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Szanowni Państwo,

W tym roku mijają trzy lata, odkąd wybrano polskie lokalne grupy działania do realizacji  lokalnych strategii 
rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2007-2013. W Polsce działa najwięcej  lokalnych 
grup działania spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej  - początkowo funkcjonowało 338 LGD, obecnie  jest  ich 
336. Strategie przygotowane przez LGD obejmują ponad 90% obszarów wiejskich,  co  świadczy o dużym potencjale 
mieszkańców wsi, którzy dostrzegli wartość zasobów, dostępnych na ich obszarach i wyznaczyli sobie cele, które chcą 
zrealizować dzięki ich wykorzystaniu.

Od  początku  funkcjonowania  LGD  obserwowaliśmy  ich  duże  zaangażowanie  w  działalność  na  rzecz 
wykorzystania lokalnych zasobów i potencjału obszarów objętych strategiami. Szczególnie mocno LGD zaangażowane 
są w kultywowanie tradycji, rozwój usług turystycznych oraz propagowanie zasad zdrowego stylu życia. Dowodzą temu 
liczne inicjatywy podejmowane przez poszczególne grupy, zwłaszcza w ramach projektów współpracy. Taka działalność 
partnerstw lokalnych wzmacnia w mieszkańcach obszarów wiejskich poczucie przynależności do społeczności lokalnej 
oraz sprzyja realizacji projektów na rzecz rozwoju ich regionów. 

Doświadczenia we wdrażaniu podejścia Leader PROW 2007-2013 pokazują, że rozwojowi obszarów wiejskich 
sprzyjają działania podejmowane we współpracy. W związku z tym, iż Katalog poświęcony jest lokalnym grupom działania, 
w  niniejszej  publikacji  został  zaakcentowany  aspekt  sformalizowanych  form  współpracy,  czyli  międzyregionalnych 
i międzynarodowych projektów współpracy. 

Ponadto,  aby  ułatwić  kontakt  pomiędzy  lokalnymi  partnerstwami,  a  także  wesprzeć  działania  związane 
z poszukiwaniem partnerów projektów współpracy w niniejszym katalogu przedstawione zostały dane kontaktowe LGD, 
cele zawarte w lokalnych strategiach rozwoju oraz główne obszary tematyczne i adresaci przedsięwzięć. 

Pragniemy serdecznie podziękować przedstawicielom lokalnych grup działania za udział w przygotowywaniu 
Katalogu.  Mamy  nadzieję,  że  niniejsza  publikacja,  która  została  wydana  w  dwóch  wersjach  językowych:  polskiej 
i angielskiej, będzie służyła prezentacji polskich lokalnych grup działania w kraju oraz za granicą a także, będzie sprzyjała 
nawiązaniu współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania, a także włączeniu do współpracy innych podmiotów. 

Zachęcamy do korzystania z publikacji i życzymy powodzenia w podejmowaniu inicjatyw współpracy na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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12 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Ubocze 300 
59-620 Gryfów Śląski
Telefon: +48 75 781 31 63 
Fax: +48 75 781 31 63
Adres e-mail: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl 
Strona www: www.lgdpartnerstwoizerskie.pl

Osoby do kontaktu 
Bożena Mulik, Prezes - tel. +48 75 781 31 63 
Ludwik Kaziów, Wiceprezes - tel. +48 75 647 78 88

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Świeradów, 
Zdrój Zawidów, Gryfów, Śląski Leśna, Lwówek Śląski, 
Lubomierz, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna, Wleń, Lubań, 
Platerówka, Siekierczyn, Stara Kamienica, Sulików, Warta Bolesławiecka, Zgorzelec.
Liczba ludności objęta LSR: 129 513
Powierzchnia objęta LSR: 1 758.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Zróżnicowanie dochodów mieszkańców poprzez wykorzystanie położenia i swoistych cech regionu. 
Cele szczegółowe : 

Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej regionu1. 
Wspieranie  inicjatyw  związanych  z  rozwojem  przedsiębiorczości,  usług,  rzemiosła  i  produktów  zwłaszcza 2. 
charakterystycznych dla Partnerstwa Izerskiego
Różnicowanie dochodów rodzin rolniczych w kierunku większej samodzielności i efektywności ekonomicznej. 3. 

Cel ogólny: Tworzenie warunków do organizowania się, samorealizacji i rozwijania pasji, zainteresowań 
mieszkańców regionu. 
Cele szczegółowe:   

Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców i poczucia tożsamości regionalnej1. 
Rozwój infrastruktury społecznej służącej rozwojowi aktywności lokalnej 2. 
Wzrost świadomości, wiedzy i umiejętności mieszkańców i organizacji społecznych3. 
Wspieranie działań integrujących sektor publiczny ze społeczeństwem i przedsiębiorcami   4. 

Cel ogólny: Poprawa funkcjonowania regionu z zachowaniem jego swoistych wyróżniających cech. 
Cele szczegółowe:

Inicjowanie i wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej, komunalnej i drogowej1. 
Ochrona swoistej dla regionu architektury, zabudowy, obiektów o znaczeniu historycznym i kulturowym2. 
Aktywna ochrona przyrody i krajobrazu izerskiego oraz promocja regionu i jego walorów3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulinarnego,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  młodzież  do  lat  25,  kobiety,  przedsiębiorcy,  organizacje 
społeczne.

Projekty współpracy
Międzynarodowy: Tytuł -  „Europejskie  szlaki  św.  Jakuba”.  Partnerzy -  lokalne  grupy  działania  
z krajów, przez które przebiega Droga św. Jakuba, czyli: Niemcy (koordynator projektu), Polska, Austria, Szwajcaria 
i Węgry. Cel - uatrakcyjnienie Szlaku św. Jakuba we wszystkich zaangażowanych w jego realizację krajach. Przedsięwzięcia 
-  wydanie  materiałów  promocyjnych  szlaku  oraz  podniesienie  świadomości  o  jego  międzynarodowym  znaczeniu, 
aktywizacja  ludności  zamieszkującej  tereny  szlaku  i  generowanie  za  jego  pośrednictwem  korzyści  ekonomicznych, 
stworzenie infrastruktury i punktów informacyjnych dla pielgrzymów niezależnie od ich narodowości i języka. 
Międzyregionalny: Tytuł -  „Szlaki  konne  orężem  turystyki”. Partnerzy - LGD  Partnerstwo  Izerskie;  LGD  Bory 
Dolnośląskie;  LGD Wzgórza  Dalkowskie;  LGD Wrzosowa  Kraina. Cel –  Stworzenie  szlaku  konnego  na  obszarze 
partnerskich  LGD.  Przedsięwziecia -  .wytyczenie  800km  szlaku  konnego  pomiędzy  województwami  lubuskim 
i  dolnośląskim,  stworzenie  wspólnej  oferty  turystycznej,  budowa  infrastruktury  na  szlaku  konnym,  szkolenie  dla 
przewodników na szlakach konnych do prowadzenia rajdów, promocja turystyki konnej i ofert turystycznych.

Zdjęcie 1. Impreza „Izerskie Klimaty - Izerskie Bogactwa”. Fot. 
Archiwum LGD „Partnerstwo Izerskie”.



13Partnerstwo Integracja Turystyka

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Jaśkowice Legnickie 49 
59-216 Kunice 
Telefon: +48 76 85 75 097 
Fax: +48 76 85 75 097 
Adres e-mail: promocja.pit@wp.pl
Strona www: www.lgdpit.pl

Osoby do kontaktu
Ewa Baran, Prezes Zarządu - tel. +48 76 85 75 097, 
prezes.pit@wp.pl 
Kamil Strynkowski, Wiceprezes Zarządu - tel. +48 76 85 
75 097 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Kunice, Legnickie, 
Pole Miłkowice, Ruja
Liczba ludności objęta LSR: 19 178 
Powierzchnia objęta LSR: 338.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Wykorzystanie walorów przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych w aktywizacji regionu.       
Cele szczegółowe:

Rozwój potencjału turystycznego LGD1. 
Wzrost wytwórczości produktów lokalnych2. 
Zachowanie i promocja dziedzictwa 3. 
przyrodniczo-kulturowego wsi 

Cel ogólny: Rozwój mikroprzedsiębiorczości 
i różnicowanie w kierunku nierolniczym. 
Cele szczegółowe: 

Dodatkowe dochody dla gospodarstw rolnych1. 
Rozwój mikroprzedsiębiorczości wiejskiej2. 

Cel ogólny: Wyrównanie szans rozwojowych między 
wsią i miastem. 
Cele szczegółowe: 

Integracja i aktywizacja społeczności LGD 1. 
Współpraca i konsolidacja regionalna 2. 
Poprawa wizerunku miejscowości 3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie 
zasobów naturalnych, rozwój przedsiębiorczości, poprawa 
infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych 
w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, 
przedsiębiorcy.

Zdjęcie 2. Spojrzenie na miejscowość Koskowice z punktu 
widokowego ze szlaku św. Jakuba. Autor: E. Baran

Zdjęcie 5. Zawody w Łucznictwie 
Konnym „Powrót Czyngis-
Chana” w Legnickim Polu -  

projekt zrealizowany w ramach 
małych projektów. Autor: E. 

Baran

Zdjęcie 3. Stworzona w ramach 
małych projektów jurta 

mongolska, nawiązująca do 
bitwy polsko-mongolskiej 
pod Legnicą w 1241 roku 

(Raczkowa w Gminie Legnickie 
Pole). W namiocie można 

prowadzić tzw. żywe lekcje 
historii. Autor: E. Baran

Zdjęcie 4. Zawody w Łucznictwie Konnym „Powrót Czyngis-
Chana” w Legnickim Polu -  projekt zrealizowany w ramach 

małych projektów. Autor: E. Baran



14 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Qwsi

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Stawowa 2a 
57-220 Ziębice 
Telefon: +48 74 819 12 13 
Fax: +48 74 819 12 13 
Adres e-mail: biuro@qwsi.pl 
Strona www: www.qwsi.pl

Osoby do kontaktu
Karolina Ułomek, Specjalista ds. zarządzania projektami – 
tel. +48 782 047 399, biuro@qwsi.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Bardo, Ciepłowody, 
Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty 
Stok. 
Liczba ludności objęta LSR: 63 808
Powierzchnia objęta LSR: 691 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o własne 
zasoby obszaru
Cele szczegółowe:  

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.1.   
Promocja walorów turystycznych obszaru.2.   
Zachowanie zasobów przyrodniczych 3. 
i kulturowych obszaru

Cel ogólny: Poprawa jakości życia na obszarach 
wiejskich
Cele szczegółowe:

1.  Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców
2. Zwiększenie aktywności kulturalnej, społecznej 

sportowej mieszkańców w szczególności dzieci 
i młodzieży

3.  Integracja gmin i mieszkańców w ramach LGD

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Zdjęcie 6. Klasztor Księgi Henrykowskiej. Fot. Archiwum LGD 
„Qwsi”.



15Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
Mściwojów 45a
59-407 Mściwojów
Telefon: +48 76 8728718
Fax: +48 76 8728718
Adres e-mail: kaczawy.sekretariat@op.pl
Strona www:  www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl

Osoby do kontaktu 
Piotr Pieniążek, Prezes LGD -  tel. +48 606 431 391
Gabriela Męczyńska, Skarbnik – tel. +48 665 043 668, 
gabrielameczynska@op.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Bolków, Krotoszyce, 
Męcinka, Mściwojów, Paszowice Pielgrzymka, Wądroże 
Wielkie, Wojcieszów, Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja.
Liczba ludności objęta LSR: 60 161
Powierzchnia objęta LSR: 1194.90 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Rozwój  przedsiębiorczości  i  usług  na  obszarze 1. 
Partnerstwa  Kaczawskiego  w  oparciu  o  zasoby 
przyrodnicze i kulturowe
Aktywizacja  obszarów  wiejskich  oraz  integracja 2. 
mieszkańców
Wykorzystanie  zasobów  przyrodniczych 3. 
kulturowych  jako najcenniejszych atutów Krainy 
Wygasłych Wulkanów

Obszary tematyczne, na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR:  ochrona  dziedzictwa 
kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia 
i ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości.

Projekty współpracy
Propozycja projektów współpracy w zakresie: utworzenia  
ośrodka edukacji regionalnej i ekologicznej oraz adaptacji 
pomieszczeń na  galerię produktu lokalnego i salę warsztatowo-konferencyjną. 

Kraina Wygasłych Wulkanów 
– Twoje miejsce w Sudetach.

Zdjęcie 8. Śląska Fudżijama - Ostrzyca Proboszczowicka - wulkan 
wygasły 3-4 mln. lat temu i jednocześnie najwyższy szczyt Pogórza 
Kaczawskiego. Fot. Archiwum LGD „Partnerstwo Kaczawskie”.

Zdjęcie 7. Archiwum LGD „Partnerstwo Kaczawskie”..



16 Kraina Łęgów Odrzańskich 

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Plac Kopernika 6 
59-230 Prochowice 
Telefon: +48 76 858 45 45 
Fax: +48 76 858 54 54 
Adres e-mail: lgdodra@op.pl, rafalplezia@op.pl 
Strona www: www.lgdodra.pl

Osoby do kontaktu
Rafał Plezia, Prezes Stowarzyszenia - tel.+48 512 314 088, 
rafalplezia@op.pl 
Małgorzata Linda, Kierownik Biura - tel.+48 605 518 496, 
lgdodra@op.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Miękinia, Środa 
Śląska, Głogów (gmina wiejska), Malczyce, Brzeg Dolny, 
Wołów, Wińsko, Prochowice, Ścinawa, Rudna, Jemielno, 
Pęcław.
Liczba ludności objęta LSR: 120 820 
Powierzchnia objęta LSR: 1880.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-
kulturowego obszaru w oparciu o wysoką świadomość 
społeczną, turystykę i promocję regionu. 
Cele szczegółowe: 

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 1. 
Animowanie  i podtrzymywanie wielo-kulturowego 2. 
życia obszaru oraz dbanie o jego zasoby przyrodnicze 
i spuściznę historyczną
Rozwój  bazy  i  infrastruktury  turystycznej,  ze 3. 
szczególnym  uwzględnieniem  infrastruktury 
związanej z turystyką wodną po Odrze
Utworzenie  oferty  usług  i  produktów  lokalnych 4. 
opartych o lokalne zasoby 
Prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej region Krainy Łęgów Odrzańskich   5. 

Cel ogólny: Budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz poprawa 
jakości życia mieszkańców. 
Cele szczegółowe: 

Wzrost dostępu mieszkańców do wiedzy i edukacji1. 
Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich2. 
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej3. 
Rozwój platformy wymiany informacji i doświadczeń wzmacniającej integrację mieszkańców i regionu   4. 

Cel ogólny:  Rozwój gospodarczy regionu oraz wzrost przedsiębiorczości wśród jego mieszkańców. 
Cele szczegółowe: 

Tworzenie dodatkowych źródeł dochodów na obszarach wiejskich1. 
Rozwój rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i nowocześnie zarządzanych gospodarstw rolnych wykorzystujących 2. 
innowacyjne technologie
Tworzenie sieci sprzedaży produktów rolno-spożywczych i rzemieślniczych3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i  ochrona  środowiska,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  promocja  produktu 
lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: mieszkańcy obszaru LGD, przedsiębiorcy, samorządy, organizacje 
pozarządowe, turyści. 

Zdjęcie 9. Łabędź. Autor:  M. Bunkiewicz.

Zdjęcie 10. Klasztor. Z archiwum LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”.



17Stowarzyszenie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ 
Schemat II) 

Adres siedziby 
ul. Kościuszki 7/9 
55-050 Sobótka 
Adres do korespondencji
Kościuszki 2/4 
55-050 Sobótka
Telefon: +48 71 3162 171 
Fax: +48 71 3162 171 
Adres e-mail: info@sleza.pl, mailto:info@sleza.pl 
Strona www: www.slezanie.eu

Osoby do kontaktu:
Elżbieta Pasławska, Prezes - tel. +48 71 3162 171, info@
sleza.pl 
Marta Pawłowska, Pracownik biura - tel. +48 71 3162 171, 
info@sleza.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Sobótka, Mietków, 
Jordanów Śląski, Marcinowice, Dzierżoniów, Niemcza, Łagiewniki. 
Liczba ludności objęta LSR: 48 581
Powierzchnia objęta LSR: 709.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Podnoszenie atrakcyjności  Ziemi Ślężańskiej przez wykorzystanie miejscowych zasobów naturalnych 
i kulturowych. 
Cele szczegółowe:

Rozwinięcie oferty turystycznej opartej na walorach naturalnych i kulturowych regionu 1. 
 Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo –kulturowego 2. 
Skuteczny system informacji i promocji regionu 3. 
Wzrost atrakcyjności miejscowości 4. 

Cel ogólny:  Wzrost liczby miejsc pracy i dochodów mieszkańców wsi 
Cele szczegółowe:

Wykreowanie i promocja marki produktu lokalnego 1. 
Tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu dla mieszkańców 2. 
Promocja mikroprzedsiębiorczości i współpracy branżowej producentów     3. 

Cel ogólny:  Integracja lokalna i regionalna gmin i społeczności LGD
Cele szczegółowe:   

Lepsza współpraca mieszkańców i gmin na obszarze LGD   1. 
Poprawa samoorganizacji mieszkańców, lokalnych organizacji i LGD 2. 
Wspólne  projekty  i  wymiana  doświadczeń  pomiędzy  LGD  na  poziomie  regionalnym,    krajowym 3. 
i międzynarodowym  

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Zdjęcie 11. Na obszarze LGD. Z archiwum LGD „Ślężanie”.



18 Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa1

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Wojska Polskiego 67/69 
56-400 Oleśnica
Telefon: +48 71 314 32 01 
Fax: +48 71 314 32 01 
Adres e-mail: biuro@dobrawidawa.pl, aneta.domaradz@gmail.com 
Strona www: www.dobrawidawa.pl 

Osoby do kontaktu:
Mieczysław Skuza, Prezes Zarządu - tel. +48602762027, maks@sycowhotel.travel.pl 
Aneta Fiskies, Wiceprezes Zarządu - tel. +48605589940, aneta.domaradz@gmail.com 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Bierutów Czernica Długołęka Dobroszyce Dziadowa Kłoda Oleśnica Syców 
Wilków. 
Liczba ludności objęta LSR: 84 101
Powierzchnia objęta LSR: 1171.70 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Ochrona środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz ładu przestrzennego.
Cele szczegółowe:

1.  Zachowanie specyfiki przyrodniczej Doliny Dobrej Widawy
2.  Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji regionu
3.  Poprawa ładu przestrzennego i estetyzacja miejscowości

Cel ogólny: Usługi, produkty i turystyka czynnikami rozwijającymi gospodarkę regionu.
Cele szczegółowe:

1.  Rozwój turystyki
2.  Kreowanie i promocja produktów lokalnych i regionalnych
3.  Rozwój mikroprzedsiębiorczości i działalności pozarolniczej

Cel ogólny: Rozwój społeczności lokalnej oraz kapitału ludzkiego.
Cele szczegółowe:

1.  Aktywizacja społeczności lokalnych
2.  Wzrost integracji regionalnej

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  rozwój przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą.

1   Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



19Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz2

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Mickiewicza 1/200 
56-200 Góra
Telefon: +48 65 544 36 40 
Fax: +48 65 543 26 58 
Adres e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl 
Strona www: www.ujsciebaryczy.pl

Osoby do kontaktu
Tadeusz Otto- Prezes Zarządu, tel. +48 65 544 36 00, ujscie.baryczy@gora.com.pl 
Jolanta Wrotkowska - Kierownik Biura LGD, tel. +48 65 544 36 40, ujscie.baryczy@gora.com.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Góra, Niechlów, Wąsocz 
Liczba ludności objęta LSR: 33 701 
Powierzchnia objęta LSR: 614.35 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki oraz promocja regionu w oparciu o zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego Ujścia Baryczy.
Cele szczegółowe: 

Wsparcie rozwoju usług turystycznych w tym agroturystyki, stworzenie oferty dla sąsiadujących aglomeracji 1. 
miejskich
Rewitalizacja i przywrócenie do życia obiektów zabytkowych2. 
Ochrona zasobów przyrodniczych obszaru Ujścia Baryczy3. 
Promocja obszaru Ujścia Baryczy4. 

Cel ogólny: Różnicowanie gospodarki obszaru i rozwój działalności usługowej na obszarach wiejskich. 
Cele szczegółowe: 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich1. 
Wspieranie samoorganizacji grup producenckich, przetwórczych i podmiotów gospodarczych 2. 
Dodatkowe źródła dochodów dla gospodarstw rolnych3. 
Wsparcie dla wysokiej jakości produktów z Ziemi Górowskiej w tym żywności tradycyjnej i ekologicznej 4. 

Cel ogólny: Wzmocnienie kapitału społecznego przez aktywizacje i integracje mieszkańców oraz podnoszenie ich 
kwalifikacji.   
Cele szczegółowe: 

Wsparcie różnych form aktywności społecznej na obszarach wiejskich1. 
Tworzenie alternatywnych form spędzania czasu dla mieszkańców2. 
Stworzenie systemu podnoszenia kwalifikacji dla potrzeb Ujścia Baryczy3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

2 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



20 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Ząbkowicka 11 
57-100 Strzelin
Telefon: +48 71 392 19 71 w.117 
Fax: +48 71 392 19 71 
Adres e-mail: biuro@lgdgromnik.pl  
Strona www: www.lgdgromnik.pl
 
Osoba do kontaktu:
Damian Szefliński, Prezes Stowarzyszenia - tel. +48 71 
392 19 71 w.117, biuro@lgdgromnik.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Strzelin, Borów, 
Kondratowice, Przeworno, Wiązów. 
Liczba ludności objęta LSR: 44 134 
Powierzchnia objęta LSR: 622.00 km2

 
Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie 
potencjału wzgórz strzelińskich i walory turystyczno- kulturow. 
Cele szczegółowe:

1.   Rozwój i poprawa stanu infrastruktury turystycznej i kulturowej 
2.  Promocja walorów turystyczno- kulturowych ziemi strzelińskiej 
3.  Zagospodarowania miejsc atrakcyjnych rekreacyjnie.   

Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego regionu ziemi strzelińskie. 
Cele szczegółowe:

1.  Rozwój infrastruktury sprzyjającej integracji 
2.  Podniesienie  świadomości,  umiejętności  i  wiedzy  mieszkańców  w  celu  poprawy  aktywności  i  współpracy 

lokalnej społeczności
3.  Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości społeczności lokalnych   

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki miejscowości ziemi strzelińskie. 
Cele szczegółowe:

1.  Poprawa wyglądu przestrzeni publicznej 
2.  Rewitalizacja obiektów sakralnych   

Cel ogólny: Zwiększanie ilości miejsc pracy w obszarach nierolniczych. 
Cele szczegółowe:

1.  Poprawa jakości usług i zwiększenie liczby podmiotów w zakresie turystyki, sportu, rekreacji i wypoczynku 
2.  Wzrost ilości podmiotów świadczących usługi na rzecz lokalnych społeczności
3.  Poprawa innowacyjności lokalnych produktów i usług. 

 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego, ochrona dziedzictwa kulinarnego, wykorzystanie zasobów 
naturalnych,  ekologia  i  ochrona  środowiska,    rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury wiejskiej,  promocja 
produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł -  Lokalne Grupy Działania Lider A4, Gromnik, Ślężanie, Starorzecze Odry - obszar atrakcyjny 
turystycznie i rekreacyjnie. Partnerzy - LGD Lider A4, Gromnik, LGD Ślężanie, LGD Starorzecze Odry. Cel - Wzrost 
atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru projektu współpracy : poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
obszaru,  stworzenie  produktów  turystycznych, wzrost  świadomości  atrakcyjności  turystycznej  i  rekreacyjnej  obszaru 
projektu współpracy.

Zdjęcie 12. Archiwum LGD „Gromnik”.



21Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
Wesoła 12b 
59-140 Chocianów
Telefon: +48 76 818 45 41 
Fax: +48 76 818 45 41 
Adres e-mail: biuro@wrzosowakraina.pl, mailto:biuro@
wrzosowakraina.pl 
Strona www: www.wrzosowakraina.pl

Osoby do kontaktu:
Barbara Sulma -  tel. +48 500 206 128, b.sulma@
wrzosowakraina.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Chocianów, 
Przemków, Gromadka, Bolesławiec, Lubin, Chojnów. 
Liczba ludności objęta LSR: 60 934 
Powierzchnia objęta LSR: 1407.15 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Zrównoważony rozwój regionu oparty o turystykę, dbałość o dziedzictwo 
przyrodniczo-kulturowe oraz wykorzystanie lokalnych walorów.
Cele szczegółowe:

Efektywna  ochrona  zasobów  naturalnych  i  zachowanie  dziedzictwa  historyczno-1. 
kulturowego regionu
Budowa spójnego systemu oznakowania i rozbudowa infrastruktury turystycznej2. 
Poprawa estetyki i zagospodarowanie miejsc przestrzeni publicznej wsi oraz wzrost 3. 
bezpieczeństwa mieszkańców

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o lokalne zasoby.
Cele szczegółowe:

Wsparcie rozwoju rolnictwa proekologicznego i agroturystyki1. 
Tworzenie dodatkowych źródeł dochodów na obszarach wiejskich2. 
Rozwój usług i produktów lokalnych Wrzosowej Krainy3. 

Cel ogólny: Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zwiększenie samodzielności 
mieszkańców, w radzeniu sobie z lokalnymi problemami i działaniami na rzecz swojego 
miejsca zamieszkania.
Cele szczegółowe:

Wsparcie różnych form aktywności społecznej na obszarach wiejskich1. 
Wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców Wrzosowej Krainy2. 
Wyłonienie liderów i grup aktywnych społecznie oraz wspieranie procesu zrzeszania się3. 
Tworzenie  miejsc  i  warunków  do  spotkań,  nawiązywania  kontaktów  oraz  pobudzania  aktywności  lokalnej 4. 
społeczności

Cel ogólny: Konsolidacja regionu oraz jego promocja - jako wyjątkowego miejsca w Europie.
Cele szczegółowe:

Wspieranie  działań  integrujących  lokalną  społeczność  regionu,  umożliwiających  nabywanie  i  wymianę 1. 
doświadczeń
Rozwój partnerskiej współpracy w regionie2. 
Promocja obszaru i jego walorów, w tym tworzenie atrakcyjnych ofert dla różnych odbiorców3. 
Zastosowanie technologii informatycznych w stymulowaniu rozwoju Wrzosowej Krainy i jej mieszkańców4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulinarnego,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego, rozwój kapitału społecznego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, emeryci i renciści.

Wrzosowa Kraina jest regionem wielokulturowym posiadający bogactwa przyrodniczo-krajobrazowe.

Zdjęcie 13. Archiwum LGD 
„Wrzosowa Kraina”.

Zdjęcie 14. Archiwum LGD„Wrzosowa Kraina”.



22 Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin 
Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina - Lider A4 
(Stowarzyszenie LIDER A4)

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Witosa 15 
55-040 Kobierzyce 
Telefon: +48 71 311 11 35 
Fax: +48 71 311 11 35 
Adres e-mail: biuro@lgd-a4.pl 
Strona www: www.lider-a4.pl

Osoby do kontaktu
Anna Żabińska, Dyrektor – e-mail: anna.zabinska@lgd-a4.pl 
Małgorzata Żurawska, Wiceprezes Zarządu LGD – e-mail: sekretariat@lgd-a4.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Żórawina, Siechnice.
Liczba ludności objęta LSR: 53 049 
Powierzchnia objęta LSR: 545 km2  

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości środowiska.
Cele szczegółowe:

1.  Zachowanie bogactwa przyrody i krajobrazu regionu 
2.  Zachowanie i udostępnienie obiektów zabytkowych
3.  Podniesienie świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy o regionie

Cel ogólny: Wzrost dostępności do dóbr i usług na obszarze LGD.
Cele szczegółowe:

1.  Tworzenie i rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej
2.  Produkty lokalne ważnym kierunkiem aktywności mieszkańców
3.  Tworzenie nowych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorczości i pozarolniczej działalności gospodarczej

Cel ogólny: Rozwój aktywności i integracji społecznej mieszkańców.
Cele szczegółowe:

Wsparcie inicjatyw mieszkańców i organizacji1. 
Rozwój Lokalnej Grupy Działania 2. 
Integracja regionalna społeczności gmin3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  samorządy  i  jednostki  im podległe, organizacje pozarządowe, 
mieszkańcy i członkowie LGD, organizacje kościelne i związki wyznaniowe, rolnicy, przedsiębiorcy, grupy nieformalne, 
liderzy lokalni, rady sołeckie.

Projekty współpracy: 
Międzyregionalny: Tytuł - Lokalne Grupy Działania Lider A4, Gromnik, Ślężanie, Starorzecze Odry - obszar atrakcyjny 
turystycznie i rekreacyjnie.  Partnerzy - LGD Lider A4, Gromnik, LGD Ślężanie, LGD Starorzecze Odry. Cel - Wzrost 
atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru projektu współpracy: poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
obszaru,  stworzenie  produktów  turystycznych, wzrost  świadomości  atrakcyjności  turystycznej  i  rekreacyjnej  obszaru 
projektu współpracy.



23Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa 
Działania

Forma prawna
Fundacja
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu 
Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
Lutynia 24 
57-540 Lądek Zdrój 
Telefon: +48 74 814 81 59 
Fax: +48 74 814 81 59 
Adres e-mail: biuro@kws.org.pl, kws@kws.org.pl 
Strona www: www kws.org.pl

Osoby do kontaktu
Sylwia Mielczarek - Prezes zarządu/dyrektor biura, tel. +48 
748148159, biuro@kws.org.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Bystrzyca Kłodzka, 
Kłodzko, Lądek Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna. 
Liczba ludności objęta LSR: 88 035 
Powierzchnia objęta LSR: 1513.69 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Stworzenie przyjaznego dla rozwoju społeczno-gospodarczego wsi modelu gospodarki lokalnej, opartej 
na szeroko rozumianym przemyśle turystycznym, umożliwiającego mieszkańcom efektywne wykorzystanie 
dostępnych zasobów.
Cele szczegółowe:

Rozwój nowych innowacyjnych produktów i usług turystycznych oraz aktywna ich promocja1. 
Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej2. 
Różnicowanie  i  promocja  działalności  gospodarczej  w  oparciu  o  usługi  i  produkty  lokalne  oraz  tradycyjne 3. 
rzemiosło

Cel ogólny: Stworzenie czystej ekologicznie, estetycznej i „poukładanej przestrzennie” wsi kłodzkiej, dbającej 
o zachowanie w jak najlepszej kondycji zasobów naturalnych, kulturowych i przyrodniczych.
Cele szczegółowe:

Poprawa estetyki przestrzennej1. 
Rozwój i promocja rozwiązań proekologicznych2. 
Poprawa stanu i dostępności infrastruktury publicznej3. 

Cel ogólny: Stworzenie przyjaznej i gościnnej wspólnoty mieszkańców wsi powiatu kłodzkiego, wskazującej na jej 
szczęśliwość i dostatni standard życia.
Cele szczegółowe:

Zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych1. 
Kształtowanie podstaw wspólnotowych w oparciu o aktywność, zdolność do samoorganizacji  i samopomocy 2. 
mieszkańców wsi
Zwiększenie przepływu i dostępności do informacji3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, przedsiębiorcy. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Temat – SMAKOSZ. Partenrzy - Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – LGD, Stowarzyszenie LGD 
„Qwsi”, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Ducha Gór”. Cel - wypracowanie  i wdrożenie  efektywnego dla  rozwoju 
społeczno-gospodarczego  wsi  modelu  gospodarki  opartej  na  produkcie  lokalnym.  Przedsięwzięcia – identyfikacja 
i  certyfikacja  przynajmniej  30  produktów  lokalnych  z  terenu  partnerów  projektu  (akcje  promocyjne  i  informacyjne, 
konferencje, konkurs), wprowadzenie przynajmniej 30 produktów lokalnych z terenu partnerów projektu (przygotowanie 
profesjonalnej strategii marki, budowa strony internetowej wraz ze sklepem internetowym za pomocą którego producenci 
będą mogli sprzedawać swoje produkty, kampania outdoorowa, uczestnictwo w targach), profesjonalizacja   produkcji 
wyrobów  lokalnych  i  rozwój  przynajmniej  dwóch  nowych  form  sprzedaży  wraz  z  systemem  dystrybucji  na  terenie 
partnerskich LGD (szkolenia i warsztaty), konferencja podsumowująca projekt, raport z projektu.

Zdjęcie 15. Ciasto z kruszonką. Fot. Archiwum Fundacaja 
„Kłodzka Wstęga Sudetów”.



24 Partnerstwo dla Doliny Baryczy3

Forma prawna
Fundacja
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
pl. ks. E. Waresiaka 7 
56-300 Milicz 
Telefon: +48 71 383 04 32 
Fax: +48 71 383 04 32 
Adres e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl, mailto:partnerstwo@nasza.barycz.pl 
Strona www: www.nasza.barycz.pl.

Osoby do kontaktu
Inga Demianiuk-Ozga, Prezes Zarządu/ dyrektor biur - tel. +48 71 383 04 32, +48 509 203 385, inga.ozga@nasza.
barycz.pl 
Marta Kamińska, Sekretarz Zarządu - tel. +48 71 383 04 32, +48 503 740 344, marta.kaminska@nasza.barycz.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Cieszków, Krośnice, Milicz, Twardogóra, Żmigród, Przygodzice, Odolanów, Sośnie. 
Liczba ludności objęta LSR: 96889
Powierzchnia objęta LSR: 1662.43 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Tworzenie spójnej oferty turystycznej w oparciu o racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych 
i kulturowych regionu
Cele szczegółowe:

Rozwijanie  oferty  turystyki  kwalifikowanej  i  edukacyjnej,  wraz  z  rozwojem  infrastruktury,  w  oparciu 1. 
o przyrodniczo-kulturowe bogactwo Doliny Baryczy
Rozwijanie zintegrowanej oferty szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą2. 
Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych oraz oferty turystycznej Doliny Baryczy3. 

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej i rolniczej w powiązaniu ze spójną ofertą turystyczną 
regionu.
Cele szczegółowe:

Stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej regionu Doliny Baryczy łączącej usługi i produkty lokalne1. 
Wsparcie  tworzenia  nowych  miejsc  pracy  oraz  podnoszenia  kwalifikacji  w  sektorze  usług  i  produktów 2. 
lokalnych
Efektywna  współpraca  usługodawców  i  producentów  na  rzecz  zwiększenia  dochodów  usługodawców 3. 
i producentów oraz promocji usług i produktów 

Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców na rzecz poprawienia swojej sytuacji i rozwoju regionu
Cele szczegółowe:

Zwiększenie aktywności  i samoorganizacji mieszkańców służącej zrównoważonemu rozwojowi regionu oraz 1. 
osobistemu
Podniesienie  świadomości,  umiejętności, wiedzy, wykształcenia  oraz większej  samodzielności mieszkańców 2. 
a zwłaszcza kobiet
Systemowe wsparcie aktywności mieszkańców oraz współpraca podmiotów działających na rzecz aktywizacji 3. 
i edukacji w Dolinie Baryczy

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, rozwój 
przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy 
Międzyregionalne: Proponowany zakres projektów -  turystyka  (turystyka kwalifikowana przyjazna  środowisku na 
obszarach Natury 2000, rozwój zintegrowanej oferty turystycznej produktów lokalnych i usług wyróżniających region 
w oparciu o zasoby lokalne), budowa społeczeństwa obywatelskiego, budowanie partnerstwa trójsektorowego na rzecz 
zrównoważonego rozwoju regionu  (ochrona środowiska, aktywizacja społeczna, ekonomia).

3 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



25Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Kasprowicza 47 
57-450 Ludwikowice Kłodzkie 
Telefon: +48 74 871 61 50 
Fax: +48 74 871 61 50 
Adres e-mail: biuro@stowarzyszenie.sowiogorskie.pl 
Strona www: www.partnerstwo.sowiogorskie.pl

Osoby do kontaktu
Aleksandra Ignaszak, Prezes Zarządu - tel. +48 748 494 
343, sekretarz@walim.pl 
Tomasz Gromala, Członek Zarządu - tel. +48 508 223 913, 
burmistrz@gluszyca.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Głuszyca, Nowa 
Ruda, Stoszowice, Walim. 
Liczba ludności objęta LSR: 32 948 
Powierzchnia objęta LSR: 392.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Inicjowanie, wspieranie i podejmowanie wspólnych działań służących poprawie infrastruktury regionu 
zwłaszcza turystycznej, technicznej i społecznej.
Cele szczegółowe:

Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej powodujący wzrost dochodów w regionie4. 
Funkcjonowanie infrastruktury społecznej dostosowane do potrzeb aktywności lokalnej5. 

Cel ogólny: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, poczucia tożsamości regionalnej i aktywności na rzecz rozwoju 
Gór Sowich.
Cele szczegółowe:

Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców i poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców4. 
Budowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy5. 

Cel ogólny: Wypromowanie Gór Sowich jako regionu o wielu walorach.
Cele szczegółowe:

Skuteczniejsza promocja regionu podnosząca zainteresowanie walorami Gór Sowich 4. 
Aktywna ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych regionu Gór Sowich5. 

Cel ogólny: Poprawa współpracy pomiędzy sektorami: publicznym, społecznym i gospodarczym na rzecz rozwoju 
regionu.
Cele szczegółowe:

Wzrost integracji sektora publicznego, społecznego i gospodarczego w Partnerstwie Sowiogórskim 1. 
Skuteczny system przepływu informacji w regionie2. 

Cel ogólny: Tworzenie w regionie miejsc i warunków do rozwoju i do zamieszkania ludzi młodych i aktywnych.
Cele szczegółowe

Wzrost  inicjatyw  związanych  z  rozwojem  przedsiębiorczości  i  dodatkowych  dochodów  w  gospodarstwach  1. 
rolnych
Rozwój produktów i usług lokalnych opartych o zasoby regionu2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu  lokalnego,  tworzenie  w  regionie  miejsc 
i warunków do rozwoju, poprawa współpracy pomiędzy sektorami: publicznym, społecznym i gospodarczym na rzecz 
rozwoju regionu.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież  do  lat  25,  rolnicy  i  leśnicy,  przedsiębiorcy,  turyści 
zagraniczni, mieszkańcy gmin obszaru objętego LSR, samorządy gmin.

Zdjęcie 16.  Wieś Srebrna Góra (gm. Stoszowice). Fot. U. Buła.



26 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu”4

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ 
Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Dworcowa 33 
58-420 Lubawka 
Telefon: +48 75 741 18 04 
Fax: +48 75 741 18 04 
Adres e-mail: biuro@kwiatlnu.eu
Strona www: www kwiatlnu.eu

Osoby do kontaktu
Joanna Cebula, Specjalista ds. projektów - tel. +48 75 741 18 04, biuro@
kwiatlnu.eu 
Bożena Pełdiak, Prezes - tel. +48 75 741 18 04, biuro@kwiatlnu.eu 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, 
Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice.
Liczba ludności objęta LSR: 41 613
Powierzchnia objęta LSR: 608.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Turystyka ważnym źródłem dochodów i poprawy jakości 
życia mieszkańców.
Cele szczegółowe:

Rozwój bazy turystycznej i sportowo-rekreacyjnej1. 
Różnorodna oferta turystyczna podkreślająca specyfikę regionu2. 
Sprawny system zarządzania turystyką3. 

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
regionu.
Cele szczegółowe:

Zachowanie specyfiki kulturowej i przyrodniczej regionu1. 
Rewitalizacja miejscowości 2. 
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców3. 

Cel ogólny: Rozwój działalności usługowej na obszarach wiejskich.
Cele szczegółowe:

Wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorczości1. 
Wspieranie tworzenia pozarolniczych miejsc pracy2. 
Wzrost jakości usług i produktów na obszarze LGD3. 

Cel ogólny: Aktywne i zintegrowane społeczności lokalne i gminy LGD.
Cele szczegółowe:

Budowanie potencjału liderów i organizacji1. 
Integracja gmin na obszarze LGD2. 
Wzmocnienie potencjału LGD3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte 
w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, 
rozwój przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  młodzież  do  lat 
25,  kobiety,  rolnicy  i  leśnicy,  przedsiębiorcy,  emeryci  i  renciści,  osoby 
niepełnosprawne,  samorządy  i  jednostki  im  podległe,  organizacje  pozarządowe,  organizacje  kościelne,  związki 
wyznaniowe, mieszkańcy i członkowie LGD.

4 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.

Zdjęcie 17. Cerkiew w Sokołowsku.  Fot. 
Archiwum LGD Kwiat Lnu.

Zdjęcie 18. Kolorowe Jeziorka  
w Wieściszowicach. Fot. Archiwum LGD 

Kwiat Lnu.



27Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Daszyńskiego 29 
58-533 Mysłakowice 
Adres do korespondencji
ul. Wojska Polskiego 40 
58-500 Jelenia Góra
Telefon: +4875 644 21 65 
Fax: +48 75 644 21 65 
Adres e-mail: sekretariat@duchgor.org, dorota.g@vp.pl 
Strona www: www.duchgor.org

Osoby do kontaktu
Dorota Goetz, Prezes LGD - tel. +48606466465, dorota.g@
vp.pl 
Marcin Sobaszek,  Wiceprezes LGD - tel. +48501411199, 
marcin@sobaszek.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Mysłakowice, 
Janowice Wielkie, Podgórzyn, Jeżów Sudecki, Karpacz. 
Liczba ludności objęta LSR: 33 162 
Powierzchnia objęta LSR: 360.59 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny:  Podniesienie walorów środowiskowo-
przestrzennych i infrastrukturalnych krainy Ducha Gór. 
Cele szczegółowe: 

1.  Zagospodarowanie  miejscowości  i  podniesienie 
estetyki zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 

2.  Podniesienie poziomu aktywności ekologicznej oraz wiedzy i świadomości w tym obszarze
3.  Dostosowanie wspólnych obszarów do zapotrzebowania społecznego i potrzeb rozwoju regionu

Cel ogólny: Zintegrowanie działań na rzecz aktywności społecznej Krainy Ducha Gór na poziomie regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym. 
Cele szczegółowe: 

1.  Wzrost  integracji  społecznej  poprzez  efektywniejszą  współpracę  samorządów,  organizacji,  mieszkańców 
i przedsiębiorców

2.  Podniesienie  poziomu  aktywności  obywatelskiej,  społecznej,  kulturalnej  oraz wiedzy  i  świadomości  w  tych 
obszarach 

3.  Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców regionu. 
4.  Zwiększenie udziału w życiu publicznym marginalizowanych grup społecznych (osoby starsze, niepełnosprawne, 

dzieci,  młodzież, kobiety i inne) 
Cel ogólny: Wykorzystanie zasobów krainy Ducha Gór dla rozwoju gospodarczego. 
Cele szczegółowe: 

Rozwój  przedsiębiorczości,  rzemiosła  i  produktów  lokalnych  w  oparciu  o  zasoby  ludzkie,  geograficzne, 1. 
dziedzictwo kulturowe, historyczne i krajobrazowe 
Wykorzystanie nowych technologii w rozwoju gospodarczym 2. 
Sprawne  i  efektywne  funkcjonowanie  turystyki  i  usług  około  turystycznych  w  regionie  oraz  zintegrowanie 3. 
działań promocyjnych 
Rozwój pozarolniczych działalności gospodarczych 4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: ochrona dziedzictwa kulturowego, 
ochrona dziedzictwa kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: lokalni  liderzy,  młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i  leśnicy, 
przedsiębiorcy, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 19. Archiwum LGD „Ducha Gór”.

Zdjęcie 20. Archiwum LGD „Ducha Gór”.



28 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

Forma prawna
Stowarzyszenie
 
Adres siedziby 
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 
55-100 Trzebnica
Adres korespondencyjny
ul. Roosevelta 8
55-100 Trzebnica
Telefon: +48 71 312 38 09 
Adres e-mail: lgdkwt@wp.pl   
Strona www: www.krainawzgorz.pl
 
Osoby do kontaktu:
Mariusz TułacZ, Dyrektor Biura - tel. +48 609 141 
335, mariuszlgd@wp.pl 
Katarzyna Jarczewska, Prezes LGD - tel.  +48 510 046 930, 
kasiajarczewska@onet.eu

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Oborniki Śląskie, 
Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia. 
Liczba ludności objęta LSR: 62 997 
Powierzchnia objęta LSR: 733.41 km2

 
Cele lokalnej strategii rozwoju

Rozwój turystyki na bazie zasobów przyrodniczo-kulturowych i tradycji uzdrowiskowych Wzgórz Trzebnickich, 1. 
poprzez rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej regionu.
Aktywizacja mieszkańców i samoorganizacja na poziomie lokalnym poprzez budowę trójsektorowej współpracy 2. 
skupionej na rozwoju Wzgórz Trzebnickich.
Różnicowanie działalności na obszarach wiejskich i tworzenie nowych miejsc pracy wykorzystujące położenie 3. 
w pobliżu Wrocławia i uwarunkowania geograficzne, poprzez Wzbogacenie i promowanie usług i produktów 
charakterystycznych dla Wzgórz Trzebnickich oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i usług na obszarach 
wiejskich.

 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Projekty współpracy:
Proponowany zakres projektów:  współpraca  z  grupami  na  terenie  których  znajdują  sie  obiekty  spuścizny  zakonu 
cystersów w  celu  promocji  szlaku  cysterskiego w  Polsce  i  Europie.  LGD  jest  zainteresowana  również  nawiązaniem 
kontaktów  z  innymi  LGD,  które  funkcjonują  na  obszarach  przylegających  do  wielkich  obszarów miejskich  w  celu 
wymiany doświadczeń i współpracy w zakresie promocji turystyki weekendowej dla mieszkańców wielkich miast.

Zdjęcie 21. Jarmark Cysterskiego i Turniej Rycerski, którego 
współorganizatorem była LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich. Fot. 

M. Mazurkiewicz.



29Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Starorzecze Odry5

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Rynek 25/6u 
55-200 Oława 
Telefon: +48 71 313 41 57 
Fax: +48 71 313 41 57 
Adres e-mail: biuro@leader-so.pl
Strona www: www.leader-so.pl

Osoby do kontaktu:
Piotr Hańderek, Prezes - tel. +48 713 13 41 57, p handerek@cezr.org.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława 
Liczba ludności objęta LSR: 40432 
Powierzchnia objęta LSR: 497.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki na terenie LGD.
Cel szczegółowy:

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjcnej regionu1. 
Promocja turystyczna regionu2. 

Cel ogólny: Wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych w budowaniu wizerunku regionu.
Cele szczegółowe: 

Zachowanie walorów przyrodniczych oraz podniesienie wiedzy mieszkańców i turystów 1. 
Wsparcie działań proekologicznych 2. 
Integracja dziedzictwa historyczno-kulturowego regionu3. 

Cel ogólny: Wzrost poziomu dochodu mieszkańców.
Cele szczegółowe: 

Powstanie sieci wzajemnie współdziałających ze sobą mikroprzedsiębiorstw na terenie LGD 1. 
Dodatkowe dochody dla gospodarstw rolnych 2. 
Rozwój rynku produktów lokalnych3. 

Cel ogólny: Wzrost świadomości i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju wspólnoty regionalnej.
Cele szczegółowe: 

Zwiększenie samoorganizacji społecznej 1. 
Wzmocnienie integracji i wspólnoty regionalnej2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści. 

5 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



30 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby  
Udanin 86 B 
55-340 Udanin 
Telefon: +48 71 733 78 88 
Fax: +48 71 733 78 80 
Adres e-mail: poczta@lgd-szlakiemgranitu.pl 
Strona www: www.lgd-szlakiemgranitu.pl

Osoby do kontaktu
Andrzej Sukt, Kierownik Biura - tel. + 48 664 74 28 80, 
poczta@lgd-szlakiemgranitu.pl
Piotr Łabędzki - Prezes Zarządu LGD, tel. + 48 661 
893 834, piotr@udanin.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo dolnośląskie, gminy: Dobromierz, 
Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, 
Udanin, Żarów. 
Liczba ludności objęta LSR: 83 319 
Powierzchnia objęta LSR: 459.17 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Mieszkańcy partnerstwa Szlakiem Granitu, przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania, tworzą
zintegrowana i dobrze zorganizowana wspólnotę społeczna, która realizuje własne inicjatywy i przedsięwzięcia.
Cele szczegółowe:

Organizacja imprez integrujących mieszkańców partnerstwa1. 
Tworzenie trwałych i aktywnie działających organizacji społecznych partnerstwa2. 
Aktywna współpraca LGD z innymi organizacjami społecznymi3. 

Cel ogólny: Własna aktywność gospodarcza mieszkańców wsi zapewnia im miejsca pracy i godziwe dochody.
Cele szczegółowe: 

Wykreowanie i wypromowanie produktów lokalnych obszaru LGD „Szlakiem Granitu”1. 
Wspieranie różnych form aktywności gospodarczej mieszkańców partnerstwa2. 

Cel ogólny: Obszar Partnerstwa „Szlakiem Granitu” dzięki wykorzystaniu własnych zasobów
kulturowych i naturalnych jest atrakcyjnym miejscem życia, pracy i wypoczynku mieszkańców i naszych gości.
Cele szczegółowe: 

Informowanie o zasobach objętych LSR i ich promocja1. 
Poszerzenie i wypromowanie oferty wypoczynkowo – turystycznej partnerstwa2. 
Mieszkańcy i ich organizacje dbają o wygląd i estetykę swojego otoczenia3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Nasza kraina Szlakiem Granitu, to miejsce, gdzie żyje się bezpiecznie, w przyjaźni i solidarności, 
bez obaw o przyszłość.

Zdjęcie 22. Stoisko LGD w trakcie kiermaszu w maju 2012 roku.
Z archiwum LGD „Szlakiem Granitu”.
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Województwo
Kujawsko-Pomorskie



32 Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Gądecz 33 
86-022 Dobrcz 
Tel.  +48 52 55 11 687 
Fax. +48 52 55 11 687 
Adres e-mail: lgd.trzydoliny@gmail.com 
Strona www: www.trzydoliny.eu
 
Osoby do kontaktu
Grażyna Chyła-Konecka, Kierownik Biura LGD - tel. 
+48 795 423 071, lgd.trzydoliny@gmail.com 
Anna Kutkowska , Prezes LGD - e-mail: ania.annamaria@
gmail.com

Zasięg terytorialny LGD
Województwo kujawsko–pomorskie, Gminy: Białe Błota, 
Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, 
Solec Kujawski. 
Liczba ludności objęta LSR: 89658 
Powierzchnia objęta LSR: 1271.00 km2

 
Cele lokalnej strategii rozwoju

Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o bogactwo zasobów Trzech Dolin.1. 
Poprawa jakości życia mieszkańców  Trzech Dolin.2. 
Zachowanie, rozwój i promocja zasobów naturalnych, dziedzictwa historyczno-kulturowego, oraz tożsamości 3. 
lokalnej. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, 
ekologia i ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego, poprawa jakości życia, 
poprawa samoorganizacji i zarządzania.

 Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 23. Przedstawiciele LGD „Trzy Doliny”. Fot. Archiwum 
LGD „Trzy Doliny”.



33Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”6

Forma prawna:
Związek Stowarzyszeń
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby:
Plac Zamkowy 1 
89-500 Tuchola 
Adres do korespondencji:
Murowa 8 
89-500 Tuchola
Telefon: + 48 523 36 12 13 
Fax: + 48 52 336 12 13 
Adres e-mail: lgd@borytucholskie.pl 
Strona www: www.lgd.borytucholskie.pl

Osoby do kontaktu:
Magdalena Kurpinowicz, Prezes - tel. 601 725 478, kurpinowicz@tuchola.pl 
Teresa Cherek Kanabaj, Wiceprezes - tel. 509 595 553 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo kujawsko–pomorskie, gminy: Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo, Kęsowo, Śliwice, Lniano, Osie, Świekatowo, 
Tuchola.
Liczba ludności objęta LSR: 60207
Powierzchnia objęta LSR: 1455.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej Borów Tucholskich w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo 
– kulturowe.
Cele szczegółowe:

Rozwój infrastruktury i usług sprzyjających powstawaniu produktów turystycznych1. 
Różnicowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby2. 
Promocja walorów turystycznych Borów Tucholskich3. 
Rozwój turystyki kulturowej4. 

Cel ogólny: Budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców Borów Tucholskich.
Cele szczegółowe:

Zwiększenie dostępu do informacji1. 
Poprawa dostępności do kultury, sportu i rekreacji2. 
Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jego integracji i zdolności do samoorganizacji         3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

6 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



34 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”7

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
Gałczewo 7 
87-400 Golub-Dobrzyń 
Adres do korespondencji
ul. Rynek 17 
87-400 Golub-Dobrzyń
Telefon: +48 56 682 03 53 
Fax: +48 56 682 03 53 
Adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl, jdowgiallo@wp.pl 
Strona www: www.dolinadrwecy.org.pl 

Osoby do kontaktu
Jacek Dowgiałło, Prezes - tel. +48 56 682 03 53, jdowgiallo@wp.pl 
Elżbieta Maćkiewicz, Sekretarz - tel. +48 56 682 03 53, turystyka@zbojno.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo kujawsko – pomorskie, gminy: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin, Zbójno 
Liczba ludności objęta LSR: 32554 
Powierzchnia objęta LSR: 605.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny:  Poprawa jakości życia mieszkańców i integracji obszaru „Dolina Drwęcy”.
Cele szczegółowe: 

Wzrost  zamożności  społeczeństwa  poprzez  stymulowanie  różnorodności  gospodarczej  i  tworzenie  nowych 1. 
miejsc pracy
Propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz rozwój infrastruktury służących poprawie jakości życia mieszkańców 2. 
i wzmocnieniu ich integracji
Rozwój  Lokalnej  Grupy  Działania  jako  platformy  współdziałania  sektorów  publicznego,  społecznego 3. 
i gospodarczego wspierającej integrację i sprawną realizację LSR

Cel ogólny: Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru „Doliny Drwęcy” poprzez właściwą promocję 
i wykorzystanie posiadanych zasobów.
Cele szczegółowe:

Rozwój  bazy  turystycznej  i  okołoturystycznej  z wykorzystaniem  i  poprawą  stanu  zasobów  obszaru  „Doliny 1. 
Drwęcy”
Promocja obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” 2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, mieszkańcy obszaru objętego LSR.

7 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



35Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecza Zgłowiączki”8

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Sikorskiego 12 
87-850 Choceń 
Telefon: +48 54 288 66 69 
Fax: +48 54 288 66 69 
Adres e-mail: zglowiaczka@wp.pl 
Strona www: www kujawiaki.pl

Osoby do kontaktu
Aneta Hoffman,  Kierownik biura - tel. +48 54 288 66 69, zglowiaczka@wp.pl 
Magdalena Szychulska, Asystent projektu - tel. +48 54 288 66 69 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo kujawsko–pomorskie, gminy: Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, 
Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Włocławek.
Liczba ludności objęta LSR: 75074
Powierzchnia objęta LSR: 1246.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Stworzenie warunków powstawania miejsc pracy poprzez wykorzystanie zasobów z obszaru 
Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki.
Cele szczegółowe:

Zwiększenie  zakresu  i  poziomu  wiedzy  mieszkańców  nt.  możliwości  realizacji  zawodowej  na  obszarach 1. 
wiejskich
Rozwój działalności pozarolniczej2. 
Ochrona środowiska i zwiększenie świadomości proekologicznej oraz wykorzystania energii odnawialnej3. 

Cel ogólny: Rozwój funkcji turystycznej poprzez efektywne wykorzystanie i wypromowanie posiadanych zasobów 
naturalnych i kulturowych.
Cele szczegółowe:

Poznanie własnych walorów i słabości, które trzeba eliminować1. 
Rozwój usług turystycznych2. 
Poprawa ilościowa i jakości infrastruktury turystycznej3. 
Promocja zasobów zmierzająca do poprawy wizerunku obszaru LGD wśród potencjalnych turystów4. 

Cel ogólny: Ożywienie życia kulturalnego i sportowego obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej1. 
Zwiększanie liczby imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych2. 
Aktywizacja mieszkańców3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

8 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



36 Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Poznańska 345a/130  
88-100 Inowrocław 
Telefon:  +48 52 359 22 65 
Fax:  +48 52 359 22 65 
Adres e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl 
Strona www: www.czarnoziemnasoli.pl

Osoby do kontaktu
Damian Wasilewski, Dyrektor Biura - tel.  + 48 52 359 22 
65, lgdczarnoziemnasoli@wp.pl 
Paweł Drzażdżewski, Prezes Zarządu - tel. + 48 52 354 30 
10, lgdczarnoziemnasoli@wp.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo kujawsko-pomorskie, gminy: Dąbrowa 
Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, 
Pakość, Rojewo,  Złotniki Kujawskie.
Liczba ludności objęta LSR: 88 869 
Powierzchnia objęta LSR: 1195.00 km2

 
Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia - podniesienie 
standardów cywilizacyjnych.
Cele szczegółowe:

1.  Poprawa standardu obiektów i miejsc użyteczności 
publicznej na obszarze LSR do 2015 roku

2.  Rozwój infrastruktury w zakresie sportu i rekreacji 
na obszarze LSR do 2015 roku

Cel ogólny: Budowanie kapitału społecznego poprzez 
aktywizację społeczności lokalnych.
Cele szczegółowe:

1.  Tworzenie i rozwój oferty aktywnego spędzania czasu wolnego dla mieszkańców obszaru LSR do 2015 roku
2.  Samoorganizacja i integracja społeczności lokalnej na obszarze LSR do 2015 roku
3.  Wzrost umiejętności i wiedzy mieszkańców LSR do 2015 roku

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej - tworzenie pozarolniczych miejsc pracy w turystyce.
Cele szczegółowe:

1.  Rozwój i poprawa jakości produktów i usług turystycznych na obszarze LSR do 2015 roku
Cel ogólny:  Zachowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

1.  Rozwój i promocja dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego Kujaw Zachodnich do 2015 roku
2.  Poprawa stanu i wykorzystania obiektów kultury materialnej Kujaw Zachodnich do 2015 roku

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.
 
