istniejących tras Nordic Walking  na 
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obszarze LGD Lider Pojezierza 

3) Promocja tras turystyczno-rekreacyjnych.  

o Wydanie materiałów promujących obszar LGD z  nowo wyznaczonymi i istniejącymi 

trasami NW oraz innymi trasami turystycznymi. 

o Utworzenie aplikacji mobilnej przewodnika turystycznego. 

o Utworzenie systemu wprowadzania danych (backend: strona www.turystykalgd.pl) i 

ich prezentacji danych na platformach mobilnych w 2 systemach - Android, IOS lub 

podobnymi. 

W niniejszym  przedsięwzięciu planowane jest utworzenie wiat turystycznych. Wiaty te maja 

spełniać kilka funkcji:  

1. informacyjną o całym obszarze lgd, zainstalowane będą miejsca gdzie umieszczane 

zostaną różnego rodzaju informatory promujące walory turystyczne obszaru, na tylnej 

ścianie ogólna informacja o programie Lider Pojezierza, na bocznych najlepsze 

operacje wykonane w ramach programu Leader 

2. miejscem odpoczynku dla turystów i mieszkańców.  

3. każda wiata będzie nawiązywała do trasy tematycznej, na której będzie się 

znajdować.  

 

 Grupy docelowe beneficjentów 

Rolnicy podejmujący działania związane z uruchamianymi trasami turystyczno-

rekreacyjnymi,  lokalni przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w turystykę  lub 

uruchamiający inicjatywy związane z uruchamianiem lub eksploatacją tras turystyczno-

rekreacyjnych,  samorządy i jednostki im podległe (np. domy kultury), organizacje 

pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, mieszkańcy z obszaru wdrażania LSR. 

 

Wskaźnik produktu zawarty w tabeli nr 19.  

 

4.3.10. Przedsięwzięcie II.2.1. „Gry Pojezierza” 

Przedsięwzięcie będzie realizować:  

 cel ogólny II. „Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu 

Myśliborskim” 

Wskaźniki oddziaływania: 

o Wzrost średnich dochodów na jednego mieszkańca o 2% do roku 2015 na obszarze 

LGD 

 

 cel szczegółowy II.2. „Nowe inicjatywy zwiększające kapitał społeczny obszarów 

wiejskich” 

Ponadto przedsięwzięcie to będzie również wpływać na osiąganie celu szczegółowego I.2. 

„Wprowadzenie produktów i usług podnoszących konkurencyjność obszarów wiejskich”  i 
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celu szczegółowego II.1. „Lepsze wykorzystanie stanu zasobów przyrodniczych  i 

kulturowych przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi”  

Wskaźniki rezultatu określone w tabeli nr 19: 

  

 Uzasadnienie - opis 

Na obszarze  działania „Lidera Pojezierza” zaplanowano różne atrakcje związane z trasami 

tematycznymi, specjalizacją miejscowości, informatyką, ciekawymi źródłami energii 

odnawialnej, ideą szeroko pojmowanej wody i w końcu co trafia „zawsze do serca” smaczne i 

zdrowe potrawy serwowane przez właścicieli gospodarstw agro lub eko-turystycznych.  

Warto to wszystko połączyć formą różnych gier powiązanych z wodą, parkami, lasem, 

dworkami, legendami. To wykorzystanie istniejącej i nowoutworzonej  małej infrastruktury. To 

idea mająca wspólne określenie, zwane „Grą Pojezierza”.  

Gra Pojezierza to  nie tylko ruch, aktywność, współzawodnictwo,  integracja, ale to również  

myśl, pomysł i innowacyjność.  

 

Gry terenowe to rodzaj gier rozgrywanych najczęściej w czasie rzeczywistym, do których 

wykorzystuje się teren, jego topografię oraz inne właściwości obszaru. Istnieje wiele rodzajów 

gier terenowych - zręcznościowe, siłowe, taktyczne, fabularne i RPG. Podstawową umiejętnością 

wymaganą od gracza jest dobra orientacja w terenie, umiejętność czytania mapy lub 

wykorzystania urządzeń GPS. 

Filozofia oferty oparta może być  na sztuce analitycznego myślenia wykorzystująca  ideą np.  

szachów.  Na obszarze Lidera Pojezierza planuje się powstanie kilku różnych gier związanych z 

wykorzystaniem umiejętności przewidywania działań partnerów biorących udział w grze.  

Realizacja tego przedsięwzięcia polegać będzie na przygotowaniu różnych form 

współzawodnictwa opartego na emocjach, które rozgrywane będą na całym terenie wdrażania 

LSR.  

Uczestnicy gier będą na terenie Pojezierza Myśliborskiego rozwiązywać zadania, poszukując 

kolejnych elementów utworzonej gry. Gra będzie realizowana na szlakach Nordic Walking, 

tradycyjnych pieszych, rowerowych, kajakowych.   

Wykorzystane mogą być  przy tym  różne znaczenia słów np. związanych z szachami, nazwami 

tras tematycznych, nazwami szlaków nordic  walking, wydarzeniami historycznymi, zabytkami, 

ciekawymi ludźmi, pasjami i hobby  mieszkańców. Nawiązywać się będzie również do różnych 

związanych z tymi słowami skojarzeń.  

Promocja i realizacja gier wodnych miedzy innymi takich jak . „Kajak polo”, narty wodne czy 

gra: poszukiwacze podwodnych skarbów itp.  

Wiele działań związanych z wodą będzie realizowana w oparciu o istniejące zasoby i 

umiejętności mieszkańców obszaru LGD. Będą to grupy zrzeszone w organizacje formalne i 

nieformalne ukierunkowane na zainteresowania swoich członków. Zainteresowania związane 

są z turystyka i sportem podwodnym (płetwonurkami), kajakami: sportowymi (kajak polo, 

kajakarstwo tzw. płaskie,) i turystycznymi (spływy kajakowe, spływy pontonowe) oraz 

żeglarstwo również sportowe i turystyczne. 
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Przykłady gier terenowych: podchody, selekcja, szukanie skarbu, manso, geocaching itp. 

Ten system „Gry Pojezierza” może zostać wykonana również  na przykładzie gry 

komputerowej quest.   

 

 Grupy docelowe beneficjentów 

Rolnicy podejmujący działania związane z zaangażowaniem się do udziału w realizacji, także 

zainteresowani tym lokalni przedsiębiorcy, samorządy  i jednostki im podległe (np. domy 

kultury), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, mieszkańcy z obszaru 

wdrażania LSR. 

Wskaźnik produktu opisany w tabeli nr 19. 

 

4.3.11. Przedsięwzięcie II.2.2. „Targi inicjatyw lokalnych i awangardowych - TILIA” 

Przedsięwzięcie będzie realizować:  

 cel ogólny II. „Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu 

Myśliborskim” 

Wskaźniki oddziaływania: 

o Wzrost średnich dochodów na jednego mieszkańca o 2% do roku 2015 na obszarze 

LGD 

 

 

 cel szczegółowy II.2. „Nowe inicjatywy zwiększające kapitał społeczny obszarów 

wiejskich”. 

Ponadto przedsięwzięcie to będzie również wpływać na osiąganie celu szczegółowego I.2. 

„Wprowadzenie produktów i usług podnoszących konkurencyjność obszarów wiejskich” i 

celu szczegółowego II.3. „Aktywizacja mieszkańców oraz poprawa samoorganizacji i 

zarządzania na poziomie lokalnym”.  

Wskaźniki rezultatu opisane w tabeli nr 19. 

 

 Uzasadnienie - opis 

Wyniki dotychczasowych różnych spotkań organizowanych w ramach I i II Schematu 

Pilotażowego Programu Leader+ na Pojezierzu Myśliborskim wskazują na potrzebę ich 

kontynuacji. Ważne jest także, aby pomiędzy instytucjami, organizacjami i ludźmi z 

Pojezierza Myśliborskiego dochodziło do wymiany doświadczeń, pogłębienia współpracy i 

tworzenia partnerstw. 

Cel ten powinna spełnić zwłaszcza doroczna impreza organizowana rotacyjnie (co roku w 

innej z 12 gmin) pozwalająca na zaprezentowanie nie tylko rocznego dorobku, ale też  

znalezienie partnerów dla wspólnych projektów. Podczas Targów zostaną  wypromowanie 

nowe pomysły i produkty i  znalezienie dla nich odbiorców. Będą one również spinać w jedną 

całość roczne osiągnięcia wszystkich podmiotów realizujących różne fragmenty Strategii.  

Podczas Targów prezentowane będą stoiska charakterystyczne dla gmin lub sołectw. Każda 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Podchody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Selekcja_(gra_terenowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szukanie_skarbu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Manzo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Geocaching
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TILIA będzie organizowana pod konkretnym tematem związanym z walorami 

przyrodniczymi, historycznymi czy kulturowymi, ale realizującymi elementy LSR. Stoiska 

partnerów Lidera Pojezierza maja nawiązywać do  tematu  przewodniego targów.  

Planuje się  połączone Targów, na przykład co 3 lata,  z seminariami i warsztatami na temat 

innowacji w rozwoju lokalnym oraz na temat przyszłości, następnego programowania.  

Wraz z rozwojem imprezy będą zapraszane na nią inne partnerstwa z programu Leader+, 

zarówno z Polski, jak i innych krajów Unii Europejskiej. Będą realizowane projekty 

współpracy jako dopełnienie oferty targowej. Dzięki temu stanie się ona forum wymiany 

doświadczeń i okazją do nawiązywania szerszej współpracy. Bedzie podstawą do 

powstawania nowych pomysłów i nowych wartości dodanych. 

Zintegrowanie uczestników biorących udział w TILIA  może nastąpić  poprzez wspólne 

biesiadowanie przy wielkim stole z kulinarnym poczęstunkiem przygotowanym przez 

specjalizujący się w swojej dziedzinie wystawców. 

 Grupy docelowe beneficjentów 

Lokalni przedsiębiorcy, samorządy i jednostki im podległe (np. domy kultury), organizacje 

pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, mieszkańcy z obszaru wdrażania LSR 

zainteresowani organizacją i przeprowadzeniem targów inicjatyw lokalnych i awangardowych 

-TILIA. 

 

Wskaźnik produktu opisane w tabeli nr 19.  

 

4.3.12. Przedsięwzięcie II.2.3. „Żyć bezpiecznie, aktywnie i zdrowo” 

Przedsięwzięcie będzie realizować:  

 cel ogólny II. „Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu 

Myśliborskim” 

Wskaźniki oddziaływania: 

o Wzrost średnich dochodów na jednego mieszkańca o 2% do roku 2015 na obszarze 

LGD 

 

 cel szczegółowy II.2. „Nowe inicjatywy zwiększające kapitał społeczny obszarów 

wiejskich”. 

Ponadto przedsięwzięcie to będzie również wpływać na osiąganie celu szczegółowego II.3. 

„Aktywizacja mieszkańców oraz poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie 

lokalnym”.  

Wskaźniki rezultatu opisany w tabeli nr 19. 

 

 Uzasadnienie - opis 

Najnowsza historia Pojezierza Myśliborskiego to czas wielu reform terytorialnych. Co 

kilkanaście lat zmieniały się granice gmin, powiatów i województw. Jest to jedna z przyczyn 

trudności z określeniem tożsamości tego regionu. Brakuje też imprez w skali regionu, 
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mających na celu integrację jego mieszkańców. Ponadto zmiana profilu gospodarki w 

regionie, planowane przejście do gospodarki opartej na wiedzy, wymaga zwrócenia 

szczególnej uwagi na bezpieczeństwo. Dotyczy to zarówno mieszkańców regionu, jak  

i turystów. Bezpieczeństwo stanowi bardzo ważny czynnik przyciągający do regionu. Jego 

niedostatek powoduje natomiast pogorszenie się standardów życia i zniechęca do korzystania 

z usług regionu. Potrzeba budowania szerokiego wsparcia dla realizacji celów Strategii 

Pojezierza Myśliborskiego wymusza konieczność organizacji imprez integrujących jego 

mieszkańców, sprzyjających tworzeniu się i wzmacnianiu lokalnej tożsamości, promowaniu, 

aktywnego i zdrowego stylu życia. Ze względu na to, że turystyka wpływa bezpośrednio  

i pośrednio na różne dziedziny gospodarki ważne jest także uświadomienie mieszkańcom 

regionu potrzeby wspólnego dbania o bezpieczeństwo własne i turystów.  

Szczególnie dotyczyć to będzie zagrożeń, które spotkać mogą gości przebywających na 

terenie LGD ale również mieszkańców obszaru.  Prowadzone będą szkolenia w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy i reagowania na sytuacje niebezpieczne. Przedsięwzięcie 

zakłada także możliwość realizacji na terenie wszystkich gmin objętych LSR różnorodnych 

imprez integrujących mieszkańców, wzmacniających tożsamość regionu, tematycznie 

nawiązujących do zagadnień bezpieczeństwa oraz aktywnego i zdrowego trybu życia, a 

związanych z hasłem „Woda, drzewo, myśl”.  

W ramach przedsięwzięcia planuje się zmodernizowanych, wyremontowanych lub 

zbudowanych obiektów infrastruktury związanej z aktywnym i bezpiecznym trybem życia. 

Dotyczy to  małej architektura np. place zabaw dla dzieci oraz infrastruktura turystyczna 

poprawiająca dostępność do oferty turystycznej lub polepszająca ofertę dla mieszkańców 

osiedli (tzw. blokowisk, domków jednorodzinnych) w postaci wiat integracyjnych z ławkami, 

grillami i urządzeniami dla dzieci.     

W tym przedsięwzięciu planuje się również wspólne spotkania związane z wymianą 

kulturalną i oświatową mieszkańców z obszaru działania Lidera Pojezierza a innymi 

partnerskimi  LGD w kraju i zagranicą. Planuje się promowanie kontaktów pomiędzy 

partnerami LGD w dziedzinie 1. kultury; zespołów folklorystycznych, rzemiosło ludowe,  

2. przyrodniczej: wymiana doświadczeń uprawy roślin rzadko spotykanych, pomiędzy 

ogrodami dendrologicznymi, 

3. oświatowych; wymiana młodzieży (z innych projektów niż PROW), wspólne warsztaty 

specjalistyczne (dziennikarskie – projekt współpracy). 

4. kulinaria; wymiana przepisów kulinarnych, wymiana doświadczeń z zakresu tworzenia 

produktów tradycyjnych i regionalnych, konkursy kulinarne.  

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wspólne zorganizowanie zawodów sportowych 

dla najmłodszych. Poprzez idee szlachetnego współzawodnictwa trafiając poprzez młode 

pokolenie, żaków i orlików do ich rodziców i dziadków wpaja się w społeczeństwie  aktywne 

metody spędzenia czasu wolnego.  

W ramach projektów współpracy zrealizowane zostaną Leaderowskie Igrzyska 

Zachodniopomorskiego. Podstawą LIZu będzie najbardziej popularne gry zespołowe; piłka 

nożna oraz siatkówka.  Zawody przeprowadzone zostaną w dwóch kategoriach wiekowych 

żaki i orliki. Wybór uczestników do udziału w LIZie  będą rozgrywki kwalifikacyjne (tylko 

piłka nożna). W rozgrywkach kwalifikujących będą brały udział dzieci zgłoszona przez 

szkoły, kluby sportowe działające na obszarze objętej LSR.  



 65 

W przedsięwzięciu nie zabraknie działań dla seniorów. Planowane są „Targi Seniorów”. W 

targach przedstawiona będzie oferta dla osób 50+ oraz zorganizowana będzie prezentacja 

osiągnięć mieszkańców mających duży bagaż doświadczeń i wiedzy. Na targach będą mogli 

przekazać część tej wiedzy innym partnerom biorącym udział w imprezie. Operacja 

planowana jest w ramach projektów współpracy. 

Innym pomysłem na aktywna formę rekreacji i integracji społeczności jest wyposażanie 

placów rekreacyjnych w urządzenia do ćwiczeń siłowych. W urządzenia przystosowane do 

użytkowania na zewnątrz.  

Kultura fizyczna na obszarach wiejskich oprócz szkolnych sal, boisk piłkarskich powinna 

zostać rozszerzona o specjalistyczną, indywidualną formę kształtowania swojej sylwetki. 

Mając na uwadze słynne powiedzenie w „Zdrowym ciele zdrowy duch” sukcesem będzie, aby 

na obszarach wiejskich oprócz typowych sportów zespołowych powstawały również zalążki 

sportu indywidualnego. Kulturystyka bowiem kształtuje sylwetkę ale również i charakter.   

 Grupy docelowe beneficjentów 

Rolnicy planujący przekwalifikowanie oraz lokalni przedsiębiorcy zainteresowani 

rozwijaniem inicjatywy ukierunkowanych na świadczenie usług podnoszących stan 

bezpieczeństwa cywilizacyjnego, samorządy i jednostki im podległe, organizacje 

pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, mieszkańcy z obszaru wdrażania LSR. 

Wskaźnik produktu opisane w tabeli nr 19: 

 

4.3.13. Przedsięwzięcie II.2.4. „Poprawa stanu technicznego i wyposażenia świetlic 

wiejskich oraz innych obiektów pełniących funkcje społeczne”. 

Przedsięwzięcie będzie realizować:  

 cel ogólny II. „Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu 

Myśliborskim” 

Wskaźniki oddziaływania: 

o Wzrost średnich dochodów na jednego mieszkańca o 2% do roku 2015 na obszarze 

LGD 

 

 cel szczegółowy II.2. „Nowe inicjatywy zwiększające kapitał społeczny obszarów 

wiejskich”. 

Ponadto przedsięwzięcie to będzie również wpływać na osiąganie celu szczegółowego II.3. 

„Aktywizacja mieszkańców oraz poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie 

lokalnym”.  

Wskaźniki rezultatu opisany w tabeli nr 19: 

 

 Uzasadnienie - opis 

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu uatrakcyjnienie wyglądu oraz poprawę 

stanu technicznego świetlic wiejskich a także innych obiektów pełniących ich 

funkcje. Świetlice wiejskie są to obiekty służące do spędzania czasu wolnego, 

rekreacji, rozwijania zainteresowań oraz integracji mieszkańców. Aby w pełni 
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spełniały swoje funkcje muszą być zadbane oraz dobrze wyposażone, gdyż tylko 

wtedy przyciągną lokalną społeczność. Brak czynnego zaangażowania 

mieszkańców, stowarzyszeń czy też fundacji w rozwój kulturalny jest blokadą do 

stworzenia zróżnicowanej oferty spędzania wolnego czasu co z kolei uniemożliwi 

integrację społeczną. W ramach przedsięwzięcia wspierane będą operacje 

polegające na wyposażeniu oraz remoncie połączonym z modernizacją świetlic 

wiejskich, które jako centra kultury przyczynią się do intensyfikacji działań na 

rzecz rozwoju kultury i edukacji na wsi.  

Ponadto planuje się drobne remonty obiektów sakralnych oraz przynależących do 

nich zabudowaniami, oczywiście po spełnieniu warunku wpisu do ewidencji 

zabytków. 

 Grupy docelowe beneficjentów 

                  Samorządy i jednostki im podległe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki  

wyznaniowe, mieszkańcy z obszaru wdrażania   

                  LSR. 

                  Wskaźnik produktu opisany w tabeli nr 19. 

 

4.3.14. Przedsięwzięcie II.3.1. „Aktywny, rozpoznawalny obszar Pojezierza 

Myśliborskiego” - nabywanie umiejętności i aktywizacja” 

Przedsięwzięcie będzie realizować:  

 cel ogólny II. „Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu 

Myśliborskim” 

Wskaźniki oddziaływania: 

o Wzrost średnich dochodów na jednego mieszkańca o 2% do roku 2015 na obszarze 

LGD 

 

 cel szczegółowy II.3. „Aktywizacja mieszkańców oraz poprawa samoorganizacji  

i zarządzania na poziomie lokalnym”. 

Ponadto przedsięwzięcie to będzie również wpływać na osiąganie wszystkich pozostałych 

celów szczegółowych.  

Wskaźniki rezultatu opisana w tabeli nr 19: 

 

 Uzasadnienie - opis 

To przedsięwzięcie będzie realizowane przez LGD w ramach osi 4 Leader – działanie  

„Funkcjonowanie  lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Dla 

pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSR Pojezierza 

Myśliborskiego oraz lepszego wykorzystania jego potencjału niezbędny jest rozwój  

i wzmacnianie samego LGD. Przedsięwzięcie ma wspomóc sprawne i efektywne działanie 

LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR. Podjęte zostaną 

różnorodne działania poprawiające organizację pracy Biura LGD oraz współpracujących na 
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rzecz realizacji LSR , organów. 

Ponadto dla zwiększania aktywności społeczności lokalnych i przezwyciężania trudności we 

współpracy przewiduje się w tym przedsięwzięciu prowadzenie różnorodnych działań 

aktywizujących, promocyjnych i szkoleniowych, a także kulturalnych integrujących 

mieszkańców. 

 Zadania realizowane przez LGD 

LGD będzie wykonywać różnorodne zadania towarzyszące i wspierające realizację Strategii 

w kilku obszarach.  

Realizacja badań i analiz dotyczących obszaru objętego LSR 

Podejmowane zadania będą dotyczyć zwłaszcza: 

– opracowanie koncepcji tras – inwentaryzacja zasobów (Nordic Walking., piesze 

szlaki, szlaki kajakowe, rowerowe, rowerowo- drezynowe. Szlaki łączące miejsca 

związane z trasami tematycznymi; „Parki, Drzewa, Lasy”, „Zakony Pojezierza”, 

wioskami tematycznymi. Szlaki powinny łączyć bazę turystyczną i noclegową obszaru 

LGD w tym gospodarstwa agroturystyczne. 

– określenia zapotrzebowania, rozlokowania, specjalizacji oraz systemu rezerwacji 

miejsc w gospodarstwach agroturystycznych,  

– zbadania możliwości wykreowania i promocji produktów regionalnych z Pojezierza 

Myśliborskiego,  

Informowania o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD 

Podejmowane zadania będą dotyczyć zwłaszcza informowania o: 

– planach utworzenia szlaku (trasy) turystyczno-rekreacyjno-edukacyjnego łączącego 

miejsca związane z trasami tematycznymi, wioską tematyczną,  

– przygotowanie, skład  i wydawanie gazety liderpojezierza.pl 

– możliwościach i zaletach gospodarstw ekologicznych i gospodarstw 

agroturystycznych, 

– tworzonych specjalizacjach miejscowości,  

– tworzonych trasach tematycznych,  

– organizacja konferencji podsumowujących działalność LGD,  

– zorganizowanie i wprowadzenie punktów konsultacyjnych w okresie naborów 

wniosków o przyznanie pomocy  

– zorganizowanie reklamy działań LGD w radiu i telewizji 

– przygotowaniach do wykreowania produktów regionalnych z Pojezierza 

Myśliborskiego, 

– możliwości wykorzystywania różnych aspektów związanych z energią odnawialną do 

lokalnego rozwoju turystyki,  

– tworzonym systemie rezerwacji miejsc w gospodarstwach agroturystycznych oraz 

pozyskiwania i recepcji turystów przez specjalizujące się miejscowości,  

– planach tworzenia i przebiegu tras tematycznych, 

 

Szkolenia pracowników LGD oraz członków Zarządu i Rady LGD 
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Podejmowane zadania będą dotyczyć zwłaszcza: 

– treści i sposobu realizacji LSR, 

– założeń i wymogów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

– oceny wniosków o dofinansowanie operacji, 

– prowadzenia ewaluacji LSR, 

– analizy i oceny wskaźników LSR, 

– prowadzenia programów współpracy, 

– organizacji i prowadzenia biura. 

– organizacja szkoleń dla konsultantów gminnych w okresie naborów wniosków o 

przyznanie pomocy. 