Projekty współpracy
Międzyregionalny – Tytuł - „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania”. Partnerzy – Czarnoziem 
na Soli, LGD Trzy Doliny, LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego, LGD Dorzecza Zgłowiączki, LGD Partnerstwo 
dla  Ziemi  Kujawskiej,  LGD  Sąsiedzi  wokół  Szlaku  Piastowskiego. Cel -  Podniesienie  atrakcyjności  turystycznej 
obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Przedsięwzięcia - wydanie folderu pt. „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem 
Lokalnych Grup Działania” (12 745 egz. folderu w wersji polskojęzycznej, 3 125 egz. w wersji anglojęzycznej), wydanie 
15 870 map,    kartek pocztowych, gadżetów promujących  region, wydanie  ilustrowanej publikacji książkowej  legend 
kujawskich (legendy zawarte w publikacji będą się odnosiły tematycznie do miejsc i wydarzeń związanych z obszarami 
objętymi LSR partnerów projektu. Nakład - 7 000 egz.).

Zdjęcie 24. Kraina Słowian. Fot. Archiwum LGD „Czarnoziem na Soli”.

Zdjęcie 25. CZARNOZIEM NA SOLI  -kraina rzepakiem lśniąca.



37Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)
 
Adres siedziby 
87-337 Wąpielsk 
Telefon: +48 56 493 83 21 wew. 33 
Fax: +48 56 493 83 21 
Adres e-mail: dobrzyniacy@wp.pl 
Strona www: www.elgd.pl
 
Osoby do kontaktu
Henryk Kowalski, Wiceprezes - tel. +48 602 762 432, henryk-kowalski@o2.pl 
Paweł Kubicz, Kierownik biura LGD – tel. +48 609 098 298, pawkub1967@interia.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo kujawsko–pomorskie, gminy: Brzuze, Górzno, Osiek, Rogowo, Rypin, Skrwilno, Świedziebnia, 
Wąpielsk. 
Liczba ludności objęta LSR: 41 602
Powierzchnia objęta LSR: 874,00 km2

 
Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Stworzenie warunków powstania miejsc pracy i źródeł dochodu dla mieszkańców.
Cele szczegółowe:

Wzrost przedsiębiorczości na terenie LGD1. 
Wzrost kwalifikacji mieszkańców LGD w zakresie pozyskiwania środków na działalność gospodarczą2. 

Cel ogólny: Stworzenie szerokiej oferty w zakresie kultury, sportu i rekreacji, wykorzystującej lokalne zasoby, 
angażującej mieszkańców i atrakcyjnej dla turystów.
Cele szczegółowe:

Rozwój działalności związanej z turystyką, kulturą i rekreacją na terenie LGD1. 
Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej na terenie LGD2. 

Cel ogólny: Optymalne zagospodarowanie i wypromowanie posiadanych zasobów naturalnych i kulturowych.
Cele szczegółowe:

Wzrost wykorzystania walorów lokalnych obszaru LGD1. 
Promocja tożsamości i produktów lokalnych obszaru LGD2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 
 
Projekty współpracy
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ współpracuje z innymi lokalnymi grupami 
działania zarówno z terenu Polski, jak i Europy. Szczególne znaczenie ma dla tej LGD współpraca ze Stowarzyszeniem 
LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe oraz LGD „Dolina Drwęcy”, co wynika z tego, iż wszystkie trzy LGD położone 
są  na  terenie  historyczno-geograficznej  krainy Ziemia Dobrzyńska. Celem współpracy  jest  spójne  działanie  na  rzecz 
rozwoju Ziemi Dobrzyńskiej, poprzez efektywne wykorzystanie jej zasobów i poprawie jakości życia mieszkańców.



38 Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”9

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Chmielniki 2B 
86-100 Świecie 
Telefon: +48 52 330 18 32 
Fax: +48 52 330 18 32 
Adres e-mail: lgdswiecie@op.pl 
Strona www: www.lgdswiecie.pl

Osoby do kontaktu
Katarzyna Lipowiec - Kierownik Biura, tel. +48 52 330 18 32, lgdswiecie@op.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo kujawsko-pomorskie, gminy: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Nowe, Świecie, Warlubie. 
Liczba ludności objęta LSR: 49785 
Powierzchnia objęta LSR: 958.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Podnoszenie potencjału gospodarczego obszaru.
Cele szczegółowe:

Rozwój przedsiębiorczości1. 
Zwiększenie  dochodów  małych  gospodarstw  rolnych  poprzez  podejmowanie  dodatkowej  działalności 2. 
nierolniczej
Wykorzystanie naturalnych zasobów w rozwijaniu działalności gospodarczej3. 
Promocja produktów lokalnych4. 

Cel ogólny: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru.
Cele szczegółowe:

Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej1. 
Rozwój usług turystycznych2. 
Promocja i ochrona najcenniejszych walorów obszaru3. 
Rozwój przetwórstwa, rzemiosła i rękodzieła w oparciu o produkty lokalne4. 

Cel ogólny: Aktywizacja społeczności.
Cele szczegółowe:

Stałe podnoszenia i nabywanie umiejętności przez mieszkańców1. 
Zaangażowanie mieszkańców w inicjatywy obywatelskie i przedsięwzięcia integracyjne2. 
Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
wykorzystanie zasobów naturalnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa 
infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, emeryci i renciści.

9 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



39Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO

Forma prawna
Fundacja
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat 

Adres siedziby 
ul. Mickiewicza 12 
87-200 Wąbrzeźno 
Telefon: +48 56 687 75 35 
Fax: +48 56 687 75 35 
Adres e-mail: fundacja@lgdwieczno.pl 
Strona www: www.lgdwieczno.pl

Osoby do kontaktu:
Zenon Wilczyński, Prezes Zarządu - tel. +48 56 687 75 35, 
zwilcz@op.pl
Mariusz Bartosik, Wiceprezes Zarządu - tel. 501 623 467, 
bartosik@pluznica.pl  
Judyta Celmer, Pracownik biura - tel. +48 56 687 75 35, 
judyta.celmer@lgdwieczno.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo kujawsko-pomorskie, gminy: Wąbrzeźno, 
Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Łasin, Radzyń 
Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą, Gruta. 
Liczba ludności objęta LSR: 55362 
Powierzchnia objęta LSR: 1063.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Wzrost standardu życia mieszkańców regionu 
WIECZNO.
Cele szczegółowe:

Rozwój przedsiębiorczości1. 
Rozwój turystyki wiejskiej2. 
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego3. 

Cel ogólny: Wzrost konkurencyjności regionu Wieczno 
poprzez stosowanie innowacji i nowych technologii.
Cele szczegółowe:

Rozwój społeczeństwa informatycznego1. 
Wzrost  atrakcyjności  turystycznej  i  gospodarczej 2. 
regionu
Innowacyjne wykorzystanie posiadanych zasobów3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka 
i  turystyka  wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego, 
ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów 
naturalnych,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii, 
rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Zdjęcie 26. Archiwum LGD „Wieczno”.

Zdjęcie 28. Archiwum LGD „Wieczno”.

Zdjęcie 27. Archiwum LGD „Wieczno”.



40 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania NASZA KRAJNA

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
T. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
Telefon: +48 52 388 13 40 lub +48 531 089 577
Fax: +48 52 388 13 03
Adres e-mail: biuro@naszakrajna.org, biuronaszakrajna@
wp.pl 
Strona www: www.naszakrajna.org

Osoby do kontaktu
Dorota Kozioł, Kierownik biura
Joanna Senska , Asystent ds. Biurowych

Zasięg terytorialny LGD
Województwo kujawsko-pomorskie, gminy: Sępólno 
Krajeńskie, Sośno, Więcbork.
Liczba ludności objęta LSR: 34 552
Powierzchnia objęta LSR: 628.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Podniesienie jakości życia przy jednoczesnym 
wykorzystaniu walorów historycznych, kulturowych 
i przyrodniczych regionu.
Cel szczegółowy:

Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu1. 
Cel ogólny: Podniesienie jakości życia poprzez wzrost 
aktywności społeczno – gospodarczej mieszkańców.
Cel szczegółowy:

Podniesienie  aktywności  społeczno-gospodarczej 2. 
mieszkańców

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  wykorzystanie 
zasobów  naturalnych,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
rolnicy  i  leśnicy,  przedsiebiorcy,  jednostki  samorządu 
terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje kultury.

Zdjęcie 29. Kościół w Lutowie. Fot. Archiwum LGD „NASZA 
KRAJNA”.

Zdjęcie 31. Kościół w Sypniewie. Fot. Archiwum LGD „NASZA 
KRAJNA”.

Zdjęcie 30. Regaty na Jeziorze Sępoleńskim.  Fot. Archiwum LGD 
„NASZA KRAJNA”.

Zdjęcie 32. Molo w Sępólnie Krajeńskim. Fot. Archiwum LGD 
„NASZA KRAJNA”.



41Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
ul. Gnieźnieńska 7 
88-400 Żnin 
Telefon: +48523020747 
Adres e-mail: lgd-paluki@wp.pl, promocja.lgdpaluki@wp.pl 
Strona www: www.lgdpaluki.pl

Osoby do kontaktu
Ryszard Ulatowski - Prezes Zarządu, tel. +48 609 995 855, 
r.ulatowski@lgdpaluki.pl 
Weronika Pochylska – Dyrektor Biura, tel. +48 609 996 
155, lgd-paluki@wp.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo kujawsko-pomorskie, gminy: Barcin, Żnin, 
Gąsawa, Łabiszyn, Rogowo.
Liczba ludności objęta LSR: 60802 
Powierzchnia objęta LSR: 854.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki i rekreacji opartej na zasobach 
kulturowo-historycznych i przyrodniczych Pałuk.
Cele szczegółowe:

Rozwój  działań  turystycznych  i  około 1. 
turystycznych 
Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 2. 
Stworzenie  oraz  promocja  oferty  turystycznej 3. 
i kulturowej obszaru LGD 
Wspieranie inicjatyw proekologicznych4. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru 
objętego LSR.
Cele szczegółowe:

Rozwój  zasobów  ludzkich  poprzez  oddolne 1. 
inicjatywy 
Działania na rzecz dzieci i młodzieży 2. 
Aktywizacja  i  integracja  mieszkańców  obszaru 3. 
LGD
Rozwój infrastruktury społecznej4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiebiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy 
Międzyregionalny: Tytuł - „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania”. Partnerzy – LGD Trzy Doliny, 
LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego, LGD Dorzecza Zgłowiączki, LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej, LGD 
Sąsiedzi  wokół  Szlaku  Piastowskiego,  LGD  Pałuki  – Wspólna  Sprawa. Cel - Podniesienie  atrakcyjności  turystycznej 
obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedsięwzięcia - wydanie folderu pt. „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem 
Lokalnych Grup Działania” (12 745 egz. folderu w wersji polskojęzycznej, 3 125 egz. w wersji anglojęzycznej), wydanie 
15  870 map,    kartek  pocztowych,  gadżetów  promujących  region, wydanie  ilustrowanej  publikacji  książkowej  Legend 
Kujawskich (legendy zawarte w publikacji będą się odnosiły tematycznie do miejsc i wydarzeń związanych z obszarami 
objętymi LSR partnerów projektu. Nakład - 7 000 egz.). Czas realizacji – 2011 rok.

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
- turystyka, produkt lokalny, rozwój zasobów ludzkich, poprawa jakości życia mieszkańców.

Zdjęcie 33. Jarmark sztuki ludowej. Fot. K. Królikowski.

Zdjęcie 34. Jezioro Skarbińskie. Fot. K. Królikowski.



42 Loklana Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” 

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
Kijewo Królewskie 54 
86-253 Kijewo Królewskie 
Adres do korespondencji
Kijewo Królewskie 54a 
86-253 Kijewo Królewskie
Telefon: +48 56 676 44 36 
Fax: +48 56 676 44 36 
Adres e-mail: biuro@zakolewisly.pl 
Strona www: www.zakolewisly.pl

Osoby do kontaktu
Krzysztof Nowacki, Prezes Stowarzyszenia - tel. +48 56 676 
44 36, k.nowacki@kijewo.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo kujawsko-pomorskie, gminy: Dąbrowa 
Chełmińska, Kijewo Królewskie, Pruszcz, Unisław.
Liczba ludności objęta LSR: 27 573 
Powierzchnia objęta LSR: 412.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe obszaru 
zakola dolnej Wisły.
Cele szczegółowe:

Stworzenie warunków do rozwoju bogatej i atrakcyjnej oferty turystycznej3. 
Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego4. 

Cel ogólny: Integracja i aktywizacja społeczności lokalnych.
Cele szczegółowe:

Rozwój tożsamości kulturowej społeczności wiejskiej wokół dziedzictwa kulturowo- przyrodniczego1. 
Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi2. 

Cel ogólny: Rozwój oraz wypromowanie produktów lokalnych i tradycyjnych zakola dolnej Wisły
Cele szczegółowe:

Promocja i wsparcie produkcji i przetwórstwa produktów opartych na lokalnych zasobach i tradycji1. 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulinarnego, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania”. Partnerzy – LGD Trzy Doliny, 
LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego, LGD Dorzecza Zgłowiączki, LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej, LGD 
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”, LGD „Zakole Dolnej Wisły”. 
Cel - Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedsięwzięcia - wydanie 
folderu pt. „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania” (12 745 egz. folderu w wersji polskojęzycznej, 
3 125 egz. w wersji anglojęzycznej), wydanie 15 870 map,  kartek pocztowych, gadżetów promujących region, wydanie 
ilustrowanej publikacji książkowej Legend Kujawskich (legendy zawarte w publikacji będą się odnosiły tematycznie do 
miejsc i wydarzeń związanych z obszarami objętymi LSR partnerów projektu. Nakład - 7 000 egz.). Czas realizacji – 
2011 rok.

Zdjęcie 35. Archiwum LGD „Zakole Dolnej Wisły”



43Fundacja Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Forma prawna 
Fundacja 
 
Adres siedziby 
ul. Ogrodowa 10 
88-300 Mogilno 
Tel.: +48 52 569 12 29 
Adres e-mail: fundacja @lgdsasiedzi.eu 
Strona www: www.lgdsasiedzi.eu 

Osoby do kontaktu 
Józef Janicki, Prezes Zarzadu 
Monika Jurkiewicz, Kierownik Biura  
Zasięg terytorialny LGD 
Województwo Kujawsko-Pomorskie, gminy: Mogilno, 
Strzelno, Jeziora Wielkie, Dąbrowa , Orchowo 
Liczba ludności objęta LSR: 51 136 
Powierzchnia objęta LSR: 773,00 km 

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Wykorzystanie, rozwój i promocja 
dziedzictwa historycznego, kulturowego i zasobów 
naturalnych, w tym potencjału obszarów, należących do 
sieci Natura 2000. 
Cele szczegółowe:

Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjne1. 
Stworzenie  zintegrowanej  oferty  turystycznej  i  kulturowej  obszaru  LGD  oraz  aktywna  promocja  Szlaku 2. 
Piastowskiego
Tworzenie  sprzyjających warunków dla podnoszenia  świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promocja 3. 
i ochrona walorów obszarów chronionego krajobrazu

Cel ogólny: Poprawa jakości życia i wykorzystanie aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców obszarów 
wiejskich zamieszkujących teren LGD.
Cele szczegółowe:

Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenia LGD1. 
Rozwój infrastruktury społecznej, sportowej oraz rekreacyjno-wypoczynkowej2. 
Podnoszenie poziomu kwalifikacji oraz promocja przedsiebiorczości wsród mieszkańców LGD3. 

Cel ogólny: Rozwój potencjału ludzkiego LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.
Cel szczegółowy:

Podtrzymanie tradycji regionu jako element integrujący mieszkańców oraz stymulujący rozwój życia społeczno- 1. 
kulturalnego, sportu i aktywnej rekreacji

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, rozwój 
przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  młodzież,  kobiety,  rolnicy  i  leśnicy,  przedsiębiorcy,  osoby 
niepełnosprawne. 

Projekty współpracy 
Międzyregionalny: Tytuł - „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania”. Partnerzy – LGD Trzy Doliny, 
LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego, LGD Dorzecza Zgłowiączki, LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej, LGD 
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Cel - Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Przedsięwzięcia - wydanie folderu pt. „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania” (12 
745 egz. folderu w wersji polskojęzycznej, 3 125 egz. w wersji anglojęzycznej), wydanie 15 870 map,  kartek pocztowych, 
gadżetów  promujących  region,  wydanie  ilustrowanej  publikacji  książkowej  Legend  Kujawskich  (legendy  zawarte 
w publikacji  będą  się  odnosiły  tematycznie  do miejsc  i wydarzeń  związanych  z  obszarami  objętymi LSR partnerów 
projektu. Nakład - 7 000 egz.). Czas realizacji – 2011 rok.

SZLAK PIASTOWSKI MARKĄ TURYSTYCZNĄ REGIONU

Zdjęcie 36. Archiwum LGD „Sąsiedzi wokół Szlaku 
Piastowskiego”.



44 Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” 

Forma prawna: 
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)
 
Adres siedziby: 
86-212 Stolno 112
Telefon: +48 56 677 09 07 
Fax: +48 56 677 09 07 
Adres e-mail: sekretariat@lgdvistula.org 
Strona www: www.lgdvistula.org

Osoby do kontaktu:
Sławomir Piernicki. Prezes, tel. +48 502 402 966, 
s.piernicki@lgdvistula.org
Anna Kurowska - Kierownik biura LGD, tel. +48 56 677 09 
07, +48 501 795 541, sekretariat@lgdvistula.org
 
Zasięg terytorialny LGD
Województwo kujawsko pomorskie, gminy: Stolno, 
Lisewo, Chełmno, Grudziądz.
Liczba ludności objęta LSR: 26 463 
Powierzchnia objęta LSR: 463.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Rozwój turystyki opartej na dziedzictwie kulturowo -historycznym i przyrodzie Ziemi Chełmińskiej.
Cele szczegółowe:

1.  Poprawa stanu infrastruktury  służącej rozwojowi turystyki na obszarze LGD Vistula -Terra Culmensis
2.  Stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej i kulturowej obszaru LGD

Cel ogólny: Poprawa życia mieszkańców LGD Vistula-Terra Culmensis.
Cele szczegółowe:

1.  Rozwój zasobów ludzkich na wsi poprzez oddolne inicjatywy na obszarze LGD Vistula -Terra Culmensis
2.  Rozwój przestrzeni i infrastruktury społecznej na obszarze LGD Vistula -Terra Culmensis
3.  Rozwój przedsiębiorczości i nowych form działalności pozarolniczej na obszarze LGD Vistula -Terra   

Culmensis.
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, 
ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, emeryci i renciści, 
osoby niepełnosprawne, osoby fizyczne, prawne, instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka 
samorządu terytorialnego, kościoły i inne związki wyznaniowe, organizacje pożytku publicznego mające status pożytku 
publicznego.

 Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - „Kujawsko-Pomorskim  Szlakiem  Lokalnych  Grup  Działania”. Partnerzy – LGD  Trzy 
Doliny, LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego, LGD Dorzecza Zgłowiączki, LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej, 
LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego,  „Vistula-Terra Culmensis  - Rozwój  przez Tradycję”. Cel - Podniesienie 
atrakcyjności  turystycznej  obszaru  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego. Przedsięwzięcia - wydanie  folderu  pt. 
„Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania” (12 745 egz. folderu w wersji polskojęzycznej, 3 125 egz. 
w wersji anglojęzycznej), wydanie 15 870 map,  kartek pocztowych, gadżetów promujących region, wydanie ilustrowanej 
publikacji  książkowej  Legend  Kujawskich  (legendy  zawarte  w  publikacji  będą  się  odnosiły  tematycznie  do  miejsc 
i wydarzeń związanych z obszarami objętymi LSR partnerów projektu. Nakład - 7 000 egz.). Czas realizacji – 2011 
rok.

Zdjęcie 37. Stoisko promocyjne LGD. Z archiwum LGD „Vistula-
Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”



45Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Szkolna 4 
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
Telefon: +48 54 253 05 38 
Fax: +48 54 253 05 38 
Adres e-mail: lgddobrzyn@interia.pl 
Strona www: www.lgddobrzyn.pl

Osoby do kontaktu
Piotr Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu - tel. +48 54 253 05 
38, lgddobrzyn@interia.pl
Agnieszka Bieńkowska, Pracownik ds. informacji i promocji 
- tel. +48 54 253 05 38, agnieszka@lgddobrzyn.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo kujawsko-pomorskie, gminy: Bobrowniki, 
Chrostkowo, Dobrzyń nad Wisłą, Kikół, Lipno, Skępe, 
Tłuchowo, Wielgie, Czernikowo, Obrowo.
Liczba ludności objęta LSR: 70 737 
Powierzchnia objęta LSR: 1336.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego wsi oraz jego wykorzystanie dla 
zrównoważonego rozwoju regionu.
Cele szczegółowe:

Stworzenie  i  rozwój  zintegrowanego  systemu 1. 
informacji i promocji turystycznej
Tworzenie,  upowszechnianie,  promocja  i  ochrona 2. 
produktów markowych, tradycyjnych i regionalnych
Zagospodarowanie, ochrona  i wykorzystanie zasobów naturalnych, kulturowych  i historycznych dla  rozwoju 3. 
turystyki i rekreacji

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.
Cele szczegółowe:

Wspieranie  rozwoju  przedsiębiorczości w  oparciu  o  lokalny  potencjał  społeczno  –  gospodarczy  i  posiadane 1. 
zasoby
Różnicowanie dochodów na terenach wiejskich2. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia.
Cele szczegółowe:

Opracowanie  oferty  dla  mieszkańców  w  zakresie  sportu,  kultury  i  rekreacji  oraz  rozwój  bazy  w  tych 1. 
dziedzinach
Aktywizacja  społeczności  lokalnej  poprzez  podnoszenie  kwalifikacji  oraz  rozwój  społeczeństwa 2. 
obywatelskiego
Rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: ochrona dziedzictwa kulturowego, 
wykorzystanie zasobów naturalnych, rozwój przedsiębiorczości.

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania”. Partnerzy – LGD Trzy Doliny, 
LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego, LGD Dorzecza Zgłowiączki, LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej, LGD 
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Cel - Podniesienie atrakcyjności turystycznej 
obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Przedsięwzięcia - wydanie folderu pt. „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem 
Lokalnych Grup Działania” (12 745 egz. folderu w wersji polskojęzycznej, 3 125 egz. w wersji anglojęzycznej), wydanie 
15 870 map,    kartek pocztowych, gadżetów promujących  region, wydanie  ilustrowanej publikacji książkowej  legend 
kujawskich (legendy zawarte w publikacji będą się odnosiły tematycznie do miejsc i wydarzeń związanych z obszarami 
objętymi LSR partnerów projektu. Nakład - 7 000 egz.).

Zdjęcie 38. Zdjęcie 39. Fot.  Archiwum LGD „Gmin Dobrzyńskich 
Północ”.

Zdjęcie 39. Archiwum LGD „Gmin Dobrzyńskich Północ”.



46 Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
Telefon: +48 52 524 64 60
Fax: +48 52 524 64 34
Adres e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl
Strona www: www.krajna-paluki.cna.org.pl

Osoby do kontaktu
Dorota  Stanek,  Dyrektor  Biura  LGD  -  +48  52  524  64  34, 
dorota.stanek@op.pl
Łukasz Piotrowski, Specjalista ds. projektów, +48 52 524 64 
60, lp@cna.org.pl
Monika Żydek, Asystent ds. promocji i projektów współpracy, 
+48 52 524 64 60, monikazydek@wp.pl

Zasięg terytorialny LGD 
Województwo kujawsko-pomorskie, gminy:  Kcynia, 
Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki, Szubin.
Liczba ludności objęta LSR: 85 248
Powierzchnia objęta LSR: 1120.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o wykorzystanie walorów naturalnych Krajny i Pałuk.
Cele szczegółowe:

Promocja oraz rozwój produktów i usług turystycznych1. 
Promocja walorów turystycznych Doliny Noteci na obszarze LGD2. 

Cel ogólny: Rozwój dziedzictwa kulturowego i tożsamości Krajny i Pałuk.
Cele szczegółowe:

Rozwój produktów, wyrobów, usług nawiązujących do tradycji bądź lokalnych zasobów1. 
Rozwój infrastruktury służącej kultywowaniu lokalnej tożsamości i rozwojowi kultury2. 
Pobudzenie zaangażowania dzieci i młodzieży w inicjatywy lokalne3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska. 
Ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne: 1. Tytuł - „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania”. Partnerzy – LGD Trzy 
Doliny, LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego, LGD Dorzecza Zgłowiączki, LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej, 
LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Cel - Podniesienie atrakcyjności turystycznej 
obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedsięwzięcia - wydanie folderu pt. „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem 
Lokalnych Grup Działania” (12 745 egz. folderu w wersji polskojęzycznej, 3 125 egz. w wersji anglojęzycznej), wydanie 
15 870 map,   kartek pocztowych, gadżetów promujących region, wydanie  ilustrowanej publikacji książkowej Legend 
Kujawskich (legendy zawarte w publikacji będą się odnosiły tematycznie do miejsc i wydarzeń związanych z obszarami 
objętymi LSR partnerów projektu. Nakład - 7 000 egz.).  2. Tytuł - „Notecki Szlak Turystyczny”. Partnerzy - Czarnkowsko-
Trzcianecka LGD, Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”, Stowarzyszenie LGD „Krajna nad Notecią”, „Partnerstwo dla 
Krajny  i Pałuk”. Cel - promocja  turystyczno-rekreacyjnych walorów rzeki Noteć oraz Puszczy Noteckiej,  stworzenie 
spójnej oferty turystycznej LGD położonych wzdłuż rzeki Noteć oraz Puszczy Noteckiej.
Międzynarodowy: Temat -  „Projekty LGD wspierające  tożsamość wiejską wnoszą  nową  jakość  życia  do  obszarów 
wiejskich”. Partner - LGD Podhorácko (Czechy). Cel - Promocja dziedzictwa kulturowego, aktywizacja mieszkańców 
obszaru  LGD,  zachęcenie  dzieci  i  młodzieży  obszaru  LGD  do  podtrzymywania  lokalnej  kultury  poprzez  udział 
w międzynarodowych warsztatach chóralnych, integracja i współpraca wytwórców produktów lokalnych poprzez udział 
w międzynarodowych warsztatach pokazowych oraz opracowanie publikacji  nt. specjałów  lokalnej kuchni.

Zdjęcie 40. V Rejs Partnerstw Lokalnych ‘Z wody widać inaczej’. 
Fot. Ł. Piotrowski.



47Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

Forma prawna
Fundacja 
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
Brąchnówko 18 
87-140 Chełmża 
Telefon: +48 607 772 689, +48 607 745 091 
Tel/Fax: +48 56 610 80 17 
Adres e-mail: lgd@ziemiagotyku.com, biuro@ziemiagotyku.com 
Strona www: www.ziemiagotyku.com

Osoby do kontaktu
Mariola Epa-Pikuła, Wiceprezes - tel. +48 607 772 689, lgd@
ziemiagotyku.com
Paweł Puczkarski, Prezes - tel. +48 607 774 182, ziemiagotyku@
onet.eu

Zasięg terytorialny LGD
Województwo kujawsko-pomorskie, gminy: Łysomice, Chełmża, 
Łubianka, Papowo Biskupie.
Liczba ludności objęta LSR: 28268 
Powierzchnia objęta LSR: 461.20 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo- kulturowe 
„Ziemi Gotyku”. Cele szczegółowe:

Promocja lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych obszaru LSR do 2015 roku1. 
Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej obszaru LSR do 2015 roku2. 

Cel ogólny: Rozwój i wpieranie aktywności mieszkańców obszaru „Ziemi Gotyku”
Cele szczegółowe:

Poprawa stanu i rozwój obiektów służących mieszkańcom obszaru LSR do 2015 roku. 1. 
Tworzenie i rozwój oferty służącej aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru LSR do 2015 roku2. 
Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności mieszkańców do 2015 roku.3. 

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców obszaru „Ziemi Gotyku”
Cele szczegółowe:

Wsparcie rozwoju firm i drobnej przedsiębiorczości na obszarze LSR1. 
Promocja przedsiębiorczości na wsi do 2015 roku2. 