– organizacja szkoleń dla członków Rady LGD 

 

Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR, 

realizacją LSR oraz działalnością LGD 

Podejmowane zadania będą dotyczyć zwłaszcza: 

– tematyki energii odnawialnej, 

– przygotowania folderu i strona WWW dotyczących gospodarstw agroturystycznych,  

– propagowania idei specjalizacji wśród mieszkańców specjalizujących się 

miejscowości,  

– przygotowania mapy i przewodnika po trasach rekreacyjno – turystycznych oraz 

strony www trasy,  

– przygotowań do uruchomienia sprzedaży przez Internet produktów tradycyjnych  i 

regionalnych,  

– promocja koncepcji „Gier Pojezierza” 

– organizacji konkursu dla osób i podmiotów „obsługujących” realizujących „Gry 

Pojezierza” 

– targów inicjatyw lokalnych i awangardowych TILIA, 

– imprez, które podkreślą specyfikę regionu, będą aktywizować mieszkańców i 

przyciągną turystów. 

– organizacja imprez promocyjnych oraz konkursów na obszarze objętych LSR  

 

Aktywizowanie społeczności lokalnych 

Podejmowane zadania będą dotyczyć zwłaszcza: 

– szkolenia lokalnych liderów, 

– pomoc doradcza przy pisaniu wniosków o przyznanie pomocy, 

– pomoc doradcza i szkoleniowa w tworzeniu partnerstw lokalnych dla 

przygotowywania i wdrażania wspólnych operacji przez przedstawicieli trzech 

sektorów 
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– wspieranie logistyczne i informacyjno-promocyjne indywidualnych i zbiorowych 

działań lokalnych, 

– pomocy w pozyskiwaniu do współpracy ekspertów, doradców i animatorów 

– aktywizowanie społeczności lokalnych poprzez wspieranie działań aktywizujących  

i nabywanie umiejętności realizowanych w ramach partnerstwa. 

 

 

Wskaźnik produktu opisana w tabeli nr 19.  

 

Tabela 19.  

Zestawienie wskaźników realizacji celów i przedsięwzięć dla Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”: 
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Cel 

ogólny 

Wskaźnik 

oddziaływania 
Cel szczegółowe 

Wskaźniki 

rezultatu 
Przedsięwzięcia 

Wskaźniki produktu 
I.
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Powstanie do 

końca 2015 r. 

36 nowych 

(lub 

powstałych na 

drodze 

różnicowania) 

podmiotów 

gospodarczych 

związanych z 

gospodarką 

opartą na 

wiedzy i 

emocjach na 

terenie 

działania LGD 

( źródło: 

Urzędu 

Statystycznego 

w Szczecinie)  

 

1. Wdrożenie 

innowacji i 

nowych 

technologii 

oraz tworzenie 

pozarolniczych 

miejsc pracy 

Wskaźnik rezultatu nr 

1 

Wprowadzenie w 

przynajmniej 4 

obiektach 

innowacyjnych 

rozwiązań 

wykorzystujących 

energię ze źródeł 

odnawialnych, 

podjęcie działalności 

gospodarczej z tym 

związanej. 

 

 

 

 

Wskaźnik rezultatu nr  

2 

osiągnięcie na 

obszarze wdrażania 

LSR poziomu 

wykorzystywania 

I.1.1. Energia ze 

źródeł 

odnawialnych  

Wskaźnik produktu nr 1 

Wprowadzenie w okresie obowiązywania LSR w  4 

obiektach innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących 

energię ze źródeł odnawialnych  

Wskaźnik produktu nr 2 

Podjęcie  w okresie obowiązywania LSR  

działalności gospodarczej lub  działań związanych z 

rozwojem i udoskonaleniem produkcji  do 

wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych - 2 

do 2015 roku 

I.1.2. Rozwój  

e-społeczeństwa 

Wskaźnik produktu nr 1 

Ilość inicjatyw związanych z rozwojem e-

społeczeństwa; e-kultura, e-turystyka, e-historia, e-

region, itp. poprzez utworzonych stron internetowych 

związanych z LSR  -  4 do 2015 r.  

Wskaźnik produktu nr 2 

Punkty bezpośredniego korzystania mieszkańców i 

turystów z inicjatyw  e-społeczeństwa – info-kioski  

1 
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Cel 

ogólny 

Wskaźnik 

oddziaływania 
Cel szczegółowe 

Wskaźniki 

rezultatu 
Przedsięwzięcia 

Wskaźniki produktu 

Internetu przez 40% 

gospodarstw 

domowych do roku 

2015 

Wskaźnik produktu nr 3 

Ilość osób korzystających z przedsięwzięć z dziedziny 

e-społeczeństwa -  10 000 do  końca 2015 

Przedsięwzięcie 

1.1.3 

Dywersyfikacja 

działalności 

gospodarczej na 

obszarach 

wiejskich z 

wykorzystaniem 

elementów 

innowacyjnych 

Wskaźnik produktu nr 1 

Liczba podmiotów gospodarczych, które otrzymały 

wsparcie na operacje uznane za innowacyjne - 1 

Wskaźnik produktu nr 2 

Liczba utworzonych miejsc pracy w podmiotach 

gospodarczych, które otrzymały dofinansowanie - 4 

2. 

Wprowadzenie 

produktów i 

usług 

podnoszących 

konkurencyjn

ość obszarów 

wiejskich 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Utworzenie 

przynajmniej  2 

nowych 

gospodarstw 

agroturystycznych 

i eko-gospodarstw 

 

Wskaźnik rezultatu 

nr 2 

Doposażenie 6 

I.2.1. Rozwój 

agroturystyki 

Wskaźnik produktu nr 1 

Liczba osób korzystających do roku 2015 z oferty 

istniejących gospodarstw agroturystycznych na 

terenie LSR – osiągnie pułap 300 osób 

Wskaźnik produktu nr 2 

Liczba uczestników szkoleń o tematyce dotyczącej 

agroturystyki - 60 do 2015r. 

I.2.2. 

Specjalizacja 

miejscowości - 

Wskaźnik produktu nr 1 

Liczba uczestników na  imprezach  tematycznie 

nawiązujących do specjalizacji miejscowości - 60 do 

2015 roku 
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Cel 

ogólny 

Wskaźnik 

oddziaływania 
Cel szczegółowe 

Wskaźniki 

rezultatu 
Przedsięwzięcia 

Wskaźniki produktu 

istniejących  

gospodarstw 

agroturystycznych  

 

Wskaźnik rezultatu 

nr 3 

Wprowadzenie w 

okresie do roku 

2015 specjalizacji 

przynajmniej w  

dwóch 

miejscowościach. 

wsie tematyczne  Wskaźnik produktu nr 2 

Liczba utworzonych miejscowości tematycznych, 

liczba działań rozpoczynających wdrażanie 

specjalizacji miejscowości –  2   do 2015r. 

Wskaźnik produktu nr 3 

Liczba imprez związanych ze specjalizacją 

miejscowości - 4    do roku 2015 

I.2.3. Produkt 

regionalny i 

sprzedaż 

bezpośrednia 

 

Wskaźnik produktu nr 1 

Liczba klientów korzystających w ciągu roku z 

oferty sprzedaży bezpośredniej – 1500 (w tym za 

pomocą internetu) osób do 2015r. 

Wskaźnik produktu nr 2 

Liczba nowych miejsc sprzedaży bezpośredniej-  4 

(w tym sprzedaż internetowa)   do 2015r. 

Wskaźnik produktu nr 3 

Liczba produktów tradycyjnych lub regionalnych  - 2 

do 2015r. 
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Wzrost 

średnich 

dochodów na 

jednego 

mieszkańca o 

2% do roku 

2015 na 

1.Lepsze 

wykorzystanie 

stanu zasobów 

przyrodniczych 

i kulturowych 

przy 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Liczba nowych 

inicjatyw 

związanych z 

wykorzystywaniem 

II.1.1. Trasy 

tematyczne  

Wskaźnik produktu nr 1 

Liczba uczestników imprez organizowanych na 

trasach tematycznych – łącznie 750 osób do 2015r. 

Wskaźnik produktu nr 2 

Liczba działań organizacyjnych podjętych w celu 

przygotowania i korzystania z  tras – łącznie 12 do 

2015 roku 
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Cel 

ogólny 

Wskaźnik 

oddziaływania 
Cel szczegółowe 

Wskaźniki 

rezultatu 
Przedsięwzięcia 

Wskaźniki produktu 

obszarze LGD 

 

zachowaniu 

dziedzictwa 

kulturowego i 

przyrodniczego 

wsi 

potencjału 

kulturowego i 

przyrodniczego, 

których realizację 

rozpoczęto w 

latach 2009-2015 

przynajmniej 12 

Wskaźnik produktu nr 3 

Liczba utworzonych tras tematycznych –2 

 II.1.2. „Woda”  
Wskaźnik produktu nr 1 

Liczba osób korzystających z nowych wodnych imprez 

i atrakcji wprowadzonych na terenie wdrażania LSR –

250 do roku 2015 

Wskaźnik produktu nr 2 

Liczba zorganizowanych imprez wykorzystujących 

potencjał kulturowy wody – od roku 2011 - 10 do 

2015 roku 

Wskaźnik produktu nr 3 

Liczba utworzonych obiektów infrastruktury 

umiejscowionych przy akwenach i ciekach wodnych – 

6 szt. 

II.1.3. Trasy 

turystyczno-

rekreacyjne 

(ścieżki Nordic 

Walking, 

rowerowe, 

piesze)  

 

Wskaźnik produktu nr 1 

Liczba podmiotów włączających się w przygotowanie i 

uruchamianie kolejnych elementów trasy – łącznie 12 

do 2015r. 

Wskaźnik produktu nr 2 

Liczba gotowych elementów służących do 

uruchomienia trasy: opracowań dokumentacyjnych, 

projektowych  lub elementów technicznych - 9 do 

2015r.   
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Cel 

ogólny 

Wskaźnik 

oddziaływania 
Cel szczegółowe 

Wskaźniki 

rezultatu 
Przedsięwzięcia 

Wskaźniki produktu 

 Wskaźnik produktu nr 3 

Długość uruchomionej tras turystyczno – 

rekreacyjnych  –  80 km do 2015r. 

 

2. Nowe 

inicjatywy 

zwiększające 

kapitał 

społeczny 

obszarów 

wiejskich 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Liczba nowych 

inicjatyw 

służących 

rozwojowi 

kapitału 

społecznego 

zrealizowanych w 

latach 2009-2015 

przynajmniej 14 

II.2.1. „Gry 

Pojezierza”  

Wskaźnik produktu nr 1 

Liczba osób korzystających w ciągu roku z „Gier 

Pojezierza” – 80 osób do 2015 roku.  

Wskaźnik produktu nr 2 

Liczba gotowych elementów gry pojezierza – 1 szt. 

do roku 2015 

II.2.2. Targi 

inicjatyw 

lokalnych i 

awangardowych 

- TILIA 

Wskaźnik produktu nr 1 

Liczba odwiedzających targi TILiA - 1600 osób od 

2010 roku do 2015 roku  

Wskaźnik produktu nr 2 

Liczba zorganizowanych imprez targowych TILiA – 

1 impreza rocznie. 

Wskaźnik produktu nr 3 

Liczba wystawców na targach w kolejnych latach –

12 do 2015r. 
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Cel 

ogólny 

Wskaźnik 

oddziaływania 
Cel szczegółowe 

Wskaźniki 

rezultatu 
Przedsięwzięcia 

Wskaźniki produktu 

II.2.3. „Żyć 

bezpiecznie, 

aktywnie i 

zdrowo” 

Wskaźnik produktu nr 1 

Wyniki badań opinii mieszkańców i turystów na temat 

możliwości prowadzenia zdrowego, aktywnego stylu 

życia na obszarze LSR – 50% pozytywnych odpowiedzi 

w ankietach od roku 2014 

 Wskaźnik produktu nr 2 

Liczba obiektów infrastruktury sportowej/rekreacyjnej 

zmodernizowanych/wyremontowanych/zbudowanych 

do końca 2015r. – 9 szt 

 

Załącznik nr 3 

Liczba obiektów infrastruktury związanej z aktywnym 

i bezpiecznym trybem życia – mała architektura i 

infrastruktura turystyczna   

zmodernizowanych/wyremontowanych/zbudowanych 

do końca 2015r.  – 35 szt. 

Wskaźnik produktu nr 4 

Liczba zorganizowanych imprez tematycznie 

nawiązujących do zagadnień bezpieczeństwa oraz 

aktywnego i zdrowego trybu życia 10 do 2015 roku  

Wskaźnik nr 5 

Liczba uczestników imprez  tematycznie 

nawiązujących do zagadnień bezpieczeństwa oraz 

aktywnego i zdrowego trybu życia do 2015r. - 500 
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Cel 

ogólny 

Wskaźnik 

oddziaływania 
Cel szczegółowe 

Wskaźniki 

rezultatu 
Przedsięwzięcia 

Wskaźniki produktu 

Wskaźnik produktu nr 6 

Liczba przedsięwzięć przyczyniających się do 

integracji lokalnej społeczności  i/lub nabywania 

nowych umiejętności – 7 

Wskaźnik produktu nr 7 

Liczba ciągów spacerowych zbudowanych / 

wyremontowanych / zmodyfikowanych do 2015 r. – 2 

szt. 

 Wskaźnik produktu nr 8 

Łączna powierzchnia ciągów spacerowych 

zbudowanych / wyremontowanych / 

zmodernizowanych  do 2015 r. np. chodniki - 3535,3  

m kw.   

II.2.4 

Poprawa stanu 

technicznego i 

wyposażenia 

świetlic 

wiejskich oraz 

innych obiektów 

pełniących 

funkcje 

społeczne. 

Wskaźnik produktu nr 1 

Liczba wyremontowanych; świetlic wiejskich, innych 

obiektów pełniących funkcje społeczne – 7  

Wskaźnik produktu nr 2 

Ilość doposażonych świetlic wiejskich -  4 
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Cel 

ogólny 

Wskaźnik 

oddziaływania 
Cel szczegółowe 

Wskaźniki 

rezultatu 
Przedsięwzięcia 

Wskaźniki produktu 

3. Aktywizacja 

mieszkańców 

oraz poprawa 

samoorganizac

ji i 

zarządzania na 

poziomie 

lokalnym 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Liczba inicjatyw 

aktywizujących 

lokalną 

społeczność 

(imprez, 

wydarzeń, 

szkoleń, targów 

i innych 

podobnych) 

realizowanych 

przez 

organizacje 

pozarządowe 

lub przy ich 

współpracy do 

roku 2015 - 

min.  50 

II.3.1 

„Aktywny, 

rozpoznawal

ny obszar 

Pojezierza 

Myśliborskie

go” - 

nabywanie 

umiejętności 

i aktywizacja  

Wskaźnik produktu nr 1 

Liczba umów o dofinansowanie operacji podpisanych 

przez różne podmioty z terenu objętego LSR – 120 do 

roku 2015 

Wskaźnik produktu nr 2 

Liczba przeprowadzonych szkoleń dla pracowników 

i członków LGD do końca 2015r. -  10 

 

Wskaźnik produktu nr 3 

Liczba przeprowadzonych w roku działań 

aktywizujących i promocyjnych dla mieszkańców i 

podmiotów z terenu objętego LSR -  50 do roku 

2015 
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4.4. Projekty współpracy  

W celu podniesienia skuteczności realizacji Strategii oraz zdobywania dodatkowej 

wiedzy, nowych doświadczeń i umiejętności przez członków LGD oraz wykonawców 

niektórych operacji zakłada się przygotowanie i wykonywanie projektów współpracy. 

Szczegółowe zaplanowanie i przygotowanie tych projektów rozpocznie się, gdy 

doświadczenia z realizacji rozpoczętych już operacji pozwolą na precyzyjne określenie 

zakresu potrzeb i najbardziej pożądanych partnerów posiadających doświadczenia  

w najistotniejszych dla Strategii obszarach tematycznych. Takie podejście do korzystania  

z projektów współpracy pozwoli podnieść ich efektywność. Przewiduje się nawiązywanie 

współpracy i wymianę doświadczeń z partnerami realizującymi projekty rozwojowe obszarów 

wiejskich w innych regionach kraju i za granicą. Projekty współpracy będą realizowane przez 

partnerstwa kilku organizacji, w tym z tymi z którymi podpisano już porozumienia o 

współpracy. Umożliwi to znajdowanie rozwiązania problemu interesującego LGD poprzez 

wielostronne podejście z wykorzystaniem różnorodnych doświadczeń wszystkich partnerów. 

Projekty współpracy będą służyć wspieraniu realizacji przedsięwzięć zawartych w 

Strategii.  

5. MISJA LGD 

Lokalna Grupa Działania obejmuje swoją aktywnością teren gmin, z których 

większość leży na Pojezierzu Myśliborskim. Jest to obszar bardzo atrakcyjny przyrodniczo  

i kulturowo: lesisty i jeziorny, z bogatym dziedzictwem historycznym i interesującą 

społecznością lokalną o różnorodnym pochodzeniu. Obszar położony jest stosunkowo 

niedaleko trzech dużych aglomeracji: szczecińskiej, berlińskiej i poznańskiej, dla których 

stanowić może interesujące zaplecze turystyczne i rekreacyjne.  

Zasoby przyrodnicze i kulturowe Pojezierza Myśliborskiego są wielką wartością – o 

ich wyjątkowości zadecyduje jednak innowacyjność i pomysłowość ich wykorzystania. Las, 

jezioro, rzeka, zabytki przyrodnicze i architektoniczne, pamięć o związanych z miejscem 

postaciach i wydarzeniach są znakomitym punktem wyjścia dla różnorodnych przedsięwzięć 

gospodarczych i kulturowych. Aby jednak społeczność lokalna mogła efektywnie 

wykorzystać swoje zasoby, konieczne jest uruchomienie i stałe wzmacnianie procesu ciągłego 

uczenia się, oparcia posiadanych walorów rozwojowych na osiągnięciach współczesnej 

wiedzy, tworzenie miejsc pracy poza tradycyjnym rolnictwem. Podnieść trzeba jakość 

edukacji młodzieży, poszerzać możliwości edukacji ustawicznej dorosłych, tworzyć miejsca 

pracy poza rolnictwem, stwarzać możliwość szybkiego wiązania efektów uczenia się z 

podnoszeniem intensywności działań społecznych, kulturowych i gospodarczych, a w końcu 

podnoszeniem jakości życia.  

Intensywna edukacja i stworzenie innowacyjnej oferty rozwojowej, opartej o 

nowoczesny know-how a wykorzystującej emocje, umożliwi przejście od gospodarki opartej 

na przemyśle i rolnictwie do gospodarki opartej na wiedzy oraz zaistnienie lokalnej 

społeczności w społeczeństwie informacyjnym. W uruchamianiu i podtrzymywaniu tego 

procesu widzi swoje zadanie Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, 
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która tak określa swoją misję:  

 

Przekształcenie Pojezierza Myśliborskiego w region uczący się, 

wykorzystujący w sposób innowacyjny zasoby naturalne i kulturowe dla 

rozwijania gospodarki opartej na wiedzy 

 

6. SPÓJNOŚĆ SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR  

Cele ogólne i szczegółowe zostały wybrane w oparciu o analizę SWOT, przeprowadzoną 

metodami interaktywnymi w trakcie szeregu warsztatów zrealizowanych na obszarze LGD. 

Uczestniczyli w nich przedstawiciele gmin, firm oraz organizacji pozarządowych. W każdym 

z warsztatów uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Wśród mocnych stron obszaru wymieniono 

przede wszystkim walory przyrodnicze i kulturowe obszaru, paradoksalnie także to, że brak 

inwestycji w poprzednich latach pozwoli na realizację obecnie działań spójnych na 

niezdewastowanym terenie. Z kolei w szansach zwrócono uwagę na otwierające się 

możliwości zdobywania funduszy na oddolną realizację ambitnych zamierzeń, a także 

zwiększającą się dostępność obszaru dla mieszkańców okolicznych aglomeracji połączoną z 

rosnącym zainteresowaniem przez nich turystyką i odpoczynkiem weekendowym. Wskazano 

także na słabe strony i zagrożenia – zwrócono uwagę na słabość kapitału społecznego, 

niewielką aktywność, zaradność i pomysłowość mieszkańców małych miejscowości, wreszcie 

słabości infrastruktury technicznej – tu podkreślano przede wszystkim słaby dostęp do 

najnowocześniejszych źródeł informacji oraz niespójność pomiędzy urodą miejsca  

i niedostatecznym rozwojem infrastruktury turystycznej.  

Taka ocena jest zgodna z opisem obszaru dokonanym przez ekspertów i podsumowanym w 

opisie specyfiki obszaru (zob. rozdz. 2.4). Fascynujący przyrodniczo i kulturowo teren 

zamieszkany jest przez słabo zintegrowaną społeczność lokalną, obecnie niepotrafiącą w pełni 

wykorzystać posiadanego kapitału, ale otwartą na nowe wyzwania i możliwości. Dlatego 

właśnie wybrane cele ogólne (I. „Pobudzenie działalności gospodarczej na terenach 

wiejskich” oraz II. „Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu 

Myśliborskim”) realizowane są poprzez cele szczegółowe inspirujące przedsięwzięcia 

nastawione z jednej strony na budowanie zróżnicowanej oferty turystycznej, z drugiej na 

kształcenie i aktywizowanie mieszkańców tak, by tę ofertę mogli przygotować, obsłużyć  

i czerpać z tego korzyści. Na tworzenie nowych produktów turystycznych nastawione są cele 

szczegółowe I.2., II.1. oraz II.2. i związane z nimi przedsięwzięcia, zaś cele I.1. oraz II.3 na 

kształcenie oraz integrowanie społeczności lokalnych.  

Osiągnięcie celów LSR będzie możliwe dzięki „wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” 

– jak formułuje to ustawa z 7 marca 2007. Szczegółowe cele LSR I.1., I.2., II.1., II.2., II.3. 

będą realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 21, natomiast cel 

szczegółowy II.3 w ramach wskazanego w art. 5 ust.1 pkt 23. W ramach Strategii realizowane 

będą także projekty współpracy (zob. art. 5 ust.1 pkt 22 Ustawy) – informacja o tym znajduje 

się w rozdziale 4.4. niniejszej LSR.  
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7. UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA 

PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LSR  

Zintegrowane podejście dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR realizowane jest w 

trzech wymiarach: 

1. Wymiar pierwszy dotyczy związków między podmiotami z różnych sektorów 

uczestniczącymi w realizacji wspólnych przedsięwzięć. W zasadzie każde z 

zaplanowanych czternastu przedsięwzięć będzie realizowane wspólnie przez 

przedstawicieli trzech sektorów (publicznego, społecznego i gospodarczego). W 

naborach organizowanych przez LGD uczestniczyć będą instytucje, organizacje i 

osoby fizyczne reprezentujące wszystkie trzy sektory, a nad spójnością realizowanych 

operacji czuwać będzie Zarząd LGD. Zakłada się, że optymalnym rozwiązaniem przy 

projektowaniu operacji i składaniu wniosków o dotacje będzie tworzenie partnerstw 

przez przedstawicieli trzech sektorów. W kryteriach lokalnych przyjęto, że w 

naborach wysoko punktowana będzie partnerska droga przygotowywania i realizacji 

projektów (patrz p.9.3). Istotnym elementem działalności szkoleniowej inspirowanej i 

realizowanej przez LGD będzie tematyka tworzenia partnerstw i realizowania operacji 

w partnerstwie (zob. przedsięwzięcie II.3.1.). Szczególnie zintegrowany charakter ma 

przedsięwzięcie II.2.2. – Targi inicjatyw lokalnych i awangardowych TILiA. Targi 

każdego roku odbywać się będą w innym miejscu, a ich organizatorem każdorazowo 

będzie inny podmiot wyłoniony w konkursie. Na targach swoje dokonania 

prezentować będą wszystkie podmioty współuczestniczące w realizacji LSR, a jeden z 

głównych celów targów sprowadza się do tworzenia partnerstw, także 

międzysektorowych.  