Obszary tematyczne, na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzynarodowy: Temat - „Archilandia”. Partnerzy – LAG “Interprvinciale Marmille” (Włochy), Kulturmiljö Halland 
(Szwecja),  Stowarzyszenie  Rozwoju  Spisza  i  Okolicy  oraz  Fundacja  „Ziemia  Gotyku”  LGD. Cele -  wykorzystanie 
dziedzictwa  kulturowego  regionów  europejskich  na  rzecz  rozwoju  turystyki  oraz  edukacji  dzieci  i  młodzieży. 
Przedsięwzięcia – zajęcia dla dzieci na temat architektury z przygotowania prezentacji na temat starych budowli m.in. 
zamków, pałaców, kuźni, młynów oraz historii  z nimi związanych, wizyta partnerów z Włoch  i Szwecji na obszarze 
LGD  „Ziemia  Gotyku”w  celu  poznania  walorów  dziedzictwa  architektury  obszaru  LSR,  przygotowanie  materiałów 
promocyjnych w języku angielskim i wspólna promocja regionów w Europie. Projekt  realizowany był przy wsparciu 
merytorycznym pracowników Uniwersytetu w Wenecji.
Międzyregionalny:  Tytuł - „Kujawsko-Pomorskim  Szlakiem  Lokalnych  Grup  Działania”.  Partnerzy – LGD Trzy 
Doliny, LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego, LGD Dorzecza Zgłowiączki, LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej, 
LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, „Ziemia Gotyku” LGD. Cel - Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedsięwzięcia - wydanie folderu pt. „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych 
Grup Działania” (12 745 egz. folderu w wersji polskojęzycznej, 3 125 egz. w wersji anglojęzycznej), wydanie 15 870 
map,  kartek pocztowych, gadżetów promujących region, wydanie ilustrowanej publikacji książkowej Legend Kujawskich 
(legendy zawarte w publikacji będą się odnosiły tematycznie do miejsc i wydarzeń związanych z obszarami objętymi LSR 
partnerów projektu. Nakład - 7 000 egz.).  Dodatkowo zostały zakupione gadżety promujące LGD ( notatniki).

Zdjęcie 41. Tour The Run. Archiwum LGD „Ziemia 
Gotyku”.



48 Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”10

Forma prawna
Fundacja
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Narutowicza 3 
87-700 Aleksandrów Kujawski 
Telefon: +48 54 282 40 97 
Fax: +48 54 282 40 97 
Adres e-mail: ziemia kujawska@wp.pl 
Strona www: www.ziemiakujawska.pl

Osoby do kontaktu
Patrycja Butlewska - Kierownik biura, tel. +48542824097, 
ziemia.kujawska@wp.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo kujawsko-pomorskie, gmina: Aleksandrów 
Kujawski
Liczba ludności objęta LSR: 32364 
Powierzchnia objęta LSR: 453.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Razem  pracujemy  i  wypoczywamy  –  aktywizacja 1. 
mieszkańców obszarów wiejskich
Budujemy,  remontujemy,  lepiej  żyjemy  –  poprawa 2. 
stanu infrastruktury technicznej na obszarze LGD
Z nami nie jesteś sam – profilaktyka i przeciwdziałanie 3. 
problemom społecznym
Idziemy  z  duchem  czasu  –  rozpropagowanie 4. 
i wykorzystanie nowoczesnych technologii
Nic  nie  wyrzucamy,  dbamy  o  to  co  mamy- 5. 
wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
Nas  warto  odwiedzić  –  wspieranie  turystyki  , 6. 
lokalnego produktu i promocja obszaru LGD

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka 
i  turystyka  wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego, 
ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów 
naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii, 
rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
młodzież  do  lat  25,  kobiety,  rolnicy  i  leśnicy,  prowadzący 
własną  działalność  gospodarczą,  emeryci  i  renciści,  osoby 
niepełnosprawne.

10 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.

Zdjęcie 42. Kapliczka Dworska w Seroczkach. Z archiwum LGD 
„Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”.

Zdjęcie 43. Ruiny Zamku Biskupiego z XIV w. w Raciażu. 
Z archiwum LGD „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”.



49Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Kościuszki 20/22 
88-200 Radziejów 
Adres do korespondencji
ul. Kościuszki 58 
88-200 Radziejów
Tel.: +48 54 285 06 18 wew. 26, 27, +48 530 900 618 
Fax: +48 54 285 06 18  
Adres e-mail: radziejow@lgd.com.pl,
marek-szuszman@wp.pl 
Strona www: www.lgd.com.pl

Osoby do kontaktu
Marek Szuszman, Prezes Zarządu LGD - tel. +48 503 368 
154, marek-szuszman@wp.pl 
Agnieszka Zawidzka, Kierownik Biura LGD - tel. 
+48 530 900 618, radziejow@lgd.com.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo kujawsko-pomorskie, gminy: Bytoń, Dobre, 
Osięciny, Piotrków Kujawski, Radziejów, Topólka.
Liczba ludności objęta LSR: 36 893 
Powierzchnia objęta LSR: 601.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Stworzenie atrakcyjnej oferty dla obszaru działania LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 
w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i bogactwo kultury Kujaw.
Cel szczegółowy:

Przygotowanie obszaru LGD do pełnienia funkcji turystycznych i rekreacyjnych w oparciu o zasoby dziedzictwa 1. 
przyrodniczego, kulturowego i historycznego

Cel ogólny: Podniesienie poziomu życia i aktywności społecznej na obszarze działania LGD „Razem dla Powiatu 
Radziejowskiego”.
Cele szczegółowe:

Rozwój sieci nowoczesnej bazy użyteczności publicznej1. 
Rozszerzenie oferty aktywności i integracji społecznej2. 
Zwiększenie aktywności gospodarczej na obszarze funkcjonowania LGD3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania”. Partnerzy – LGD Trzy Doliny, 
LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego, LGD Dorzecza Zgłowiączki, LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej, LGD 
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Cel - Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Przedsięwzięcia - wydanie folderu pt. „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania” (12 
745 egz. folderu w wersji polskojęzycznej, 3 125 egz. w wersji anglojęzycznej), wydanie 15 870 map,  kartek pocztowych, 
gadżetów  promujących  region,  wydanie  ilustrowanej  publikacji  książkowej  Legend  Kujawskich  (legendy  zawarte 
w publikacji  będą  się  odnosiły  tematycznie  do miejsc  i wydarzeń  związanych  z  obszarami  objętymi LSR partnerów 
projektu. Nakład - 7 000 egz.).  Dodatkowo zostały zakupione gadżety promujące LGD ( notatniki).

Nasz teren to nie tylko kraina niezwykłego pejzażu, atrakcji krajoznawczych i zabytkowych,  
to również świetnie przygotowany partner do organizowania działalności gospodarczej i inwestowania.

Zdjęcie 44. Archiwum LGD„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.



50 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Wczasowa 46 
87-300 Brodnica 
Telefon: + 48 56 493 44 04 
Fax: +48 48 56 493 44 04 
Adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl 
Strona www: www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

Osoby do kontaktu
Bogusław Błaszkiewicz, Prezes Zarządu - tel. +48 
661780763, bogusław.blaszkiewicz@wp.pl 
Jan Zgliński, I Wiceprezes Zarządu - tel. +48 785195465 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo kujawsko-pomorskie, gminy:  Brodnica, 
Bartniczka,  Bobrowo,  Brzozie,  Jabłonowo  Pomorskie, 
Zbiczno.
Liczba ludności objęta LSR: 35 266
Powierzchnia objęta LSR: 718.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 
zróżnicowanie działalności gospodarczej.
Cel szczegółowy:

Wprowadzenie innowacyjnych pomysłów w gospodarstwach wiejskich celem zwiększenia dochodowości1. 
Cel ogólny: Stworzenie produktu sprzedawanego pod wspólną marką.
Cele szczegółowe:

Rozszerzanie oraz poprawa jakości bazy noclegowej, gastronomicznej i sportoworekreacyjnej.2. 
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru.3. 
Promocja tożsamości regionalnej.4. 

Cel ogólny: Poprawa infrastruktury technicznej w celu zwiększenia konkurencyjności obszaru.
Cel szczegółowy:

Rozwój infrastruktury.1. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  promocja 
produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny:  Tytuł - „Kujawsko-Pomorskim  Szlakiem  Lokalnych  Grup  Działania”.  Partnerzy – LGD 
Trzy  Doliny,  LGD Razem  dla  Powiatu  Radziejowskiego,  LGD Dorzecza  Zgłowiączki,  LGD  Partnerstwo  dla  Ziemi 
Kujawskiej,  LGD Sąsiedzi wokół  Szlaku Piastowskiego,  „Ziemia Gotyku” LGD, LGD Pojezierze Brodnickie. Cel - 
Podniesienie  atrakcyjności  turystycznej  obszaru  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.  Przedsięwzięcia -  wydanie 
folderu pt. „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania” (12 745 egz. folderu w wersji polskojęzycznej, 
3 125 egz. w wersji anglojęzycznej), wydanie 15 870 map,  kartek pocztowych, gadżetów promujących region, wydanie 
ilustrowanej publikacji książkowej Legend Kujawskich (legendy zawarte w publikacji będą się odnosiły tematycznie do 
miejsc i wydarzeń związanych z obszarami objętymi LSR partnerów projektu. Nakład - 7 000 egz.).  Dodatkowo zostały 
zakupione gadżety promujące LGD ( notatniki). Czas realizacji – 2011 rok.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zrzesza osoby pragnące aktywizować społeczności 
lokalne. Promujemy zrównoważony rozwój obszaru mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego, które dla 

naszego terenu jest szczególnie ważne.

Zdjęcie 45. Jezioro Strażym. Fot. Archiwum LGD „Pojezierze 
Brodnickie”.



51Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie

Forma prawna
Stowarzyszenie 
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Handlowa 7 
87-134 Zławieś Wielka 
Telefon:  +48 56 67 413 36 
Fax: +48 56 678 09 13 
Adres e-mail: piotr.grodzki@zlawies.pl 
Strona www: www.podgrodzietorunskie.pl

Osoby do kontaktu 
Alina Brokos, Kierownik biura - tel.+ 48 56 674 13 36, 
alina.brokos@zlawies.pl
Piotr Grodzki, Specjalista ds. promocji i informacji - tel.+ 
48 56 674 13 36, piotr.grodzki@zlawies.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo kujawsko-pomorskie, gminy: Wielka, 
Wielka Nieszawka,Lubicz
Liczba ludności objęta LSR: 35 266
Powierzchnia objęta LSR: 718.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia poprzez budowanie 
kapitału społecznego w oparciu o aktywnych mieszkańców 
i zrównoważony charakter gospodarki wiejskiej.
Cele szczegółowe: 

Zwiększenie  dostępności  i  podniesienie  jakości 1. 
miejsc rekreacji i wypoczynku, w tym: placów zabaw, 
świetlic, boisk, miejsc rekreacji i wypoczynku 
Wsparcie  procesów  integracji  społecznej  m.in. 2. 
poprzez  organizację  imprez  masowych,  imprez 
tematycznych oraz promocję aktywności społecznej 
Zwiększenie dostępności usług społecznych 3. 
Promocja  technologii  przyjaznych  środowisku 4. 
w celu podnoszenia jakości życia

Cel  ogólny: Polepszeni zarządzania lokalnymi zasobami 
przyrodniczo – kulturowymi oraz ich waloryzacja.
Cele szczegółowe: 

Promocja i rozwój ścieżki eko - kulturowej „Szlakami Podgrodzia Toruńskiego”1. 
Ochrona i wykorzystanie tradycji kulturowej „Podgrodzia Toruńskiego”  2. 
Rozwój usług turystycznych i 3.  okołoturystycznych

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, młodzież do lat 25.

Zdjęcie 47. Drewniana zabudowa w Gminie Lubicz. Fot. Archiwum 
LGD Podegrodzie Toruńskie. 

Photo 46. Drewniana zabudowa w Gminie Wielka Nieszawka. Fot. 
Archiwum LGD Podegrodzie Toruńskie.
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Województwo
lubelskie



53Lokalna Grupa Działania „Roztocze tomaszowskie”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Lwowska 32/104 
22-600 Tomaszów Lubelski
Telefon: +48 84 664 63 86 
Fax: +48 84 664 63 86 
Adres e-mail: biurolgd@roztoczetomaszowskie.pl 
Strona www: www roztoczetomaszowskie.pl

Osoby do kontaktu
Ewa Piwko-Witkowska, Prezes Zarządu - tel. +48 664 63 86, 
biurolgd@roztoczetomaszowskie.pl 
Marta Fus, Kierownik Biura Stowarzyszenia - tel. +48 664 63 
86, biurolgd@roztoczetomaszowskie.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Bełżec, Krynice, Lubycza 
Królewska, Susiec, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski.
Liczba ludności objęta LSR: 37 153 
Powierzchnia objęta LSR: 759.06 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa atrakcyjności turystycznej.
Cele szczegółowe:

1. Rozwój usług i produktów turystycznych.
2. Promocja walorów turystycznych, przyrodniczych i wielokulturowych

Cel ogólny: Różnicowanie działalności rolniczej, rozwój rolnictwa ekologicznego i przedsiębiorczości.
Cele szczegółowe:

1. Dywersyfikacja działalności gospodarstw rolnych i rozwój przedsiębiorczości
2. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej

Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości kapitału ludzkiego.
Cele szczegółowe:

1. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnych
2. Podnoszenie poziomu kompetencji kluczowych.

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wykorzystanie 
odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - „Zapraszamy  na  Roztocze!”.  Partnerzy –  LGD  „Serce  Roztocza”,  LGD  „Roztocze 
tomaszowskie”. Cele -  Promocja  oraz  utworzenie  systemu  informacji  turystycznej  opartego  o  lokalne  dziedzictwo 
przyrodnicze  Roztocza  (Budowa  jednolitego,  zintegrowanego  systemu  informacji  turystycznej,  promocja  walorów 
przyrodniczych i kulturowych regionu Roztocza). Przedsięwzięcia – Ustawienie sześciu wolnostojących zestawów tablic, 
wydanie informatora turystycznego w (nakład - 12 tys. egzemplarzy), prowadzenie kampanii promocyjnej nt. regionu 
Roztocza poprzez zamieszczenie 2 artykułów  w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz  podczas targów turystycznych 
w Krakowie i konferencji podsumowującej projekt współpracy. Czas realizacji – październik 2010 – czerwiec 2011.

Zdjęcie 48. Archiwum LGD „Roztocze Tomaszowskie”.



54 Fundacja Nasza Nadzieja

Forma prawna
Fundacja
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. C. K. Norwida 9 
21-040 Świdnik 
Telefon: +48 81 751 74 00 wew. 52 
Fax: +48 81 751 74 00 wew. 52 
Adres e-mail: fundacja@naszanadzieja.pl, 
jaworskinadzieja@o2.pl 
Strona www: www.naszanadzieja.pl

Osoby do kontaktu:
Wiesław Jaworski, Prezes Zarządu - tel. +48 509 208 650, 
jaworskinadzieja@o2.pl 
Agnieszka Rudawska, Koordynator LGD - tel. +48 725 550 
800, agnieszka@naszanadzieja.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Mełgiew, Milejów.
Liczba ludności objęta LSR: 17 786 
Powierzchnia objęta LSR: 211 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o walory 
przyrodnicze obszaru.
Cele szczegółowe:

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej1. 
Promocja walorów turystyczno-krajobrazowych2. 

Przedsięwzięcie: Aktywny wypoczynek tuż za miastem
Cel ogólny: Aktywizacja i integracja lokalnej 
społeczności.
Cele szczegółowe:

Tworzenie przestrzeni społecznej1. 
Rozwój aktywności kulturalnej  i  sportowej  lokalnej 2. 
społeczności
Rozwój  aktywności  gospodarczej  lokalnej 3. 
społeczności  

Przedsięwzięcia: Wspólne miejsca spotkań, Wspólne 
spotkania, Teren LGD aktywny gospodarczo 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego, aktywizacja i integracja lokalnej społeczności.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Zdjęcie 49. Neogotycki Kościół  p.w. Świętego Wita w  Mełgwi, gm. 
Mełgiew, po renowacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

Fot. Archiwum LGD „Nasza Nadzieja”.



55Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze 
tomaszowskie”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Peowiaków 92 
22-400 Zamość
Telefon: +48 510 203 858 
Fax: +48 84 639 29 66 
Adres e-mail: roztocze@lgdnaszeroztocze. 
Strona www: www.lgdnaszeroztocze.pl

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Kwaśniak, Dyrektor Biura LGD - tel. +48 
510203858, roztocze@lgdnaszeroztocze.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Zamość, Adamów, 
Józefów, Krasnobród, Zwierzyniec.
Liczba ludności objęta LSR: 48 091 
Powierzchnia objęta LSR: 713 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki i agroturystyki oraz funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowej.
Cele szczegółowe:

Rozwój  infrastruktury  turystycznej  i  sportowo-1. 
rekreacyjnej
Promocja turystyki i agroturystyki2. 

Cel ogólny: Rozwój zasobów ludzkich oraz infrastruktury 
społeczno-kulturalnej.
Cele szczegółowe: 

Rozwój infrastruktury społeczno–kulturalnej1. 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego2. 
Aktywizacja  i  wzmocnienie  kapitału  społecznego 3. 
obszaru LGD

Cel ogólny: Wsparcie rozwoju gospodarczego 
i różnicowanie dochodów gospodarstw rolnych.
Cele szczegółowe: 

Wzrost  zatrudnienia  /  tworzenie  nowych  miejsc 1. 
pracy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2. 

Cel ogólny: Rewitalizacja i wykorzystanie walorów 
przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych 
i kulturowych dla zrównoważonego rozwoju społeczno – 
gospodarczego. 
Cele szczegółowe: 

Odnowa  i  rewitalizacja  dziedzictwa  kulturowego 1. 
i  historycznego  oraz  ochrona  walorów 
przyrodniczych obszaru LGD 
Promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego 2. 
i przyrodniczego obszaru LGD 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 52. Kaplica św. Rocha w Krasnobrodzie. Fot. Archiwum 
LGD „Nasze Roztocze”.

Zdjęcie 51. Wieża Widokowa w Krasnobrodzie. Fot. Archiwum 
LGD „Nasze Roztocze”.

Zdjęcie 50. Izba pamięci w Wysokiem. Fot. Archiwum LGD
„Nasze Roztocze”.



56 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Sitno 73 
22-424 Sitno 
Adres do korespondencji
Kornelówka 41 
22-424 Sitno
Telefon: +48 84 538 95 25 
Fax: +48  84 611 23 08 
Adres e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl, d.witkowska@
lgdziemiazamojska.pl 
Strona www: www.lgdziemiazamojska.pl

Osoby do kontaktu
Barian Bernat, Prezes Zarządu - tel. +48 84 611 23 27, 
biuro@lgdziemiazamojska.pl 
Dominika Witkowska, Kierownik Biura - tel. +48 84 538 95 
25, biuro@lgdziemiazamojska.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Grabowiec,  Komarów 
Osada,  Łabunie,  Miączyn,  Sitno,  Skierbieszów,  Stary 
Zamość.
Liczba ludności objęta LSR: 40 973
Powierzchnia objęta LSR: 843.46 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru 
LGD.
Cele szczegółowe:

Poprawa  infrastruktury pełniącej  funkcję publiczną, 1. 
społeczno-kulturalną i sportową
Zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego 2. 
i historycznego obszaru
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej3. 

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości oraz różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD. 
Cele szczegółowe:

Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby oraz otoczenie społeczno-gospodarcze1.   
Tworzenie i promocja produktów lokalnych2. 

Cel ogólny: Wzmacnianie kapitału społecznego obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej1. 
Tworzenie i rozwój partnerstwa społecznego2. 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego, rozwój partnerstwa społecznego, rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 53. Synagoga na obszarze LGD. Archiwum LGD „Ziemia 
Zamojska”.

Zdjęcie 54. Archiwum LGD „Ziemia Zamojska”.



57Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina 
Giełczwi”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
Gardzienice Pierwsze 102 
21-050 Piaski 
Telefon: + 48 81 525 30 12 
Fax: + 48 81 525 30 12 
Adres e-mail: biuro@dolinagielczwi.org  
Strona www: www.dolinagielczwi.org

Osoby do kontaktu
Anna Szakuła, Dyrektor biura - tel. +48 81 525 30 12, a.szakula@dolinagielczwi.org 
Urszula Pitucha, Specjalista - tel. +48 81 525 30 12

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Piaski, Trawniki, Rybczewice.
Liczba ludności objęta LSR: 24 026 
Powierzchnia objęta LSR: 352.16 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Podniesienie poziomu i jakości życia na obszarze LSR poprzez rozwój 
turystyki, sportu i kultury, a także rozbudowę infrastruktury turystycznej, 
sportowej i kulturalnej. 
Cele szczegółowe:

Rozwój usług i produktów turystycznych1. 
Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz sportowej 2. 
Rozwój infrastruktury służącej wzrostowi potencjału kulturalnego obszaru LSR3. 

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości, wzmocnienie potencjału i aktywizacja mieszkańców LSR. 
Cele szczegółowe: 

Tworzenie pozarolniczych miejsc pracy1. 
Rozwój agroturystyki2. 
Tworzenie i rozwój produktów i usług lokalnych i regionalnych3. 
Liczne uczestnictwo mieszkańców terenów objętych LSR w imprezach i projektach realizowanych w ramach 4. 
LSR

Cel ogólny: Optymalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, znajdujących się na terenie działania 
LGD i ich waloryzacja. 
Cele szczegółowe: 

Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LSR1. 
Promocja walorów turystycznych i kulturowych obszaru LSR2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury, promocja 
produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Temat - „Śladami przeszłości. Odnowa i promocja dziedzictwa historyczno-kulturowego środkowo-
wschodniej Lubelszczyzny”. Partnerzy - Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi”, Stowarzyszenie LGD PROMENADA 
S 12, Stowarzyszenie LGD „Polesie”, Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Fundacja Nasza Nadzieja i Stowarzyszenie 
LGD „Krasnystaw PLUS”. Cel – Podniesienie świadomości historyczno-kulturowej mieszkańców środkowo-wschodniej 
Lubelszczyzny  i  turystów poprzez ochronę  i promocję  zasobów dziedzictwa historyczno-kulturowego z  terenu LGD. 
Przedsięwzięcia – W 2011 roku przeprowadzono z udziałem wolontariuszy prace porządkowe i renowacyjne na kilkunastu 
obiektach  małej  architektury  zabytkowej  -  opuszczone  cmentarze  prawosławne,  ewangelickie  i  wojenne,  kapliczki 
i krzyże przydrożne. W 2012 roku partnerzy przygotowują się do przygotowania przewodnika multimedialnego i atlasu 
książkowego, promujących dziedzictwo historyczno-kulturowe i inne walory środkowo-wschodniej Lubelszczyzny. Przy 
najcenniejszych obiektach ustawione zostaną dwujęzyczne tablice informacyjne.



58 Stowarzyszenie Hrubieszowskie ,,Lepsze Jutro’’ Lokalna Grupa Działania

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II) 

Adres siedziby 
Wołajowice 33 
22-500 Hrubieszów 
Adres do korespondencji
ul. 3-go Maja 10 
22-500 Hrubieszów 
Telefon: +48 84 696 20 77 
Fax: +48 84 696 20 77 
Adres e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl  
Strona www: www.lgdhrubieszow.pl 

Osoby do kontaktu
Robert Palichleb, Prezes Zarządu - tel. +48 84 696 20 77, 
biuro@lgdhrubieszow.pl 
Marek Janczuk, Kierownik Biura LGD - tel. +48 84 696 20 
77, biuro@lgdhrubieszow.pl 

Zasięg terytorialny LGD 
Województwo lubelskie, gminy: Dołhobyczów, Horodło, 
Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice. 
Liczba ludności objęta LSR: 51155 
Powierzchnia objęta LSR: 1235.00 km2 

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców i podniesienie jakości kapitału obszaru LGD
Cel szczegółowy: 

Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności1. 
Cel ogólny: Różnicowanie gospodarki obszaru LGD
Cele szczegółowe:

Przygotowanie obszarów LGD do pełnienia funkcji turystycznych i rekreacyjnych1. 
Wspieranie aktywności gospodarczej w zakresie wykorzystania zasobów własnych2. 
Promocja obszaru LGD oraz jego walorów przyrodniczych i kulturowych3. 

Cel ogólny: Efektywne wykorzystanie zasobów własnych oraz ich rozwój i waloryzacja
Cel szczegółowy: 

Podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. 1. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - „Między Bugiem a Wieprzem”. Partnerzy - LGD Nasze Roztocze, LGD Ziemi Chełmskiej 
oraz Stowarzyszenie Hrubieszowskie „ Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania. Cele - wzrost zainteresowania ofertą 
turystyczną  obszarów  i  rozpowszechnienie  informacji  o  regionie.  Przedsięwzięcia -  stworzenie  folderu,  portalu 
internetowego oraz spotu promujących obszary działania każdej LGD biorącej udział w projekcie. Spot będzie emitowany 
w telewizjach regionalnych poza obszarem województwa lubelskiego.

Zdjęcie 55. Chata gocka w Masłomęczu. Archiwum LGD ,,Lepsze 
Jutro’’. 



59Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Jagiellońska 5 
23-200 Kraśnik 
Telefon/Fax: +48 81 825 27 27 
Adres e-mail: biuro@lgdkrasnik.pl 
Strona www: www.lgdkrasnik.pl

Osoby do kontaktu 
Wioletta Wilkos - Prezes Zarządu, tel. +48 81 825 27 27, wioletta.wilkos@lgdkrasnik.pl 
Agata Iwanowicz-Łazarz, Specjalista ds. promocji, informacji i wymiany międzynarodowej - tel. +48  81 825 27 27
Karolina Żmuda, Asystent/Specjalista ds. funduszy unijnych - tel. +48  81 825 27 27

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, 
Wilkołaz, Zakrzówek.
Liczba ludności objęta LSR: 64 226 
Powierzchnia objęta LSR: 9067.62 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Podniesienie kapitału społecznego obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

Podniesienie jakości edukacji na terenie LGD1. 
Poprawa dostępności do usług społecznych i kulturalnych2. 

Cel ogólny: Wzrost atrakcyjności Ziemi Kraśnickiej dla mieszkańców i turystów.
Cele szczegółowe:

Rozwój usług turystycznych1. 
Promocja i organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych2. 
Poprawa stanu infrastruktury służącej odpoczynkowi i rekreacji3. 
Poprawa stanu zasobów stanowiących o historii i kulturze terenu LGD4. 

Cel ogólny: Rozwój sektora gospodarczego w oparciu o lokalne zasoby.
Cele szczegółowe:

Wsparcie podejmowania przez mieszkańców wsi działalności pozarolniczej1. 
Tworzenie nowych miejsc pracy2. 
Wzrost wykorzystywania i promocji lokalnych zasobów i produktów3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.



60 Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
Świderska 12 
21-400 Łuków 
Telefon: +48 25 798 24 39 wew. 160 
Fax: +48 25 798 24 39 
Adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl 
Strona www: www.lgdrazem.pl

Osoba do kontaktu
Andrzej Małek, Dyrektor Biura – e-mail: poczta@lgdrazem.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Adamów,  Krzywda, 
Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, 
Wojcieszków, Wola Mysłowska, Miasto  Stoczek  Łukowski, 
Kłoczew, Nowodwór.
Liczba ludności objęta LSR: 93 584
Powierzchnia objęta LSR: 1573.42 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Większe zróżnicowanie działalności 
gospodarczej.
Cele szczegółowe: 

Rozwoju  turystyki  i  rekreacji  w  oparciu 1. 
o  wykorzystanie  walorów  przyrodniczych 
i kulturowych
Rozwój  działalności  pozarolniczej  i  tworzenie 2. 
nowych miejsc pracy

Cel ogólny: Atrakcyjna przestrzeń dla aktywnych 
mieszkańców.
Cele szczegółowe: 

Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej1. 
Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej (wcześniej - Pobudzenie oddolnych inicjatyw i większa integracja 2. 
mieszkańców)

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie  zasobów naturalnych,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł -  Kuźnia Regionalnych Artystów Mistrz  (akronim KRAM). Partnerzy -   LGD Zapiecek, 
LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej i LGD Razem ku Lepszej Przyszłości. Cel - zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
w szczególności: kultywowanie sztuki ludowej, promocja dorobku artystycznego twórców lokalnych, promocja regionu 
poprzez sztukę regionalną, wsparcie podmiotów działających w obszarze dziedzictwa kulturowego.

Zdjęcie 56. Plener rzeźbiarski w Woli Gułowskiej w maju 2011r. 
Archiwum LGD „Razem ku lepszej przyszłości”.

Zdjęcie 57. Miniatrurki rzeźb. Archiwum LGD „Razem ku lepszej 
przyszłości”.



61Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Lubelska 18A 
21-100 Lubartów
Telefon: +48 81 854 58 53 
Fax: +48 81 854 58 53 
Adres e-mail: info@lgdlubartow.org.pl, lgdlubartow@gmail.
com 
Strona www: www.lgdlubartow.org.pl

Osoby do kontaktu
Beata Wilczyńska, Prezes Zarządu - tel. +48 81 854 58 53, 
info@lgdlubartow.org.pl
Leszek Zieliński, Dyrektor Biura - tel. +48 81 854 58 53, 
info@lgdlubartow.org.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Firlej, Kamionka, Kock, 
Lubartów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki.
Liczba ludności objęta LSR: 32 827 
Powierzchnia objęta LSR: 759.02 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności 
mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i jakości 
życia oraz rozwoju gospodarczego.
Cele szczegółowe: 

Rozwój infrastruktury społeczno-kulturowej i sportowej obszaru LSR1. 
Promocja i wspomaganie zachowań wymagających współpracy i o charakterze ponadgminnym2. 
Rozwój i promocja lokalnej przedsiębiorczości, usług i produktów3. 
Wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru LSR oraz tworzenie pozarolniczych miejsc pracy 4. 

Cel ogólny: Zwiększenie atrakcyjności obszaru na którym działa LGD dla podmiotów zewnętrznych – turystów, 
przedsiębiorców, inwestorów.
Cel szczegółowy: 

Promocja walorów turystycznych i kulturowych obszaru LSR1. 
Cel ogólny: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, znajdujących się na terenie działania LGD 
i ich waloryzacja.
Cele szczegółowe: 

Wykorzystanie dostępnych akwenów i obszarów 1. 
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LSR2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego, budowa i modernizacja infrastruktury 
sportowej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, jednostki 
samorządu  terytorialnego,  instytucje  kultury,  kościoły  i  związki  wyznaniowe,  organizacje  pozarządowe  o  statusie 
organizacji pożytku publicznego.

Zdjęcie 58. Archiwum LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”.



62 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Matysiaka 7
22-300 Krasnystaw 
Telefon: +48 825 767 049 
Fax: +48 825 767 049 
Adres e-mail:biuro@lgdkrasnystaw.pl, lgdkrasnystaw@
neostrada.pl
Strona www: www.lgdkrasnystaw.pl

Osoby do kontaktu
Dorota Sawa-Niećko, Prezes Zarządu - tel. +48825767049, 
dorota.niecko@arl.lublin.pl  
 
Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Fajsławice, Gorzków, 
Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, 
Siennica Różana, Żółkiewka.
Liczba ludności objęta LSR: 50 060 
Powierzchnia objęta LSR: 98931.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

1. Podniesienie jakości edukacji na terenie LGD
2. Poprawa dostępności usług społecznych i kulturalnych
3. Poprawa stanu infrastruktury społeczno-kulturalnej
4. Wzrost świadomości społecznej mieszkańców obszaru

Cel ogólny: Rozwój turystyki na obszarze LSR w oparciu o posiadane zasoby. 
Cele szczegółowe:

1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
2. Poszerzenie oferty usług turystycznych i rekreacyjnych
3. Promocja turystyki

Cel ogólny: Rozwój sektora gospodarczego. 
Cele szczegółowe:

1. Różnicowanie działalności gospodarczej na terenach wiejskich 
2. Wsparcie  i  promocja  rozwiązań  ekologicznych  oraz  wykorzystanie  naturalnych  zasobów  w  sektorze 

gospodarczym
 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, organizacje pozarządowe.

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Temat - „Śladami przeszłości. Odnowa  i promocja dziedzictwa historyczno-kulturowego środkowo-
wschodniej Lubelszczyzny”. Cel – Ochrona i promocja zasobów dziedzictwa historyczno – kulturowego obszaru środkowo – 
wschodniej Lubelszczyzny. Partner - Stowarzyszenie LGD PROMENADA S 12, Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi”, 
Stowarzyszenie  „Poleska  Dolina  Bugu”,  Fundacja  Nasza  Nadzieja  i  Stowarzyszenie  LGD  „Krasnystaw  PLUS”,  LGD 
„Polesie”. Przedsięwzięcia – W 2011 roku przeprowadzono z udziałem wolontariuszy prace porządkowe i renowacyjne na 
kilkunastu obiektach małej architektury zabytkowej - opuszczone cmentarze prawosławne, ewangelickie i wojenne, kapliczki 
i  krzyże przydrożne. W 2012  roku partnerzy przygotowują  się  do przygotowania przewodnika multimedialnego  i  atlasu 
książkowego,  promujących  dziedzictwo historyczno-kulturowe  i  inne walory  środkowo-wschodniej Lubelszczyzny. Przy 
najcenniejszych obiektach ustawione zostaną dwujęzyczne tablice informacyjne.”

Zdjęcie 59. Miniatrurki rzeźb. Archiwum LGD „Razem ku lepszej 
przyszłości”.



63Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” 

Forma prawna:
Stowarzyszenie

Adres siedziby: 
ul. Okuninka- XIII-1
22-200 Włodawa  
Telefon: +48 82 571 7090 
Fax: +48 82 572 1234 
Adres e-mail: poleskadolinabugu@poczta.fm, agnieszka.
rzepecka1@gmail.com 
Strona www: www.dolina-bugu.pl

Osoby do kontaktu: 
Magdalena Oniszczuk – Prezes, tel. +48 82 572 1234, 
m.oniszczuk@poczta.fm
Agnieszka Rzepecka - Dyrektor Biura, +48 82 571 7090, 
agnieszka.rzepecka1@gmail.com 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Włodawa, Wola Uhruska, 
Hańsk, Hanna, Stary Brus, Wyryki, Ruda Huta.
Liczba ludności objęta LSR: 28 507 
Powierzchnia objęta LSR: 9814.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Turystyczne wykorzystanie zasobów 
naturalnych i kulturowych.
Cele szczegółowe:

1.  Intensyfikacja wykorzystania posiadanych walorów 
turystycznych obszaru

2.  Umocnienie  i  promocja  turystycznego  wizerunku 
obszaru

3.  Rozszerzenie  i  podniesienie,  jakości  oferty 
turystycznej obszaru

4.  Wykorzystanie  potencjału  obszarów  chronionych 
w tym Natura 2000

5.  Wdrażanie rozwiązań mających wpływ na wydłużenie sezonu turystycznego
6.  Wzmocnienie pozytywnego oddziaływania Centrum Rekreacji nad Jeziorem Białym na cały obszar LGD.
7.  Wsparcie przedsięwzięć o charakterze gospodarczym przyjaznych dla środowiska naturalnego. 

Cel ogólny: Podniesienie kapitału społecznego obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

1.  Poprawa dostępności usług społecznych i kulturalnych
2.  Poprawa stanu dziedzictwa historycznego i infrastruktury społeczno - kulturalnej.
3.  Wzrost świadomości społecznej mieszkańców obszaru
4.  Podniesienie, jakości edukacji na terenie LGD przyczyniające się do zwiększenia przedsiębiorczości i szans na 

rynku pracy 
5.  Włączenie  mieszkańców  obszaru  w  proces  zarządzania  zasobami  poprzez  aktywne  formy  promowania 

społeczeństwa obywatelskiego 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 60. Archiwum LGD „Poleska Dolina Bugu”.



64 Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Warszawska 8
21-300 Radzyń Podlaski
Telefon: +48 83 352 16 00
Fax: +48 83 352 16 00
Adres e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl
Strona www: www.lgdzapiecek.pl

Osoba do kontaktu
Katarzyna Krupska-Grudzień, Prezes Zarządu - tel. 
+48 500 146 461, +48 83 352 16 00,  kgrudzien@poczta.fm 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Borki, Czemierniki, 
Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, 
Ulan-Majorat, Wohyń.
Liczba ludności objęta LSR: 46 015
Powierzchnia objęta LSR: 946.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej ze 
szczególnym uwzględnieniem funkcji turystycznej.
Cele szczegółowe:

Poprawa bazy infrastrukturalnej do rozwoju turystyki1. 
Rozwinięcie pozarolniczej działalności, w szczególności w zakresie usług turystycznych2. 
Poprawa estetyki i funkcjonalności miejscowości wiejskich3. 

Cel ogólny: Podniesienie aktywności i świadomości mieszkańców.
Cele szczegółowe:

Pełniejsze i efektywniejsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego1. 
Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych do promocji obszaru i współdziałania2. 
Budowanie większego zaufania i kultury współpracy3. 
Wykorzystanie energii odnawialnej jako element aktywności i świadomości mieszkańców4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  wsparcie  nowych  technologii, 
wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja 
produktu lokalnego.

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł -  Kuźnia Regionalnych Artystów Mistrz  (akronim KRAM). Partnerzy -   LGD Zapiecek, 
LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej i LGD Razem ku Lepszej Przyszłości. Cel - zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
w szczególności: kultywowanie sztuki ludowej, promocja dorobku artystycznego twórców lokalnych, promocja regionu 
poprzez sztukę regionalną, wsparcie podmiotów działających w obszarze dziedzictwa kulturowego.

LGD „Zapiecek” to ciepła staroświeckość, trwanie w tym, co dobre, serdeczna pochwała świata.

Zdjęcie 61. Aarchiwum LGD „Zapiecek”.



65Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
ul. Kościuszki 88 
23-400 Biłgoraj
Adres do korespondencji
ul. Sikorskiego 12/42 
23-400 Biłgoraj
Telefon: +48 84 530 26 26 
Fax: +48 84 530 26 26 
Adres e-mail: ziemia.bilgorajska@gmail.com, lgd@ziemiabilgorajska.pl 
Strona www: www.ziemiabilgorajska.pl

Osoby do kontaktu
Marzena Mroczkowska, Prezes - tel. +48 84 688 28 63,
Waldemar Sawastynowicz, Dyrektor biura - tel. +48 84 688 28 67, lgd@ziemiabilgorajska.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza,  Frampol, Goraj, Księżpol, Łukowa, Obsza,  Potok 
Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin.
Liczba ludności objęta LSR: 70 765 
Powierzchnia objęta LSR: 1533.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakości życia.
Cele szczegółowe:

Większa integracja społeczności lokalnej1. 
Zachowanie tradycji wsi biłgorajskiej2. 

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

Rozwój turystyki na obszarze LGD1. 
Rozwój usług dla rolnictwa i ludności na obszarze LGD 2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.



66 Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania 

Forma prawna
Stowarzyszenie 
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Jana III Sobieskiego 22
21-500 Biała Podlaska
Telefon: +48 83 343 39 97 
Fax: +48 83 34339 97 
Adres e-mail: biuro@blgd.eu 
Strona www: www.blgd.eu

Osoba do kontaktu
Mariusz Kostka, Prezes - tel. 83 343 39 97, m.kostka@blgd.eu

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Biała  Podlaska,  Drelów, 
Janów  Podlaski,  Kodeń,  Konstantynów,  Leśna  Podlaska, 
Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, 
Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice, Zalesie.
Liczba ludności objęta LSR: 91 923 
Powierzchnia objęta LSR: 2754  km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia poprzez rozwój turystyki w regionie objętym LSR.
Cele szczegółowe:

Tworzenie szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą 1. 
Rozwój przedsiębiorczości usługowej i turystycznej 2. 

Cel ogólny: Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru objętego LSR.
Cele szczegółowe:

Zachowanie ludowych tradycji regionalnych i lokalnych1. 
Ochrona tradycyjnych walorów przyrodniczych regionu2. 
Zachowanie elementów architektury świeckiej i sakralnej, tradycyjnej dla regionu3. 

Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności mieszkańców 
regionu.
Cele szczegółowe:

Aktywizacja  mieszkańców,  wzmacnianie  kapitału  społecznego  poprzez  rozwój  aktywności  mieszkańców 1. 
regionu.
Rozwój zorganizowanych form aktywności społecznej2. 
Wsparcie doradcze i szkoleniowe dla organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
poprawa infrastruktury wiejskiej.

Projekty współpracy
Międzynarodowy: 1. Temat - Boot2Lubelskie. Partnerzy - Tielts Plateau (Belgia), BLGD. Przedsięwzięcie - budowa 
szlaku  wodnego  (kajakowy)  Bug  –  Krzna  na  terenie  powiatu  bialskiego,  który  zdobył  wiele  wyróżnień  w  kraju  na 
najlepszy produkt turystyczny. 2. Partner - Westhok, (Flandia Zachodnia - Belgia). Cel - opracowanie spójnego systemu 
oznakowania i wizualizacji szlaków i produktów turystycznych powstałych w ramach realizacji LSR oraz opracowanie 
metodologii  utworzenia  innowacyjnej  instytucji  działającej  na  rzecz  rozwoju  obszarów wiejskich  „Dom Regionów”, 
zadania  te będą możliwe do wykonania dzięki wsparciu ze strony Belgów, którzy mają bogate doświadczenie w  tym 
zakresie.

Stawiamy na rozwój turystyki w regionie, poprzez tworzenie szlaków konnych,
rowerowych i wodnych oraz otaczającej je infrastruktury.

Zdjęcie 62. Archiwum BLGD.



67Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Piłsudskiego 9 
22-650 Łaszczów 
Telefon: +48 84 661 16 77 
Fax: +48 84 661 16 77 
Adres e-mail: laszczow_g@woi.lublin.pl, izynska@
laszczow.pl 
Strona www: www.stowarzyszenieg6.pl

Osoby do kontaktu
Rafał Swatowski, Prezes Stowarzyszenia - tel. +48 84 661 
15 05, swatowski@laszczow.pl
Monika Iżyńska, Członek Stowarzyszenia - tel. +48 84 661 
15 08, izynska@laszczow.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Łaszczów, Jarczów, 
Tyszowce, Rachanie, Ulhówek, Telatyn,
Liczba ludności objęta LSR: 32 397 
Powierzchnia objęta LSR: 711.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru „G6”.
Cele szczegółowe: 

Waloryzacja dziedzictwa architektonicznego1. 
Wskrzeszenie tradycji jarmarków i targów lokalnych2. 
Odnowa tradycji rękodzieła (wyrobów rzemieślniczych)3. 
Promocja walorów kulturowych i artystycznych4. 

Cel ogólny: Rozwój turystyki przy wykorzystaniu posiadanych zasobów naturalnych i kulturowych.
Cele szczegółowe: 

Rozbudowa infrastruktury szlaków pieszych, rowerowych i konnych1. 
Rozbudowa zaplecza gastronomicznego oraz noclegowego2. 
Wspieranie  rozwoju  sektora  produktów  lokalnych  oraz  stworzenie  oferty  produktu  lokalnego,  w  oparciu 3. 
o produkty tradycyjne i artystyczne
Podniesienie poziomu wiedzy nt. prowadzenia działalności agroturystycznej oraz turystycznej4. 
Odnowa obiektów sakralnych i zabytkowych5. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia na obszarze „G6”.
Cele szczegółowe: 

Nabywanie nowych umiejętności zawodowych przez mieszkańców m.in. w kierunku prowadzenia działalności 1. 
gospodarczej
Wzrost aktywności społecznej mieszkańców oraz aktywizacja w kierunku podejmowania inicjatyw lokalnych2. 
Poprawa  infrastruktury  technicznej  w  kierunku  ułatwienia  dostępu  do  usług  kulturalnych,  rekreacyjnych, 3. 
i zdrowotnych

Cel ogólny: Zróżnicowanie działalności gospodarczej w kierunku tworzenia pozarolniczych miejsc pracy.
Cele szczegółowe: 

Wspieranie rozwoju podmiotów gospodarczych sektora MŚP1. 
Wspieranie inicjatyw gospodarczych np. organizowania się podmiotów gospodarczych2. 
Popularyzacja i wsparcie produkcji i wytwarzania wyrobów regionalnych3. 
Wzrost kwalifikacji rolników i przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja 
produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  kobiety,  rolnicy  i  leśnicy,  przedsiębiorcy,  emeryci  i  renciści, 
mieszkańcy obszaru.

Zdjęcie 63. W trakcie Targów produktów lokalnych 
zorganizowanych przez LGD Stowarzyszenie „G6 Grzędy 

Sokalskiej” - czerwiec 2012. Fot. E.Świeczak



68 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Nowa 1 
21-070 Cyców 
Telefon: +48 82 567 76 75
Fax: +48 82 567 76 75 
Adres e-mail: biuro@lgdpolesie.pl, m.leszczynska@lgdpolesie.pl 
Strona www: www.lgdpolesie.pl

Osoby do kontaktu
Małgorzata Leszczyńska, Prezes Zarządu - tel. +48 605 080 699, 
m.leszczynska@lgdpolesie.pl
Adam Panasiuk, Wiceprezes Zarządu - tel. +48 603 311 699, adam.
panasiuk@interia.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Cyców, Ludwin, Łęczna obszar 
wiejski, Puchaczów, Sosnowica, Spiczyn, Urszulin, Uścimów, 
Wierzbica.
Liczba ludności objęta LSR: 42 285 
Powierzchnia objęta LSR: 1098.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Zachowanie rewitalizacja i wykorzystanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych 
i kulturowych dla zrównoważenia i rozwoju społeczno-gospodarczego.
Cele szczegółowe:

Ochrona i kształtowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych1. 
Rewitalizacja i zachowanie dziedzictwa historycznego2. 
Odnowa i kształtowanie dziedzictwa kulturowego3. 

Cel ogólny: Wspieranie rolnictwa i przedsiębiorczości w celu różnicowania źródeł dochodów na obszarach wiejskich 
oraz rozwój bazy ekonomicznej i społecznej w oparciu o istniejące zasoby i tradycje.
Cele szczegółowe:

Rozwój rolnictwa ekologicznego1. 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz rozwój przedsiębiorczości2. 
Rozwój i promocja tradycyjnych produktów regionalnych3. 

Cel ogólny: Rozwój turystyki i agroturystyki oraz funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.
Cele szczegółowe:

Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej1. 
Rozwój infrastruktury turystycznej i agroturystycznej oraz promocja obszaru LGD2. 

Cel ogólny: Pobudzanie aktywności społecznej i rozwój inicjatyw lokalnych oraz wzmacnianie kapitału społecznego. 
Cele szczegółowe: 

Ożywienie kulturalne i edukacyjne obszaru LGD oraz rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej1. 
Wzmocnienie oświaty dorosłych i młodzieży oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego2. 
Aktywizacja społeczności obszaru LGD oraz wzmocnienie kapitału społecznego3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, emeryci i renciści. 
Projekty współpracy
Międzyregionalny: Temat - „Śladami przeszłości. Odnowa i promocja dziedzictwa historyczno-kulturowego środkowo-
wschodniej Lubelszczyzny”. Cel – Ochrona i promocja zasobów dziedzictwa historyczno – kulturowego obszaru środkowo – 
wschodniej Lubelszczyzny.. Partner - Stowarzyszenie LGD PROMENADA S 12, Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi”, 
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Fundacja Nasza Nadzieja i Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS”, LGD „Polesie”. 
Przedsięwzięcia –z udziałem wolontariuszy przeprowadzono prace porządkowe i renowacyjne na kilkunastu obiektach małej 
architektury zabytkowej - opuszczone cmentarze prawosławne, ewangelickie i wojenne, kapliczki i krzyże przydrożne(2011r.), 
przygotowanie przewodnika multimedialnego i atlasu książkowego, promujących dziedzictwo historyczno-kulturowe i inne 
walory środkowo-wschodniej Lubelszczyzny, ustawienie dwujęzycznych tablic informacyjnych(2012r.).

Zdjęcie 64.”Wolontariusze z OSP i Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej w Urszulinie podczas przerwy 

w porządkowaniu cmentarza ewangelickiego 
w Michałowie - sierpień 2011” 



69Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Harcerska 8
21-200 Parczew 
Telefon: +48 83 354 37 34 
Fax: +48 83 354 37 34 
Adres e-mail: biuro@lgdparczew.pl, promocja@parczew.
com 
Strona www: www.lgdparczew.pl

Osoba do kontaktu
Janusz Tryniecki, Prezes - tel. +48 83 355 12 34, 
promocja@parczew.com

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Parczew, Dębowa Kłoda, 
Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Siemień, Ostrów Lubelski.
Liczba ludności objęta LSR: 39 927 
Powierzchnia objęta LSR: 899.70 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Budowa i rozwój kompleksowej oferty 
turystycznej w oparciu o walory przyrodniczo-
krajobrazowe i zasoby kulturowe obszaru objętego LGD 
„Jagiellońska Przystań”.
Cele szczegółowe:

1. Rozwój usług i produktów turystycznych
2. Poprawa  stanu  infrastruktury  turystycznej 

i rekreacyjnej 
3. Promocja  walorów  turystycznych,  przyrodniczo-

krajobrazowych  i  kulturowych  obszaru  objętego 
LGD

Cel ogólny: Promocja lokalnej przedsiębiorczości 
i stymulowanie rozwoju gospodarczego obszaru objętego 
LGD „Jagiellońska Przystań”.
Cele szczegółowe:

1. Rozwój  drobnej  przedsiębiorczości  pozarolniczej, 
w tym sektora usług i rzemiosła

2. Promocja lokalnych produktów i usług
3. Wzrost kwalifikacji i umiejętności mieszkańców objętych obszarem

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań”.
Cele szczegółowe:

1. Poprawa struktury użyteczności publicznej 
2. Budowanie i wzmacnianie kapitału społecznego
3. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, kościoły lub inne związki 
wyznaniowe.

 

Zdjęcie 66. Podczas Jarmarku Jagiellońskiego w Parczewie, 
zorganizowanego w ramach projektu Parczew na Jagiellońskim 

Szlaku. Z archiwum Urzędu Miejskiego w Parczewie oraz  Domu 
Kultury w Parczewie.



70 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Małe Mazowsze”11

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
ul. Rynek I 16 
21-140 Michów 
Telefon: +48 81 856 60 01 wew. 30 
Fax: +48 81 856 60 01 
Adres e-mail: malemazowsze@wp.pl 
Strona www: www.malemazowsze.eurzad.eu

Osoby do kontaktu: 
Magdalena Barszcz - Kierownik Biura LGD, tel. +48 81 
856 60 01, zupka87@poczta fm
Monika Szczepaniak - Asystent Kierownika Biura LGD, tel. 
+48 81 856 60 01,  

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Michów, Jeziorzany, 
Abramów.
Liczba ludności objęta LSR: 13 947 
Powierzchnia objęta LSR: 287.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia.
Cele szczegółowe: 

Jak najlepsze wykorzystanie walorów naturalnych i kulturalnych – wzmocnienie tożsamości lokalnej1. 
Promocja obszaru LGD i walorów krajoznawczo-turystycznych2. 
Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu3. 

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.
Cele szczegółowe:

Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy1. 
Tworzenie nowych produktów i usług turystycznych2. 

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Wsi.
Cele szczegółowe:

Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości społeczności lokalnych1. 
Ochrona krajobrazu i zabudowy Wsi oraz rewitalizacja obiektów sakralnych i innych2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

11 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.

Zdjęcie 67. Archiwum LGD „Małe Mazowsze”.



71Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Wieprza i Poru.

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Plac Tadeusza Kościuszki 1 
22-460 Szczebrzeszyn 
Telefon: +48 84 682 20 70 
Fax: +48 84 682 10 30 
Adres e-mail: biuro@lgd.org.pl 
Strona www: www.lgd.org.pl

Osoby do kontaktu
Sławomir Krzysiak, Wiceprezes LGD - tel. 504 168 076, krzysiak@op.pl
Anna Samulak, Kierownik Biura LGD - tel. 84 682 20 70, pannalee@poczta.onet.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Szczebrzeszyn, Sułów, Radecznica, Nielisz.
Liczba ludności objęta LSR: 29 898 
Powierzchnia objęta LSR: 439.60 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu o rozwój społeczno - gospodarczy obszaru.
Cele szczegółowe:

Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw i działalności pozarolniczej na terenie LGD1. 
Rozwój rynku produktów lokalnych2. 

Cel ogólny: Wykorzystanie walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych w budowaniu turystycznego 
wizerunku regionu. 
Cele szczegółowe:

Rozwój infrastruktury turystyczno - regionalnej regionu1. 
Rozwój produktów turystycznych i kulturowych2. 
Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego terenu LGD3. 

Cel ogólny: Wzrost świadomości i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju wspólnoty regionalnej.
Cel szczegółowy:

Zwiększenie samoorganizacji społecznej 1. 
Poprawa infrastruktury publicznej2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  rozwój przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: rolnicy, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, osoby prawne, 
organizacje pozarządowe, członkowie LGD, młodzież, samorządy i jednostki im podległe, organizacje kościelne, 
związki wyznaniowe.



72 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” 12

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Leona Wyczółkowskiego 10 
08-500 Ryki 
Telefon: +48 81 865 20 95 
Fax: +48 81 865 20 95 
Adres e-mail: ryki@lokalnagrupadzialania.pl 
Strona www: www.lokalnagrupadzialania.pl

Osoba do kontaktu
Anna Wąsowska, Prezes Stowarzyszenia - tel. 81 8657484, 
lgdryki@gmail.com

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Ryki, Ułęż, Stężyca.
Liczba ludności objęta LSR: 29 682 
Powierzchnia objęta LSR: 362.14 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia i zatrudnienia.
Cel szczegółowy:

Rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia   1. 
Cel ogólny: Aktywizacja społeczna  mieszkańców obszaru 
oraz rozwój  sfery społeczno-kulturalnej obszaru.
Cel szczegółowy:

Rozwój  infrastruktury  pełniącej  funkcję  spłeczno-1. 
kulturalną  

Cel ogólny: Rozwój turystyki  w oparciu o wykorzystanie 
zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru.
Cel szczegółowy: 

Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej1. 
Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i historycznego obszaru.
Cel szczegółowy: 

Wspieranie  i  promocja  dziedzictwa  kulturowego 2. 
i historycznego obszaru

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  wykorzystanie 
zasobów  naturalnych,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: rolnicy 
i leśnicy, prowadzący własną działalność gospodarczą. 

12 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.

Zdjęcie 68. Nad brzegiem Wisły w Stężycy. Fot. Archiwum LGD 
„Ziemi Ryckiej”.

 Zdjęcie 69.  Rzeka Wieprz w gminie Ułęż. Fot. Archiwum LGD 
„Ziemi Ryckiej”.

Zdjęcie 70. Rekonstrukcja mundurów żołnierzy Garnizonu Dęblin 
z września 1939. Fot.  Archiwum LGD „Ziemi Ryckiej”.



73Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Mickiewicza 3
22-170 Rejowiec Fabryczny
Telefon: +48 82 566 34 74
Fax: +48 82 566 34 74
Adres e-mail: biuro@promenadas12.pl
Strona www: www.promenadas12.pl

Osoba do kontaktu 
Katarzyna Kozłowska, Kierownik biura - tel. +48 82 566 34 
74, biuro@promenadas12.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Chełm,  Siedliszcze, 
Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny oraz miasto Rejowiec 
Fabryczny.
Liczba ludności objęta LSR: 41 762
Powierzchnia objęta LSR: 774,05 km²

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców LGD 
PROMENADA S 12.
Cele szczegółowe:

Kształtowanie przestrzeni publicznej sprzyjającej rozwojowi obszaru LGD1. 
Rozwój infrastruktury społecznej na obszarze LGD2. 

Cel ogólny: Wzrost aktywności i różnorodności gospodarczej na obszarze LGD PROMENADA S 12.
Cel szczegółowy:

Wsparcie przedsiębiorców i rolników w tworzeniu i rozwoju działalności  gospodarczej i pozarolniczej1. 
Cel ogólny: Ochrona i wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych.
Cele szczegółowe:

Ochrona  i  rewitalizacja  walorów  przyrodniczych  i  krajobrazowych  oraz  wykorzystanie  ich  do  rozwoju 1. 
turystyki
Ochrona i zachowanie lokalnych zasobów i wykorzystanie ich jako lokalne atrakcje turystyczne2. 

Cel ogólny: Wzmocnienie i rozwój kapitału ludzkiego na obszarze LGD PROMENADA S 12.
Cele szczegółowe:

Wsparcie i promocja lokalnej aktywności społecznej1. 
Podniesienie wiedzy i kwalifikacji oraz rozwój umiejętności praktycznych mieszkańców LGD2. 

Obszary tematyczne, na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: aktywizacja społeczności lokalnej, 
promocja obszaru LGD, działania na rzecz rozwoju obszaru LGD.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: mieszkańcy  obszaru  LGD,  w  tym  szczególnie  młodzież, 
przedsiębiorcy, rolnicy.

Projekty współpracy: 
Międzyregionalny: Tytuł - „Śladami przeszłości. Odnowa i promocja dziedzictwa historyczno – kulturowego Środkowo–
Wschodniej  Lubelszczyzny”.  Partnerzy -  Stowarzyszenie  LGD  PROMENADA  S  12,  Fundacja  Nasza  Nadzieja, 
Poleska Dolina Bugu, Polesie, Krasnystaw PLUS oraz Dolina Giełczwi. Cel - Ochrona i promocja zasobów dziedzictwa 
historyczno–kulturowego obszaru Środkowo–Wschodniej Lubelszczyzny.  Przedsięwzięcia -  dokonanie inwentaryzacji 
zasobów historyczno–kulturowych na obszarze LGD, oznakowanie najcenniejszych obiektów historyczno–kulturowych 
na  terenie  gmin  stowarzyszonych  (3  tablice w  każdej  gminie),  promocja  zasobów  historyczno–kulturowych  obszaru 
działalności  partnerów  w  formie  multimedialnego  przewodnika  interaktywnego  oraz  publikacji  książkowej  (atlas 
regionalny).