2. Wymiar drugi dotyczy związków pomiędzy różnymi sektorami gospodarki 

zaangażowanymi w realizację wspólnego przedsięwzięcia w ramach LSR. Związki te 

są niezbędne dla realizacji przedsięwzięć w rozumieniu niniejszej LSR. Jest to 

czytelne już w zapisie misji LGD: „Przekształcenie Pojezierza Myśliborskiego w 

region uczący się, wykorzystujący w sposób innowacyjny zasoby naturalne  

i kulturowe dla rozwijania gospodarki opartej na wiedzy”. Oznacza to, że w każdym 

przedsięwzięciu reprezentowany będzie musiał być sektor usług (zwłaszcza edukacja, 

obsługa turystyki), natomiast swoistą bazą dla podejmowanych operacji będą firmy i 

gospodarstwa reprezentujące sektor przemysłu i przetwórstwa oraz sektor rolnictwa i 

leśnictwa. Dobrym przykładem dla tak zintegrowanego podejścia są przedsięwzięcie 

I.1.1. „Energia ze źródeł odnawialnych”, w którym ekologiczne produkowanie energii 

połączone będzie z edukacją i turystyką – elektrownie wodne czy wiatrowe będą 

składnikiem szlaku turystycznego, a ich właściciele będą przygotowani do 

przyjmowania i informowania turystów, także wycieczek szkolnych. Przedsięwzięcie 

I.2.1. „Rozwój agroturystyki” automatycznie wiąże sektor rolniczy z turystycznym, 

dodać natomiast należy, że gospodarstwa te tworzone będą przede wszystkim na 

trasach tematycznych, na których połączenie sektora rolniczego i leśnego z sektorem 

turystycznym i edukacyjnym jest oczywiste.  
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3. Wymiar trzeci wiąże się z jednoczesnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych  

i kulturowych w każdym przedsięwzięciu. Ideowym fundamentem niniejszej LSR jest 

zrównoważone podejście do wszelkich przedsięwzięć. Wspaniała przyroda i dorobek 

kulturowy obszaru otoczone być muszą ogromnym szacunkiem i wykorzystane  

w sposób dający nadzieję na możliwość cieszenia się nimi jeszcze przez wiele 

pokoleń. To zrównoważone podejście możliwe do zastosowania jest tylko wówczas, 

jeśli zasoby naturalne i kulturowe wykorzystywać się będzie w sposób zintegrowany. 

Podejście zintegrowane w tym wymiarze dotyczy wszystkich przedsięwzięć, na plan 

pierwszy wysuwa się natomiast przede wszystkim w przedsięwzięciach I.2.2. 

„Specjalizacja miejscowości – wsie tematyczne”, I.2.3 „Produkt regionalny i sprzedaż 

bezpośrednia”, II.1.1. „Trasy tematyczne”, II.1.2. „Woda”, II.1.3. ”Trasy turystyczno-

rekreacyjne”, II.2.1. „Gry Pojezierza” 

Grupami docelowymi wszystkich przedsięwzięć są podmioty z sektora publicznego, 

społecznego i gospodarczego, w tym ze wszystkich sektorów gospodarki (rolnictwo, 

leśnictwo, przetwórstwo, przemysł, usługi). 

 

 

8. UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA 

PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LSR 

Kierunek rozwoju, który wyznacza dla Pojezierza Myśliborskiego LSR jest oparty na 

innowacyjnym widzeniu możliwości rozwoju obszarów wiejskich. Opis tego kierunku 

zamyka zawarta w tytule LSR triada słów Woda-Drzewo-Myśl. Pierwsze dwa jej słowa 

Woda-Drzewo są wynikiem określonych w analizie SWOT znacznych walorów 

przyrodniczych (bogate zasoby lasów i wód powierzchniowych) tego obszaru, które powinny 

być wykorzystane dla rozwoju. Trzecie słowo Myśl, wskazuje na konieczność spożytkowania 

tych właśnie mocnych stron regionu, ale też jego bogatego dziedzictwa kulturowego, poprzez 

zrobienie użytku z wiedzy, a także kreatywnego oraz innowacyjnego podejścia. W ten sposób 

planuje się poprawić pozycję konkurencyjną Pojezierza Myśliborskiego. Słowo Myśl 

wskazuje także na potrzebę podnoszenia poziomu kapitału społecznego, poprawienia dostępu 

do technologii IT i innej nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz zwiększania 

zainteresowania mieszkańców uczestnictwem w życiu społecznym i politycznym. Planowane 

działania powinny być związane z różnicowaniem gospodarki w kierunku działalności 

nierolniczej, z tworzeniem nowych miejsc pracy, z przechodzeniem do gospodarki opartej na 

wiedzy. Innowacyjność występuje w różnych momentach procesu przygotowania i wdrażania 

LSR i dotyczy różnych jej aspektów. 

Innowacyjność (Innovation) – zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania 

innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzenia nowych i zmodernizowanych 

wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno – 

technicznych a w szczególności: 

 

1.  zastosowaniu pomysłów i rozwiązań znanych gdzie indziej jednak mających nowatorski 

charakter na danym terenie; 
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2.  nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów; 

3.  rozwoju nowych rodzajów usług lub produkcji;  

4.  nowych sposobach angażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju  w działach: 

 a)  kultura i historia, 

 b)  sport i rekreacja, 

 c)  działalność społeczna, 

 d)  edukacji, 

 e)  przedsiębiorczości. 

 

1. Innowacyjne rozwiązania, które będą realizowane w różnych operacjach w ramach 

zaplanowanych w LSR przedsięwzięć: 

a) innowacje w rozwoju lokalnej oferty turystycznej  

Strategia preferuje podejście do rozwijania turystyki na obszarach wiejskich. Uwaga 

zwrócona będzie nie tylko na inwestowanie w techniczną infrastrukturę turystyczną, 

ale także w nową wiedzę i umiejętności mieszkańców. Preferowane będą operacje 

przyczyniające się do tworzenia nowatorskich produktów turystycznych z zakresu 

gospodarki doznań, a konkretnie tworzenie wsi tematycznych i tras: tematycznych, 

rekreacyjnych, edukacyjnych oraz łączących te funkcje (Przedsięwzięcia: I.2.2. 

„Specjalizacja miejscowości – wsie tematyczne”; II.1.1. „Trasy tematyczne”; II.1.3. 

„Trasy turystyczno-rekreacyjne”; II.2.1. „Gry Pojezierza” 

b) uruchomienie dodatkowych możliwości zarobkowania w gospodarstwach rolnych 

związanych z edukacją i rekreacją  

Realizacja LSR prowadzić będzie między innymi do łączenia tradycyjnej działalności 

rolniczej z nową wzbogacająca ją o dodatkowe funkcje, zwłaszcza edukacyjną i 

rekreacyjną. Nowością będzie wspieranie powstawania gospodarstw 

agroturystycznych (Przedsięwzięcie I.2.1. „Rozwój agroturystyki” i I.1.3.   

Dywersyfikacja działalności gospodarczej na obszarach wiejskich z wykorzystaniem 

elementów innowacyjnych), które poza bieżącą działalnością powinny także 

prowadzić szkolenia dla rolników chcących rozpocząć tego typu działalność. 

Szkolenia te prowadzone będą z zastosowaniem metody uczenia się w działaniu. 

Przewiduje się ponadto stworzenie systemu funkcjonowania gospodarstw 

agroturystycznych na Pojezierzu Myśliborskim obejmującego wspólną stronę www 

gospodarstw agroturystycznych, wspólny folder tych gospodarstw z obszaru LGD, 

wspólny system rezerwacji miejsc.  

Także przewidziane w Strategii wsparcie dla zmiany przez gospodarstwa rolne ich 

dotychczasowego profilu z rolniczego na profil gospodarstwa uniwersalnego 

(Przedsięwzięcie I.1.1. Energia ze źródeł odnawialnych, I.2.1 Rozwój agroturystyki) a 

także przystosowanie się do roli gospodarstwa przykładowego (łączenie różnych form 

działalności np. rolnictwo, edukacja, terapia – Przedsięwzięcie II.1.3. Trasy 

turystyczno-rekreacyjne, II.2.1. Gry Pojezierza) jest nowością na obszarze LGD. LSR 

zakłada również wsparcie dla działań przygotowujących istniejące elektrownie wodne 

do pełnienia dodatkowych funkcji, zwłaszcza edukacyjnej i rekreacyjno-turystycznej. 
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(Przedsięwzięcie II.1.2. „Woda”). Działania związane z przygotowaniem i 

uruchomieniem nowatorskich gospodarstw agroturystycznych, gospodarstw 

specjalizujących się w przygotowywaniu potraw regionalnych, tradycyjnych i 

regionalnych (Przedsięwzięcie I.2.3 Produkt regionalny i sprzedaż bezpośrednia). 

Utworzenie dodatkowej oferty związanej z ciekawymi obiektami istniejącymi w 

okolicy, w których wytwarzało się lub nadal wytwarza ciekawe i atrakcyjne produkty. 

Przykładowo  elektrownie wodne pozwolą na stworzenie nowych miejsc pracy oraz 

dodatkowe dochody osób tym się zajmujących. Wykorzystana tu może być rzadko 

spotykane urządzenia produkujące energie odnawialną oraz klimat utworzony przez 

obecnych gospodarzy. 

c) wprowadzanie innowacji ze sfery odnawialnych źródeł energii.  

Innowacyjne jest wdrażanie alternatywnych kierunków w rolnictwie, ukierunkowanie 

działań mieszkańców na nowe aktywności na obszarze LGD i związane z energią ze 

źródeł odnawialnych. Operacje w obrębie przedsięwzięcia I.1.1 „Energia ze źródeł 

odnawialnych” będą powodować rozpowszechnianie nie tylko uprawy roślin na cele 

energetyczne tj. zakładanie plantacji roślin z przeznaczeniem na opał stały (np. 

wierzba, trzcina chińska, róża bezkolcowa, topinambur, malwa pensylwańska, itd.) 

oraz roślin oleistych do produkcji paliw płynnych (rzepak, lnianka, słonecznik, 

ostropest, itd.), a także instalacja ogniw galwanicznych oraz baterii słonecznych czy 

też pomp cieplnych . Wspierane będą więc także operacje obejmujące energetyczne 

wykorzystanie słomy jako odpadu przy produkcji zbóż i rzepaku oraz usługi związane 

z uprawą, zbiorem i magazynowaniem wspomnianych roślin. Wspierane będą 

zarówno działania związane ze zbadaniem możliwości i opłacalności założenia 

instalacji modelowych, jak i przygotowaniem projektów technicznych, montażu 

modelowych instalacji, badaniu ich efektywności, szkoleniom oraz upowszechnieniu 

efektów tych działań. Przewidziana jest także realizacja operacji, które przyczynią się 

do powstania w przyszłości trasy turystyczno-rekreacyjno-edukacyjnej łączącej 

miejsca związane z energią ze źródeł odnawialnych. W miejscach tych przygotowane 

będą ekspozycje i programy edukacyjno – turystyczne.  

d) powszechny, łatwy dostęp do Internetu.  

Powszechność i łatwość dostępu jest na obszarze LGD, zwłaszcza na peryferiach 

obszarów wiejskich, innowacją warunkującą funkcjonowanie w ramach gospodarki 

opartej na wiedzy. LSR przewiduje wsparcie dla wielu różnorodnych operacji 

przyczyniających się do poprawiania dostępu do taniego Internetu dla wszystkich 

mieszkańców regionu (Przedsięwzięcie I.1.1.) np. poszerzających wykorzystanie 

Internetu jako narzędzia służącego rolnikom (dostęp do informacji, zbyt, zakupy), 

poprawiających komunikowanie się wewnątrz regionu oraz komunikację regionu ze 

światem, w tym z innymi polskimi i zagranicznymi partnerstwami programu Leader+, 

umożliwiających rozwój społeczeństwa oraz nowych wirtualnych form sprzedaży 

towarów i usług z regionu. 

e) innowacje w sferze zarządzania rozwojem lokalnym  
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W Strategii zastosowano innowacyjne podejście do planowania i realizacji jej celów. 

Działania innowacyjne będą wdrażane stopniowo, przewidziane jest też uczenie się w 

działaniu, na konkretnych przypadkach. Najpierw uruchamiane będą modelowe 

przykłady innowacji, np. jedno gospodarstwo edukacyjne, jedna wieś tematyczna. 

Następnie przykład tej innowacji służył będzie do jej ulepszania i powielania w innych 

miejscowościach obszaru. 

f) nowe sposoby angażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju. 

Strategia zakłada aktywny i kreatywny udział wiejskich społeczności w planowanym 

procesie rozwoju. Dlatego LSR była przygotowana w procesie uspołecznionym 

(rozdz. 11). Podobnie będzie prowadzony proces jej monitorowana i aktualizowana 

(rozdz.12). Z jednej strony prowadzona będzie szeroka bieżąca akcja informacyjna o 

działaniach podejmowanych przez LGD z drugiej podejmowane będą i wspierane 

różnorodne działania aktywizujące, promocyjne i szkoleniowe podnoszące 

umiejętności i kompetencje mieszkańców, a także ich integrujące, zwłaszcza 

międzypokoleniowo np. kulturalne organizowane przez młodzież z dorosłymi i dla 

dorosłych, szkolenia komputerowe prowadzone przez młodzież dla ludzi starszych. 

Ponadto wiele z zaplanowanych przedsięwzięć wymaga działań wspólnych, w których 

będą musiały uczestniczyć różnorodne grupy mieszkańców. Wymaga od nich 

kreatywności, aktywności, wytrwałości, umiejętności działania w grupie, wreszcie 

umiejętności liderskich. Chociaż takie postawy i działania na terenie Pojezierza 

Myśliborskiego już mają miejsce, to jednak ich propagowanie, wzmacnianie  i 

upowszechnianie na całym obszarze LGD jest swoistą innowacją. 

2. Powiązanie zaproponowanych innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem lokalnych 

zasobów 

Znaczne zasoby naturalne i kulturowe, którymi dysponuje Pojezierze Myśliborskie są 

zbyt skromnie wykorzystywane dla celów turystycznych. Dlatego preferowane będą 

operacje przyczyniające się do turystycznego odróżnienia obszaru LGD poprzez 

kreowanie oferty wykorzystującej te zasoby, a opartej na stworzonych unikatowych, 

niskonakładowych, nasyconych emocjami produktach turystyczno-rekreacyjno-

edukacyjnych z zakresu gospodarki doznań. Na tych innowacyjnych rozwiązaniach będą 

opierać się operacje przyczyniające się do tworzenia tras tematycznych (Przedsięwzięcie 

II.1.1. „Trasy tematyczne”, II.1.3 „Trasy turystyczno-rekreacyjne”), specjalizacji 

miejscowości (Przedsięwzięcie I.2.2. „Specjalizacja miejscowości – trasy tematyczne”), 

rozwoju agroturystyki (przedsięwzięcie I.2.1. „Rozwój agroturystyki” – tu innowacją 

będzie także stworzenie wspólnego systemu rezerwacji miejsc w gospodarstwach 

agroturystycznych Pojezierza). Przechodzenie od zwykłych form turystyki i rekreacji, do 

nowych, złożonych, nasyconych wiedzą i emocjami produktów turystycznych 

(przeżywanie historii miejsc połączone z elementami edukacyjnymi) będzie w sposób 

szczególny dotyczyło, dotychczas zbyt jednostronnie wykorzystywanych, zasobów wód 

powierzchniowych Pojezierza Myśliborskiego. Te całkiem nowe produkty turystyczne 

(Przedsięwzięcie II.1.2 „Woda”) będą łączyć różne „wodne” wątki (woda w naturze, 
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gospodarce, kulturze, woda i życie człowieka, symbolika wody, zajęcia związane z 

wodą), zadziwiać  i przyciągać zainteresowanie oraz promować region.  

Równie nowatorski jest proponowany w Strategii sposób podejście do wykorzystania 

istniejących na obszarze LGD elektrowni wodnych. Planuje się ich przygotowanie do 

pełnienia dodatkowych funkcji  (ich poszerzone wykorzystanie związane z edukacją, 

emocjami i rozrywką) oraz do wzbogacenia oferty, zwłaszcza turystycznej, edukacyjnej i 

rekreacyjnej Pojezierza. 

Całkiem nowatorskie na obszarze LGD, będzie samo nabywanie sztuki przygotowania 

walorów natury i dziedzictwa kulturowego jako „surowca” dla tworzenia produktu 

turystycznego (zdobywanie przez zaangażowanych w te operacje mieszkańców 

umiejętności interpretacji zasobów naturalnych i kulturowych, rozwijanie rzemiosła). 

Podobny charakter będą miały prowadzone w sposób zaplanowany i wyprzedzający 

działania związane z budowaniem kapitału społecznego oraz zwiększaniem aktywności  

i zaangażowania społeczności lokalnych (Przedsięwzięcie II.3.1 „Aktywny, 

rozpoznawalny obszar Pojezierza Myśliborskiego”). Będą one wdrażane stopniowo. 

Najpierw tworzone będą produkty lub usługi modelowe, następnie na dobrych 

przykładach prowadzone będą praktyczne szkolenia oraz nauka przez działanie dla 

kolejnych potencjalnych beneficjentów (innowacyjny sposób zarządzania rozwojem 

lokalnym). 

Zaplanowane w LSR przedsięwzięcia  I.1.1. „Energia ze źródeł odnawialnych” II.1.1. 

Trasy tematyczne, II.1.3 Trasy turystyczno-rekreacyjne  zakładają innowacyjny na 

terenie LGD sposób coraz słabiej wykorzystywanych na Pojezierzu zasobów 

stanowiących bazę dla gospodarki rolnej. Zaproponowane zostało łączenie tradycyjnej 

działalności rolniczej  z nową ofertą turystyczno- rekreacyjną opartą na produktach z 

dziedziny przeżyć  

i emocji czyli zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych. Ponadto 

przewidziano wsparcie dla operacji uruchamiających działania związane z możliwością 

zarobkowania opartą o organizowanie rekreacji i prowadzenie pozaszkolnej edukacji 

specjalistycznej z danym obszarem.  

3. Możliwość stosowania zaprezentowanych innowacyjnych rozwiązań na innych 

obszarach 

Wiele z innowacyjnych rozwiązań zaplanowanych w LSR a zrealizowanych w przyszłości 

przez różne operacje może być przydatnych w kolejnych miejscowościach, zarówno na 

terenie Pojezierza Myśliborskiego, jak i w innych rejonach kraju lub za granicą. Mogą 

mieć one zwłaszcza znaczenie dla terenów o podobnej strukturze gospodarczej  i 

potencjalnych walorach turystycznych. Zwłaszcza wprowadzanie modelowych rozwiązań 

dotyczących poszerzania tradycyjnej funkcji gospodarstw rolnych o dodatkowe 

turystyczne, rekreacyjne czy edukacyjne może cieszyć się zainteresowaniem w innych 

obszarach wiejskich w kraju i za granicą. Dla chcących skorzystać z wypracowanych przy 

realizacji LSR innowacji z zakresu pomysłów na trasy i wsie tematyczne interesujące 

mogą być nie tylko same pomysły, ale przede wszystkim sposób dochodzenia do ich 

wykreowania, metody i techniki związane z ich opracowaniem i przygotowaniem oraz 

sposoby ich wdrażania. Przydatne do wykorzystania na innych obszarach mogą być także 
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zrealizowane z powodzeniem, w fazie wdrażania LSR, nowatorskie pomysły na 

przekształcenie tradycyjnego gospodarstwa rolniczego w gospodarstwo przykładowe, lub 

dobre przykłady poszerzania tradycyjnej funkcji rolniczo-turystycznej gospodarstwa 

agroturystycznego o funkcję edukacyjną. Także nowe praktyczne rozwiązania z różnych 

etapów pozyskiwania energii z biomasy mogą być chętnie przejmowane na innych 

obszarach. Nadające się do zaadoptowania, zwłaszcza dla innych LGD, mogą być 

niektóre z realizowanych, w ramach LSR, pomysłów z dziedziny promocji i 

aktywizowania lokalnych społeczności np. na sposób organizowania, finansowania  i 

prowadzenia corocznych, wędrujących po kolejnych gminach obszaru LGD, a testowany 

już od 2 lat, pomysł na targi inicjatyw lokalnych i awangardowych - TILIA. 

 

9. PROCEDURA I KRYTERIA OCENY I WYBORU OPERACJI 

PRZEZ LGD 

 

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, LGD wybiera projekty do finansowania do 

wysokości przyznanych środków w ramach działania 4.1/4.13  „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” Osi 4 objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do 

udzielenia pomocy kwalifikować się będą projekty wpisujące się w działania osi 3 PROW:  

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 

- Odnowa i rozwój wsi, 

oraz inne projekty zwane „małymi projektami”, które przyczyniają się do osiągnięcia celów 

tej osi 3. 

 

Nabór  i ocena operacji przez LGD będzie dokonywana w oparciu o opisaną poniżej 

procedurę, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 138, poz. 868, z późn. zmianami) oraz  szczegółowe 

uregulowania dla poszczególnych działań: 

1. operacji dotyczących działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 

2008r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z późniejszymi 

zmianami. 

2. operacji dotyczących działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w 

ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z późniejszymi zmianami. 
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3. operacji dotyczących działania „Odnowa i rozwój wsi” - zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013, z późniejszymi zmianami. 

 

Nabór wniosków 

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w porozumieniu z odpowiednią Instytucją Wdrażającą tj. 

Samorządem Województwa (w przypadku działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz małych 

projektów) lub Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w przypadku działania 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”), określa, na podstawie „Harmonogramu przewidywanych terminów 

podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

(załącznik nr 2), termin rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 w zakresie operacji: 

1. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej”, lub 

2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”, lub  

3. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój 

wsi”, lub  

4. „małych projektów”. 

 

Stowarzyszenie przekazuje samorządowi województwa zachodniopomorskiego, na co 

najmniej 44 dni przed terminem rozpoczęcia naboru wniosków, wniosek o podanie do 

publicznej wiadomości informacji o możliwości składania, za pośrednictwem LGD, 

wniosków o przyznanie pomocy. Wraz z  tym wnioskiem przekazuje w formie elektronicznej: 

1) wzór informacji o naborze, zawierający w szczególności:  

a) termin składania wniosków o przyznanie pomocy (nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy 

niż 30 dni oraz rozpoczynający bieg nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia 

podania do publicznej wiadomości informacji o naborze), 

b) miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy wraz z informacją o konieczności 

bezpośredniego złożenia wniosku, 

c) miejsce udostępnienia:  

- wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy, 

- kryteriów wyboru operacji przez LGD, określone w LSR, 

- wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, w tym wzorów 

formularzy udostępnianych przez LGD,  

d) limit dostępnych środków (w przypadku podawania po raz ostatni do publicznej 

wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy za 

pośrednictwem LGD w ramach danego działania, limit dostępnych środków określa 

się w wysokości 120% określonej w danym naborze alokacji środków finansowych), 

2) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, 
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3) wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD (w formie odrębnego 

dokumentu), w tym wzory formularzy udostępnianych przez LGD,  

4) kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR (w formie odrębnego dokumentu), 

 

Następnie Instytucja Wdrażająca podaje informację o możliwości składania wniosków za 

pośrednictwem LGD do publicznej wiadomości na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń w 

swojej siedzibie oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSR.   

 

Stowarzyszenie również na swojej stronie internetowej www.liderpojezierza.pl i w Biurze 

Stowarzyszenia. zamieszcza tę informację wraz z:  

- wzorem formularza wniosku o przyznanie pomocy, 

- kryteriami wyboru operacji przez LGD, określonymi w LSR, 

- wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, w tym wzorami 

formularzy udostępnianych przez LGD,  

- wzorem oświadczenia wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną, mówiącego o tym , iż 

przyjmuje on do wiadomości, iż jego dane osobowe przetwarzane będą przez LGD oraz 

odpowiedni podmiot wdrażający zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych w celach związanych z realizacją działań PROW na lata 2007-

2013,   

- informacją o udzielaniu przez Biuro LGD pomocy, w formie doradztwa, w przygotowaniu 

wniosków o dofinansowanie.   

 

Przyjmowanie, rejestracja wniosków o dofinansowanie 

 

Biuro LGD przyjmuje i rejestruje  wnioski o dofinansowanie operacji, uwzględniając w 

szczególności następujące informacje: numer wniosku nadany przez LGD, datę i godzinę 

wpłynięcia wniosku, określenie wnioskodawcy, numer identyfikacyjny, NIP, tytuł operacji, 

lokalizację operacji, całkowity koszt operacji, kwalifikowany koszt operacji, wnioskowana 

kwota pomocy oraz potwierdza ich złożenie na kopii wniosku o przyznanie pomocy.  