Zdjęcie 71. Archiwum LGD „PROMENADA S12”.



74 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”13

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
Plac Niepodległości 1/79 
22-100 Chełm 
Adres do korespondencji
ul. 11 listopada 2/105 
22-100 Chełm
Telefon: +48 82 549 19 40 
Fax: +48 82 549 19 40 
Adres e-mail: biuro@ziemiachelmska.pl 
Strona www: www.ziemiachelmska.pl 

Osoby do kontaktu
Joanna Pracownik, Kierownik biura LGD - tel. +48 82 549 
19 40, biuro@ziemiachelmska.pl
Magdalena Kostecka-Ciesielka, Specjalista ds. projektów - 
tel. +48 82 549 19 40, biuro@ziemiachelmska.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Białopole, Dorohusk, 
Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź.
Liczba ludności objęta LSR: 28 759 
Powierzchnia objęta LSR: 853.20 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki i różnicowanie gospodarki 
obszaru.
Cele szczegółowe: 

Rozwój turystyki na bazie zasobów własnych.1. 
Wspieranie  przedsiębiorczości  i  rolnictwa 2. 
w  zakresie  wykorzystania  zasobów  kulturowych, 
przyrodniczych i krajobrazowych.
Ochrona  oraz  promocja  dziedzictwa  kulturowego 3. 
i dorobku kulturalnego obszaru LGD.

Cel ogólny: Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

Podnoszenie  poziomu  wiedzy  i  umiejętności 1. 
mieszkańców.
Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD.2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 

wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona 
dziedzictwa kulinarnego, rozwój przedsiębiorczości, poprawa 
infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, emeryci i renciści.

13 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.

Zdjęcie 74. Cerkiew Bizantyjsko-Ruska w Dubience. Fot. 
archiwum LGD „Ziemi Chełmskiej”.

Zdjęcie 72. Turniej Gmin „Między Nami Sąsiadami”. Fot. 
archiwum LGD „Ziemi Chełmskiej”.

Zdjęcie 73. Nad Rzeką Bug. Fot. Archiwum LGD „Ziemi 
Chełmskiej”.



75Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśny Krąg

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
Ogrodowa 16 
23-300 Janów Lubelski 
Telefon: +48 15 872 26 52 
Fax: +48 15 872 26 52 
Adres e-mail: biuro@lesnykrag.pl 
Strona www: www.lesnykrag.pl

Osoba do kontaktu
Janina Skubik - Prezes, biuro@lesnykrag.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Janów  Lubelski, 
Modliborzyce, Potok Wielki, Godziszów, Chrzanów, Batorz, 
Dzwola.
Liczba ludności objęta LSR: 42 098 
Powierzchnia objęta LSR: 875.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo 
lokalnych zasobów Krainy Leśnego Kręgu. 
Cele szczegółowe:

Rozbudowa  infrastruktury  rekreacyjnej  i  1. 
turystycznej
Promocja produktów, usług  i walorów turystycznych 2. 
regionu
Wykorzystanie  lokalnych  zasobów  do  rozwoju 3. 
turystyki
Podniesienie  poziomu  wiedzy  i  kwalifikacji  4. 
mieszkańców  w  kierunku  rozwoju  obszaru  LGD 
Leśny Krąg

Cel ogólny: różnicowanie działalności gospodarczej 
obszaru w oparciu o lokalne potrzeby i posiadane 
zasoby.
Cele szczegółowe:

Rozwój  przedsiębiorczości  w  zakresie  produkcji 1. 
i usług, a w tym działalności pozarolniczej
Promocja produkcji  lokalnej  i kreowanie produktu 2. 
markowego
Podnoszenie  kwalifikacji  i  umiejętności 3. 
mieszkańców  w  zakresie  rozwoju  obszarów 
wiejskich i korzystania z pomocy zewnętrznej

Cel ogólny: Rozwijanie aktywności społecznej oraz 
poprawa jakości mieszkańców z wykorzystaniem walorów 
Krainy Leśnego Kręgu.
Cele szczegółowe: 

Poprawę infrastruktury technicznej obszaru1. 
Poprawę  infrastruktury  społecznej    i    zachowanie 2. 
dziedzictwa kulturowego 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści.

Zdjęcie 75. Pola uprawne na obszarze LGD. Fot. Archiwum LGD 
„Leśny Krąg”.

Zdjęcie 76. Ceramika gliniana z obszaru LGD.  Fot. Archiwum 
LGD „Leśny Krąg”.



76 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” 

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Lubelska 4 
24-300 Opole Lubelskie
Telefon: +48 81 827 7232 
Fax: +48 81 827 72 31 
Adres e-mail: lgd.opolelubelskie@gmail.com 
Strona www: www.lgdowocowyszlak.pl

Osoby do kontaktu: 
Agata Domżał, Kierownik biura - tel. 818277231, lgd.
opolelubelskie@gmail.com
Aneta Pietras, księgowa- tel. 818277232, lgd.
opolelubelskie@gmail.com 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Chodel, Józefów, 
Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Wilków.
Liczba ludności objęta LSR: 63913 
Powierzchnia objęta LSR: 810.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej 
prowadzonej na obszarze LGD oraz poprawa 
funkcjonowania gospodarstw rolnych. 
Cele szczegółowe: 

Rozwijanie sektora turystycznego z wykorzystaniem 1. 
zasobów  przyrodniczych  i  istniejących  atrakcji 
turystycznych. 
Rozwijanie  przedsiębiorczości  na  terenach 2. 
wiejskich

Cel ogólny: Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz 
aktywizacja mieszkańców. 
Cele szczegółowe:

Zwiększenie  dostępności  do  obiektów 1. 
umożliwiających integrację mieszkańców, 
Zachowanie materialnych i duchowych elementów 2. 
dziedzictwa kultury, 
Pobudzenie oddolnych inicjatyw i większa integracja 3. 
mieszkańców.

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Zdjęcie 77. Wisła w Józefowie nad Wisłą. Fot. Archiwum LGD 
„Owocowy szlak”.

Zdjęcie 78. Winnica na obszarze LGD . Fot. Archiwum LGD 
„Owocowy szlak”.



77Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina 
wokół Lublina”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Karłowicza 4/100 
20-027 Lublin 
Telefon: +48 81 532 30 65 
Fax: +48 81 532 30 65 
Adres e-mail: biuro@krainawokollublina.pl, 
m.olechowska@krainawokollublina.pl 
Strona www: www krainawokollublina.pl

Osoby do kontaktu 
Małgorzata Olechowska, Kierownik biura - tel. +48 81 532 
30 65, m.olechowska@krainawokollublina.pl 
Barbara Małek, Kierownik finansowy biura - tel. +48 81 
532 30 65, b malek@krainawokollublina.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Bełżyce, Borzechów, 
Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, 
Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, 
Wólka, Wysokie, Zakrzew.
Liczba ludności objęta LSR: 135 475 
Powierzchnia objęta LSR: 1595.96 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia (zwiększenie ilości miejsc pracy).
Cele szczegółowe:

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyciąganie inwestycji na obszarze LGD 1. 
Poprawa oferty spędzania wolnego czasu2. 

Cel ogólny: Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych.
Cele szczegółowe:

Zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych1. 
Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, w tym agroturystyki i ekoturystyki2. 
Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i rynków zbytu produktów rolnych3. 
Aktywizacja społeczna i zwiększenie zdolności do pozyskiwania środków z zewnątrz4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  wsparcie 
nowych technologii, rozwój przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekt współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - Bogactwo Turystyczne Krainy Trzech Ziem. Partnerzy - LGD Ziemi KraśnickiejLGD Ziemi 
Biłgorajskiej, LGD „Kraina wokół Lublina”. Cel – Rozwój turystyki na obszarach partnerskich LGD poprzez promocję 
walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych, występujących na tych obszarach.  Przedsięwzięcia - wydanie 
przewodnika turystycznego oraz utworzenie portalu internetowego. Czas realizacji – grudzień 2011 – maj 2012.

Zdjęcie 79. Archiwum LGD „Karina wokół Lublina”.



78 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Stefana Żeromskiego 1 
24-150 Nałęczów 
Telefon: + 48 81 501 61 40 
Fax: +48 81 501 61 40 
Adres e-mail: lgd@zielonypierscien.pl, koordynatorlgd@zielonypierscien.pl 
Strona www: www.zielonypierscien.pl

Osoby do kontaktu: 
Zbigniew Pacholik, Prezes/Kierownik Biura - tel. +48 81 501 61 41, lgd@zielonypierscien.pl
Aneta Sosik–Kierszniewska, Członek Zarządu/Koordynator – tel. +48 81 501 61 40, koordynatorlgd@zielonypierscien.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubelskie, gminy: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, 
Puławy, Wąwolnica, Wojciechów, Żyrzyn.
Liczba ludności objęta LSR: 73 218 
Powierzchnia objęta LSR: 964.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych 
obszaru objętego LGD „Zielony Pierścień”.
Cel szczegółowy:

Poprawa oferty turystycznej1. 
Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości na rzecz tworzenia pozarolniczych źródeł dochodu na obszarze LGD.
Cel szczegółowy:

Rozwój i promocja usług turystycznych.1. 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD „Zielony Pierścień”.
Cele szczegółowe:

Poprawa infrastruktury o funkcji publicznej, społeczno-kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej1. 
Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego, kulturowego i historycznego społeczności 2. 

Cel ogólny: Budowanie kapitału społecznego obszaru objętego LGD „Zielony Pierścień”.
Cele szczegółowe: 

Podniesienie  wiedzy  i  umiejętności  lokalnych  liderów  oraz  przedstawicieli  podmiotów  społecznych, 1. 
gospodarczych i publicznych w zakresie przygotowania i wdrażania inicjatyw lokalnych oraz partnerskich

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i  ochrona  środowiska,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu  lokalnego, 
Akademia Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Centrum Promocji Dobrych Praktyk w zakresie partnerstw  i inicjatyw 
lokalnych.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież  do  lat  25,  kobiety,  rolnicy,  przedsiębiorcy,  emeryci 
i  renciści,  osoby  niepełnosprawne,  jednostki  samorządu  terytorialnego,  jednostki  kultury,  organizacje  pozarządowe, 
mieszkańcy, kościoły lub inne związki wyznaniowe.

Projekty współpracy
Międzyregionalne: 1. Temat - Utworzenie  szlaku  kajakowego  „Pradoliną Wieprza”.  Partnerzy -  LGD  „Zielony 
Pierścień”,  LGD  „Lepsza  Przyszłość  Ziemi  Ryckiej”,  LGD  „Małe  Mazowsze”,  LGD  „Doliną  Wieprza  i  Leśnym 
Szlakiem”. Cel - rozwój turystyki na obszarze objętym projektem w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo-krajobrazowe 
i  kulturowe.  Przedsięwzięcia -  utworzenie  i  opracowanie  zasad  współpracy  Partnerów  na  rzecz  rozwoju  turystyki 
w  Pradolinie  Wieprza  na  dolnym  odcinku  rzeki  Wieprz  oraz  wykonanie  dokumentacji  projektowej  oznakowania 
i elementów wizualizacji szlaku kajakowego na odcinku około 150 km rzeki Wieprz. Zakończenie projektu - czerwiec 
2013 r. 2. Temat - Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja”. Partnerzy - LGD „Zielony Pierścień”, LGD „Kraina 
Wokół Lublina” i LGD „Owocowy Szlak”. Cel - poprawa oferty turystycznej na obszarze objętym projektem współpracy 
poprzez utworzenie ekomuzeum - sieciowego produktu turystycznego. Zakończenie projektu - maj 2013 r.
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Województwo 
lubuskie



80 Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty

Forma prawna
Fundacja
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Kostrzyńska 13A 
69-113 Górzyca
Telefon: +48 66 446 83 63 
Adres e-mail: fzdow@fzdow.pl, fundacja@gorzyca.pl 
Strona www: www.fzdow.pl

Osoba do kontaktu
Piotr Chara, Dyrektor Biura LGD - tel. +48 66 446 83 63, 
pchara@onet.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubuskie, gminy: Słubice, Górzyca, Rzepin, 
Cybinka, Słońsk, Witnica
Liczba ludności objęta LSR: 57 774 
Powierzchnia objęta LSR: 1 240.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój gospodarczy regionu oparty 
o istniejące zasoby przyrodnicze i kulturowe.
Cele szczegółowe: 

Opracowanie  i  wdrożenie  kompleksowych, 1. 
nowatorskich produktów turystycznych opartych na 
atrakcyjnych turystycznie walorach przyrodniczych 
i kulturowych oraz włączanie istniejących w nowe, 
złożone produkty turystyczne 
Kompleksowe  działania  promocyjne  walorów 2. 
przyrodniczych  i  kulturowych  oraz  produktów 
turystycznych na nich bazujących
Edukacja  społeczeństwa  lokalnego  w  zakresie 3. 
walorów  przyrodniczych  i  kulturowych  oraz  ich 
potencjału w rozwoju gospodarczym regionu 
Tworzenie i uzupełnienie infrastruktury turystycznej 4. 
i rekreacyjnej 
Organizacja imprez integracyjnych i promujących region 5. 
Współpraca z partnerstwami w Polsce i UE6. 
Wspieranie działań budujących tożsamość regionalną 7. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia i różnicowanie działalności na obszarach wiejskich.
Cele szczegółowe: 

Wzrost kwalifikacji mieszkańców wsi 1. 
Rozwój usług turystycznych2. 
Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej 3. 
Podnoszenie wartości produktów lokalnych  4. 
Rozwój inicjatyw społecznych 5. 
Tworzenie i uzupełnienie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców wsi oraz odnowa cennych 6. 
układów przestrzennych miejscowości

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści. 

Projekty współpracy:
Międzynarodowy: Tytuł -  „Krajobraz Warowny  Dolnej Warty”. Cel -   Wspólny  produkt  turystyczny  bazujący  na 
pozostałościach po twierdzy Kostrzyn.

Zdjęcie 81. Archiwum LGD „Zielonej Odry i Warty”.

Zdjęcie 80. Archiwum LGD „Zielonej Odry i Warty”.



81Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie

Forma prawna
Stowarzyszenie 
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Żeromskiego 25
68-120 Iłowa
woj. lubuskie 
Telefon: + 48683774717 
Fax: +48683774717 
Adres e-mail: biuro@borydolnoslaskie.org, 
m.leszczynski@borydolnoslaskie.org 
Strona www: www.BoryDolnoslaskie.org

Osoby do kontaktu
Jerzy Ludwin – Prezes, tel. +48683774717, jlud@integer.
com.pl
Mariusz Leszczyński - Dyrektor Biura, tel. +48785927964 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubuskie, gminy: Żagań, Iłowa, Gozdnica, 
Wymiarki, Małomice, Żary, Przewóz
Województwo dolnośląskie, gminy: Pieńsk, Węgliniec, 
Osiecznica
Liczba ludności objęta LSR: 65 924 
Powierzchnia objęta LSR: 1 978.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju regionu.  
Cele szczegółowe: 

Rozwój infrastruktury turystycznej, sportowo- rekreacyjnej 1. 
Promocja regionu Borów Dolnośląskich 2. 
Ochrona potencjału przyrodniczo – historycznego  Borów Dolnośląskich 3. 

Cel ogólny: Wzrost liczby miejsc pracy na obszarach wiejskich.
Cele szczegółowe:

Sieciowanie producentów, usługodawców i wytwórców produktów lokalnych  1. 
Rozwój mikroprzedsiębiorczości i wsparcie firm usługowych 2. 
Różnicowanie działalności w gospodarstwach rolnych 3. 

Cel ogólny: Wzrost kapitału społecznego w Borach Dolnośląskich. 
Cele szczegółowe: 

Integracja grup społecznych i gmin na obszarze Borów Dolnośląskich 1. 
Zwiększenie lokalnej aktywności 2. 
Rozwój współpracy partnerskiej3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Zdjęcie 82. Archiwum LGD „Bory Dolnośląskie”.



82 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Rynek 16
66-120 Kargowa
woj. lubuskie
Telefon: +48 68 352 52 30
Fax: +48 68 352 52 30
Adres e-mail: biuro@lgdrk.pl
Strona www: www.lgdrk.pl

Osoba do kontaktu
Szczepan Sobczak, Wiceprezes zarządu - tel. 
+48683525230, biuro@lgdrk.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubuskie, gminy: Babimost, Kargowa, 
Trzciel, Zbąszynek.
Województwo wielkopolskie, gminy: Siedlec, Zbąszyń.
Liczba ludności objęta LSR: 52 625
Powierzchnia objęta LSR: 877.89 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa 
jakości życia mieszkańców obszaru LSR.
Cele szczegółowe:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie 1. 
edukacji, kultury, sportu i wypoczynku
Aktywizacja mieszkańców2. 
Rozwój przedsiębiorczości3. 

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego oraz  rozwój turystyczny obszaru LSR.
Cel szczegółowy:

Ochrona  cennych  zasobów  kulturowych 1. 
i przyrodniczych Regionu Kozła
Poprawa  atrakcyjności  turystycznej  Regionu 2. 
Kozła
Wypromowanie marki Regionu Kozła3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego, wsparcie  nowych  technologii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa   infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne: Temat -  „  Powstanie  Wielkopolskie  1918/19  -  Pamiętamy  -  Kontynuujemy”.  Partnerzy - 
Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  regionu  Kozła,  Stowarzyszenie  LGD  KOLD  oraz  Stowarzyszenie  Ziemi 
Grodziskiej  Leader. Cele -  Zachowanie  dziedzictwa  historycznego  i  kulturowego  obszarów wiejskich,  umożliwienie 
rozwoju turystyki związanej z poznawaniem miejsc historycznych regionu. Przedsięwzięcia - Stworzenie bazy danych 
dotyczących  miejsc  związanych  z  Powstaniem Wielkopolskim,  opracowanie  szlaku  frontu  zach.  Powstania  Wlkp., 
organizacja imprez tematycznych związanych z Powstaniem Wielkopolskim, oznakowanie mogił powstańców, stworzenie 
interaktywnej mapy szlaku powstańczego. Czas realizacji -  do  2012.

Zdjęcie 83. Dudziarz z rynku w Zbąszyniu. Archiwum LGD 
„Regionu Kozła”.



83Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
ul. Cmentarna 3 
67-112 Siedlisko 
woj. lubuskie
Telefon: +48 68 388 34 09 
Fax: +48 68 388 34 09 
Adres e-mail: biuro@klj.org.pl 
Strona www: www klj.org.pl

Osoby do kontaktu
Elżbieta Wicher, Prezes Zarządu - tel. +48 68 388 34 09, 
biuro@klj.org.pl
Michał Filipek, Kierownik Biura  tel. +48 68 388 34 09, 
michal.filipek@o2.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubuskie, gminy: Nowa Sól, Siedlisko, 
Otyń, Wschowa, Sława, Szlichtyngowa
Województwo dolnośląskie, gmina Kotla.
Liczba ludności objęta LSR: 59 320 
Powierzchnia objęta LSR: 1 112.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 

Cel ogólny: Stworzenie oferty turystycznej w oparciu 
o zasoby i specyfikę regionu. 
Cele szczegółowe:

Rozwój  infrastruktury  i  bazy  turystycznej 1. 
i rekreacyjnej 
Rewitalizacja i udostępnienie zabytków 2. 
Tworzenie wizerunku i promocja regionu 3. 

Cel ogólny: Wzrost poziomu zasobności mieszkańców 
w regionie. 
Cele szczegółowe:

Wsparcie  rozwoju  przedsiębiorczości  i  współpracy 1. 
podmiotów gospodarczych 
Tworzenie pozarolniczych miejsc pracy 2. 
Powszechne wykorzystanie internetu 3. 

Cel ogólny: Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska 
Cele szczegółowe:

Promocja wykorzystania energii odnawialnych 1. 
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i przedsiębiorców 2. 
Zachowanie walorów przyrodniczych 3. 

Cel ogólny: Wzrost integracji i potencjału społecznego w regionie
Cele szczegółowe:   

Współdziałanie gmin i społeczności w regionie 1. 
Wsparcie inicjatyw wiejskich i organizacji pozarządowych2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiebiorcy,  emeryci 
i renciści. 
Projekty współpracy
Międzyregionalne: Proponowany zakres - Rozwój turystyki w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze. Cele - Rozwój infrastruktury 
oraz bazy turystycznej i rekreacyjnej poprzez: wytyczenie, oznakowanie, połączenie ścieżek rowerowych i istniejących szlaków 
turystycznych ( Szlak Odry, Lubuski Szlak Wina i Miodu), ujednolicenie wizualizacji, oznakowanie atrakcji obszaru, przygotowanie 
miejsc postojowych, parkingów, wiat itp., sieciowanie podmiotów turystycznych, podnoszenie jakości oferowanych usług poprzez 
specjalizację gospodarstw agroturystycznych, np. w organizacji jazdy konnej, wypoczynku weekendowego.  

Zapraszamy do współpracy sąsiednie LGD!

Zdjęcie 84. Archiwum LGD „Kraina Lasów i Jezior”.

Zdjęcie 85. Archiwum LGD „Kraina Lasów i Jezior”.



84 Lokalna Grupa Działania „Zielone Światło”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Boh. Woj. Polskiego 3 
66-600 Krosno Odrzańskie 
Telefon: +48 68 359 86 90 wew. 31 
Adres e-mail: biuro@lgdzs.pl  
Strona www:  www.lgdzs.pl

Osoby do kontaktu
Paulina Adułło-Mucha, Kierownik Biura - tel. +48 68 359 869 0 w. 31, biuro@lgdzs.pl 
Katarzyna Sylwanowicz, Pracownik ds. koordynacji projektów - tel. +48 68 359 86 90 w. 32, biuro@lgdzs.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubuskie, gminy: Krosno Odrzańskie, Bytnica, Maszewo.
Liczba ludności objęta LSR: 24 282 
Powierzchnia objęta LSR: 635.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyczny, ekologiczny i kulturowy obszaru objętego LSR. 
Cele szczegółowe:

Rozwój szlaków turystycznych obszaru w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe 1. 
Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej oraz obiektów ważnych i charakterystycznych dla obszaru 2. 
LGD 
Promocja turystyki, w tym agroturystyki 3. 
Podejmowanie  i  wspieranie  inicjatyw  podnoszących  świadomość  ekologiczną  mieszkańców  LGD  Zielone 4. 
Światło 
Zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego 5. 
Podnoszenie świadomości o kulturze i historii regionu 6. 
Promocja obszaru LGD poprzez wydanie folderów i publikacji informacyjnych i turystycznych 7. 

Cel ogólny: Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców (wspieranie inicjatyw społecznych tj. tworzenie kół 
gospodyń wiejskich, kół młodzieży wiejskiej, odnowa i tworzenie świetlic wiejskich).
Cele szczegółowe: 

Budowa,  przebudowa,  remont  i  wyposażenie  obiektów  pełniących  funkcje  publiczne,  społeczno-kulturalne, 1. 
rekreacyjne i sportowe 
Kontynuowanie  przedsięwzięć  promujących  miejscowości  i  integrujących  społeczność  wiejską  –  festynów, 2. 
majówek, pikników, zabaw 
Promocja twórczości lokalnej, rozwój rzemiosła, rękodzieła i produktów lokalnych 3. 
Pobudzanie potrzeby i wskazywanie na atuty partnerstw lokalnych 4. 

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy regionu szansą na lepszą jakość życia mieszkańców z obszaru LGD Zielone 
Światło. 
Cele szczegółowe:

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy 1. 
Działalność szkoleniowa i doradcza dla przedsiębiorców. 2. 
Wsparcie rolników w poszukiwaniu pozarolniczego źródła dochodu3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia  i ochrona środowiska, 
wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja 
produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.



85Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby
ul. Kopernika 19 
68-300 Lubsko 
Telefon: + 48 68 457 61 50 
Fax: + 48 68 457 61 51 
Adres e-mail: biuro@grupaluzycka.pl 
Strona www: www.grupaluzycka.pl
 
Osoba do kontaktu
Helena Miklaszewska, Prezes - tel. 692 496 981, prezes@
grupaluzycka.pl
 
Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubuskie, gminy: Brody, Tuplice, Lubsko, 
Jasień, Lipinki Łużyckie, Trzebiel, Łęknica, Gubin
Liczba ludności objęta LSR: 98 010 
Powierzchnia objęta LSR: 2 155.00 km2

 
Cele lokalnej strategii rozwoju 

Działanie  na  rzecz  zrównoważonego  rozwoju 1. 
obszarów wiejskich
Aktywizowanie ludności wiejskiej i małych miast2. 
Realizacje  założeń  Lokalnej  Strategii  Rozwoju 3. 
(LSR) opracowanej przez LGD
Promocje obszarów wiejskich i ich zasobów4. 
Pozyskiwanie  partnerów  oraz  innych  źródeł 5. 
finansowania  działań  Stowarzyszenia  oraz 
przygotowywanie  i  realizacje  innych  projektów 
współfinansowanych  w  ramach  programów 
pomocowych  oraz  innych  środków  Unii 
Europejskiej
Promocje i organizacje wolontariatu.6. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska, rozwój przedsiębiorczości, promocja produktu 
lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 86. Archiwum LGD „Grupa Łużycka”.

Zdjęcie 87. Archiwum LGD „Grupa Łużycka”.



86 Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich

Forma prawna
Fundacja
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ 
Schemat II)

Adres siedziby
ul. Głogowska 1 
67-124 Nowe Miasteczko 
Telefon: +48 68 38 88 431 
Fax: +48 68 35 50  998 
Adres e-mail: biuro@wzogrzadalkowskie.pl 
Strona www: www.wzgorzadalkowskie.pl 
  
Osoby do kontaktu
Tadeusz Walkowiak, Prezes Zarządu - tel. +48 696 575 417, t.walkowiak@vp.pl 
Przemysław Maksymów, Wiceprezes Zarządu - +48 664 921 399, przemek@wzgorzadalkowskie.pl

Zasięg terytorialny LGD 
Województwo lubuskie, gminy: Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Kożuchów, Szprotawa, Brzeźnica, 
Niegosławice 
Województwo dolnośląskie, gminy: Polkowice, Gaworzyce, Radwanice, Grębocice, Żukowice, Jerzmanowa 
Liczba ludności objęta LSR: 81 609 
Powierzchnia objęta LSR: 1357.00 km2 
  
Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Zróżnicowane wykorzystanie i ochrona zasobów przyrodniczo-kulturowych

Znany i wypromowany obszar Wzgórz Dalkowskich1. 
Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej 2. 
Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w rozwoju regionu3. 
Zachowanie walorów przyrodniczych4. 

Cel ogólny: Markowe produkty i usługi ze Wzgórz Dalkowskich
Wysoki poziom małej przedsiębiorczości1. 
Wzmocnienie działalności pozarolniczej2. 
Rozwój oferty produktów ze Wzgórz Dalkowskich3. 

Cel ogólny:  Aktywne i zintegrowane środowisko lokalne i regionalne. 
Integracja obszaru LGD 1. 
Wzrost aktywności lokalnych środowisk 2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wykorzystanie 
odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego. 

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: dzieci, młodzież, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, emeryci 
i  renciści, osoby niepełnosprawne  i wykluczone społecznie, organizacje pozarządowe, samorządy  lokalne  ,  instytucje 
kościelne, związki wyznaniowe.



87Stowarzyszenie „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa 
Działania”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Młynarska 1
69-200 Sulęcin
Telefon/fax: +48 95 755 44 22
E-mail: rodzinnyraj@gmail.com 

Osoby do kontaktu
Agata Wdowiak, Wiceprezes - tel. +48 095 755 52 43 
wew.123, rodzinnyraj@gmail.com 
Natalia Szczepańska, Animator - tel. +48 95 755 52 43 wew. 
123, rodzinnyraj@gmail.com 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubuskie, gminy: Krzeszyce,  Lubniewice, 
Sulęcin, Torzym, Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, 
Santok, Łagów, Ośno Lubuskie.
Liczba ludności objęta LSR: 77 606 
Powierzchnia objęta LSR: 2 305.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 
pobudzanie aktywności lokalnej.   
Cele szczegółowe:

Poprawa estetyki miejscowości1. 
Zaspokajanie  potrzeb  społecznych  i  kulturowych 2. 
mieszkańców,  aktywizacja  organizacji 
pozarządowych 

Cel ogólny: Wzrost atrakcyjności turystycznej 
inwestycyjnej regionu. 
Cele szczegółowe:

Połączenie  obszaru  LGD  siecią  4  szlaków 1. 
turystycznych  („Szlak  Legend”,  „Szlak  dla 
Smakoszy”,  „Szlak  Przyrodniczo  –  Historyczny”, 
„Szlak Wodny świat”)
Wzrost atrakcyjności lokalnego rynku pracy 2. 