 

Wnioski złożone po wskazanym terminie składania wniosków oraz wnioski, w których nie 

wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu, nie będą 

podlegały ocenie przez LGD i przekazane zostaną wraz z listą do właściwego podmiotu 

wdrażającego. 

 

Następnie Biuro LGD niezwłocznie przekazuje w formie elektronicznej wykaz złożonych 

poprawnie wniosków oraz wnioski Przewodniczącemu Rady LGD.  

Wnioski w wersji papierowej są również dostępne dla członków Rady LGD do wglądu w 

Biurze LGD. 

 

 

 

Ocena i wybór operacji 

 

http://www.liderpojezierza.pl/
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Organem LGD powołanym do oceny oraz wyboru operacji do finansowania w ramach LSR jest 

Rada LGD. Szczegółową organizację i tryb pracy Rady określa „Regulamin Rady LGD”.  

Członkowie Rady mają możliwość zapoznania się ze złożonymi wnioskami w formie 

elektronicznej oraz papierowej w Biurze LGD. 

Ocena i wybór operacji do finansowania w ramach LSR dokonywana jest na posiedzeniach 

Rady LGD. Członkowie Rady, co do których są podejrzenia o niezachowaniu bezstronności 

są wyłączani z głosowania nad daną operacją. 

 

Wnioski o dofinansowanie operacji oceniane są przez Radę LGD pod względem zgodności z 

LSR oraz pod względem spełniania kryteriów lokalnych określonych w LSR. Rada tworzy listę 

operacji zgodnych z LSR na której wnioski ułożone są wg liczby uzyskanych punktów oraz 

przekazuje je do Biura LGD. LGD informuje wnioskodawców o decyzji Rady. 

Wnioskodawcy nie zgadzający się z rozstrzygnięciem Rady mają możliwość złożenia 

odwołań od decyzji. Po rozstrzygnięciu odwołań Rada LGD podejmuje ostateczne decyzje, w 

formie uchwał, o wybraniu lub nie wybraniu operacji do dofinansowania w ramach 

przewidzianego w LSR budżetu, które następnie przekazuje Zarządowi. LGD przesyła 

Instytucji Wdrażającej uchwały i listy operacji wybranych i nie wybranych do 

dofinansowania wraz z wnioskami o ich dofinansowanie oraz informuje wnioskodawców o 

ostatecznej decyzji Rady LGD. Instytucja Wdrażająca rozpatruje wnioski o dofinansowanie 

operacji wybranych przez LGD, a następnie podpisuje z wnioskodawcami umowy o 

dofinansowanie operacji. Wypłata pomocy na rzecz beneficjenta (wnioskodawcy) następuje 

po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność przez Agencję Płatniczą (po zrealizowaniu 

projektu lub jego etapu). 

 

9.1. Procedura oceny i wyboru operacji oraz odwołania od rozstrzygnięć 

Rady LGD 

 

Podstawowym kryterium oceny operacji jest zgodność z przyjętą przez Stowarzyszenie „Lider 

Pojezierza” Lokalną Strategią Rozwoju. Spełnienie tego kryterium warunkuje dalszą ocenę 

wniosku o dofinansowanie projektu przez Radę LGD w oparciu o lokalne kryteria wyboru, 

czy też późniejsze rozpatrywanie spełnienia wymogów formalnych na poziomie właściwej 

Instytucji Wdrażającej. 

 

1. Wszystkie głosowania Rady LGD są jawne. 

2. Głosowania Rady LGD mogą odbywać się w następujących formach: 

1) przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego obrad, 

2) przez oddanie komisji skrutacyjnej wypełnionych kart oceny zgodności operacji z LSR 

oraz karty oceny z lokalnymi kryteriami wyboru.  

 

 

Procedura oceny zgodności operacji z LSR 
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Przewodniczący Rady LGD wyznacza trzy osoby do zapoznania się z danym wnioskiem oraz 

zreferowania go podczas obrad Rady LGD. Głosowanie dotyczące oceny zgodności operacji 

z LSR następuje po zreferowaniu, uzasadnieniu pozytywnej bądź negatywnej oceny wniosku 

o przyznanie pomocy przez członków Rady LGD, wyznaczonych przez Przewodniczącego 

Rady LGD. Członkowie Rady LGD wyznaczeni do zreferowania wniosku wypełniają „Karty 

oceny zgodności operacji z LSR”, wydane przez  komisję skrutacyjną lub wydrukowane z 

elektronicznego programu do obsługi Rady LGD. 

 

Po zreferowaniu, uzasadnieniu oceny oraz dyskusji, Rada LGD przystępuje do oceny 

zgodności danej operacji z LSR. W ramach oceny zgodności operacji z LSR członkowie 

Rady LGD wybrani do zapoznania się z wnioskiem oraz zreferowania go podczas obrad 

Rady LGD. głosują poprzez wypełnienie „karty do oceny zgodności operacji z LSR” 

natomiast pozostali uprawnieni do głosowania głosują poprzez podniesienie ręki, wynik 

głosowania odnotowuje się w protokole.  

 

Komisja skrutacyjna oblicza głosy „za", „przeciw" i „wstrzymuję się od głosu", po czym 

informuje Przewodniczącego obrad o wyniku głosowania.  Wynik głosowania w sprawie 

uznania operacji za zgodną z LSR ustala komisja skrutacyjna. Jest on pozytywny, jeśli 

bezwzględną większość ważnych głosów (50% +1 głos) oddano za uznaniem operacji jako 

zgodną z LSR. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący  Rady LGD. 

 

 

Procedura oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami 

 

Głosowanie dotyczące oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru następuje po 

zreferowaniu wniosku przez członków Rady LGD wyznaczonych przez Przewodniczącego 

Rady LGD. W głosowaniu dotyczącym oceny operacji według lokalnych kryteriów 

członkowie Rady LGD oddają głos poprzez wypełnienie wydanych im przez komisje 

skrutacyjną lub wydrukowanych z elektronicznego programu do obsługi Rady LGD, „Kart 

oceny operacji według lokalnych kryteriów” wpisując przyznaną liczbę punktów za 

poszczególne kryteria. 

 

Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD ustala 

komisja skrutacyjna poprzez zsumowanie ocen punktowych wpisanych w pozycji „SUMA 

PUNKTÓW" na ważnych „Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru” oraz 

dzieli je przez liczbę ważnie oddanych głosów. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący 

Rady LGD. 

 

 Kryteria lokalne są kryteriami punktowanymi. Członkowie Rady przyznają odpowiednią ilość 

punktów za poszczególne kryterium. 

 

Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według jej zgodności  z LSR i 

lokalnymi kryteriami Przewodniczący Rady LGD sporządza Lista ocenionych operacji 

zgodnych z LSR w ramach danego naboru ułożoną wg liczby uzyskanych punktów w ramach 
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tej oceny oraz listę ocenionych operacji niezgodnych LSR w ramach danego naboru, które 

zatwierdza Przewodniczący Rady.   

 

W przypadku operacji zgodnych z LSR o tej samej liczbie punktów o kolejności 

zamieszczenia na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy. Po 

wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący zawiesza posiedzenie Rady LGD. 

 

Następnie Przewodniczący Rady LGD nie później niż 18 dnia w którym upłynął termin 

składania wniosków o przyznanie pomocy podpisuje i przekazuje Zarządowi Stowarzyszenia 

poprzez Biuro LGD listy ocenionych operacji, zgodnych i niezgodnych z LSR. 

 

Zarząd Stowarzyszenia poprzez Biuro LGD, nie później niż 21 dni od dnia, w którym upłyną 

termin składania wniosków o przyznanie pomocy, przekazuje wnioskodawcom listy 

ocenionych operacji, informując ich na piśmie o: 

1) zgodności operacji z LSR albo jego niezgodności z LSR – wskazując przyczyny 

niezgodności, 

2) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji lub miejscu na liście 

ocenionych operacji, 

3) możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny. 

Zarząd Stowarzyszenia poprzez Biuro LGD, nie później niż  21 dni od dnia, w którym upłyną 

termin składania wniosków o przyznanie pomocy umieszcza na stronie internetowej 

Stowarzyszenia listy ocenionych wniosków zgodnych i niezgodnych z LSR 

 

Informacje te nie stanowią informacji o wyborze operacji do finansowania w ramach LSR. 

 

Procedura wyboru operacji  

 

Przewodniczący Rady LGD wznawia posiedzenie nie później nią 31 dni od dnia w którym 

upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy w celu rozpatrzenia odwołań od 

decyzji Rady LGD oraz w celu podjęcia uchwał w sprawie wyboru/nie wybrania operacji do 

dofinansowania. Rada LGD po rozpatrzeniu odwołań przystępuje do podjęcia uchwał w 

sprawie wyboru i nie wybrania do dofinansowania wniosków o przyznanie pomocy, nadając 

numery uchwał zgodnie z numerami wniosków o przyznanie pomocy nadanymi przez Biuro 

LGD podczas rejestracji wniosków. 

Rada LGD tworzy listy wniosków o przyznanie pomocy wybranych do dofinansowania oraz 

niewybranych do dofinansowania jak również aktualizuje listy wniosków zgodnych i 

niezgodnych z LSR i zatwierdza je w formie uchwał. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący zamyka posiedzenie Rady LGD. 

 

Przewodniczący Rady LGD przekazuje do Zarządu LGD w terminie nie dłuższym niż 40 dni 

od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, uchwały w 

sprawie wybrania lub niewybrania poszczególnych operacji do dofinansowania oraz listy 

wniosków o przyznanie pomocy wybranych i nie wybranych do dofinansowania oraz listy 
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operacji zgodnych wraz z uchwałami, wykaz operacji niezgodnych z LSR je oraz protokoły 

komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego posiedzenia oraz z głosowań w ramach 

rozpatrywania odwołań od decyzji Rady. 

 

1. Zarząd w terminie nie dłuższym 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania 

wniosków o przyznanie pomocy przekazuje odpowiedniej Instytucji Wdrażającej: 

a) wnioski o przyznanie pomocy, które nie wpłynęły w terminie wraz z ich listą, 

chyba że takie nie wpłynęły, 

b) wnioski o przyznanie pomocy, w których nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie 

ma możności ustalenia tego adresu wraz w ich listą, chyba że takie nie wpłynęły, 

c) wnioski o przyznanie pomocy, które zostały wybrane do finansowania w ramach 

LSR wraz z uchwałami w sprawie wyboru, 

d) listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR wraz z uchwałą, 

e) wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały wybrane do finansowania w 

ramach LSR wraz z uchwałami w sprawie nie wybrania, 

f) listę operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR wraz z uchwałą, 

g) wnioski o przyznanie pomocy niezgodne z LSR, 

h) wykaz wniosków o przyznanie pomocy niezgodnych z LSR. 

2. Przekazuje dodatkowo Samorządowi Województwa listy wniosków wymienionych w 

punkt. 1, jeśli nabór dotyczy operacji w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

3. Informuje Wnioskodawców na piśmie: 

a) o wybraniu albo niewybraniu operacji do dofinansowania, wskazując przyczyny 

niewybrania, 

b) o liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów 

wyboru bądź miejscu na liście operacji, które zostały wybrane do dofinansowania, 

c) możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do odpowiedniej 

Instytucji Wdrażającej – w przypadku działań Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 

Informacja o możliwości składania wniosku bezpośrednio do instytucji 

Wdrażającej dotyczy Wnioskodawcy, którego operacja nie została wybrana.  

 

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady LGD w sprawie wyboru operacji 

 

Każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od wyników oceny operacji, w terminie 7 

dni od dnia opublikowania na stronie internetowej LGD listy oceny operacji zgodnych i 

niezgodnych z LSR. w tym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do kart oceny 

operacji. Wnioskodawca może odwołać się od wyników oceny operacji tylko jeden raz, a 

odwołania rozpatruje tylko Rada LGD. 

 

Rada rozpatrując odwołania, dokonuje ponownej oceny operacji w zakresie odwołania, na 

zasadach określonych w Regulaminie Rady LGD. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia 

odwołania(ń) Rada LGD dokonuje aktualizacji list ocenionych operacji zgodnych i 

niezgodnych z LSR. Negatywne rozpatrzenie odwołania wymaga pisemnego uzasadnienia 
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zgodnie z procedurami oceny operacji zawartymi w Regulaminie Rady LGD. 

 

O wynikach rozpatrzenia odwołania wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie w 

ramach informacji o decyzji Rady LGD w sprawie wyboru operacji do finansowania, 

przekazywanej w ciągu 45 dni od terminu zakończenia naboru wniosków o finansowanie 

operacji w ramach LSR.  

 

Tabela 20. Procedura oceny zgodności operacji z LSR oraz wyboru przez LGD operacji 

do finansowania 

Lp. Czynność Realizator 

1 

Rejestracja zgłoszonych wniosków w „Rejestrze 

wniosków o dofinansowanie operacji” nadanie numeru 

wniosku oraz potwierdzenie złożenia wniosków. 

Biuro LGD 

2 

Sporządzenie list wniosków: 

- które wpłynęły po terminie 

- w których nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma 

możliwości ustalenia tego adresu. 

 Biuro LGD 

3 

Przekazanie Przewodniczącemu Rady LGD „rejestru 

wniosków o dofinansowanie operacji” niezwłocznie po 

zakończeniu naborów wniosków. 

Biuro LGD 

4 

Przesłanie do członków Rady LGD wniosków o 

przyznanie pomocy zgonie z regulaminem Rady LGD – 

niezwłocznie po zakończeniu naboru wniosków. 

Biuro LGD 

5 

Zwołanie posiedzenia Rady LGD – Przewodniczący 

Rady LGD wysyła informacje o posiedzeniu Rady 

informując członków Rady LGD o programie, terminie i 

miejscu spotkania oraz wyznacza osoby do oceny 

poszczególnych wniosków. 

Przewodniczący Rady 

LGD 

6 Otwarcie posiedzenia Rady LGD i stwierdzenie quorum  
Przewodniczący Rady 

LGD 

7 
Wybór komisji skrutacyjnej posiedzenia i przyjęcie 

porządku obrad 
Rada LGD 

8 
Złożenie zbiorczych oświadczeń o bezstronności przez 

członków Rady LGD  
Członkowie Rady LGD 

9 

Przedstawienie poszczególnych wniosków o przyznanie 

pomocy, zreferowanie, ocena przez wypełnienie karty 

oceny zgodności operacji z LSR wraz z uzasadnieniem  

Członkowie Rady LGD 

wyznaczeni do oceny i 

zreferowania wniosku 

10 Głosowanie Rady LGD nad zgodnością operacji z LSR 

Członkowie Rady LGD 

głosują przez 

podniesienie ręki,  
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11 
Ogłoszenie wyniku głosowania w sprawie zgodności 

poszczególnych operacji z LSR  

Przewodniczący Rady 

LGD 

12 
Rozdanie członkom Rady LGD „Kart oceny operacji 

według lokalnych kryteriów”  

Komisja skrutacyjna / 

Biuro LGD 

13 

Odczytanie przez osoby oceniające poszczególne 

wnioski ocenę w odniesieniu do każdego z punktów w 

„kacie oceny operacji według lokalnych kryteriów” wraz 

z  uzasadnieniem 

Osoby oceniające daną 

operację 

14 Ocena punktowa operacji z lokalnymi kryteriami wyboru  

Członkowie Rady LGD 

przez indywidualne 

wypełnienie kart do 

głosowania 

15 

Zebranie „kart oceny operacji według lokalnych 

kryteriów” sprawdzenie czy zostały prawidłowo 

wypełnione oraz podliczenie głosów dotyczących 

konkretnej operacji 

Komisja 

skrutacyjna/Biuro LGD 

16 

Ustalenie wyniku głosowania w sprawie zgodności 

konkretnej operacji z lokalnymi kryteriami wyboru i 

przekazanie informacji Przewodniczącemu Rady 

Komisja skrutacyjna 

17 
Ogłoszenie wyniku głosowania w sprawie zgodności 

konkretnej operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 

Przewodniczący Rady 

LGD 

18 

Zawieszenie posiedzenia Rady LGD do dnia w którym 

rozpatrywane będą odwołania w sprawie decyzji Rady 

LGD oraz podejmowane będą uchwały w sprawie 

wyboru / nie wybrania operacji do dofinansowania  

Przewodnicząc Rady 

LGD  

19 

Sporządzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR 

i niezgodnych z  LSR nie później niż 20 dni 

kalendarzowych od dnia zakończenia naboru i 

przekazanie Zarządowi poprzez Biuro LGD 

Przewodniczący Rady 

LGD/Biuro LGD 

20 

Umieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia 

wyników oceny operacji oraz przesłanie do 

wnioskodawców informacji o ocenie operacji  nie 

później niż 21 dni od dnia zakończenia naborów. 

Biuro LGD 

21 

Przyjmowanie w Biurze osobiście złożonych odwołań od 

decyzji Rady LGD do 7 go dnia od daty opublikowania 

wyników oceny na stronie internetowej lecz nie później 

niż 28 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru 

wniosków 

Wnioskodawcy  

22 

Przygotowanie i przekazanie Przewodniczącemu Rady 

LGD listy odwołań od decyzji Rady LGD które wpłynęły 

do Biura nie później niż 31 dni kalendarzowych od dnia 

zakończenia naboru wniosków  

Biuro LGD 
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23 

Wznowienie posiedzenia Rady LGD w sprawie oceny 

operacji nie później nią 31 dni od dnia zakończenia 

naborów 

Przewodniczący Rady 

LGD 

24 
Rozpatrzenie ewentualnych odwołań od decyzji Rady 

LGD w sprawie oceny operacji do finansowania 
Rada LGD 

25 
Ponowna procedura oceny operacji zgodnie z 

Regulaminem Rady LGD 
Rada LGD  

26 
Aktualizacja list ocenionych operacji wynikająca z 

wyników rozpatrzenia odwołań 
Rada LGD/Biuro LGD 

27 
Podjęcie uchwał w sprawie wyboru/ nie wybrania 

operacji do dofinansowania  
Rada LGD 

28 

Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia list:   

- lista wniosków wybranych do dofinansowania 

- lista operacji nie wybranych do dofinansowania  

Wykaz wniosków niezgodnych z LSR 

Rada LGD 

29 Zamknięcie posiedzenia Rady LGD  
Przewodniczący Rady 

LGD 

30 
Sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady LGD w 

sprawie oceny operacji. 
Rada LGD/ Biuro LGD 

31 
Przekazanie Uchwał Rady LGD do Biura LGD nie 

później niż 40 dni od dnia zakończenia naboru.  

Przewodniczący Rady 

LGD 

32 

Wyłożenie do wglądu w Biurze LGD protokołu z 

posiedzenia Rady na okres 7 dni nie później niż 45 dni 

kalendarzowych od dnia zakończenia naboru. 

Biuro LGD 

33 

Przekazanie wnioskodawcom oraz podanie do publicznej 

wiadomości informacji w sprawie wyników oceny 

operacji dokonanej przez Radę LGD – 45 dni 

kalendarzowych od dnia zakończenia naboru.  

 

Przekazanie do właściwego podmiotu wdrażającego 

wymaganej dokumentacji z oceny i wyboru wniosków o 

dofinansowanie operacji, w tym uchwał Rady LGD w 

sprawie wyboru/nie wybrania operacji do 

dofinansowania, wykazu operacji niezgodnych z LSR  

Zarządu LGD/ 

Biuro LGD 

 

 

 

Ilustracja procedury wyboru operacji do dofinansowania 

 

 
Rejestracja zgłoszonych wniosków i przekazanie Wykazu Wniosków 

Przewodniczącemu Rady (Biuro LGD) 

niezwłocznie 
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Zwołanie i otwarcie posiedzenia Rady LGD  
 

(Przewodniczący Rady LGD) 

niezwłocznie 

 

Wybór komisji skrutacyjnej i przyjęcie porządku obrad 
 

(Członkowie Rady LGD) 

 

Złożenie oświadczeń o bezstronności 
 

(Członkowie Rady LGD ) 

 

 

Zreferowanie operacji i głosowanie nad zgodnością operacji z LSR 
 

(Członkowie Rady LGD) 

 

Ogłoszenie wyniku głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR 
 

(Przewodniczący Rady LGD) 

 

Zreferowanie oceny i głosowanie nad zgodnością operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru (Członkowie Rady LGD) 

 

Ustalenie wyniku głosowania w sprawie zgodności operacji z lokalnymi 

kryteriami (Komisja skrutacyjna Rady LGD) 
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Ogłoszenie wyniku głosowania w sprawie zgodności operacji z lokalnymi 

kryteriami (Przewodniczący Rady LGD)  

Zawieszenie posiedzenia Rady LGD do dnia w którym rozpatrywane będą 

odwołania w sprawie decyzji Rady LGD oraz podejmowane będą uchwały w 

sprawie wyboru / nie wybrania operacji do dofinansowania  

(Przewodniczący Rady LGD) 

 

Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji ocenionych zgodnych z LSR i 

niezgodnych z LSR i przekazanie Zarządowi  
 

(Przewodniczący Rady LGD) 

nie później niż 18 dni od zakończenia naboru 

Przyjmowanie w Biurze osobiście złożonych odwołań od decyzji Rady LGD do 

7 go dnia od daty opublikowania wyników oceny na stronie internetowej  

(Wnioskodawcy) 

Nie później nią do 28 dnia kalendarzowego od dnia zakończenia naboru 

wniosków 

 

Przygotowanie i przekazanie Przewodniczącemu Rady LGD listy 

wnioskodawców którzy odwołali się od decyzji Rady LGD  

(Biuro LGD) 

nie później niż 31 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru wniosków  

Wznowienie posiedzenia Rady LGD  

(Przewodniczący Rady LGD) 

Nie później niż 31 dni od dnia zakończenia naborów 

 

Umieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia wyników oceny operacji 

oraz przesłanie do wnioskodawców informacji o ocenie operacji   

(Biuro LGD) 

21 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru 
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Rozpatrzenie ewentualnych odwołań wnioskodawców od decyzji Rady LGD  

Ponowna procedura oceny operacji w zakresie odwołania zgodnie z 

Regulaminem Rady LGD 

(Rada LGD) 

 

Aktualizacja listy ocenionych operacji wynikająca z wyników rozpatrzenia 

odwołań 

(Rada LGD/Biuro LGD) 

Podjęcie uchwał w sprawie wyboru/ nie wybrania operacji do dofinansowania  

 (Rada LGD) 

 

Zamknięcie posiedzenia Rady LGD 
 

(Przewodniczący Rady LGD) 

 

Sporządzenie i zatwierdzenie w formie uchwały list  

operacji wybranych, niewybranych i niezgodnych z LSR  
 

 (Rada LGD) 

 

Sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady LGD w sprawie wyboru operacji 

do dofinansowania 

(Przewodniczący Rady LGD / Biuro LGD) 

do 40 dni od dnia zakończenia naborów 

 

Wyłożenie na 7 dni w Biurze LGD do wglądu protokołu z posiedzenia Rady 

LGD w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, przekazanie Uchwał Rady 

LGD do Biura LGD 
 

(Przewodniczący Rady LGD) 

45 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naborów  
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9.2. Kryteria zgodności operacji z LSR  

 

Warunkiem uzyskania wsparcia jest zgodność złożonego projektu z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi szczegółowych warunków przyznania pomocy a określonymi w:  

 ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lutego 

2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 6 marca 2008 r.) z 

późniejszymi zmianami. 

 ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 lipca 

2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 

1 sierpnia 2008 r.) z późniejszymi zmianami. 

 ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 

października 2007 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 

ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 30 

października 2007 r.) z późniejszymi zmianami. 

 ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 lipca 

2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 

Przekazanie wnioskodawcom oraz podanie do publicznej wiadomości 

informacji w sprawie ostatecznej decyzji dotyczącej ceny operacji dokonanej 

przez Radę LGD 
 

(Prezes Zarządu LGD, Biuro LGD) 

45 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru 

Przekazanie do właściwego podmiotu wdrażającego pełnej dokumentacji z 

oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie operacji, w tym uchwał Rady 

LGD w sprawie wyboru operacji do finansowania, list operacji wybranych oraz 

niewybranych do dofinansowania oraz złożonych wniosków  

(Prezes Zarządu LGD, Biuro LGD) 

45 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru 
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objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 

31 lipca 2008 r.) z późniejszymi zmianami. 

 oraz z „Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Pojezierza Myśliborskiego na lata 

2009-2015”. 

 

Kryteria uzyskania wsparcia dla konkretnych działań wyglądają następująco: 

 

 

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 

października 2007 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 

ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 30 

października 2007 r.) z późniejszymi zmianami. 

a uszczegółowionymi przedsięwzięciami zawartymi w niniejszej  Lokalnej Strategii 

Rozwoju. 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w 

ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2008 r.) z 

późniejszymi zmianami. 

a uszczegółowionymi przedsięwzięciami zawartymi w niniejszej  Lokalnej Strategii 

Rozwoju. 

 „Odnowa i rozwój wsi”  zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i 

rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

(Dz. U. z dnia 6 marca 2008 r.) z późniejszymi zmianami. 

a uszczegółowionymi przedsięwzięciami zawartymi w niniejszej  Lokalnej Strategii 

Rozwoju. 

„Małe projekty”  zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I 

ROZWOJU WSI z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r.) z późniejszymi zmianami. 

a uszczegółowionymi przedsięwzięciami zawartymi w niniejszej  Lokalnej Strategii 

Rozwoju. 
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9.3. Kryteria lokalne wyboru operacji 

Przydatność operacji dla realizacji LSR będzie oceniana w skali punktowej , w oparciu  

o następujące kryteria lokalne, z przypisaną do każdego kryterium ilością punktów. 

 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

Oceniając zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru członkowie Rady LGD przyznają 

punkty za opis i oddziaływanie planowanej operacji biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

 

Lp

. 
Ocena realizacji LSR 

Ilość punktów 

możliwych do 

zdobycia 

1. 

Energia ze źródeł odnawialnych (prowadzenie uprawy 

roślin na cele energetyczne, kolektory słoneczne itp., 

prowadzenie usług związanych z propagowaniem i 

wdrażaniem działań związanych z energią odnawialną) 

 

 

0-10 

2. 

Rozwój agroturystyki 

tworzenie gospodarstw agroturystycznych, 

(adaptacja/remont/budowa) pomieszczeń gospodarczych na 

cele agroturystyczne uatrakcyjnienie istniejącej 

infrastruktury agroturystycznej) 

0-10 

3. 

Produkt regionalny i 

sprzedaż 

bezpośrednia 

Utworzenie  miejsca sprzedaży 

bezpośredniej. 

 

10 

Zakup sprzętu, maszyn, urządzeń 

i narzędzi przeznaczonych do 

wytwarzania produktu 

regionalnego i tradycyjnego.  

5 

4. 

Woda (np. zakup sprzętu do uprawiania turystyki i 

rekreacji  wodnej,  remont i budowa obiektów  

infrastruktury związanej z wodą,  inne nowe innowacyjne 

pomysły związane z zasobami wodnymi. 

0-10 

5. 

Trasy tematyczne 

Trasa „Parki Drzewa Lasy” i „Zakony Pojezierza” 

działania innowacyjne, pielęgnacyjne i naprawcze, 

konserwacyjne oraz działania  zwiększające 

atrakcyjność trasy (tras) 

0-10 

6. 

Operacja ma 

innowacyjny charakter 

i wpisuje się  do 

rozwiązań zawartych w 

pkt. 8, lit. a-f  LSR 

a) innowacje w rozwoju 

lokalnej oferty turystycznej 

b) uruchomienie 

dodatkowych możliwości 

zarobkowania w 

5 
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 gospodarstwach     

             rolnych związanych z 

edukacją i rekreacją 

c) wprowadzanie 

innowacji ze sfery 

odnawialnych źródeł energii 

d) powszechny, łatwy 

dostęp do Internetu.  

e) innowacje w sferze 

zarządzania rozwojem 

lokalnym 

f)         nowe sposoby 

angażowania lokalnej 

społeczności w proces rozwoju. 

 

 

7. 

Liczba partnerów w realizacji projektu na podstawie umowy partnerskiej lub 

listu intencyjnego 

3 i więcej partnerów                                                                                    
15 

 

Od 1 do 2 partnerów 
5 

 

Bez udziału partnerów 
0 

 

8. 

Udział w konsultacjach na podstawie list obecności 

Wnioskodawca brał udział w konsultacjach prowadzonych 

przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” – na podstawie list 

obecności 

5 

9. 

Trasy turystyczno-rekreacyjne 

 

Czy operacja przyczyni się do uatrakcyjnienia o promocji 

tras tematycznych i umiejscowionych na nich ścieżek 

turystyczno-rekreacyjnych (ścieżki Nordic Walking, 

rowerowe, piesze, kajakowe itp.) 

10 

Nie przyczyni się. 
0 

 

 

Minimalna ilość punktów, która daje możliwość dofinansowania wynosi 30% 

 

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

Oceniając zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru członkowie Rady LGD przyznają 

punkty za opis i oddziaływanie planowanej operacji biorąc pod uwagę następujące kryteria: 



 103 

Lp

. 
Ocena realizacji LSR 

Ilość punktów 

możliwych do 

zdobycia 

1. 

Energia ze źródeł odnawialnych (prowadzenie uprawy roślin 

na cele energetyczne, kolektory słoneczne itp., prowadzenie 

usług związanych z propagowaniem i wdrażaniem działań 

związanych z energią odnawialną) 

 

 

0-10 

2. 

Rozwój bazy turystycznej 

Tworzenie i wspieranie bazy noclegowej, 

adaptacja/remont/budowa pomieszczeń na cele turystyczne i 

uatrakcyjnienie istniejącej infrastruktury turystycznej 

0-10 

3. 

Produkt regionalny i 

sprzedaż 

bezpośrednia 

Utworzenie  miejsca sprzedaży 

bezpośredniej. 

 

10 

Zakup sprzętu, maszyn, urządzeń i 

narzędzi przeznaczonych do 

wytwarzania produktu regionalnego i 

tradycyjnego.  

0 - 5 

4. 

Woda (np. zakup sprzętu do uprawiania turystyki i rekreacji  

wodnej,  remont i budowa obiektów  infrastruktury związanej z 

wodą,  inne nowe innowacyjne pomysły związane z zasobami 

wodnymi. 

0-10 

5. 

Trasy tematyczne 

Trasa „Parki Drzewa Lasy” i „Zakony Pojezierza” działania 

innowacyjne, pielęgnacyjne i naprawcze, konserwacyjne 

oraz działania  zwiększające atrakcyjność trasy (tras) 

0-10 

6. 

Operacja ma 

innowacyjny charakter 

i wpisuje się  do 

rozwiązań zawartych w 

pkt. 8, lit. a-f  LSR 

 

a) innowacje w rozwoju 

lokalnej oferty turystycznej 

b) uruchomienie dodatkowych 

możliwości zarobkowania w 

gospodarstwach     

             rolnych związanych z 

edukacją i rekreacją 

c) wprowadzanie innowacji ze 

sfery odnawialnych źródeł energii 

d) powszechny, łatwy dostęp 

do Internetu.  

e) innowacje w sferze 

zarządzania rozwojem lokalnym 

f)         nowe sposoby angażowania 

lokalnej społeczności w proces 

5 
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rozwoju. 

 

 

7. 

Liczba partnerów w realizacji projektu na podstawie umowy partnerskiej lub 

listu intencyjnego 

3 i więcej partnerów                                                                                    
15 

 

Od 1 do 2 partnerów 
5 

 

Bez udziału partnerów 
0 

 

8. 

Udział w konsultacjach na podstawie list obecności 

Wnioskodawca brał udział w konsultacjach prowadzonych przez 

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” – na podstawie list obecności 
5 

 

Minimalna ilość punktów, która daje możliwość dofinansowania wynosi 30% 

 

„Odnowa i rozwój wsi” 
Oceniając zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru członkowie Rady LGD 

przyznają punkty za opis i oddziaływanie planowanej operacji biorąc pod uwagę następujące 

kryteria: 

 

Lp. Kryterium oceny Ilość punktów 

możliwych do 

zdobycia 

1. Realizacja przedsięwzięć: 1. Trasy tematyczne 0 - 15 

2. Żyć bezpiecznie, aktywnie i 

zdrowo 

0 – 5 

3. Specjalizacja miejscowości - 

wsie tematyczne 

0 – 20 

4. Trasy turystyczno-rekreacyjne 0 – 15 

5. Poprawa stanu technicznego i 

wyposażenia świetlic wiejskich 

oraz innych obiektów pełniących 

funkcje społeczne. 

0 – 15 

6. „Gry Pojezierza” 0- 10 

2. Innowacyjność operacji: Operacja wpisuje się w rozdział 8 

LSR, punkt: 

a) innowacje w rozwoju lokalnej 

oferty turystycznej                                                       

                     TAK/NIE 

10 
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b) uruchomienie dodatkowych 

możliwości zarobkowania w 

gospodarstwach rolnych 

związanych z edukacją i rekreacją  

                     TAK/NIE                                            

c) innowacje w sferze zarządzania 

rozwojem lokalnym                                

                       TAK/NIE 

d) nowe sposoby angażowania 

lokalnej społeczności w proces 

rozwoju 

  

                       TAK/NIE 

3. Ilość partnerów: Operacja będzie 
realizowana przez 
wnioskodawcę z 
udziałem:  

 

- trzech i więcej  partnerów 10 pkt 

- od 1 do 2 partnerów 5 pkt 

- bez udziału partnerów 0 pkt 

 Razem 

 

Zgodnie z LSR oraz z tekstem ogłoszenia, wniosek nadaje się do dofinasowania po 

spełnieniu kryterium minimalnej  ilości uzyskanych punktów.  Operacja musi uzyskać 

minimum 30% maksymalnej ilości punktów. 

 

 

„Małe projekty” 

Oceniając zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru członkowie Rady LGD 

przyznają punkty za opis i oddziaływanie planowanej operacji biorąc pod uwagę następujące 

kryteria: 

 

Lp. Kryterium oceny 

Ilość punktów 

możliwych do 

zdobycia 

1. 

Rozwój agroturystyki – punktacja do 12 pkt. 

1.1 Działanie polegające na utworzeniu lub 

zmodernizowaniu gospodarstwa agroturystycznego lub 

innego pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego na 

utworzenie dodatkowych pokoi gościnnych.  

Ilość punktów 0 - 4 

1.2 Doposażenie oraz  uatrakcyjnienie usług 

0 - 12 
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agroturystycznych (wyposażenie kuchni, zamontowanie 

solarów, stoły, krzesła, sprzęt sportowy itp.)    

ilość punktów 0 - 2 

1.3 Efektywność wykorzystania miejsc noclegowych  - 

Ilość osób korzystających z oferty w ciągu ostatniego roku 

(licząc wstecz od momentu złożenia wniosku o pomoc) 

podzielona przez ilość miejsc w gospodarstwie.  Ilość 

punktów 0 - 6 

2. 

 Specjalizacja miejscowości 

-  wsie tematyczne 

punktacja do 14 pkt. 

 

2. utworzenie wioski 

tematycznej 

 

14 

2.1 działania 

wspomagające tworzonej 

wioski tematyczne  

0 – 7  

2.2 liczba imprez 

związanych ze 

specjalizacją miejscowości 

w ramach złożonego 

wniosku,  

0 - 7 

3. 

Zorganizowanie sprzedaży bezpośredniej punktacja do 

10 pkt. 

a) dostępność oferty -  ilość punktów  0 - 4 

b) czas trwania ofert: 

stała forma – 6 pkt 

sezonowa – 4 pkt 

okazjonalna – 2 pkt 

0 - 10 

4. 

Woda – punktacja do 10 pkt 

a) Operacja związana jest z organizacją imprezy 

wykorzystujących potencjał kulturowy wody ilość 

punktów 0 - 4  
b) Operacja polega na   remoncie lub tworzeniu nowych 

obiektów związanych z  infrastrukturą  wodną  ilość 

punktów 0 – 6 

0 - 10 

5. 

Trasy tematyczne (parki, drzewa, lasy i zakony 

Pojezierza) punktacja do 8 pkt 

a)  Działania  podjęte w celu  uatrakcyjnienia i promocji 

tras(y)   

ilość punktów 0 - 4 

b)  Długość uruchomionej ścieżki w ramach trasy 

(rowerowej, Nordic Walking, pieszej, konnej, kajakowej)  

ilość punktów 0 – 4 

0 - 8 

6. 

„Gry Pojezierza” punktacja do 12 pkt 

a)   Utworzenie nowej gry pojezierza, ilość punktów 0 - 12 

b) Działania na istniejącej grze pojezierza (szkolenia, 

0 - 12  
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konferencje, zawody, konkursy itp.) ilość punktów 0 – 6 

7. 

Liczba partnerów w realizacji projektu na podstawie umowy partnerskiej lub 

listu intencyjnego 

Jeden partner 1 pkt nie więcej niż 4 pkt 0 – 4 

8. 

Wnioskodawca uczestniczył  w szkoleniach organizowanych 

przez LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” 
3 

Wnioskodawca brał udział w konsultacjach prowadzonych 

przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” 
1 

9. 

Składał  wnioski na „małe projekty”   2 

Czy wnioskodawca składał wnioski na działania 

aktywizujące 
2 

Czy wnioskodawca brał czynny udział w wydarzeniach 

organizowanych przez LGD, brał udział w walnych 

zgromadzeniach ( bez szkoleń ) 

2 

 

Minimalna ilość punktów, która daje możliwość dofinansowania wynosi  40 % 
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9.4. Procedura zmiany kryteriów lokalnych  

Zwłaszcza w przypadkach gdy zmianie ulegnie sytuacja społeczno-gospodarcza obszaru LGD 

lub ze względu na stopień realizacji LSR może wystąpić potrzeba zmiany lub modyfikacji 

kryteriów lokalnych lub kryteriów oceny zgodności operacji z LSR. 

1. Z wnioskiem o zmianę kryteriów lokalnych może wystąpić do Walnego Zebrania 

Członków LGD Rada lub Zarząd LGD. 

2. Wniosek powinien być złożony na piśmie i uzasadniony lub przedłożony Walnemu 

Zgromadzeniu w formie projektu uchwały poprzedzony konsultacjami.  

3. Walne Zebranie Członków LGD podejmuje uchwałę w sprawie zmiany kryteriów 

lokalnych w właściwym trybie i powierza jej realizację Zarządowi LGD. 

10.  OKREŚLENIE BUDŻETU LSR DLA KAŻDEGO ROKU JEJ 

REALIZACJI  

 Tabela Nr 21 - Limity środków na działania osi 4,  załącznik  nr 1 do LSR. 

 

11. OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSR 

Praca nad Lokalną Strategią Rozwoju Pojezierza Myśliborskiego charakteryzowała się 

oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich i była realizowana metodą 

społeczno-ekspercką (partycypacyjną) łącząc wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech 

sektorów: publicznego, społecznego oraz gospodarczego.  

Była ona kontynuacją pracy nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Pojezierza Myśliborskiego opracowywaną w ramach I Schematu Programu Pilotażowego 

Leader +.   

 Praca nad ZSROW przebiegała następująco. Powołano trzy zespoły robocze: Zespół ds. 

LGD, Zespół ds. Strategii i Grupę Społeczną, w których znaleźli się przedstawiciele samorządu, 

organizacji pozarządowych i przedsiębiorców (w tym banku). 

Zespół ds. LGD doprowadził do powołania i sformalizowania Lokalnej Grupy Działania w 

formie stowarzyszenia o nazwie „Lider Pojezierza”, a członkowie założyciele Stowarzyszenia 

brali aktywny udział w pracach pozostałych zespołów. Od tego momentu rolę wiodącą przejął 

Zarząd LGD. Został on odpowiedzialny za przygotowanie, uchwalenie, wdrażanie i 

aktualizowanie Strategii. 

Drugi zespół roboczy - Zespół ds. Strategii miał za zadanie przeprowadzenie procesu 

tworzenia i konsultacji Zintegrowanej Strategii Obszarów Wiejskich Pojezierza 

Myśliborskiego. Zespół był odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu opracowania 

strategii począwszy od zebrania danych, przeprowadzenia wstępnych analiz, aż do 

konsultowania przygotowanych przez ekspertów dokumentów.  

Grupa Społeczna, czyli grupa, która przez cały czas trwania projektu była zaangażowana w 

pracę nad przygotowaniem Strategii została wybrana w trakcie przeprowadzonych w Barlinku, 

Dębnie i Przelewicach warsztatów rekrutacyjnych dla partnerów LGD. Z osób wybranych do 
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Grupy Społecznej: 38% reprezentowało sektor pozarządowy, 24% - przedsiębiorców oraz 38% 

- sektor publiczny.  

 W grupie reprezentującej sektor publiczny znaleźli się przedstawiciele urzędów gmin, 

radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, nauczyciele, bibliotekarze, działacze domów kultury, 

przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Czasami trudno było określić, który sektor 

reprezentuje konkretna osoba, gdyż np. urzędnik okazał się jednocześnie aktywnym członkiem 

jakiegoś stowarzyszenia, a sołtys jednocześnie przedsiębiorcą rolnym. Grupa Społeczna 

pracowała nad Strategią w trakcie trzech warsztatów szkoleniowych oraz pomiędzy warsztatami 

z wykorzystaniem Internetu stale kontaktując się z ekspertami przygotowującymi roboczy tekst 

Strategii. W trakcie warsztatów szkoleniowych pracowano między innymi nad takimi 

zagadnieniami jak: partnerstwo w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego; określanie celów, 

formułowanie zadań, analiza i diagnoza potencjału społecznego; analiza SWOT; cele i projekty 

Strategii. Wybór celów ogólnych i szczegółowych miał miejsce podczas 3 spotkań 

warsztatowych, w których uczestniczyło ok. 70 przedstawicieli gmin tworzących LGD oraz w 

trakcie 5 spotkań konsultacyjnych, w których uczestniczyło średnio 15 - 20 członków LGD. 

Wybrani członkowie Grupy Społecznej (21 osób) podjęli się przeprowadzenia 

szerokiej konsultacji społecznej projektu dokumentu Strategii. Dysponując tekstem projektu 

Strategii oraz ankietą konsultacyjną przeprowadzili badania ankietowe wśród 428 osób w 

swoich środowiskach na terenie działania LGD. Badania ankietowe spełniały równocześnie 

rolę promocyjną Strategii. Ich wyniki wraz z uwagami umieszczanymi w witrynie 

internetowej LGD, stanowiły dla ekspertów podstawę do naniesienia zmian w projekcie 

dokumentu Strategii. 

Kiedy w trakcie realizacji Schematu II Programu Pilotażowego Leader + okazało się, 

że nowym wymaganym dokumentem jest Lokalna Strategia Rozwoju zadecydowano, że 

będzie to dokument w dużym stopniu tożsamy ze ZSROW i jedynie niezbędne do 

wprowadzenia zmiany będą szeroko konsultowane. Decyzję podjęto na podstawie ekspertyzy 

określającej  możliwości wykorzystania ZSROW przy opracowaniu LSR oraz proponującej 

metodyki konsultacji społecznych. 

Wykorzystywano każdą okazję by poznać oczekiwania mieszkańców obszarów 

wiejskich z obszaru LGD odnośnie Strategii. Pierwsze ankiety przeprowadzono w terminie od 

24 listopada do 15 grudnia 2007r.  w trakcie 9 warsztatów szkoleniowych prowadzonych 

przez animatorów lokalnych na wioskach. Wyniki ankiet otrzymanych od 115 osób służyły 

potem ekspertom do modyfikacji Strategii. 

Powołano Grupę Inicjatywną ds. LSR, w skład, której weszli Prezes Zarządu, Dyrektor Biura 

Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” oraz trzej eksperci z FRDL. Grupa spotykała się 

kilkakrotnie (29.02.2008, 10.03.2008, 20.06.2008, 11.12.2008) omawiając problematykę 

Strategii i sposoby jej konsultacji. 

Kiedy w maju, czerwcu i lipcu 2008 zaczęły pojawiać się długo oczekiwane rozporządzenia 

dotyczące funkcjonowania lokalnej grupy działania oraz wdrażania lokalnych strategii 

rozwoju  Grupa Inicjatywna ds. LSR zdecydowała przenieść dyskusję na temat LSR na forum 

Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” oraz reaktywować Zespół ds. Strategii, który 

nazwano Zespołem ds. LSR. W Zespole ds. LSR znaleźli się przedstawiciele trzech nowych 

gmin (Bierzwnika, Choszczna, Trzcińska-Zdrój), które zostały przyjęte do LGD. 
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Zarząd debatował nad LSR wielokrotnie w swoim gronie (31.07.2008 r. w Myśliborzu- 6 

osób, 20.08.2008 r. w Barlinku - 11 osób, 19.09.2008 r. w Myśliborzu - 8 osób, 07.10.2008 r. 

w Barlinku - 8 osób, 09.10.2008 r. w Lipianach - 9 osób, 15.10.2008 r. w Lipianach - 9 osób, 

5.11.2008 r. w Myśliborzu - 12 osób, 09.12.2008 r. w Myśliborzu - 9 osób, 29.12.2008 r. w 

Chocieniu - 7 osób, 13.01.2009 r. w Myśliborzu - 10 osób, oraz kilkukrotnie wspólnie z 

ekspertami z FRDL (21.07.2008 r. w Myśliborzu - 15 osób, 14.08.2008 r. w Szczecinie - 7 

osób).  

Zespół ds. LSR (17 osób z sektora publicznego, 2 osoby z sektora gospodarczego, 9 osób z 

sektora społecznego) konsultował zapisy Strategii 27.08.2008r. w Choszcznie. W trakcie tego 

spotkania doprecyzowano zapisy analizy SWOT weryfikując je po włączeniu w obszar 

działania LGD trzech nowych gmin. Członkowie Zespołu zapoznali się i utożsamili z Celami 

i Przedsięwzięciami LSR oraz próbowali wyspecyfikować potencjalne przedsięwzięcia.  

Po tych konsultacjach Grupa Inicjatywna ds. LSR wraz z ekspertami kontynuowała pracę nad 

LSR. Przygotowano również ankietę, która służyła do konsultowania LSR wśród lokalnej 

społeczności dwunastu gmin. W terminie 17-28.11.2008 w każdej gminie obszaru LGD 

odbyło się spotkanie konsultacyjne, dające mieszkańcom możliwość zaczerpnięcia informacji 

na temat podejścia Leader, LSR oraz PROW. Spotkania konsultacyjne prowadzone były przez 

członków Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Konsultacje społeczne LSR 

umożliwiły mieszkańcom obszaru LGD udział w procesie tworzenia Strategii oraz włączyły 

różne grupy i środowiska w tok podejmowanych prac i zadań, określających wspólne 

wartości, problemy oraz potrzeby i aspiracje. Podczas spotkań konsultacyjnych wypełnionych 

zostało 234 formularzy ankiety dotyczącej oceny sytuacji (analiza SWOT), oczekiwań i 

zamierzeń mieszkańców związanych z LGD i podejściem Leader. Wyniki z 234 ankiet 

zanalizowano.  

Od 15.11.2008 r. do 31.12.2008 r. w Biurze LGD w Myśliborzu funkcjonował punkt 

informacyjno-konsultacyjny, w którym zainteresowani mogli zapoznać się z projektem LSR 

oraz wyrazić swoje opinie, zgłosić uwagi oraz sugestie.  

Od początku grudnia 2008 r. mieszkańcy obszaru LGD mają możliwość konsultowania LSR 

także przez Internet. Na stronie www.liderpojezierza.pl utworzona została zakładka 

„Konsultacje LSR”, w której udostępniony został formularz ankiety. Do dnia 10.01.2009 r. do 

administratora wpłynęło 15 ankiet.  

Społeczno-ekspercka metoda pracy nad LSR spowodowała, że opracowany dokument będzie 

znany i aprobowany w społecznościach i organizacjach lokalnych. Taki sposób budowania 

dokumentu zintegrował społeczność lokalna przy pracy nad wspólnym dokumentem oraz 

zmobilizował mieszkańców do działania na rzecz obszarów wiejskich. Materiał zebrany 

podczas konsultacji LSR miał realny wpływ na treść dokumentu LSR. 

 

12. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LSR  

Wdrażanie i sposób informowania o tym społeczności lokalnej 

 Zarządzanie  

http://www.liderpojezierza.pl/
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Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju dla Pojezierza Myśliborskiego na lata 2009-2015 

jest dokumentem kierunkowym LGD przyjmowanym w drodze uchwały przez Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Walne Zebranie powierza 

wdrażanie LSR Zarządowi LGD. Zarząd organizując wdrażanie, będzie więc zarządzał 

procesem realizacji Strategii i koordynował działania prowadzące do osiągania 

wyznaczonych w niej celów, dbając o zapewnienie ich jawności na każdym etapie oraz 

efektywne spożytkowanie i poprawne rozliczenie otrzymanych środków finansowych. 

Przy wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Zarząd LGD będzie dbał o jak najszerszy w 

nim udział partnerów i mieszkańców całego obszaru. Będzie wykorzystywać zwłaszcza 

Biuro LGD oraz zespół, przeszkolonych w poprzednim okresie, Menadżerów Projektów 

(konsultantów gminnych). Zarząd, Biuro i Koordynatorzy będą współpracowali z różnymi 

podmiotami z terenu objętego LSR, jak Gminne Centra Informacji, jednostki 

organizacyjne samorządów, także podmioty gospodarcze i społeczne nie będące 

partnerami LGD.  

Wdrażanie LSR odbywać się będzie w oparciu o przygotowywane przez Biuro LGD, przy 

udziale Koordynatorów i zatwierdzane przez Zarząd, okresowe plany działania i plany 

finansowe oraz będzie obejmować: 

a) ogłaszanie konkursów i wybór operacji, 

b) realizację badań dotyczących obszaru objętego Strategią, 

c) informowanie o obszarze objętym LSR, wdrażaniu i postępach w realizacji LSR oraz 

działalności LGD, 

d) realizację zadań promocyjnych związanych z obszarem objętym LSR, 

e) szkolenie pracowników Biura LGD i członków LGD, a zwłaszcza Rady, 

f) aktywizowanie społeczności lokalnej, 

g) rozliczanie otrzymanych na realizację LSR środków publicznych. 

Zarząd LGD przy pomocy Biura będzie koordynował prace wdrożeniowe całej Strategii, w 

tym: 

a) organizował współpracę pomiędzy statutowymi władzami i Radą LGD a partnerami 

lokalnymi, 

b) pozyskiwał partnerów zewnętrznych, w tym zagranicznych do współpracy w realizacji 

LSR, 

c) kierował przeprowadzaniem konkursów dla lokalnych podmiotów w ramach 

poszczególnych działań, 

d) nadzorował przebieg realizacji zawartych w Strategii przedsięwzięć, 

e) nadzorował działania informacyjno-promocyjne, 

f) przygotowywał roczne Sprawozdania dotyczące stanu zaawansowania realizacji LSR. 

 Działania informacyjno-promocyjne 

Strategia powinna motywować partnerów i mieszkańców do aktywności na rzecz rozwoju 

obszaru. Dlatego, w oparciu o Plan działań informacyjno-promocyjnych Zarząd LGD 

będzie podejmował różne inicjatywy informacyjne i upowszechniające mające zapewnić 

społeczności lokalnej powszechny dostęp do informacji o LGD i organizowanych przez 

nią działaniach na rzecz realizacji LSR. Będą one aktualne i rozpowszechniane 

systematycznie. 
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Ze szczególną starannością przygotowywany będzie pakiet dla wnioskodawców  

i potencjalnych beneficjentów operacji dotyczący warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW, 

zawierający przede wszystkim informacje dotyczące: kategorii działań, w obrębie których 

beneficjenci mogą się ubiegać o wsparcie finansowe w ramach osi 4 Leader; warunków 

jakie należy spełnić by kwalifikować się do otrzymania wsparcia (kryteriów dostępu), 

wzorów wniosków i innych dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki, 

wskazówek dotyczących poprawnego przygotowania wniosków o dofinansowanie, 

kryteriów i procedur związanych z oceną oraz wyborem wniosków na finansowanie 

operacji, wymogów i zaleceń dotyczących zasad realizacji, rozliczania i kontroli operacji, 

itp. 

Działania informacyjno-promocyjne będą prowadzone przy wykorzystaniu lokalnych 

mediów, tablic informacyjnych, ulotek i plakatów. Organizowane będą także spotkania z 

mieszkańcami. Wykorzystywany będzie Internet; na stronie WWW podawane będą 

bieżące informacje i komunikaty, udostępniane akty prawne, różne dokumenty 

programowe oraz sprawozdania i raporty LGD, wytyczne dla wnioskodawców  

i beneficjentów operacji, informacje o terminach naboru wniosków i wynikach 

rozstrzygnięć konkursów, zbierane stanowiska [ankiety] mieszkańców dotyczące realizacji 

Strategii. W upowszechnianiu informacji ważną rolę będzie odgrywać zorganizowany 

przez Biuro LGD punkt informacyjny, którego pracownicy będą udzielać zainteresowanym 

wyjaśnień i odpowiedzi związanych z działaniami podejmowanymi dla realizacji LSR oraz 

udostępniać materiały dokumentujące działalność LGD, w tym protokoły z posiedzeń 

Zarządu i Rady. Będą również przyjmować wnioski i postulaty dotyczące wdrażania LSR, 

które następnie będą analizowane i odpowiednio wykorzystywane. Zarząd i Biuro LGD 

będą na bieżąco współpracować z mediami. W zależności od potrzeb zarząd LGD będzie 

podejmował decyzje o udziale w targach, wystawach, konkursach i innych imprezach o 

charakterze informacyjno-promocyjnym. 

 Aktywizowanie lokalnej społeczności 

W celu motywowania i aktywizowania mieszkańców do udziału w procesie wdrażania 

LSR, poza działaniami informacyjno-promocyjnymi, Biuro LGD będzie organizować 

pomoc w przygotowywaniu wniosków na operacje. Będą to seminaria i warsztaty oraz 

konsultacje i doradztwo umożliwiające nabycie potrzebnych kwalifikacji przez 

potencjalnych beneficjentów pomocy. Aktywizowaniu mieszkańców będą także służyć: 

udział w konsultowaniu realizacji Strategii a także wydarzenia o charakterze kulturalnym 

organizowane na obszarze LGD, a związane z promowaniem celów i zadań Strategii oraz 

zachęcające mieszkańców i lokalne organizacje do aktywnego włączania się do jej 

realizacji. 

 

Proces aktualizacji LSR 

LSR jest dokumentem, który będzie pozwalał na wprowadzanie zmian oraz uzupełnień  

w obrębie wytyczonych celów i zaplanowanych przedsięwzięć. Potrzeba jego aktualizacji 

może wynikać ze zmiany przepisów lub nadrzędnych dokumentów programowych, uwag 

zgłoszonych przez Instytucje Wdrażającą, jak również z wniosków wynikających z wdrażania 
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Strategii. Ponieważ LSR jest dokumentem wypracowanym przy udziale różnych lokalnych 

środowisk właśnie one będą konsultowane odnośnie przebiegu jej realizacji i ewentualnych 

zmian. Zarząd LGD, który jest odpowiedzialny za wdrażanie Strategii, będzie nadzorował, 

organizowany przez Biuro, proces konsultowania przebiegu realizacji LSR na całym obszarze 

działania LGD. Opinie mieszkańców, organizacji i podmiotów gospodarczych, dotyczące 

informowania o działaniach podejmowanych przez LGD, postępach we wdrażaniu Strategii, 

zasad i sposobu przeprowadzania konkursów na operacje oraz efektów ich wykonania przez 

beneficjentów, postępów w realizacji poszczególnych przedsięwzięć, a także proponowanych 

zmian i wniosków będą zbierane nie rzadziej niż jeden raz w roku przy wykorzystaniu ankiet 

prowadzonych w czasie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami w ich środowiskach, a także 

w Biurze LGD oraz prowadzonych on-line na stronie WWW. Mogą być wykorzystywane 

także inne formy np. wywiad, badanie grup fokusowych itp. Wspaniałą okazją do takich 

konsultacji będą coroczne Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILIA.  

Podobnie jak przy tworzeniu Strategii, w proces konsultacji zaangażowany będzie Zespół ds. 

Strategii, który przynajmniej dwa razy w roku, w trakcie spotkań warsztatowych, będzie 

zajmował stanowisko odnośnie postępów we wdrażaniu LSR oraz analizował opinie 

mieszkańców. Ponadto będzie przygotowywał swoje wnioski i rekomendacje do 

Sprawozdanie Roczne z realizacji LSR przygotowywanego przez Zarząd LGD (patrz niżej). 

Proces społecznych konsultacji będzie uzupełniony przez prowadzony na bieżąco przez LGD 

monitoring realizacji LSR. Za zorganizowanie systemu monitoringu odpowiedzialny jest 

Zarząd LGD. System oparty będzie na prowadzeniu okresowej oceny: 

a) stopnia rzeczowego wykonania oraz wydatkowania środków finansowych (według 

umów zawartych z beneficjentami) na poszczególne realizowane operacje,  

b) zakresu realizacji poszczególnych przedsięwzięć, 

c) stopnia osiągania celów szczegółowych i ogólnych,  

d) stopnia realizacji wskaźników rezultatu i produktu 

e) realizacji harmonogramu i budżetu, w tym stopnia wydatkowania środków na: 

– wdrażanie LSR, 

– wdrażanie projektów współpracy, 

– funkcjonowanie LGD. 

 

Stopień realizacji poszczególnych operacji będzie kontrolowany przez Zarząd Stowarzyszenia 

poprzez pracowników biura pod kierunkiem specjalisty do spraw wdrażania LSR i nadzorem 

dyrektora biura LGD na podstawie składanych przez beneficjentów sprawozdań oraz analizy 

dokumentów, a także na podstawie wizji lokalnych przeprowadzanych w terminach zależnych 

od długotrwałości operacji. Operacje jednorazowe, będą kontrolowane po ich zakończeniu, 

zaś pozostałe w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w roku. Zakres realizacji 

poszczególnych przedsięwzięć oraz celów szczegółowych i ogólnych będzie określany przy 

pomocy zawartych w LSR wskaźników zawartych w tabeli nr 19 w porównaniu z założeniami 

zaplanowanymi w ocenie ex ante (patrz rozdz.13).  

Na podstawie wyników prowadzonych konsultacji społecznych oraz monitoringu Zarząd 

LGD będzie opracowywał w terminie do 31 stycznia Sprawozdanie Roczne z realizacji LSR 

za rok poprzedni i przedstawiał je do 1 marca Walnemu Zebraniu Członków oraz podawał do 

publicznej wiadomości, w tym umieszczał na stronie WWW. W Sprawozdaniu Zarząd , jeżeli 
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stwierdzi potrzebę, będzie rekomendował Walnemu Zebraniu Członków, aktualizowanie 

LSR, czyli propozycje konkretnych zmian w jej zapisach, dotyczące zwłaszcza: 

- zasad i harmonogramu organizowania konkursów na operacje, 

- procedury oceny zgodności operacji z LSR, 

- lokalnych kryteriów wyboru operacji, 

- zmian w realizacji przedsięwzięć. 

Decyzję o aktualizowaniu LSR będzie podejmować Walne Zebranie w głosowaniu nad 

wprowadzeniem rekomendowanych przez Zarząd LGD zmian. 

 

Ostatnie zmiany w lokalnej strategii rozwoju  zostały wprowadzone w dniu 16 września 2013 

roku przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia na podstawie zawartego powyżej procesu aktualizacji LSR.   

 

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na obniżenie jakości Lokalnej Strategii 

Rozwoju.  

 

 

Tabela Nr 22  Podział odpowiedzialności i zadań przy wdrażaniu i aktualizacji LSR 

Podmiot Odpowiedzialność Główne zadania 

Zarząd LGD 

Nadzoruje cały 

proces wdrażania 

LSR 

zarządzanie realizacją LSR (koordynuje, rozlicza 

finansowo), utrzymywanie współpracy z 

partnerami lokalnymi i zewnętrznymi, zlecanie 

badań dotyczących obszaru, ogłaszanie 

konkursów na operacje, dbanie o jawność oraz 

udział partnerów i mieszkańców, zorganizowanie 

systemu monitoringu realizacji LSR, 

przygotowywanie rocznych Sprawozdań dla 

Walnego Zebrania 

Biuro LGD 

Bieżące kierowanie 

wdrażaniem 

Strategii 

Organizowanie bieżących działań, 

opracowywanie planów i sprawozdań, 

prowadzenie szkoleń, działań informacyjno-

promocyjnych i aktywizujących mieszkańców, 

zapewnianie jawności procesów, organizowanie 

konsultacji bezpośrednich i on-line 

Koordynatorzy 

Przedsięwzięć 

Bieżąca realizacja 

przedsięwzięcia 

Kierowanie wdrażaniem przedsięwzięcia, 

kontrolowanie realizacji poszczególnych operacji 

w ramach konkretnego przedsięwzięcia 

Zespół ds. 

Strategii 

Konsultowanie 

LSR 

Analizowanie opinii mieszkańców i zajmowanie 

stanowiska odnośnie postępów we wdrażaniu 

LSR oraz formułowanie rekomendacji dla 

Zarządu 

Mieszkańcy, Konsultowanie Udział w konsultacjach społecznych 
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lokalne 

organizacje i 

podmioty 

gospodarcze 

LSR 

 

13. ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNEJ 

Dla dokonywania oceny osiągania sprecyzowanych w LSR celów oraz przyczyniania się do 

rozwoju obszaru nią objętego wykonywana będzie ewaluacja działalności LGD i realizacji 

LSR. Będzie ona obejmować: 

1) ocenę ex ante tj. analizę wykonaną w fazie planowania, osobną dla każdego 

przedsięwzięcia, obejmującą zwłaszcza planowany do realizacji zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia i różne inicjatywy towarzyszące (szkolenia, materiały promocyjne, 

opracowania itp.), w podziale na poszczególne działania osi 4 Leader. Analizie 

poddawane będą także planowane projekty współpracy. Analiza ex ante będzie 

zawierać opis spodziewanych efektów planowanych operacji oraz ich wpływu na 

stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć i celów Strategii. Przy sporządzaniu 

tej oceny określone zostaną wartości mierników dla poszczególnych wskaźników 

służących do mierzenia efektów osiąganych w zakresie konkretnych przedsięwzięć 

oraz celów szczegółowych i ogólnych. Ponadto określone zostaną szacunkowo, w 

ramach zapisów budżetu, nakłady niezbędne dla realizacji poszczególnych 

przedsięwzięć; 

2) ocenę ex post tj. ocenę efektów zrealizowanych operacji i osobną analizę dla każdego 

przedsięwzięcia w obrębie poszczególnych działań osi 4 Leader oraz osobną dla 

projektów współpracy. Analiza prowadzona będzie pod kątem uzyskanych 

wskaźników produktu i rezultatów oraz ich wpływu na osiąganie założonych w LSR 

celów. Ocena ta będzie wykonywana raz na 2 lata i opierać się będzie na wskaźnikach 

rezultatu i oddziaływania określonych w  tabeli nr 19 dla poszczególnych celów 

szczegółowych i ogólnych oraz na wskaźnikach produktu określonych w tabeli nr 19 

dla poszczególnych przedsięwzięć. W ten sposób określane będzie w jakim stopniu, w 

ocenianym okresie, udało się zrealizować przedsięwzięcia i cele Strategii. Przy 

wykonywaniu ewaluacji ex post wykorzystywane będą dane zebrane i opracowane  

w Sprawozdaniach Rocznych z realizacji LSR w ostatnich 2 latach; 

3) jakość partnerstwa. W tym zakresie oceniane będą zwłaszcza stopień przygotowania, 

aktywność i zaangażowanie poszczególnych partnerów w prace LGD oraz działania 

podejmowane na rzecz realizacji Strategii; 

4) funkcjonowanie LGD. Ocena w tym zakresie będzie koncentrować się na sprawności 

funkcjonowania Biura, Rady LGD, współpracy poszczególnych organów LGD, 

efektywności stosowanych procedur, przepływu informacji oraz komunikacji 

wewnętrznej i zewnętrznej, sprawności podejmowania decyzji. 

Ewaluację przeprowadzać będzie zarząd LGD, która może część prac zlecać ekspertom 

zewnętrznym. Będzie ją prezentować Walnemu Zebraniu Członków w terminie do 30 

czerwca w formie Raportu nt. ewaluacji LGD i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich Pojezierza Myśliborskiego w latach 2009-2015 za okres… 

przygotowywanego za okres poprzednich 2 lat. Raport będzie obejmował zwłaszcza: 

– wykaz zrealizowanych, w prezentowanym okresie, operacji w podziale na zawarte  

w Strategii przedsięwzięcia, z krótkim opisem i wyszczególnieniem bezpośrednich 

efektów oraz informacją finansową o każdej operacji, 

– wykaz zrealizowanych, w prezentowanym okresie, operacji w podziale na działania 

wg osi 4 Leader, 

– analizę wpływu zakończonych operacji na stopień realizacji poszczególnych 

przedsięwzięć oraz celów szczegółowych i ogólnych LSR, 

– wnioski i rekomendacje dotyczące zmian w zapisach LSR, dokumentach 

konstytuujących i organizacyjnych LGD, w zakresie partnerstwa oraz sposobie 

funkcjonowania LGD. Powinny one przyczynić się do poprawienia funkcjonowania 

LGD oraz pełniejszej, bardziej efektywnej realizacji celów LSR. Wnioski  

i rekomendacje Komisja Rewizyjna może przedstawiać Walnemu Zebraniu Członków 

w formie projektów uchwał. 

Treść Raportu będzie, równocześnie z prezentowaniem go Walnemu Zebraniu Członków, 

podawana do wiadomości publicznej, w tym umieszczana na stronie WWW. 

 

14. POWIĄZANIA LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI 

ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR  

LSR Pojezierza Myśliborskiego jest komplementarna i równocześnie uzupełnia strategie 

rozwoju gmin i powiatów tego regionu poprzez włączenie do niej celów i projektów 

związanych z tworzeniem sieci współpracy gmin i organizacji w nich działających. Strategie 

te uzyskają dodatkowe zaplecze dzięki połączeniu sił i uruchomieniu innowacyjnych form 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich Pojezierza.  

Wszystkie strategie rozwoju gmin wchodzących w skład Partnerstwa zakładają tworzenie 

warunków do rozwoju turystyki. Rola turystyki została także uwypuklona w LSR Pojezierza 

Myśliborskiego. Jej realizacja pomoże w integracji działań poszczególnych gmin tego obszaru 

związanych z tworzeniem szlaków turystycznych i ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych oraz 

we włączaniu ich w sieci tras ogólnokrajowych i międzynarodowych. 

W strategiach rozwoju gmin z obszaru objętego LSR podkreśla się także wagę podnoszenia 

atrakcyjności lokalizacyjnej gminy dla dalszego rozwoju istniejących podmiotów 

gospodarczych oraz powstawania nowych. Potrzeba ta jest również uwzględniona w 

niniejszej Strategii. Dotyczy jej w dużym stopniu każdy z celów tej Strategii. Dodatkowo 

LSR zakłada tworzenie warunków do lepszego wykorzystania zasobów naturalnych  

i kulturowych Pojezierza Myśliborskiego w ramach gospodarki opartej na wiedzy. Optymalne 

wykorzystanie zasobów regionu powinno przyczynić się do ograniczenia poziomu 

bezrobocia, które w każdej ze strategii gmin Pojezierza traktowane jest jako istotny problem.  

Ważnym zadaniem, które powtarza się w większości strategii rozwoju gmin regionu jest 

stopniowe odchodzenie od dominacji funkcji rolniczych i rozwój alternatywnych form 

gospodarowania na obszarach wiejskich z zachowaniem wymogów rozwoju 

zrównoważonego. Zadanie to jest zawarte w pierwszym celu ogólnym LSR Pojezierza 
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Myśliborskiego. 

Szczegółowe powiązania LSR Pojezierza Myśliborskiego z lokalnymi dokumentami 

strategicznymi prezentuje tabela nr 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Nr  23  Powiązania LSR z lokalnymi dokumentami planistycznymi
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Lokalna 

Strategia 

Rozwoju 

Pojezierza 

Myśliborski

ego 

Cel ogólny I: 

Pobudzanie działalności gospod. na terenach wiejskich. 

Cel ogólny II: 

Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu Myśliborskim 

Cel szczegółowy I.1: 

Wdrożenie innowacji i 

nowych technologii oraz 

tworzenie pozarolniczych 

miejsc pracy. 

Cel szczegółowy I.2: 

Wprowadzenie produktów 

i usług podnoszących 

konkurencyjność obszarów 

wiejskich 

Cel szczegółowy II.1: 

Lepsze wykorzystanie stanu 

zasobów przyrodn. i kulturowych 

przy zachowaniu dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego wsi 

Cel szczegółowy II.2: 

Nowe inicjatywy zwiększające 

kapitał społeczny obszarów 

wiejskich  

Cel szczegółowy II.3: 

Aktywizacja mieszkańców oraz 

poprawa samoorganizacji i 

zarządzania na poziomie 

lokalnym. 

Strategia 

Ekorozwoj

u Miasta i 

Gminy 

Barlinek na 

lata 2007-

2013 

Priorytet II D:  

Wielofunkcyjne 

rozwijanie obszarów 

wiejskich 

Priorytet II D:  

Wielofunkcyjne 

rozwijanie obszarów 

wiejskich 

Cel Strategiczny IA: Zwiększenie 

tempa rozwoju gospodarczego 

gminy w oparciu o jej turystyczne 

atuty. 

Cel Niezbędny III C: Stworzenie 

warunków do realizacji działań  

w zakresie kompleksowej ochrony 

środowiska naturalnego 

Kierunek 1 Celu 

strategicznego A: 

Przedłużenie sezonu 

turystycznego i rozwój 

cyklicznych imprez gminnych 

przyciągających turystów 

Cel Niezbędny III F:  

Umożliwienie udziału 

organizacji w życiu gminy 
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Lokalna 

Strategia 

Rozwoju 

Pojezierza 

Myśliborski

ego 

Cel ogólny I: 

Pobudzanie działalności gospod. na terenach wiejskich. 

Cel ogólny II: 

Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu Myśliborskim 

Cel szczegółowy I.1: 

Wdrożenie innowacji i 

nowych technologii oraz 

tworzenie pozarolniczych 

miejsc pracy. 

Cel szczegółowy I.2: 

Wprowadzenie produktów 

i usług podnoszących 

konkurencyjność obszarów 

wiejskich 

Cel szczegółowy II.1: 

Lepsze wykorzystanie stanu 

zasobów przyrodn. i kulturowych 

przy zachowaniu dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego wsi 

Cel szczegółowy II.2: 

Nowe inicjatywy zwiększające 

kapitał społeczny obszarów 

wiejskich  

Cel szczegółowy II.3: 

Aktywizacja mieszkańców oraz 

poprawa samoorganizacji i 

zarządzania na poziomie 

lokalnym. 

PRL  

Miasta  

i Gminy 

Barlinek  

na lata 

2007-2013 

4.1.2 Gospodarka 

Cel drugorzędny: 

Wielofunkcyjne 

rozwijanie obszarów 

wiejskich. 

Kierunek: Poprawa 

warunków życia na 

terenach wiejskich. 

4.1.3 Środowisko 

przyrodnicze i kulturowe 

Cel drugorzędny: 

Kształtowanie 

świadomości 

społeczeństwa dotyczącej 

ochrony środowiska i dóbr 

kultury.  

Kierunek: Rozwój 

edukacji 

zagospodarowania 

turystycznego terenów 

gminy. 