Cel ogólny: Promocja Krainy Szlaków Turystycznych. 
Cele szczegółowe:

Stworzenie jednolitego systemu identyfikacji LGD1. 
Wdrażanie projektów współpracy2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona 
dziedzictwa kulinarnego, rozwój przedsiębiorczości, poprawa 
infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Zdjęcie 88. Podczas „Jarmarku Smakosza”, organizowanego 
cyklicznie przez LGD Kraina Szlaków Turystycznych.  Fot. 

Archiwum LGD Kraina Szlaków Turystycznych.

Zdjęcie 89. Podczas „Jarmarku Smakosza”, organizowanego 
cyklicznie przez LGD Kraina Szlaków Turystycznych.  Fot. 

Archiwum LGD Kraina Szlaków Turystycznych.



88 Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Wałowa 1 
66-200 Świebodzin
Telefon: +48 68 475 46 23 
Fax: +48 68 475 46 23 
Adres e-mail: biuro@lgddzn.pl  
Strona www: www.lgddzn.pl

Osoby do kontaktu
Joanna Bagińska, Prezes - tel. +48 684754623, biuro@
lgddzn.pl 
Marzena Kropp, Dyrektor - tel. +48 684754623, biuro@
lgddzn.pl 

Zasięg terytorialny LGD 
Województwo lubuskie, gminy: Bledzew, Dobiegniew, 
Drezdenko, Lubrza, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, 
Skąpe, Skwierzyna. Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, 
Szczaniec, Świebodzin, Zwierzyn. 
Liczba ludności objęta LSR: 123 799 
Powierzchnia objęta LSR: 3090 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców 
na wsi.
Cele szczegółowe:

Rozwój  infrastruktury  i  poprawa  funkcjonowania 1. 
obiektów użyteczności publicznej
Wzrost poziomu aktywności mieszkańców2. 

Cel ogólny: Rozwój turystyki, rekreacji i sportu.
Cele szczegółowe:

Poprawa jakości bazy rekreacyjnej i sportowej oraz 1. 
zwiększenie atrakcyjności jej wykorzystania
Zagospodarowanie miejsc wypoczynku oraz rozwój 2. 
turystyki  

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: ochrona dziedzictwa kulturowego, 
wykorzystanie zasobów naturalnych, poprawa infrastruktury wiejskiej.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  młodzież,  kobiety,  rolnicy  i  leśnicy,  przedsiębiorcy,  emeryci 
i renciści. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne: Tytuł - Lubuskie – ukazujemy bogactwo turystycznie urozmaiconego regionu (LUBTUR). Partnerzy 
- Stowarzyszeniem Kraina Szlaków Turystycznych, LGD „Działaj z Nami”. Cel - Promocja północno-wschodniej części 
województwa lubuskiego, rozwój turystyki na tym terenie oraz zwiększenie atrakcyjności jej wykorzystania do 31 grudnia 
2013 roku.  Przedsięwzięcia - stworzenie pierwszej na tym terenie informacji turystycznej w postaci interaktywnej strony 
internetowej(www.lubtur.pl – Portal turystyczny północno-wschodniej części województwa lubuskiego), promocja bazy 
informacji turystycznej oparta o przemyślane działania marketingowe takie jak: udział w targach turystycznych, ogłoszenia 
w prasie i internecie oraz rozpowszechnianie materiałów promocyjnych oraz wytyczenie nowych szlaków turystycznych, 
prezentowanych na portalu internetowym i drukowanych publikacjach. Nowatorski charakter bazy informacji turystycznej 
polegał  będzie  na  zgromadzeniu  możliwie  największej  ilości  lokalnych  zasobów  (turystycznych,  przyrodniczych, 
historycznych  i  kulturowych)  istotnych  i  interesujących  z  punktu widzenia  turysty  (usługi  związane  z  hotelarstwem, 
agroturystyką, gastronomią i usługi przewodników turystycznych oraz informacje o imprezach cyklicznych). 

Lubuskie – ukazujemy bogactwo turystycznie urozmaiconego regionu.

Zdjęcie 90. Czyste jeziora. Archiwum LGD „Działaj z Nami”.

Zdjęcie 91. Wyjątkowe widowiska. Archiwum LGD „Działaj z 
Nami”.



89Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Lipowa 1 
66-003 Zabór
Telefon: +48 68 320 13 55 
Fax: +48 68 320 13 55 
Adres e-mail: lgd@miedzyodraabobrem.pl 
Strona www: wwwmiedzyodraabobrem.pl

Osoba do kontaktu
Zenon Obrał, Kierownik biura - tel. +48 68 320 13 55, 
z.obral@miedzyodraabobrem.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo lubuskie, gminy: Bobrowice, Bojadła, 
Dąbie, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, 
Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra.
Liczba ludności objęta LSR: 89 536 
Powierzchnia objęta LSR: 1783.80 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Pobudzenie aktywności mieszkańców – dotyczy 
konieczności aktywizacji społecznej i gospodarczej 
mieszkańców poprzez nabywanie wiedzy, umiejętności, 
wspieranie inicjatyw obywatelskich i biznesowych.
Cele szczegółowe:

Pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców1. 
Zwiększenie liczby i wyposażenia miejsc integracji społecznej mieszkańców2. 
Zwiększenie liczby zorganizowanych przedsięwzięć integracyjnych3. 
Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w różnego rodzaju inicjatywy obywatelskie4. 
Poszerzenie  oferty  edukacyjnej  umożliwiającej  podnoszenie  kompetencji  i  nabywanie  nowych  umiejętności 5. 
przez mieszkańców   

Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o własne zasoby – oznacza wspieranie 
przedsiębiorczości mieszkańców głównie w zakresie działalności powiązanej z turystyką z uwagi na duży potencjał 
rozwojowy tej dziedziny gospodarki lokalnej. 
Cele szczegółowe:

Zwiększenie liczby przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się do rozbudowywania oferty turystycznej 1. 
obszaru
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości lokalnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej2. 
Zwiększenie wykorzystania lokalnego potencjału w harmonii ze środowiskiem naturalnym  3. 

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa lubuskiego i wiejskiej specyfiki obszaru – podkreśla konieczność zachowania 
lokalnej tożsamości przez zachęcenie do kultywowania tradycji, wzmacnianie poczucia dumy z własnej kultury 
oraz wiejskiego charakteru otoczenia. 
Cele szczegółowe:

Zwiększenie liczby przedsięwzięć gospodarczych realizowanych w oparciu o tradycje lokalne1. 
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości lokalnej infrastruktury kulturalnej2. 
Poprawa estetyki wsi i zachowanie jej tradycyjnego charakteru3. 
Zwiększenie liczby przedsięwzięć kulturalnych związanych z tradycją lubuską4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 92. Stoisko LGD podczas Dozynek w Brodach, gm. 
Sulechów. Fot.  Archiwum LGD „Między Odrą a Bobrem”
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Województwo
łódzkie



91Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Wspólna 44 
98-275 Brzeźnio 
Telefon: +48 43 820 30 26 
Fax: +48 43 820 36 71 
Adres e-mail: sieradzka-eska@brzeznio.pl 
Strona www: www.e-ska.pl

Osoby do kontaktu
Agnieszka Spychalska - tel. 48 43 820 30 26 
Renata Marczak - tel. 48 43 820 30 26

Zasięg terytorialny LGD 
Województwo łódzkie, gminy: Brąszewice, Brzeźnio, 
Wróblew, Złoczew.
Liczba ludności objęta LSR: 24 700 
Powierzchnia objęta LSR: 466.00 km2

Cel lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Poprawa jakości życia z uwzględnieniem 
rozwoju kultury, rekreacji i turystyki na obszarze LGD.
Cele szczegółowe :

Wspieranie  przedsiębiorczości  i  powstawania 1. 
pozarolniczych miejsc pracy
Rozwój  obszarów  wiejskich  poprzez  tworzenie 2. 
miejsc rekreacji, wypoczynku oraz rozwój kultury 

Cel ogólny: Rozwój potencjału społecznego i aktywizacja 
mieszkańców LGD.
Cele szczegółowe: 

Promocja  i  upowszechnianie  wiedzy  o  obszarze 1. 
LGD 
Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  rozwój 
przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Zdjęcie 93. Przydworski Park w Inczewie. Fot. Archiwum LGD 
„Szlakiem Sieradzkiej E-ski”.

Zdjęcie 94. W miejscowości Braszewice. Fot. Archiwum LGD 
„Szlakiem Sieradzkiej E-ski”.



92 Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Stanisława Staszica 22
26-340 Drzewica
Adres do korespondencji
Telefon: +48 48 375 67 24
Fax: +48 48 375 67 24 
Adres e-mail: lgd@drzewica.pl 
Strona www: www.lgd-drzewica.pl

Osoby do kontaktu
Andrzej Krzyżanowski, Prezes - tel. +48 607 347 536, 
akdrzewica@interia.pl
Monika Kalużna, Kierownik biura - tel. +48 663 613 339, 
lgdkaluzna@gazeta.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo łódzkie, gmina Drzewica
Liczba ludności objęta LSR: 11 269 
Powierzchnia objęta LSR: 118.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Poprawa jakości życia z uwzględnieniem 
rozwoju dziedzin rekreacji, turystyki i kultury.
Cele szczegółowe:

1.  Rozwój  infrastruktury  rekreacyjnej,  turystycznej 
i kulturalnej

2.  Promocja obszaru LGD
3.  Rozwój  przedsiębiorczości  w  tym  różnicowanie 

w kierunku działalności nierolniczej
Cel ogólny: Rozwój potencjału społecznego i aktywizacja 
mieszkańców.
Cele szczegółowe:

1.  Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej

2.  Podnoszenie  wiedzy  i  umiejętności  mieszkańców 
w  tym  w  zakresie  pozyskiwania  zewnętrznego 
dofinansowania

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i  kulinarnego, 
wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia  i  ochrona 
środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie 
odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości, 
poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

„GMINA ADRENALINA” - LGD „Nad Drzewiczką” 
obszarem o wyróżniającej się kompleksowej ofercie 
sportów ekstremalnych, w tym wodnych.

Zdjęcie 95. Najnowocześniejszy w centralnej Polsce sztuczny tor do 
kajakarstwa górskiego w  Drzewicy .  Fot. Archiwum LGD „Nad 

Drzewiczką”.

Zdjęcie 96. Tor do kajakarstwa górskiego Drzewicy . Fot. 
Archiwum LGD „Nad Drzewiczką”.

 

Zdjęcie 97. Archiwum LGD „Nad Drzewiczką”.



93Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Wieluńska 11 
98-320 Osjaków 
Telefon: +48 43 842 35 22 
Fax: +48 43 842 35 22 
Adres e-mail: lgd@krainawarty.pl 
Strona www: www krainawarty.pl
 
Osoby do kontaktu 
Danuta Kuśnierczyk, Prezes Zarządu – e-mail: 
danutakusnierczyk@wp.pl
Agata Nowak, Kierownik biura – e-mail: agata.nowa@wp.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo łódzkie, gminy: Działoszyn,  Siemkowice, 
Rząśnia, Pajęczno, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, 
Kiełczygłów, Osjaków, Konopnica, Pątnów, Wierzchlas, 
Rusiec, Kluki, Szczerców. 
Liczba ludności objęta LSR: 88 020 
Powierzchnia objęta LSR: 1 435 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Rozwój  turystyki w oparciu o walory  rzeki Warty 1. 
oraz walory przyrodnicze i kulturowe obszaru
Ochrona  walorów  przyrodniczych  i  kulturowych, 2. 
edukacja ekologiczna
Budowa  kulturalnej  i  rekreacyjnej  oferty  Krainy 3. 
Wielkiego Łuku Warty

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i  kulinarnego, 
wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia  i  ochrona 
środowiska,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
gminy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, 
przedsiębiorcy. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Temat - „Co kraj to obyczaj”. Partnerzy 
-   LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, LGD „U Źródeł” 
oraz LGD „Razem Na Rzecz Rozwoju”. Cel - zachowanie 
i  promowanie  dziedzictwa  i  dorobku  kulturowego 
ukazującego obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe. Założenia 
– organizacja festiwali w dniach 8 lipca 2012 roku i 25 sierpnia 
2012  roku  oraz  konkursu.  Uczestnikiem  festiwalu,  może 
zostać  twórca  ludowy,  wykonawca  tradycyjnego  zawodu 
i rzemiosła, stowarzyszenie, zespół ludowy, czyli każdy kto 
jest  związany  z  promowaniem  dziedzictwa  kulturowego. 
W ramach tego wydarzenia, uczestnicy festiwalu będą mogli 
zaprezentować  swój  dorobek:  przedstawiać  będą  scenki 
rodzajowe z towarzyszącymi przyśpiewkami adekwatnymi do zakładanej tematyki danej edycji. Festiwalowi towarzyszyć 
będzie wystawa twórców ludowych oraz degustacja potraw tradycyjnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich 
czy stowarzyszenia. Zainteresowani uczestnictwem mogą wypełnić wstępną deklarację uczestnictwa i przesłanie bądź 
dostarczenie jej do siedziby LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty. Planowane jest powtórzenie festiwalu w trzech edycjach 
w latach 2012-2013.

Zdjęcie 98. Płaskodenka w Przywozie. Archiwum LGD „Kraina 
Wielkiego Łuku Warty”.

Zdjęcie 99. Źródło Świętego Floriana. Archiwum LGD „Kraina 
Wielkiego Łuku Warty”.

Zdjęcie 100. Archiwum LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.



94 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
Kurzeszyn 5 
96-200 Rawa Mazowiecka 
Telefon: +48 46 814 50 18, +48 665 555 343 
Fax: +48 46 814 50 18 
Adres e-mail: biuro@krainarawki.eu 
Strona www: www.krainarawki.eu

Osoba do kontaktu
Agnieszka Mrówczyńska, Dyrektor biura - tel. +48 665 555 
343, +48 46 814 50 18, biuro@krainarawki.eu
Paulina Mozga, Pracownik ds. koordynowania projektów – 
tel. +48 46 814 50 18, biuro@krainarawki.eu

Zasięg terytorialny LGD
Województwo łódzkie, gminy: Biała Rawska, Cielądz, 
Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice.
Liczba ludności objęta LSR: 35 061 
Powierzchnia objęta LSR: 718.56 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców.
Cel szczegółowy: 

Rozwój życia społeczno-kulturalnego1. 
Cel ogólny: Rozwój małej przedsiębiorczości, tworzenie 
pozarolniczych miejsc pracy oraz wsparcie tworzenia 
grup producenckich.
Cel szczegółowy: 

Zwiększenie  aktywności mieszkańców w kierunku 1. 
podejmowania  i  rozwijania  działalności 
gospodarczej

Cel ogólny: Wykorzystanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego dla 
podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru.
Cele szczegółowe:

Promocja regionu1. 
Budowa  infrastruktury  rekreacyjnej,  turystycznej 2. 
i sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu
Zachowanie tożsamości społeczności lokalnej3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych,  rozwój przedsiębiorczości.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  mieszkańcy  obszaru  realizacji  LSR,  młodzież,  turyści, 
przedsiębiorcy z obszaru realizacji LSR.
Projekty współpracy
Międzyregionalne: 1. Tytuł - „Podniesienie Atrakcyjności Turystycznej Obszarów Stowarzyszeń” (PATOS). Partnerzy 
–  LGD  „Kraina  Rawki”,  LGD  „Gniazdo”. Cel -  Podniesienie  atrakcyjności  turystycznej  obszarów  partnerów  oraz 
zwiększenie wykorzystania  lokalnych  zasobów  ludzkich,  przyrodniczych  i  turystycznych.  2. Tytuł  -  „Dziedzictwo  - 
Naszą  Atrakcją”. Partnerzy - LGD „Białe Ługi”, LGD „Gryflandia”, LGD „Kraina Rawki”, LGD „Owocowy Szlak”, 
LGD „Nasza Suwalszczyzna”, LGD „Sejneńszczyzna”, LGD „Region Włoszczowski”. Cele - podniesienie atrakcyjności 
obszaru LGD poprzez promocję dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych, zaangażowanie społeczności lokalnej 
do  odtworzenia  i  zachowania  dziedzictwa  kulturowego  poprzez  zaangażowanie młodzieży. Przedsięwzięcia -  udział 
w sześciu  imprezach  targowych, wydanie folderu  turystycznego, spotkania z  twórcami  lokalnymi  i przedstawicielami 
branży  turystycznej,  utworzenie  Młodzieżowej  Akademii  Dziedzictwa  Kulturowego  „MADZIK”,  w  ramach  której 
zorganizowano  konkurs  „MADZIK”  (przedstawienie  dziedzictwa  kulturowego  i  tradycji  regionu  oraz wypracowanie 
łańcucha powiązań dorobku wszystkich regionów projektu).

Zdjęcie 101. Kolej Wąskotorowa Rogów-Rawa-Biała. Fundacja 
Polskich Kolei Wąskotorowych.

Zdjęcie 102. Obóz naukowy pt. Korzenie w Międzywodziu - zajęcia 
z bibułkarstwa. LGD „Kraina Rawki”.



95Lokalna Grupa Działania Tradycja, Kultura, Rozwój

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
ul. Kitowicza 4 
97-220 Rzeczyca
Adres do korespondencji
ul. Kitowicza 4 
97-220 Rzeczyca
Telefon: +48 44 710 17 11 
Fax: +48 44 710 17 11 
Adres e-mail: biuro@lgd-tkr.pl 
Strona www: www.lgd-tkr.pl

Osoby do kontaktu 
Jan Kuśmierek, Prezes - tel.+48 44 710 17 11
Beata Piekarska, Kierownik biura - tel. +48 44 710 171 11, 
biuro@lgd-tkr.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo łódzkie, gminy: Rzeczyca, Czerniewice, 
Żelechlinek, Poświętne
Liczba ludności objęta LSR: 17 153 
Powierzchnia objęta LSR: 468.73 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Ożywienie gospodarcze lokalnych społeczności1. 
Zachowania  i  kultywowanie  tradycji  regionalnej 2. 
oraz rozwijanie kultury lokalnej 
Zwiększanie aktywności mieszkańców obszaru3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i  kulinarnego, 
wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia  i  ochrona 
środowiska-edukacja,  wsparcie  nowych  technologii, 
wzmocnienie  infrastruktury  społecznej,  wsparcie 
lokalnych  inicjatyw oraz  lokalnych  liderów, wykorzystanie 
odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości, 
poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego, edukacja.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
kobiety, mężczyźni, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, 
rolnicy  i  ich  domownicy,  turyści,  kobiety,  mężczyźni, 
uczniowie, młodzież, lokalni liderzy.

Zdjęcie 105. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna na obszarze 
LGD. Fot. Archiwum LGD TKR.

Zdjęcie 104. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna na obszarze 
LGD. Fot. Archiwum LGD TKR.

Zdjęcie 103. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna na obszarze 
LGD. Fot. Archiwum LGD TKR.



96 Stowarzyszenie LGD ,,Ziemia Wieluńska’’

Forma prawna 
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Długa 31 
98-300 Ruda  
Telefon: +48 43 886 06 99, +48 782 782 030 
Adres e-mail: biuro@ziemiawielunska.pl, d.smolnik@
ziemiawielunska.pl 
Strona www: www.ziemiawielunska.pl

Osoby do kontaktu
Mirosława Dereniowska, Prezes LGD - tel. 
+48 511 565 268, mdereniowska1@gmail.com
Dominika Smolnik, Kierownik biura - tel. +48 43 886 06 
99,  +48 782 782 030

Zasięg terytorialny LGD
Województwo łódzkie, gminy: Wieluń, Biała, Skomlin, 
Czarnożyły, Ostrówek, Mokrsko.
Liczba ludności objęta LSR: 32 388 
Powierzchnia objęta LSR: 491.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców 
Lokalnej Grupy Działania przy wykorzystaniu walorów 
przyrodniczych, kulturowych oraz wiedzy i umiejętności 
mieszkańców.
Cele szczegółowe:

Rozwój infrastruktury społecznej i kulturalnej1. 
Zachowanie kultury i dziedzictwa2. 
Rozwój  turystyki  na  obszarze  z  poszanowaniem 3. 
zasad  zrównoważonego  rozwoju  oraz  w  oparciu 
przewagi konkurencyjnej regionu

Cel ogólny: Wzmocnienie kapitału ludzkiego i aktywizacja 
mieszkańców LGD.
Cele szczegółowe:

Rozwój  przedsiębiorczości  –  aktywizacja 1. 
gospodarcza mieszkańców
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju 2. 
społeczności lokalnej

Obszary  tematyczne  na  których  koncentrują  się 
przedsięwzięcia  zawarte  w  LSR: tworzenie i rozwój 
gospodarstw agroturystycznych i turystyki wiejskiej, 
promocje szlaków turystycznych, rozwój infrastruktury 
społecznej i kulturalnej oraz zachowanie kultury i ochrona 
dziedzictwa kulturowego, aktywizacja gospodarcza 
mieszkańców, wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz 
rozwoju społeczności lokalnych, wykorzystanie zasobów 
naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie 
nowych technologii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa 
infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: dzieci 
i młodzież, kobiety, przedsiębiorcy i rolnicy, osoby starsze, 
małe organizacje społeczne.

Współpracujemy z wieloma organizacjami kulturalnymi,  instytucjami,  artystami, rękodzielnikami oraz  liderami 
społecznymi. Organizujemy duże plenerowe wydarzenia artystyczne, warsztaty rękodzielnicze oraz zwiększamy dostęp 
mieszkańców  do sztuki.

Zdjęcie 107. Sculpture workshops in in LAG area. From the 
archive of LGD Ziemia wieluńska.

Zdjęcie 106. Cottage in Ostrówek. From the archive of LGD Ziemia 
wieluńska.

Zdjęcie 108. Glass painting. From the archive of LGD Ziemia 
wieluńska. 



97Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)
Adres siedziby
ul. T. Kościuszki 9/11 
98-290 Warta 
woj. łódzkie
Telefon: +48 43 829 48 79 
Fax: +48 43 829 48 79 
Adres e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl, lgd@przymierzejeziorsko.pl 
Strona www: www.przymierzejeziorsko.pl

Osoba do kontaktu
Aurelia Łuczak, Dyrektor Biura - tel. +48 43 829 48 79, lgd-
przymierzejeziorsko@wp.pl,

Zasięg terytorialny LGD
Województwo łódzkie, gminy: Warta, Pęczniew, Sieradz, Burzenin.
Województwo wielkopolskie, gmina: Dobra.
Liczba ludności objęta LSR: 38 920 
Powierzchnia objęta LSR: 813.66 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystki poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych. 
Cele szczegółowe:

1.  Wsparcie i rozwój gospodarstw agroturystycznych
2.  Wsparcie przedsiębiorców i organizacji tworzących i promujących produkt  turystyczny
3.  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej (np. trasy rowerowe, trasy kajakowe, trasy konne itp.)
4.  Wsparcie podmiotów kultywujących historie i tradycje obszaru LGD

Cel ogólny: Wzrost jakości życia mieszkańców. 
Cele szczegółowe:

Poprawa stanu infrastruktury związanej z jakością życia mieszkańców1. 
Edukacja i wymiana doświadczeń związana z jakością życia na obszarach wiejskich2. 
Różnicowanie dochodów i rozwój sektora usług na obszarze działania LGD3. 

Cel ogólny: Podnoszenie świadomości oraz wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na zachowanie posiadanych 
zasobów przyrodniczych. 
Cele szczegółowe:

Edukacja jako element budowania postaw proekologicznych1. 
Promowanie  posiadanych  walorów  przyrodniczych  oraz  edukacja  w  zakresie  wykorzystania  posiadanych 2. 
zasobów przyrodniczych
Wspieranie rozwoju ekologicznych źródeł pozyskania energii3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, ochrona 
dziedzictwa kulinarnego, ekologia i ochrona środowiska, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  młodzież,  kobiety,  rolnicy  i  leśnicy,  przedsiębiorcy,  emeryci 
i renciści, osoby niepełnosprawne. 
Projekty współpracy
Międzynarodowy:  1. Temat - SPOTKANIE Z NATURĄ 2010. Partnerzy - LGD7 – Kraina Nocy i Dni, LGD „Przymierze 
Jeziorsko”, LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal (Niemcy) oraz LAG Hunsruck (Niemcy). Cel - edukacja ekologiczna i integracja 
młodzieży  z  Polski  (grupa  30  osób)  oraz młodzieży  z Niemiec  (grupa  15  osób)    poprzez wydarzenia  sportowo-kulturalno-
rekreacyjne, kształtowanie świadomości ekologicznej, wpajanie zasad racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz  
ukazanie ich znaczenia   dla zdrowia i życia człowieka i korzyści płynących ze stosowania różnego rodzaju form aktywnego 
wypoczynku  na  łonie  natury. Przedsięwzięcie -  rajdy,  przejścia  przez  szlaki  edukacyjne  i  innych  działania  (Leśna  Ścieżka 
Edukacyjna Winiary, zajęcia sportowo-rekreacyjne w Gospodarstwie Agroturystycznym Karczma Kaliska w Szadku, Rajd pieszy 
oraz rowerowy wokół zbiornika Jeziorsko). Młodzież z terenu LGD nawiązała współpracę  z młodzieżą z innych regionów Polski 
oraz z Niemiec, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem nt. ochrony posiadanych walorów przyrodniczych. 2. Temat - „Młodzież 
z upośledzeniem i młodzież bez upośledzenia bada wspólnie energię przyszłości”. Partnerzy - „LGD – Przymierze Jeziorsko”, 
LAG Saale Holzland (Niemcy), LAG Hunsruck (Niemcy), LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal (Nniemcy). Cel - Budowanie 
postaw proekologicznych wśród młodzieży i podnoszenie świadomości młodych ludzi poprzez promowanie odnawialnych źródeł 
energii. Przedsięwzięcia – budowa kolektora słonecznego, zwiedzanie elektrowni cieplnej oraz kopalni węgla brunatnego, udział 
w Krajowych Targach Ogrodniczych „Bundesgartenschau 2011” w Koblencji, jako podsumowanie projektu.

Zdjęcie 109. Archiwum LGD „Przymierze 
Jeziorsko”.



98 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Gniazdo”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Konstytucji 3 Maja 6 pok.04,05 
96-100 Skierniewice 
Telefon: +48  46 834 59 39 
Tel./fax.: +48 46 831 62 40   
woj. łódzkie 
Adres e-mail: lgd@lgdgniazdo.pl 
Strona www: www.lgdgniazdo.pl

Osoby do kontaktu: 
Zbigniew Wieczorek, Prezes Zarządu - tel. +48 46 831 62 
40, lgd@lgdgniazdo.pl
Dariusz Juraś, Kierownik biura LGD - tel. +48 46 831 62 
40, lgd@lgdgniazdo.pl
 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo łódzkie, gminy: Głuchów, Godzianów, 
Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Słupia, Skierniewice, Nieborów, Chąśno, Łowicz, Kiernozia, 
Kocierzew Południowy, Zduny.
Województwo dolnośląskie, gmina: Skierniewice.
Liczba ludności objęta LSR: 65 589 
Powierzchnia objęta LSR: 1 165 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Aktywizacja społeczności lokalnych.
Cele szczegółowe:

Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców 1. 
Zwiększenie liczby i wyposażenia obiektów służących integracji społecznej mieszkańców2. 
Zwiększenie liczby organizowanych przedsięwzięć integracyjnych3. 
Stałe  podnoszenie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności4. 

Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o własne zasoby.
Cele szczegółowe:

Zwiększenie liczby przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się do rozbudowywania oferty turystycznej 1. 
obszaru
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości  lokalnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej2. 
Zwiększenie wykorzystania lokalnego potencjału w harmonii ze środowiskiem naturalnym3. 

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszaru.
Cele szczegółowe:

Zwiększenie liczby przedsięwzięć gospodarczych realizowanych w oparciu o tradycję lokalną1. 
Zwiększenie dostępności i rozwój lokalnej infrastruktury kulturalnej2. 
Poprawa estetyki wsi z zachowaniem jej tradycyjnego charakteru3. 
Zwiększenie liczby przedsięwzięć kulturalnych związanych z kultywowaniem tradycji lokalnych4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wykorzystanie 
odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  integracja  i  aktywizacja 
w zakresie sportu, kultury i rekreacji, upowszechnienie dostępu do internetu.

Projekty współpracy
Międzynarodowy: Tytuł - Kulturalne smaki Partnerstwa. Partnerzy – LGD Gniazdo, LGD z regionu Molet (Litwa).   
Przedsięwzięcia –  trzytygodniowe warsztaty z zakresu: przygotowywania polskich  i  litewskich potraw regionalnych, 
wikliniarstwa,  garncarstwa,  bibułkarstwa,  wokalno-taneczne  i  fotografii,  publikacja  dokumentująca  projekt  oraz 
organizacja imprez podsumowujących projekt.