4.1.2 Gospodarka 

Cel trzeciorzędny: 

Rozwijanie rzemiosła i 

drobnej wytwórczości. 

Kierunek: Poprawa 

warunków życia na 

terenach wiejskich; 

Marketing i promocja 

wolnych terenów i 

obiektów na terenach 

wiejskich. 

4.1.3 Środowisko przyrodnicze i 

kulturowe  

Cel drugorzędny: Zachowanie i 

odtwarzanie bogactwa 

przyrodniczego i kulturowego 

Kierunek: Inwentaryzacja zasobów 

przyrodniczo-kulturowych 

Cel trzeciorzędny: Zachowanie i 

ochrona wyjątkowo cennych 

obiektów przyrodniczych i 

kulturowych 

4.1.4 Infrastuktura techniczna 

 Cel trzeciorzędny: Działanie na 

rzecz rozwoju infrastruktury 

turystycznej 

4.1.1 System zarządzania 

gminą.  

Cel drugorzędny: 

Aktywizacja i integracja 

mieszkańców gmin.  

Kierunek:  

Pobudzenie aktywności 

społeczności lokalnej i jej 

zaangażowania w rozwój 

obszarów wiejskich 

4.1.1 System zarządzania 

gminą. 

Cel pierwszorzędny: 

Usprawnienie organizacji 

pracy samorządowej. 

Kierunek działania: 

Kształcenie liderów 

lokalnych w zakresie 

zarządzania różnymi 

strukturami samorządowymi i 

organizacjami 

pozarządowymi 
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Lokalna 

Strategia 

Rozwoju 

Pojezierza 

Myśliborski

ego 

Cel ogólny I: 

Pobudzanie działalności gospod. na terenach wiejskich. 

Cel ogólny II: 

Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu Myśliborskim 

Cel szczegółowy I.1: 

Wdrożenie innowacji i 

nowych technologii oraz 

tworzenie pozarolniczych 

miejsc pracy. 

Cel szczegółowy I.2: 

Wprowadzenie produktów 

i usług podnoszących 

konkurencyjność obszarów 

wiejskich 

Cel szczegółowy II.1: 

Lepsze wykorzystanie stanu 

zasobów przyrodn. i kulturowych 

przy zachowaniu dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego wsi 

Cel szczegółowy II.2: 

Nowe inicjatywy zwiększające 

kapitał społeczny obszarów 

wiejskich  

Cel szczegółowy II.3: 

Aktywizacja mieszkańców oraz 

poprawa samoorganizacji i 

zarządzania na poziomie 

lokalnym. 

Strategia 

Rozwoju 

Gminy na 

lata 2008-

2015 

Boleszkowi

ce 

  Zagospodarowanie parku 

Kulturowego w Chwarszczanach. 

Budowa przystani promowej w 

Porzeczu. Budowa kąpieliska w m. 

Kaleńsko. 
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Lokalna 

Strategia 

Rozwoju 

Pojezierza 

Myśliborski

ego 

Cel ogólny I: 

Pobudzanie działalności gospod. na terenach wiejskich. 

Cel ogólny II: 

Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu Myśliborskim 

Cel szczegółowy I.1: 

Wdrożenie innowacji i 

nowych technologii oraz 

tworzenie pozarolniczych 

miejsc pracy. 

Cel szczegółowy I.2: 

Wprowadzenie produktów 

i usług podnoszących 

konkurencyjność obszarów 

wiejskich 

Cel szczegółowy II.1: 

Lepsze wykorzystanie stanu 

zasobów przyrodn. i kulturowych 

przy zachowaniu dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego wsi 

Cel szczegółowy II.2: 

Nowe inicjatywy zwiększające 

kapitał społeczny obszarów 

wiejskich  

Cel szczegółowy II.3: 

Aktywizacja mieszkańców oraz 

poprawa samoorganizacji i 

zarządzania na poziomie 

lokalnym. 

Strategia 

rozwoju 

gminy 

Bierzwnik  

na lata 

2008-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel strategiczny: Rozwój 

infrastruktury 

technicznej.  

Cele operacyjne: 

Budowa infrastruktury 

informatycznej w 

gminie; 

Upowszechnianie 

stosowania technik 

społeczeństwa 

informatycznego 

Cel strategiczny: rozwój 

gospodarczy gminy 

Cele operacyjne: 

Zrównoważony i 

wielofunkcyjny rozwój 

gminy Bierzwnik, jako 

obszaru wiejskiego; 

Aktywizacja obszarów 

wiejskich w kierunku ich 

wielofunkcyjnego 

rozwoju oraz wzrostu 

efektywności rolnictwa; 

Wspieranie rozwoju 

małej i średniej 

przedsiębiorczości. 

Cel strategiczny: rozwój 

turystyki, rekreacji i 

sportu  

Cele operacyjne: 

Budowa i modernizacja 

bazy infrastruktury 

turystycznej; 

Budowa ścieżek 

turystycznych; 

Promocja gmin; 

Tworzenie i rozwój form i 

usług turystycznych 

eksponujących i 

wykorzystujących walory 

gmin. 

 

Cel strategiczny: rozwój turystyki, 

rekreacji i sportu  

Cele operacyjne: 

Budowa ścieżek turystycznych; 

Ochrona dziedzictwa 

pocysterskiego oraz kompleksowe 

odtwarzanie substancji 

architektonicznej i walorów 

krajobrazowych wzgórza 

klasztornego i jego szeroko 

pojętego otoczenia jako zwartego 

zespołu architektoniczno-

krajobrazowego  

i kulturowego wtopionego w życie 

lokalnej społeczności w oparciu o 

tradycję cysterską 

promocja gminy  

tworzenie i rozwój form i usług 

turystycznych 
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Lokalna 

Strategia 

Rozwoju 

Pojezierza 

Myśliborski

ego 

Cel ogólny I: 

Pobudzanie działalności gospod. na terenach wiejskich. 

Cel ogólny II: 

Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu Myśliborskim 

Cel szczegółowy I.1: 

Wdrożenie innowacji i 

nowych technologii oraz 

tworzenie pozarolniczych 

miejsc pracy. 

Cel szczegółowy I.2: 

Wprowadzenie produktów 

i usług podnoszących 

konkurencyjność obszarów 

wiejskich 

Cel szczegółowy II.1: 

Lepsze wykorzystanie stanu 

zasobów przyrodn. i kulturowych 

przy zachowaniu dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego wsi 

Cel szczegółowy II.2: 

Nowe inicjatywy zwiększające 

kapitał społeczny obszarów 

wiejskich  

Cel szczegółowy II.3: 

Aktywizacja mieszkańców oraz 

poprawa samoorganizacji i 

zarządzania na poziomie 

lokalnym. 

PRL 

Gminy 

Bierzwnik 

2007-2013 

   Rozwój turystyki, rekreacji i 

sportu 

Rozwój infrastruktury 

społecznej – kształcenie 

liderów lokalnych 

WPI 

Bierzwnik 

 

   Ochrona dziedzictwa 

pocysterskiego – wyznaczanie 

szlaków turystycznych 

  

PRL 

Gminy 

Choszczno 

2007-2015 

Wdrażanie 

elektronicznego obiegu 

dokumentów, 

elektronicznego podpisu  

i e-urzędu 

 Przebudowa dróg dojazdowych do 

jeziora 

  

Strategia 

Rozwoju 

miasta  

i gminy 

Dębno na 

lata 

2007-2013 

Cel szczegółowy 1.2 

Sieć teleinformatyczna 

jest ogólnodostępna i 

tania. 

3.10 Rolnictwo w gminie 

spełnia kryteria 

ekologiczne. 

Cel szczegółowy 3.8 

Świadomość ekologiczna 

mieszkańców gminy 

sprzyja ochronie zasobów 

naturalnych. 

Cel szczegółowy 3.12 

Jest wykreowany i dobrze 

wypromowany produkt 

lokalny oparty o walory 

przyrodnicze oraz zasoby 

naturalne gminy. 

Cel szczegółowy 3.1  

Baza turystyczna i rekreacyjna 

umożliwia rozwój działalności 

gospodarczej na rzecz turystów i 

wczasowiczów. 

Cel szczegółowy 3.7  

Baza obsługi przybyszów z 

zewnątrz jest dobrze rozwinięta i 

przyjazna dla gości. 

 

Cel szczegółowy 2.5  

Poziom bezpieczeństwa i 

porządku publicznego jest 

obiektywnie wysoki i 

społecznie uznany. 

Cel szczegółowy 3.10 

Środowisko naturalne jest 

czyste i zdrowe. 

Cel szczegółowy 2.4 Warunki 

życia umożliwiają młodym, 

zdolnym samorealizację 

planów życiowych i 

zawodowych. 
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Lokalna 

Strategia 

Rozwoju 

Pojezierza 

Myśliborski

ego 

Cel ogólny I: 

Pobudzanie działalności gospod. na terenach wiejskich. 

Cel ogólny II: 

Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu Myśliborskim 

Cel szczegółowy I.1: 

Wdrożenie innowacji i 

nowych technologii oraz 

tworzenie pozarolniczych 

miejsc pracy. 

Cel szczegółowy I.2: 

Wprowadzenie produktów 

i usług podnoszących 

konkurencyjność obszarów 

wiejskich 

Cel szczegółowy II.1: 

Lepsze wykorzystanie stanu 

zasobów przyrodn. i kulturowych 

przy zachowaniu dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego wsi 

Cel szczegółowy II.2: 

Nowe inicjatywy zwiększające 

kapitał społeczny obszarów 

wiejskich  

Cel szczegółowy II.3: 

Aktywizacja mieszkańców oraz 

poprawa samoorganizacji i 

zarządzania na poziomie 

lokalnym. 

PRL 

Gminy 

Krzęcin 

2007-2013 

Podniesienie jakości 

infrastruktury 

technicznej i społecznej 

do poziomu 

odpowiadającego 

potrzebom mieszkańców 

i turystów. Np. 

informatyzacja Urzędu 

Gminy  

w Krzęcinie, 

uruchomienie kawiarenki 

Internetowej w 

Objezierzu. 

Podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i wypoczynkowej oraz poprawa potencjału 

turystycznego gminy jako sposób na zdywersyfikowanie źródeł dochodów mieszkańców. 

 

 

Strategia 

Miasta i 

Gminy 

Lipiany na 

lata  

2008-2020 

Rozwój społeczeństwa 

informacyjnego. 

Zwiększenie 

turystycznego 

zainteresowania gminą 

(Opracowanie 

specyfikacji produktu 

turystycznego) 

Zwiększenie turystycznego 

zainteresowania gminą (Ochrona i 

promocja dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego) 

Wzrost jakości kapitału 

ludzkiego i aktywizacja 

zawodowa mieszkańców. 
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Lokalna 

Strategia 

Rozwoju 

Pojezierza 

Myśliborski

ego 

Cel ogólny I: 

Pobudzanie działalności gospod. na terenach wiejskich. 

Cel ogólny II: 

Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu Myśliborskim 

Cel szczegółowy I.1: 

Wdrożenie innowacji i 

nowych technologii oraz 

tworzenie pozarolniczych 

miejsc pracy. 

Cel szczegółowy I.2: 

Wprowadzenie produktów 

i usług podnoszących 

konkurencyjność obszarów 

wiejskich 

Cel szczegółowy II.1: 

Lepsze wykorzystanie stanu 

zasobów przyrodn. i kulturowych 

przy zachowaniu dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego wsi 

Cel szczegółowy II.2: 

Nowe inicjatywy zwiększające 

kapitał społeczny obszarów 

wiejskich  

Cel szczegółowy II.3: 

Aktywizacja mieszkańców oraz 

poprawa samoorganizacji i 

zarządzania na poziomie 

lokalnym. 

Strategia 

Rozwoju 

Miasta i 

Gminy 

Myślibórz 

do roku 

2013 

Rozwój usług 

nieuciążliwych dla 

środowiska. 

Wymiana źródeł ciepła 

na paliwa alternatywne. 

Rozwijanie form 

pozaszkolnej nauki 

obsługi komputera. 

Rozwój i promocja 

alternatywnych form 

produkcji rolniczej. 

Opracowanie i wdrożenie 

promocji turystycznej 

oraz opracowanie 

produktu turystycznego 

miasta i gminy. 

Zachowanie cennych walorów 

przyrodniczych położonych na 

terenach przeznaczonych pod 

funkcję turystyczną. 

Rozwój turystyki przyjeziornej – 

wzbogacenie zagospodarowania 

rekreacyjnego jezior i rzeki Myśli 

stanowiących szlaki żeglowne. 

Zapewnienie mieszkańcom i 

przybywającym turystom 

poczucia bezpieczeństwa. 

Popularyzacja wiedzy na 

temat lokalnej historii i 

tradycji. 

Ochrona dziedzictwa 

kulturowego, przywracanie 

świetności zabytkom gminy. 

Kreowanie postaw 

aktywności proekologicznej. 

Strategia 

Rozwoju 

Gminy 

Nowogróde

k Pomorski 

2005-2015 

A. III.7 Rozwój 

społeczeństwa 

informatycznego 

B I. 2 Infrastruktura 

ochrony środowiska- 

Wykorzystanie 

odnawialnych źródeł 

energii. 

B.II Podnoszenie 

świadomości 

proekologicznej 

mieszkańców. 

CIV.3Wspieranie 

przekształceń w sektorze 

rolnym i rozwoju 

przetwórstwa żywności 

D.I 3Wspieranie rozwoju 

agroturystyki. 

D.II.2 

Stworzenie lokalnego 

produktu. 

 

Budowa, przebudowa, adaptacja, 

modernizacja  infrastruktury  

turystycznej. 

D I 2. Stworzenie sieci ścieżek 

turystycznych (w tym 

rowerowych) 

. 

 

. 

 

A. V.2.Wspieranie 

cyklicznych imprez 

kulturalnych. 

A. V.2.3 Kontynuowanie 

corocznych obchodów święta 

plonów. 

D.II.4 Opracowanie koncepcji 

cyklicznej imprezy 

promującej gminę 

 

A. V. Wzmocnienie integracji 

społeczności lokalnej i jej 

identyfikacji z gminą. 

A.V.1.Współpraca i 

wspieranie rozwoju i 

działalności pozarządowych 

organizacji lokalnych. 
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Lokalna 

Strategia 

Rozwoju 

Pojezierza 

Myśliborski

ego 

Cel ogólny I: 

Pobudzanie działalności gospod. na terenach wiejskich. 

Cel ogólny II: 

Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu Myśliborskim 

Cel szczegółowy I.1: 

Wdrożenie innowacji i 

nowych technologii oraz 

tworzenie pozarolniczych 

miejsc pracy. 

Cel szczegółowy I.2: 

Wprowadzenie produktów 

i usług podnoszących 

konkurencyjność obszarów 

wiejskich 

Cel szczegółowy II.1: 

Lepsze wykorzystanie stanu 

zasobów przyrodn. i kulturowych 

przy zachowaniu dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego wsi 

Cel szczegółowy II.2: 

Nowe inicjatywy zwiększające 

kapitał społeczny obszarów 

wiejskich  

Cel szczegółowy II.3: 

Aktywizacja mieszkańców oraz 

poprawa samoorganizacji i 

zarządzania na poziomie 

lokalnym. 

Strategia 

Rozwoju 

Miasta i 

Gminy 

Pełczyce 

Wytworzenie sprawnych 

ekonomicznie struktur w 

rolnictwie i 

przetwórstwie rolno-

spożywczym. 

Rozwój terenów 

wiejskich, kształtowanie i 

racjonalne wykorzystanie 

przestrzeni z 

zachowaniem wymogów 

ekorozwoju. 

Stymulowanie funkcji rolniczej 

korzystnych turystycznie jako 

funkcji wiodących. 

Zapewnienie korzystnych 

warunków życia 

mieszkańców, ochrona 

wartości kulturowych, 

przyrodniczych i 

krajobrazowych. 

Wykorzystanie potencjału 

intelektualnego i mobilności 

mieszkańców oraz zasobów 

gminy zgodnie z 

wymaganiami gospodarki 

rynkowej i jej ekologizacji. 

Integrowanie społeczności 

lokalnej do działań na rzecz 

rozwoju gminy. 

Strategia 

Rozwoju 

społeczno-

gospodarcz

ego gminy 

Przelewice 

na lata  

2005-2015 

GOSPODARKA 

Cel pierwszorzędny: 

Tworzyć warunki do 

rozwoju różnych form 

rolnictwa w oparciu o 

dobre gleby. 

Kierunki działania: 

produkcja zdrowej 

żywności 

GOSPODARKA 

Priorytet: Podjąć działania 

dla wykorzystania 

potencjału turystycznego 

gminy 

EKOLOGIA 

Priorytet: Tworzyć warunki do rozwoju zasobów przyrodniczych i  

ochrony przyrody w oparciu o ogród Dendrologiczny. 

Cele pierwszorzędne: Podjąć działania w kierunku rozwoju usług 

okołoturystycznych. 

INFRASTRUKTURA 

Tworzyć warunki do rozbudowy infrastruktury turystycznej. 

Umożliwić rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz bazy 

noclegowej w obszarze przyjeziornym. 

SPOŁECZNOŚĆ 

Wykorzystać istniejący 

potencjał ludzki dla wzrostu 

aktywności społecznej – 

wspierać i promować 

działania lokalnych liderów i 

ludzi z pasją. 

Strategia 

rozwoju 

gminy 

Trzcińsko 

Zdrój 2007-

2015 

Polepszenie jakości życia 

mieszkańców. 

Rozszerzenie atrakcyjno- 

ści turystycznej gminy. 

Rozszerzenie atrakcyjności 

turystycznej gminy 

Rozszerzenie atrakcyjności 

turystycznej gminy oraz 

polepszenie jakości życia 

mieszkańców 
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Cele i zadania przewidziane do realizacji w ramach LSR Pojezierza Myśliborskiego są 

zgodne z celami Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. 

Dotyczy to wszystkich sześciu celów strategicznych jak i wielu celów kierunkowych tej 

Strategii: 

Cel strategiczny nr 1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania. 

Cele kierunkowe: 

1.1. Wzrost innowacyjności gospodarki. 

1.2. Rozwój i promocja produktów turystycznych regionu. 

1.3. Wspieranie współpracy i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 

1.6 Restrukturyzacja i wspieranie prorynkowych form rolnictwa i rybołówstwa 

Cel strategiczny nr 2. Wzmacnianie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego.  

Cele kierunkowe: 

2.2. Popieranie rozwoju lokalnych produktów i usług. 

2.3. Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. 

2.4. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego, finansowego i usługowego otoczenia 

biznesu. 

Cel strategiczny nr 3. Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu. 

Cel kierunkowy: 

3.4. Rozwój małych miast (do 20 tys. mieszkańców) rewitalizacja i rozwój obszarów 

wiejskich. 

Cel strategiczny nr 4. Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka 

zasobami. 

Cele kierunkowe 

4.2 Zachowanie, ochrona i odtwarzanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego. 

4.3. Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi regionu, efektywne wykorzystanie 

zasobów i odnawialnych źródeł energii.  

Cel strategiczny nr 5. Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności. 

Cele kierunkowe: 

5.1. Rozwój infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich. 

5.2. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i proekologicznych. 

5.3. Budowanie społeczeństwa uczącego się. 

5.4. Wzmacnianie środowiskowej roli szkoły i europejskiej współpracy w edukacji. 

5.5. Budowanie społeczeństwa informacyjnego. 

5.7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości programów 

edukacyjnych. 

Cel strategiczny nr 6. Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu. 

6.1. Wzmacnianie tożsamości społeczności lokalnych. 
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6.2 Wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. 

6.8 Wspieranie działań aktywizujących rynek pracy. 

6.9 Przeciwdziałanie procesom marginalizacji społecznej. 

Z przeglądu powyższych celów wynika, że LSR Pojezierza Myśliborskiego w największym 

stopniu dotyczy celów strategicznych nr 5 i 6 Strategii Rozwoju Województwa 

Zachodniopomorskiego do roku 2020. Wskazuje to na ważne potrzeby związane z 

wchodzeniem regionu do gospodarki opartej na wiedzy oraz na konieczność wzmacniania 

tożsamości regionu i podnoszenia wartości kapitału społecznego. Braki w zakresie tożsamości 

i kapitału społecznego są bowiem jednym z największych zagrożeń wdrażania LSR, 

zwłaszcza na obszarach wiejskich. 

LSR jest w pełni spójna również ze Strategią rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich 

województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2015. Jednym z jej celów pośrednich w 

obrębie trzeciego celu strategicznego („Poprawa konkurencyjności województwa 

zachodniopomorskiego”) jest: “aktywizacja obszarów wiejskich w kierunku ich 

wielofunkcyjnego rozwoju oraz wzrostu efektywności rolnictwa”, który będzie osiągnięty 

dzięki: 

- przygotowaniu rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i marketingu artykułów rolnych 

i rybnych do wejścia w struktury Unii Europejskiej oraz skutecznej konkurencji z 

rolnictwem unijnym, 

- wielofunkcyjnemu rozwojowi obszarów wiejskich, 

- zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich, 

- poprawie warunków życia i pracy ludności wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszarów popegeerowskich, 

- włączeniu obszarów wiejskich w proces wzrostu innowacyjności gospodarki, 

- aktywizacji małych miast jako naturalnego zaplecza do rozwoju obszarów wiejskich. 

Oba cele ogólne LSR „Pobudzenie działalności gospodarczej na terenach wiejskich”  

i „Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu Myśliborskim”) są 

zbieżne z celem głównym RPO Województwa Zachodniopomorskiego („Rozwój 

województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności 

przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców”). Budowanie otwartej i 

konkurencyjnej społeczności, „Wdrożenie innowacyji i nowych technologii oraz tworzenie 

pozarolniczych miejsc pracy” (cel szczegółowy 1 LSR) to zamierzenia wpisujące się w cel 

szczegółowy RPO WZ „Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania”. Planowane 

działania związane z wdrażaniem i upowszechnianiem wykorzystania Internetu na obszarze 

LGD są spójne z zapisami dotyczącymi konieczności stworzenie możliwości szerokiego 

dostępu do Internetu na obszarach wiejskich i małych miasteczkach (cel szczegółowy RPO 

WZ „Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania”). 

Natomiast cel szczegółowy II.1. LSR „Lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych  

i kulturowych” jest komplementarny z przewidzianymi w RPO WZ działaniami 

podejmowanymi na rzecz aktywizacja terenów wiejskich i małych miast poprzez racjonalne 

wykorzystanie i dbałości o walory przyrodnicze. W tym właśnie upatruje się w celu 
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szczegółowym RPO WZ „Poprawa warunków życia poprzez zachowanie i ochronę 

środowiska naturalnego oraz zwiększenie bazy społecznej województwa” jednego z głównych 

uwarunkowań zrównoważonego rozwoju województwa oraz wzmocnienia jego 

konkurencyjności zwłaszcza, że potencjał przyrodniczy traktowany jest jako mający 

decydujące znaczenie w rozwoju funkcji turystycznej województwa. 

Ponadto zarówno RPO WZ jak i LSR oparte zostały na tych samych zasadach tj. partnerstwa, 

programowania, komplementarności, zrównoważonego rozwoju i monitoringu. 

Cele LSR są więc spójne z następującymi celami RPO WZ: 

Celem głównym: - Rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności 

gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu 

życia mieszkańców. 

Celami szczegółowymi: - Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania; 

- Poprawa warunków życia poprzez zachowanie i ochronę 

środowiska naturalnego oraz zwiększenie bazy społecznej 

województwa. 

 

Działania podejmowane w różnych obszarach LSR będą przyczyniać się również do 

„Wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej”, czyli do realizacji celu ogólnego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Następować to będzie zwłaszcza poprzez 

przewidziane w LSR projekty, których działania będą ukierunkowane na podniesienie 

poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób, lub grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym (realizacja celu strategicznego 2 PO KL „Zmniejszenie obszarów 

wykluczenia społecznego” poprzez działania objęte priorytetem VII). Wpisane w cele LSR 

podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki, wymagające 

zwiększenia skali i efektywności inwestycji w kapitał ludzki, jest zbieżne z działaniami 

przewidzianymi dla priorytetu IX PO KL, które będą także wspierać upowszechnianie modelu 

uczenia się przez całe życie (cel strategiczny 4 PO KL „Upowszechnienie edukacji 

społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług 

edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy”) oraz 

ułatwiać równy dostęp do edukacji również na poziomie kształcenia ustawicznego (cel 

strategiczny 6 „Wzrost spójności terytorialnej”). Cel szczegółowy I.1 LSR „Wdrożenie 

innowacji i nowych technologii na obszarach wiejskich” będzie przyczyniać się do 

podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo (cel strategiczny 1PK KL) oraz zmniejszenie obszarów 

wykluczenia społecznego (cel strategiczny 2 PO KL). 

Przewidziane w LSR projekty wspierające inicjatywy lokalne i uwrażliwiające uczestników 

na konieczność podejmowania wspólnych działań będą zachęcały do poprawy jakości życia, 

środowiska lokalnego oraz rozszerzenia wzajemnej pomocy wspólnot lokalnych, a także 

wymiany usług lokalnych, a więc będą wspierały rozwój lokalny. Wyznaczony przez LGD  

w Strategii cel szczegółowy 3 „Wdrożenie innowacji i nowych technologii na obszarach 

wiejskich” ma być między innymi osiągnięty poprzez włączanie w proces edukacji 

ustawicznej mieszkańców obszaru oraz ich przygotowanie do korzystania z tych 

nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w tym wykorzystania 
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Internetu. Ma to zapewnić lepsze przygotowanie tych osób do funkcjonowania na rynku 

pracy. Natomiast przedsięwzięcia planowane w LSR w celu szczegółowym I.1 (Wdrożenie 

innowacji i nowych technologii”) i celu II.2 („Lepsze wykorzystanie stanu zasobów 

przyrodniczych i kulturowych przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

wsi”) będą promować wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii, a więc rozwój 

odbywający się na poziomie lokalnym bez wyczerpywania zasobów nieodnawialnych  

i niszczenia środowiska naturalnego, czyli rozwój zrównoważony. Ponadto zakładana w 

Strategii realizacja przyszłych projektów współpracy będzie, poprzez wymianę informacji, 

doświadczeń, rezultatów i dobrych praktyk oraz prowadzenie skoordynowanych lub 

wspólnych przedsięwzięć, przyczyniać się do powstawania wartości dodanej poprzez 

wykorzystanie doświadczenia partnerów z innych regionów i krajów UE. Są więc one spójne 

zarówno ze Strategią Województwa Zachodniopomorskiego (Cele strategiczne: nr 5. 

„Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności”) jak i PO KL (Cel strategiczny 6: 

„Wzrost spójności terytorialnej”) Preferowanie projektów realizowanych nie przez 

pojedynczych projektodawców, ale przez partnerstwa kilku organizacji i instytucji pozwoli 

rozwiązywać problemy z obszaru LGD poprzez wielostronne i innowacyjne podejście  

z wykorzystaniem różnorodnych doświadczeń różnych partnerów. Te przewidywane w LSR, 

a bardzo różnorodne działania, koncentrując się zwłaszcza na zagadnieniach rozwoju 

lokalnego, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zrównoważonego rozwoju, 

innowacyjności, współpracy regionalnej i ponadnarodowej oraz zasada partnerstwa są  

w pełni zbieżne z zapisami PO KL, który właśnie przewiduje możliwość realizacji zagadnień 

horyzontalnych w ramach wszystkich osi priorytetowych PO Kapitał Ludzki. 

 

Zaplanowane w LSR pokonywanie bariery dostępu do Internetu (Cel szczegółowy I.1.) 

spowodowanej zarówno czynnikiem ekonomicznym jak i technicznym brakiem dostępu do 

Internetu szerokopasmowego, zwłaszcza na wsiach, jest zbieżne także z osią priorytetową  

8 PO Innowacyjna Gospodarka (cel szczegółowy 6 „Wzrost wykorzystania technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce” oraz „Strategią rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego w Polsce”). 

 

Cele wyznaczone w LSR są spójne z trzema spośród sześciu priorytetów strategicznych 

(celów horyzontalnych) wyznaczonych w Narodowej Strategii Spójności (Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia): 

Nr 2. - poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej; 

Nr 5. - wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej; 

Nr 6. - wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach 

wiejskich. 

 

Cele strategiczne LSR Pojezierza Myśliborskiego oraz projekty służące ich realizacji wpisują 

się także w priorytety strategiczne Narodowej Strategii Rozwoju 2007-2015: 

o Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,  



 130 

o Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, 

o Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa,  

o Rozwój obszarów wiejskich,  

o Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.  

 

Powiązania LSR z różnymi dokumentami planistycznymi pokazuje tabela 23. 
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Tabela 24  Powiązania LSR z innymi ponad lokalnymi dokumentami planistycznymi  
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Lokalna Strategia 

Rozwoju Pojezierza 

Myśliborskiego 

Strategia Woj. 

Zachpom. 

RPO Województwa 

Zachodniopomorski

ego 

PO Kapitał Ludzki 

PO 

Infrastrukt

ura i 

Środowisko 

PO 

Innowacyjna 

Gospodarka 

Narodowa Strategia 

Spójności 

Narodowa 

Strategia 

Rozwoju 

Regionalnego 

Cel ogólny I: 

Pobudzanie 

działalności 

gospodarczej na 

terenach wiejskich 

Cel szczegółowy I.1: 

Wdrożenie innowacji i 

nowych technologii 

oraz tworzenie 

pozarolniczych miejsc 

pracy 

Cel szczegółowy I.2: 

Wprowadzenie 

produktów i usług 

podnoszących 

konkurencyjność 

obszarów wiejskich 

Cele strategiczne: 

nr 1. Wzrost 

innowacyjności 

i efektywności 

gospodarowania

. 

nr 2. Wzmacnianie 

mechanizmów 

rynkowych i 

otoczenia 

gospodarczego 

nr 5. Budowanie 

otwartej i 

konkurencyjnej 

społeczności 

 

Cel szczegółowy: 

Wzrost 

innowacyjności i 

efektywności 

gospodarowania 

 

Oś priorytet. 1 

Gospodarka, 

Innowacje, 

Technologie 

 

Oś priorytet. 3: 

Rozwój 

społeczeństwa 

informacyjnego 

Cel strategiczny 1: 

Podniesienie poziomu 

aktywności zawodowej oraz 

zdolności do zatrudnienia 

osób bezrobotnych 

i biernych zawodowo 

Priorytet VI 

Cel strategiczny 2: 

Zmniejszenie obszarów 

wykluczenia społecznego 

Priorytet VII 

Cel strategiczny 4: 

Upowszechnienie edukacji 

społeczeństwa na każdym 

etapie kształcenia.. Priorytet 

IX 

 Cel 

szczegółowy 

6: 

Wzrost 

wykorzystani

a technologii 

informacyjny

ch i 

komunikacyj

nych w 

gospodarce 

Priorytet strategiczny 2: 

Poprawa jakości kapitału 

ludzkiego i zwiększenie 

spójności społecznej, 

 

Priorytet strategiczny 6: 

Wyrównywanie szans 

rozwojowych i 

wspomaganie zmian 

strukturalnych na 

obszarach wiejskich. 

 

Cel kierunkowy 1:  

Większa 

konkurencyjność 

województw 

 

Priorytet: 

Promocja 

dziedzictwa 

przyrodniczego i 

kulturowego 

miast i obszarów 

wiejskich – 

budowa marki i 

wizerunku 

regionu 

Cel ogólny II: 

Poprawa jakości życia 

i wzmocnienie 

potencjału wsi na 

Pojezierzu 

Myśliborskim 

Cel szczegółowy II.1: 

Lepsze wykorzystanie 

stanu zasobów 

przyrodniczych i 

kulturowych przy 

zachowaniu 

dziedzictwa 

Cele strategiczne: 

nr 3. Zwiększenie 

przestrzennej 

konkurencyjności 

regionu 

nr 4. Zachowanie i 

ochrona wartości 

przyrodniczych, 

racjonalna 

gospodarka 

zasobami. 

Cel szczegółowy: 

Poprawa warunków 

życia poprzez 

zachowanie i ochronę 

warunków 

środowiska 

naturalnego oraz 

zwiększenie bazy 

społecznej  

Oś prioryt. 4: 

Infrastruktura 

ochrony środowiska  

 

 Priorytet 

5: 

Ochrona 

przyrody i 

kształtowa

nie postaw 

ekologicz

nych 

 Priorytet strategiczny 5: 

Wzrost 

konkurencyjności 

polskich regionów i 

przeciwdziałanie ich 

marginalizacji 

społecznej, 

gospodarczej i 

przestrzennej,  

 

Cel kierunkowy 3:  

Szybszy wzrost – 

wyrównywanie 

szans 

rozwojowych 

Priorytet: 

Wspieranie 

wielofunkcyjnego 

rozwoju obszarów 

wiejskich i 

wzmacnianie 

efektywnego i 

przyjaznego 
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kulturowego i 

przyrodniczego wsi 

 

środowisku 

sektora rolniczego  

Cel ogólny II: 

Poprawa jakości życia 

i wzmocnienie 

potencjału wsi na 

Pojezierzu 

Myśliborskim 

Cel szczegółowy II.2: 

Nowe inicjatywy 

zwiększające kapitał 

społeczny obszarów 

wiejskich 

Cele strategiczne: 

nr 6. Wzrost 

tożsamości i 

spójności 

społecznej regionu 

Cel szczegółowy: 

Poprawa 

atrakcyjności 

inwestycyjnej i 

spójności 

terytorialnej  

Oś prioryt. 5: 

Turystyka, kultura i 

rewitalizacja 

 

Cel strategiczny 6:  

Wzrost spójności 

terytorialnej: Priorytety: VI, 

VII, IX 

  Priorytet strategiczny 5: 

Wzrost 

konkurencyjności 

polskich regionów i 

przeciwdziałanie ich 

marginalizacji 

społecznej, 

gospodarczej i 

przestrzennej 

Cel kierunkowy 2:  

Większa spójność 

społeczna, 

gospodarcza i 

przestrzenna  

Priorytet: 

Zachowanie i 

wykorzystanie 

dziedzictwa 

kulturowego, 

przyrodniczego 

oraz rozwój 

turystyki  

Cel ogólny II: 

Poprawa jakości życia 

i wzmocnienie 

potencjału wsi na 

Pojezierzu 

Myśliborskim 

 

Cel szczegółowy II.3: 

Aktywizacja 

mieszkańców oraz 

poprawa 

samoorganizacji i 

zarządzania na 

poziomie lokalnym 

Cele strategiczne: 

nr 5. Budowanie 

otwartej i 

konkurencyjnej 

społeczności 

 

Cel szczegółowy: 

Poprawa warunków 

życia poprzez 

zachowanie i ochronę 

środowiska 

naturalnego oraz 

zwiększenie bazy 

społecznej  

 

Oś priorytet. 7: 

Rozwój infrastruktury 

społecznej i ochrony 

zdrowia 

Cel strategiczny 2:  

Zmniejszenie obszarów 

wykluczenia społecznego 

Priorytet VII 

 

Cel strategiczny 4: 

Upowszechnienie edukacji 

społeczeństwa na każdym 

etapie kształcenia…  

Priorytet IX 

 

Cel strategiczny 6:  

Wzrost spójności 

terytorialnej 

Priorytet IX 

  Priorytet strategiczny 2: 

Poprawa jakości 

kapitału ludzkiego i 

zwiększenie spójności 

społecznej, 

 

Priorytet strategiczny 5: 

Wzrost 

konkurencyjności 

polskich regionów i 

przeciwdziałanie ich 

marginalizacji 

społecznej, 

gospodarczej i 

przestrzennej,  

 

Priorytet strategiczny 6: 

Wyrównywanie szans 

Cel kierunkowy 2:  

Większa spójność 

społeczna, 

gospodarcza i 

przestrzenna  

 

Priorytet: Rozwój 

współpracy 

terytorialnej 

 

Cel kierunkowy 3:  

Szybszy wzrost – 

wyrównywanie 

szans 

rozwojowych 

Priorytet: 

Społeczeństwo 

obywatelskie i 
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rozwojowych i 

wspomaganie zmian 

strukturalnych na 

obszarach wiejskich.  

budowa 

sieciowych 

struktur 

współpracy 

 



15. PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ LGD W 

RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WDRAŻANYCH NA OBSZARZE 

OBJĘTYM LSR  

Niektóre z projektów (operacji) przewidzianych w LSR z racji nie kwalifikowania się do 

wsparcia w ramach PROW będą realizowane w oparciu o pomoc pozyskaną w ramach innych 

programów. Będzie to dotyczyć przedsięwzięcia: 

„Program zadań aktywizujących (tzw. „małych grantów”) 

Jedną z przyczyn małej ilości inicjatyw lokalnych na Pojezierzu Myśliborskim są trudności z 

ich finansowaniem. Na dodatek organizacje działające w regionie są słabo przygotowane do 

korzystania ze wsparcia zewnętrznego. Jednocześnie wiele samorządów i firm z regionu 

udziela wsparcia niektórym działaniom w sferze kultury, sportu i pomocy społecznej. Często 

jednak pomoc ta nie ma charakteru systemowego i nie zawsze zbieżna jest z myśleniem o 

strategicznych kierunkach rozwoju gminy, czy regionu. Na podstawie sukcesów wielu 

programów małych grantów dowiedziono, że nawet niewielkie sumy przyznawane na 

realizację projektów społeczności lokalnych uruchamiają energię i pomysłowość, a ponadto 

uczą samoorganizacji, angażują wolontariuszy, przygotowują do tworzenia i realizacji 

projektów w większej skali. 

Utworzony zostanie „Program zadań aktywizujących - grantów lokalnych”. Będzie on 

zarządzany przez LGD. Ważną rolę w jego funkcjonowaniu odgrywać będzie Gospodarczy 

Bank Spółdzielczy w Barlinku. Pieniądze na Program będą pochodzić między innymi z 

darowizn firm (darowizny te będą bardziej ukierunkowane i systemowe), zysków z imprez 

organizowanych na ten cel, dotacji samorządów, programów pomocowych. W celu 

uruchomienia Programu zebrane zostaną doświadczenia innych organizacji zarządzających 

programami grantów (np. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Nidzicka Fundacja Rozwoju 

„Nida”) lub doświadczenia innych LGD (np. Szanse Bezdroży Powiatu Goleniowskiego) 

przygotowane zostaną (wspólnie z potencjalnymi grantodawcami) zasady funkcjonowania 

Programu i przeszkolone osoby do jego prowadzenia, przeprowadzona będzie akcja 

promocyjna. Opracowany będzie system zachęt dla grantodawców oraz zasad nadzoru nad 

wydatkowaniem środków, w tym konieczność dopasowania Programu do strategicznych 

kierunków rozwoju Pojezierza Myśliborskiego. 

W przypadku braku możliwości finansowych (kryzys, brak woli darczyńców) planowane jest 

przeznaczenie środków z funkcjonowania LGD w ramach aktywizacji mieszkańców 

obszarów wiejskich. Małe kwoty ustalone przez zarząd maja spełniać funkcje opisane 

powyżej.  

Mierniki wykonania: 

o Liczba udzielonych grantów. 

o Wielkość środków wygenerowanych dzięki dopłatom z Programu Grantów Lokalnych 

lub kwota wyodrębniona z funkcjonowania LGD 

o Liczba osób biorących udział w projektach wspieranych przez Program. 

W celu wyeliminowania możliwości finansowania realizacji projektu w ramach PROW  
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i równocześnie z innego programu, czyli podwójnego finansowania, obowiązywać będą 

następujące zasady: 

- Zarząd LGD będzie odpowiedzialny za przestrzeganie kryteriów rozgraniczających („linii 

demarkacyjnych”) ustalonych dla poszczególnych programów finansowanych ze środków 

UE, 

- formularz wniosku o finansowanie projektu będzie wymagał złożenia przez wnioskodawcę 

oświadczenia o nie finansowaniu projektu ze środków innych programów, 

- przy rozliczaniu projektu obowiązywać będzie na kartach pracy prowadzonych dla 

pracowników zatrudnionych przy jego realizacji projektu adnotacja z jakiego programu  

i działania finansowane są koszty pracy ponoszone na danego pracownika, 

- obowiązywać będzie system stemplowania faktur i rachunków uniemożliwiający 

wykorzystanie faktury dla uzyskania płatności z więcej niż jednego źródła finansowania. 

 

16. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ 

REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH 

Obszar LGD „Lider Pojezierza” jest częścią województwa zachodniopomorskiego, zatem realizacja 

LSR sprzyjać będzie zarówno rozwojowi obszaru LSR, jak i całego województwa. Lektura Misji LGD 

i komentarza do niej (zob. punkt 5), a także analiza celów i przedsięwzięć wskazują na dwa zasadnicze 

kierunki strategii: to z jednej strony szeroko pojęta edukacja i nauka, z drugiej turystyka. Region ludzi 

uczących się, potrafiących mądrze zagospodarować swoje bogactwo przyrodnicze i kulturowe dla 

siebie i dla przybyszów z zewnątrz to znakomita promocja całego województwa, a zarazem kopalnia 

dobrych praktyk możliwych do zastosowania w innych regionach.  

LSR będzie realizowała dwa cele ogólne:  

 Pobudzenie działalności gospodarczej na terenach wiejskich, przy czym zgodnie z intencją 

PROW rozwijana będzie przede wszystkim pozarolnicza działalność gospodarcza. Podejmowane 

dla realizacji tego celu przedsięwzięcia będą miały wymiar zarówno lokalny jak i wojewódzki. 

Tworzone wioski tematyczne i gospodarstwa agroturystyczne zostaną włączone w wojewódzką i 

krajową sieć podobnych inicjatyw, przedsięwzięcia włączające mieszkańców w sieć internetową 

(e-społeczeństwo), pomogą w regionalnej współpracy i w przygotowaniu regionalnych form 

współpracy z innymi regionami.  

 Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na Pojezierzu Myśliborskim, to 

realizacja podstawowych założeń PROW, a zarazem intensywna promocja całego województwa 

zachodniopomorskiego. Realizacja tego celu pomyślana jest jako włączenie obszaru LSR w sieć 

podobnych obszarów, województwo i kraj. Najwyraziściej pokazują to przedsięwzięcia budujące 

ofertę turystyczną obszaru. Trasy tematyczne z założenia włączone być mają w sieć tras 

turystycznych całego województwa, jedna z tras – Trasa Zakonów Pojezierza – spina Pojezierze 

Myśliborskie z szlakami o wymiarze europejskim (Szlak Cysterski, Szlak Templariuszy). Targi 

Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych (TILiA) mają w perspektywie stać się imprezą 

promocyjną o wymiarze daleko ponadregionalnym.  

Przewiduje się następujące rezultaty celów szczegółowych:  

I. 1. Wdrożenie innowacji i nowych technologii oraz tworzenie pozarolniczych miejsc pracy 

Cel ten realizowany będzie w trzech kierunkach: tworzeniu energii ze źródeł odnawialnych, 
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upowszechniania rolnictwa ekologicznego oraz rozwoju e-społeczeństwa.  Oczekiwać należy 

następujących rezultatów:  

 Wzrost liczby gospodarstw prowadzących uprawy na cele energetyczne, innowacyjnych 

instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych – a zarazem punktów edukacji 

ekologicznej na mapie turystycznej Pojezierza;   

 Wzrost liczby gospodarstw domowych korzystających z Internetu, włączenie mieszkańców 

obszaru w komunikacyjną sferę województwa.  

I.2. Wprowadzenie produktów i usług podnoszących konkurencyjność obszarów wiejskich 

Realizacja tego celu zmierza przede wszystkim do podniesienia atrakcyjności turystycznej 

regionu poprzez kreatywny i innowacyjny wzrost aktywności mieszkańców. Głównie kierunki to 

wspomaganie rozwoju agroturystyki, tworzenie sieci wiosek tematycznych oraz wykreowanie i 

wypromowanie produktu regionalnego. Spodziewane są następujące rezultaty:  

 Wzrośnie liczba gospodarstw agroturystycznych o zróżnicowanej ofercie turystycznej, co 

podniesie atrakcyjność turystyczną i zwiększy napływ turystów, a mieszkańcy zyskają 

dodatkowe możliwości zarobkowania – sieć gospodarstw agroturystycznych wzmocni 

ofertę turystyczną całego województwa; 

 Powstaną nowe wioski tematyczne włączone w sieć wojewódzką, a w efekcie rozwinie się 

kreatywność mieszkańców, a także poczucie dumy i związku z małą ojczyzną – napływ 

turystów i uczestników organizowanych w wioskach imprez pozwoli na wzrost dochodów 

mieszkańców wiosek;   

 Wykreowany produkt regionalny stanie się ważnym elementem promującym region.  

II.1. Lepsze wykorzystanie stanu zasobów przyrodniczych i kulturowych przy zachowaniu 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi 

Pojezierze Myśliborskie obfituje w skarby przyrodnicze i kulturowe – do tej pory mało znane i 

wykorzystane, a realizacja tego celu ma tę sytuację zmienić. Istotą realizacji tego celu jest 

wykorzystanie specyficznego kształtu obszaru LGD i zaprojektowanie tras turystycznych 

pozwalających na poznanie krainy, emocjonalne przeżycie i zrozumienie znaczenia poznawanych 

miejsc. W wyniku realizacji celu:  

 Powstaną nowe trasy tematyczne oraz trasa rekreacyjno-turystyczna , a w efekcie podniesie 

się atrakcyjność turystyczna obszaru, zwiększy liczba turystów odwiedzających region – 

nie tylko Pojezierze Myśliborskie, ale całe województwo;  

 Wykorzystany w sposób zrównoważony zostanie potencjał wodny regionu – jeziora i 

nadające się do turystyki kajakowej rzeki – tak rozwinięty potencjał zostanie włączony w 

turystyczne zasoby województwa;  

 Nastąpi poprawa konkurencyjności regionu, stanie się on wyróżnialny, atrakcyjny dla 

klientów, inwestorów i młodzieży.  

II.2. Nowe inicjatywy zwiększające kapitał społeczny obszarów wiejskich 

Cel ten koncentruje się na wzmacnianiu i wykorzystaniu kapitału społecznego obszaru przez 

kreowanie specyficznych produktów turystycznych oraz targi promujące lokalną i regionalną 

kreatywność. W rezultacie realizacji celu:  
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 Powstanie gra terenowa wykorzystująca walory przyrodnicze i kulturowe regiony, a 

zarazem jako dobra praktyka będzie mogła rozwijać się na innych obszarach;  

 Stałą, cykliczną imprezą staną się coroczne Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych 

(TILiA), inspirujące aktywność i promujące obszar LGD oraz województwo 

zachodniopomorskie.  

II.3. Aktywizacja mieszkańców oraz poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie 

lokalnym 

Cel jest w jakimś sensie horyzontalny, jego realizacja pozwoli osiągnąć wszystkie pozostałe 

rezultaty. Dzięki realizacji tego celu:  

 Funkcjonować będzie regionalna sieć współpracy skupiająca przedstawicieli trzech 

sektorów;  

 Powstanie sprawne, kompetentne. zintegrowane, reprezentujące mieszkańców wszystkich 

gmin środowisko;  

 Wzrosną kompetencje społeczne i obywatelskie mieszkańców Pojezierza Myśliborskiego.  

 

17. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

1. Limity środków na działania Osi 4 

2. Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości    

     informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach    

     działania 4.1/4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. 

3. Skład i charakterystyka członków LGD 

4. Mapa – podział historyczno-administracyjny 

5. Mapa - Historyczne uzasadnienie spójności 

6. Mapa – regiony geograficzne 

7. Mapa – obszar LSR 

8. Mapa – woda i lasy 

9. Mapa – obszar LGD na tle województwa 

10. Dane członków Rady LGD 

11. Doświadczenie członków albo partnerów LGD w zakresie realizacji projektów 

12. Warunki techniczne i lokalowe Biura LGD 

13. Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska pracy. 

 