Zdjęcie 110. Żniwa Staropolskie 2010. Archiwum LGD „Gniazdo”.



99Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Między Wartą a Nerem”14

Forma prawna: 
Stowarzyszenie

Adres siedziby:
ul. Orzechowa 6 
99-210 Uniejów 
Adres do korespondencji:
ul. Szkolna 1 
99-140 Świnice Warckie
Telefon: +48632881063 
Fax: +48632881174 
Adres e-mail: lgd.swu@wp.pl 
Strona www: www.swinicewarckie.pl

Osoby do kontaktu: 
Tadeusz Bednarek – Wiceprezes, tel. +48632881021, urzadswinice.w@wp.pl 
Urszula Łukasik - Kierownik Biura, tel. +48632888192, lgd.swu@wp.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo łódzkie, gminy: Świnice Warckie, Uniejów
Liczba ludności objęta LSR: 11 406 
Powierzchnia objęta LSR: 222.96 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa życia jakości mieszkańców. 
Cele szczegółowe:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej1. 
Poprawa jakości środowiska poprzez wykorzystanie alternatywnych i odnawialnych źródeł energii2. 
Podniesienie kwalifikacji i wiedzy mieszkańców3. 

Cel ogólny: Rozwój turystyki i rekreacji z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i kulturowych.
Cele szczegółowe:

Tworzenie i modernizacja bazy do obsługi ruchu turystycznego i rekreacji1. 
Wsparcie i promocja produktów lokalnych2. 
Budowa, odbudowa i oznakowanie małej infrastruktury turystycznej3. 

Cel ogólny: Aktywizacja społeczności lokalnej.
Cele szczegółowe:

Stworzenie warunków dla zwiększenia integracji i aktywności lokalnych społeczności1. 
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

14 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



100 Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”

Forma prawna
Fundacja
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Ozorkowska 3 
95-045 Parzęczew 
Telefon: +48 235 33 96 lub 97, kom. +48 664 450 260 
Fax: +48 42 299 79 10 
Adres e-mail: fundacja_prym@parzeczew.pl 
Strona www: www.fundacjaprym.pl

Osoba do kontaktu
Jolanta Pęgowska, Prezes Zarządu – tel. +48 42 299 79 09, 
fundacja_prym@parzeczew.p

Zasięg terytorialny LGD
Województwo łódzkie, gminy: Dalików, Łęczyca, 
Parzęczew, Wartkowice, Zgierz.
Liczba ludności objęta LSR: 35 209 
Powierzchnia objęta LSR: 707.44 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel główny: Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu 
o uwarunkowania przyrodnicze i dziedzictwo 
kulturowe. 
Cele szczegółowe

Rozwój ekoturystyki 1. 
Rozwój turystyki kwalifikowanej2. 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego3. 
Działania  marketingowe  dla  obszaru  LGD 4. 
(Centrum  Informacji  Turystycznej,  Punkty 
Informacji Turystycznej,  system  promocji  działań 
kulturalnych,  efektywna  promocja  twórczości, 
tworzenie  ponad  lokalnych  form  działalności 
kulturalnej, akcje promocyjne)

Cel główny: Zrównoważony rozwój na terenie LGD. 
Cele szczegółowe

Rozwój infrastruktury społecznej 1. 
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska2. 
Podniesienie  dostępności  komunikacji 3. 
elektronicznej 
Podniesienie  dostępności  komunikacji 4. 
transportowej
Poprawa konkurencyjności obszaru  i prowadzenia 5. 
działalności gospodarczej

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i  kulinarnego, 
wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia  i  ochrona 
środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie 
odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości, 
poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 111. Zabudowania w Sycówce. Archiwum LGD „PRYM”. 

Zdjęcie 112. Kuźnia w Dzierżąznej. Archiwum LGD „PRYM”.  



101Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Batorego 31/lok.106 
98-100 Łask
Telefon: +48 43 676 21 30 
Fax: +48 43 676 21 30 
Adres e-mail: lgd@dolinagrabi.pl 
Strona www: www.dolinagrabi.pl

Osoby do kontaktu
Anna Doliwa, Prezes - tel. +48 43 6762130, prezes@
dolinagrabi.pl
Agnieszka Ciebiada, Specjalista ds. Promocji - tel. +48 
43 676 21 30, a.ciebiada@dolinagrabi.pl 
Justyna Tarka, Pracownik biurowy - tel. +48 43 676 21 30, 
j.tarka@dolinagrabi.pl   
Katarzyna Kolasa, Pracownik biurowy - tel. +48 43 676 21 
30, k kolasa@dolinagrabi.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo łódzkie, gminy: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady, Zelów.
Liczba ludności objęta LSR: 82 320 
Powierzchnia objęta LSR: 1 094.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Rozwój i różnicowanie lokalnej działalności gospodarczej. 1. 
Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez stwarzanie warunków do integrowania oraz rozbudzania aktywności 2. 
i zaradności osobistej mieszkańców 
Wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych dla rozwoju obszaru LGD 3. 
Rozwój i wzmocnienie funkcji turystyczno – rekreacyjnej obszaru LGD 4. 
Rozwój efektywnych działań promocyjno - marketingowych 5. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł -  WZLOT  -  Wirtualne  Zwiedzanie  Lokalnych  Obszarów  Turystycznych.  Partnerzy - 
Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania  „Dolina  Stobrawy”,  Lokalna Grupa Działania  „Dolina  rzeki Grabi”,  LGD 
Korzenna, Nyskie Księstwo  Jezior  i Gór,  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Beskid Gorlicki”. Cel - Wzrost 
wykorzystania  turystycznych, przyrodniczych, kulturowych zasobów obszarów wszystkich LGD w kierunku  rozwoju 
ruchu turystycznego.   Przedsięwzięcia - Wykonanie wspólnego wirtualnego zwiedzania obszarów LGD, Wyprodukowanie 
albumu  prezentującego  kompleksowy  produkt  turystyczny  Partnerów,  Promocja  i  koordynacja  projektu,  spotkania 
informacyjno-konsultacyjne w poszczególnych województwach. Czas realizacji - marzec 2012 - luty 2013.

„Dolina rzeki Grabi - rzeka możliwości”

Zdjęcie 113. Okolice Baryczy. Archiwum LGD „Dolina rzeki 
Grabi”.



102 Lokalna Grupa Działania „Podkowa”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
Czechy 142 
98-220 Zduńska Wola
Telefon: +48 51 905 72 50 
Fax: +48 43 823 27 50 
Adres e-mail: lgdpodkowa@gmail.com 
Strona www: www.podkowa.zdwola.com.pl

Osoba do kontaktu
Paulina Stańczyk, Koordynator biura - tel. +48 51 905 72 
50, lgdpodkowa@gmail.com

Zasięg terytorialny LGD
Województwo łódzkie, gminy: Zduńska Wola, Zapolice.
Liczba ludności objęta LSR: 16 125 
Powierzchnia objęta LSR: 193.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru 
działania LGD z uwzględnieniem ochrony oraz promocji 
środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno–kulturowych.
Cele szczegółowe:

Rozwój usług turystycznych, powstawanie miejsc pracy w sektorze turystyki i tworzenie partnerstw na rzecz 1. 
rozwoju turystyki
Rozwój przedsiębiorczości, w tym różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej2. 
Rozwój infrastruktury społecznej i kulturalnej3. 
Popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych4. 

Cel ogólny: Wzmocnienie kapitału i aktywizacja mieszkańców LGD, w tym w zakresie innowacyjnych rozwiązań, 
konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości.
Cele szczegółowe:

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.1. 
 Budowanie silnych kadr samorządowych.2. 
Podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców, w tym w zakresie źródeł energii odnawialnej.3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia  i ochrona środowiska, 
wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiebiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 114. Archiwum LGD  „Podkowa”.



103Stowarzyszenie Dolina Pilicy

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Św. Antoniego 55 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Telefon: +48 44 710 15 52, +48 667 449 044 
Fax: +48 44 710 15 52 
Adres e-mail: dolinapilicy@onet.eu 
Strona www: www.dolinapilicy.pl

Osoba do kontaktu
Monika Moskal, Pracownik ds. informacyjno-biurowych - 
tel. +48 44 710 15 52, dolinapilicy@onet.eu

Zasięg terytorialny LGD
Województwo łódzkie, gminy: Aleksandrów, Inowłódz, 
Lubochnia, Mniszków, Opoczno, Przedbórz, Sławno, 
Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz.
Liczba ludności objęta LSR: 82 189  
Powierzchnia objęta LSR: 1 472 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie 
zasobów przyrodniczo – krajobrazowych oraz 
dziedzictwa kulturowego jako podstawy poprawy jakości 
życia mieszkańców.
Cele szczegółowe:

1. Rozwój usług turystycznych i rekreacyjnych
2.  Wspieranie  dziedzictwa    historyczno  - 
kulturowego oraz twórczości artystycznej.
3. Promocja regionu. 

Cel ogólny: Ochrona środowiska oraz wspieranie inicjatyw 
ekologicznych podstawą do zachowania i poprawy stanu 
posiadanych zasobów.
Cele szczegółowe:

1.  Edukacja  jako  element  budowania  postaw 
proekologicznych.
2. Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój sfery społeczno- gospodarczej. 
Cele szczegółowe:

1. Działalność szkoleniowa i doradcza 
2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
3. Wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej.
4. Zwiększenie integracji lokalnej społeczności. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  historyczno-kulturowego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia  i  ochrona  środowiska, 
odnawialne źródła energii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: mieszkańcy terenów wiejskich LGD. 
Projekty współpracy
Międzyregionalne: Temat - „Lokalny Atrakcyjny Szlak” (akronim LAS). Partnerzy – LGD Dolina Pilicy, Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” oraz Stowarzyszenie LGD BUD-UJ Razem. Cel -  rozwój turystyki, 
w tym turystyki konnej, okolic Doliny Pilicy. Przedsięwzięcia - wyznaczeniu i oznakowaniu łączników do Wojewódzkiego 
Szlaku Konnego. W założeniu nowe odcinki szlaku łączące obecne tu, bądź planowane gospodarstwa agroturystyczne, 
obiekty  gastronomiczne,  hotelarskie  powinny  stać  się  swoistym  „kołem  zamachowym”  rozwoju  przedsiębiorczości 
związanej z infrastrukturą turystyczną, co niewątpliwie zwiększyłoby ofertę regionu, budując jego turystyczną markę. 
Pozwoliłoby  to  na  pełniejsze  wykorzystanie  przyrodniczo-krajobrazowego,  historycznego  i  kulturowego  potencjału 
w rozwoju gospodarczym Doliny Pilicy.

Zdjęcie 115. Archiwum LGD „Dolina Pilicy”.



104 Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
Osiedle Niewiadów 43 
97-225 Ujazd 
Telefon: + 48 516963993 
Adres e-mail: biuro@buduj.eu 
Strona www: www.buduj.eu

Osoby do kontaktu
Justyna Walas, Specjalista ds. Informacji i Promocji - tel. 
+48 516963991,  j.walas@buduj.eu
Mariusz Szklarek, Koordynator  biura - tel. +48 517529539,  
szklarek@buduj.eu

Zasięg terytorialny LGD
Województwo łódzkie, gminy: Bełchatów, Będków, 
Budziszewice, Czarnocin, Grabica, Gomunice, Gorzkowice, 
Kamieńsk, Ksawerów, Moszczenica, Pabianice, Rozprza, 
Rzgów, Tuszyn, Ujazd, Wola Krzysztoporska.
Liczba ludności objęta LSR: 123 620   
Powierzchnia objęta LSR: 1 568 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia z uwzględnieniem rozwoju turystyki, rekreacji i kultury na obszarze LGD. 
Cele szczegółowe: 

Podnoszenie jakości i promowanie produktów i usług w tym produktów i rzemiosła tradycyjnego1. 
Wspieranie przedsiębiorczości i powstawania pozarolniczych miejsc pracy2. 
Rozwój obszarów wiejskich poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku oraz rozwój kultury3. 
Wykreowanie koncepcji szlaków pieszych, rowerowych i konnych na obszarze LGD4. 

Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców LGD i wzmocnienie kapitału społecznego.
Cele szczegółowe: 

1.    Rozwój potencjału społecznego poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji mieszkańców LGD
2.    Tworzenie dostępu do informacji z wykorzystaniem nowych technologii
3.    Promocja i upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD
4.    Tworzenie nowych miejsc pracy/ produktów/ usług z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  wsparcie 
nowych technologii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Propozycje zakresów projektów współpracy - produkty tradycyjne, regionalne, portale informacyjne upowszechnienie 
dostępu  do  informacji  z  wykorzystywaniem  nowych  technologie,  innowacje,  energia  odnawialna  oraz  ekologia, 
wydarzenia z I oraz II Wojny Światowej, turystyka i rekreacja, edukacja.

Zdjęcie 116. Zdjęcie z imprezy BUD-UJ z nami poczucie integracji 
w Noc Świętojańską. Archiwum LGD „BUD-UJ”.



105Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Poddębice i  
Zadzim – Kraina bez barier”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
ul. Łódzka 17/21 
99-200 Poddębice  
Telefon: + 48 883 752 301, +48 883 751 302 
Fax: +48 43 678 39 95 
Adres e-mail: lgd-krainabezbarier@wp.pl 
Strona www: www.lgd krainabezbarier.eu

Osoby do kontaktu 
Barbara Jesionowska, Prezes Zarządu - tel. +48 608 393 
064, barbaramj@wp.pl 
Kinga Maj-Wysokińska, specjalista ds. administracyjno–
promocyjnych -  tel. +48 883 752 301, lgd-krainabezbarier@
wp.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo łódzkie, gminy: Poddębice, Zadzim. 
Liczba ludności objęta LSR: 21 336 
Powierzchnia objęta LSR: 369 km2 

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej.
Cele szczegółowe:

Zwiększenie integracji lokalnych społeczności1. 
Wspieranie  inicjatyw  kulturalnych  i  edukacyjnych  szansą  rozwoju  społeczności  lokalnej  osób 2. 
niepełnosprawnych)

Cel ogólny: Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych.
Cele szczegółowe:

Podniesienie atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturowej obszaru objętego LSR1. 
Promocja obszaru objętego LSR2. 

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym LSR.
Cel szczegółowy: 

Wzrost  podejmowanych  inicjatyw w kierunku  rozwoju przedsiębiorczości  oraz podejmowania dodatkowych 1. 
źródeł dochodów na terenach wiejskich

 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury, promocja 
produktu lokalnego. 

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 117. Zdjęcie z imprezy „Smaki Ziemi Łódzkiej”. Archiwum 
LGD „Kraina bez Barier”.



106 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej 
„Mroga” 

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu 
Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. 11 Listopada 65 
95-040 Koluszki 
Adres do korespondencji
11 Listopada 65/311 
95-040 Koluszki
Telefon: +48 44 714 58 32 
Fax: +48 44 714 58 32 
Adres e-mail: stowarzyszenie mroga@wp.pl 
Strona www: www.mroga.pl

Osoba do kontaktu
Piotr Nowacki, Dyrektor biura - tel. + 48 44 714 58 32, stowarzyszenie.mroga@wp.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo łódzkie, gminy: Koluszki, Brzeziny, Jeżów, Rogów, Dmosin.
Liczba ludności objęta LSR: 41 361 
Powierzchnia objęta LSR: 495.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia na terenie LGD MROGA.
Cele szczegółowe:

Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej1. 
Rozwijanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców na terenie LGD2. 
Rozwój życia społeczno-kulturalnego i zachowanie tradycji regionu3. 

Cel ogólny: Rozwój turystyki wiejskiej przy wykorzystaniu posiadanych zasobów.
Cele szczegółowe:

Rozwój  bazy  turystycznej  (w  tym  szlaki  turystyczne  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą,  obiekty    1. 
infrastruktury turystycznej, baza noclegowa i gastronomiczna)

Rozwój usług turystycznych 2. 
Kreowanie i promocja produktów turystycznych3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne: Tytuł - „1914 - 1918: Wspomnienie Dróg Do Europy”. Partnerzy - Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, LGD Pays de Verdun (Francja). Cele - wsparcie rozwoju turystyki 
wykorzystującej posiadane zasoby historyczne, kulturowe oraz przyrodnicze poprzez  poprzez budowę wirtualnego 
muzeum - portalu interentowego przedstawającego życie ludzi na terenach dotkniętych bitwami piewszej wojny 
światowej, poprzez utworzenie i budowę portalu internetowego pn. „1914 - 1918: Wspomnienie dróg do Europy” jako 
wirtualne muzemu dotyczące wydarzeń I Wojny Światowej. 
Międzyregionalne: Temat - „Lokalny Atrakcyjny Szlak” (akronim LAS). Partnerzy – LGD Dolina Pilicy, Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” oraz Stowarzyszenie LGD BUD-UJ Razem. Cel -  rozwój turystyki, 
w tym turystyki konnej, okolic Doliny Pilicy. Przedsięwzięcia - wyznaczeniu i oznakowaniu łączników do Wojewódzkiego 
Szlaku Konnego. W założeniu nowe odcinki szlaku łączące obecne tu, bądź planowane gospodarstwa agroturystyczne, 
obiekty  gastronomiczne,  hotelarskie  powinny  stać  się  swoistym  „kołem  zamachowym”  rozwoju  przedsiębiorczości 
związanej z infrastrukturą turystyczną, co niewątpliwie zwiększyłoby ofertę regionu, budując jego turystyczną markę. 
Pozwoliłoby  to  na  pełniejsze  wykorzystanie  przyrodniczo-krajobrazowego,  historycznego  i  kulturowego  potencjału 
w rozwoju gospodarczym Doliny Pilicy.



107Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”15

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby
Tadeusza Kościuszki 31 
95-010 Stryków 
Adres do korespondencji
Plac Łukasińskiego 4 
95-010 Stryków
Telefon: +48 42 719 90 64 
Fax: +48427199126 
Adres e-mail: biuro@polcentrum.pl 
Strona www: www.polcentrum.pl

Osoby do kontaktu: 
Dariusz Szpakowski, Prezes - tel. +48427199126, biuro@polcentrum.pl 
Aneta Królikowska, Kierownik biura - tel. +48427199126, biuro@polcentrum.pl 

Zasięg terytorialny LGD 
Województwo łódzkie, gminy: Domaniewice, Głowno, Ozorków, Piątek, Stryków.
Liczba ludności objęta LSR: 49 635 
Powierzchnia objęta LSR: 577.72 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel główny: Funkcjonowanie na obszarze działania LGD „POLCENTRUM” aktywnej społeczności lokalnej 
o różnorodnych i stabilnych źródłach dochodów.
Cele szczegółowe:

Podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru działania LGD „POLCENTRUM”1. 
Zwiększenie stopnia wykorzystania wiedzy i podniesienie kompetencji mieszkańców obszaru    działania LGD 2. 
„POLCENTRUM”
Zwiększenie  atrakcyjności  inwestycyjnej,  przyrodniczej  i  turystycznej  i  kulturalnej  obszaru  działania  LGD 3. 
„POLCENTRUM”
Zwiększenie spójności społeczno-ekonomicznej obszaru działania LGD „POLCENTRUM”4. 
Wykorzystanie potencjału dróg krajowych i autostrad jako stymulatora rozwoju obszaru działania LGD5. 
Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej we wszystkich obszarach6. 

Cel główny: Ochrona różnorodności biologicznej obszaru działania LGD „POLCENTRUM” w okresie 
dynamicznego rozwoju obszaru
Cele szczegółowe:

Ochrona i poprawa stanu środowiska1. 
Zrównoważony rozwój gospodarki zasobami naturalnymi2. 
Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności obszaru działania L.G.D. „POLCENTRUM”3. 

Cel główny: Efektywne wykorzystanie potencjału rolno - spożywczego obszaru działania LGD „POLCENTRUM” 
w oparciu o wiedzę, tradycję i nowoczesne technologie.
Cele szczegółowe:

Pomoc doradczo szkoleniowa rolnikom i przedsiębiorcom;1. 
Podniesienie konkurencyjności gospodarstw  rolnych  i  przedsiębiorstw  rolno-spożywczych na obszarze LGD 2. 
„POLCENTRUM”

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

15 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



108 Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
Nowe Ostrowy 80 
99-350 Nowe Ostrowy 
Adres do korespondencji
ul. Wojska Polskiego 10a 
99-300 Kutno
Telefon: +48 24 355 23 45 
Fax: +48 24 35523 44 
Adres e-mail: info@srgc.pl 
Strona www: www.srgc.pl

Osoba do kontaktu
Marta Łubińska, Kierownik biura - tel. +48 24 355 23 45, 
info@srgc.pl

Zasięg terytorialny LGD 
Województwo łódzkie, gminy: Bedlno,  Daszyna, 
Dąbrowice,  Grabów,  Góra  Św.  Małgorzaty,  Kutno, 
Krośniewice, Krzyżanów, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, 
Strzelce, Witonia, Żychlin.
Liczba ludności objęta LSR: 80 070 
Powierzchnia objęta LSR: 12 3978.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.
Cele szczegółowe:

Budowanie kapitału społecznego na obszarach wiejskich poprzez aktywizację mieszkańców oraz inicjowanie 1. 
działań do powstawania nowych miejsc pracy na terenie LGD
Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska2. 
Wykorzystanie zasobów i tradycji lokalnych do rozwoju przedsiębiorczości3. 

Cel ogólny: Obszar Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” Regionem Turystycznym
Cele szczegółowe: 

Rozwój  turystyki  kulturowo-rekreacyjnej  poprzez  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  historycznych 1. 
i kulturowych
Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego2. 
Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej wsi3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego. 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzynarodowe: Tytuł - „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”. Partnerzy 
-    LGD  Stowarzyszenie  Rozwoju  Gmin  „CENTRUM”,  LGD  „PRYM”,  LGD  „POLCENTRUM”.  Cel –  zmiana 
mentalności mieszkańców,  lokalnych władz  i  przedsiębiorców w  zakresie możliwości wykorzystania  alternatywnych 
źródeł energii, wymiana doświadczeń, zmiana stosunku do środowiska naturalnego, ukształtowanie proekologicznych 
postaw. Przedsięwzięcia – wyjazd na targi ZEROEMISSION, promocja i informacja nt. projektu (portal internetowy: 
www.ekoldg.pl,  wkładki  tematyczne  w  prasie  lokalnej,  druk  folderu  w  nakładzie  2400  sztuk),  organizacja  Targów 
Ekologicznych w Topoli Królewskiej, zakup instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii. Czas realizacji - 2010 
– 2011.

Zdjęcie 118. Zdjęcie z Targów Ekologicznych w Topoli Królewskiej. 
Fot. Materiały informacyjne o projekcie „Odnawialne Źródła 

Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”.



109Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „STER”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Rokicińska 125 lok. 26 
95-020 Andrespol 
Telefon/Fax: +48 42 642 25 64 
Adres e-mail: biuro@lgd-ster.pl 
Strona www: www.lgd-ster.pl

Osoba do kontaktu
Sebastian Derda, Kierownik Biura LGD - tel. 
+48 511 088 025

Zasięg terytorialny LGD
Województwo łódzkie, gminy: Andrespol, Nowosolna, 
Brójce, Rokiciny.
Liczba ludności objęta LSR: 26 749 
Powierzchnia objęta LSR: 237.90 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Podniesienie poziomu czystości środowiska 
i harmonii krajobrazu.
Cele szczegółowe:

Podniesienie wiedzy o walorach obszaru partnerstwa1. 
Ochrona przyrody i krajobrazu obszaru partnerstwa2. 

Cel ogólny: Wzrost satysfakcji z zamieszkania na obszarze partnerstwa.
Wzrost pro-lokalnej świadomości społecznej1. 
Wspieranie lokalnej kultury2. 
Rozwój infrastruktury społecznej3. 
Poszerzenie i wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu4. 

Cel ogólny: Rozwój wielofunkcyjny obszaru partnerstwa.
Wspieranie rozwoju funkcji turystycznych obszaru1. 
Promocja produktów lokalnych2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulinarnego, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Zdjęcie 119. Zespół „Bukowiaczek” podczas występu. Fot. 
Archiwum LGD „STER”.



110 Stowarzyszenie „Między Prosną a Wartą” Lokalna Grupa 
Działania16

Forma prawna:
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby:
ul. Rynek 1-7 
98-400 Wieruszów 
Telefon: 601 616 560 
Adres e-mail: lgd.wieruszow@wp.pl 
Strona www: www.lgd-wieruszow.pl

Osoba do kontaktu: 
Marzena Kaczmarek - Kierownik biura, tel. 601 616 560, lgd.wieruszow@wp.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo łódzkie, gmina: Klonowa
Liczba ludności objęta LSR: 45 684 
Powierzchnia objęta LSR: 672.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel główny: Budowanie aktywności społecznej i ekonomicznej mieszkańców.
Cele szczegółowe:

Rozwijanie kulturalnej, sportowej i społecznej aktywności mieszkańców1. 
Podnoszenie warunków życia mieszkańców2. 
Budowanie kadr nowoczesnej gospodarki i podnoszenie ekonomicznej aktywności mieszkańców3. 
Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru i budowa szerokiej oferty turystycznej4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: rolnicy i leśnicy, przedsiebiorcy.

16 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.
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112 Stowarzyszenie „Przyjazna Dolina Raby”
 
Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
Rokiciny Podhalańskie 13 
34-721 Raba Wyżna 
Telefon: +48 18 267 86 48, +48 500 475 840
Fax: +48 18 267 86 48
Adres e-mail: lgd rokiciny@interia.pl
Strona www: www.przyjaznadolinaraby.info
 
Osoby do kontaktu
Gabriela Stachura, Prezes Stowarzyszenia - tel. +48 18 267 
86 48, gabi.stachura@interia.pl
Mieczysław Pukalski, Zastępca Prezesa - tel. +48 18 267 86 
48, m.pukalski@gmail.com

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Raba Wyżna, Rabka – 
Zdrój, Spytkowice
Liczba ludności objęta LSR: 34 891 
Powierzchnia objęta LSR: 190 km2

 
Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Aktywni, przedsiębiorczy i zintegrowani 
mieszkańcy obszaru „Przyjazna Dolina Raby”.
Cele szczegółowe: 

Poprawa walorów estetycznych obszaru oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej i społecznej 1. 
Aktywizacja postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych, zintegrowanych i ekologicznych u mieszkańców2. 

Cel ogólny: Wykorzystane są turystyczne walory przyrodnicze i kulturowe „Przyjaznej Doliny Raby”. 
Cele szczegółowe: 

Rozwój infrastruktury turystycznej, z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i bogatej tradycji obszaru1. 
Promocja obszaru „Przyjaznej Doliny Raby” i wsparcie dla produktu lokalnego2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka, ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego i  tradycji obszaru,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja 
produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież,  kobiety, mężczyźni, rolnicy, organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorcy.

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł – „Tajemnice produktów regionalnych i lokalnych”. Partnerzy - Stowarzyszenie „Przyjazna 
Dolina Raby”, Lokalna Grupa Działania Promenada S12.Cele - promocja produktów regionalnych, podniesienie walorów 
kulturowych regionu, rozpowszechnienie agroturystyki i turystyki w innych obszarach kraju.  Przedsięwzięcia - Wydanie 
opracowania na temat produktów regionalnych oraz gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów w których te regionalne 
bądź lokalne produkty są oferowane turystom.  Nakład opracowania po każdej ze stron projektu wyniósł po 500 sztuk.

Zdjęcie 120. Archiwum LGD „Przyjazna Dolina Raby”.



113Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
Iwkowa 468 
32-861 Iwkowa 
Telefon: +48 14 6844549 
Fax: +48 14 6844549 
Adres e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl 
Strona www: www nasliwkowymszlaku.pl

Osoby do kontaktu
Katarzyna Jasnos, Prezes Stowarzyszenia - tel. +48 14 6844549 
Marzena Kicka, specjalista ds. monitoringu, sprawozdawczości i promocji oraz 
projektów - tel. +48 14 6844549

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, 
Iwkowa, Laskowa, Lipnica Murowana, Łososina Dolna. 
Liczba ludności objęta LSR: 54 805
Powierzchnia objęta LSR: 473.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Wzmocnienie kapitału społecznego, poprawa samoorganizacji 
mieszkańców i lepsze zarządzanie zasobami na poziomie lokalnym.
Cele szczegółowe:

Edukacja i rozwój lokalnej społeczności oraz wsparcie innowacyjnych 1. 
postaw mieszkańców
Kultywowanie  tradycji  obszaru  i  poszanowanie  dziedzictwa 2. 
kulturowego

Cel ogólny: Rozwój turystyki rekreacji w oparciu o wykorzystanie walorów 
przyrodniczych i tradycji kulturowych.
Cele szczegółowe:

Poprawa infrastruktury społecznej oraz turystyczno-rekreacyjnej1. 
Rozwój rekreacji, turystyki, agroturystyki i ekoturystyki oraz efektywna 2. 
promocja obszaru i produktów regionalnych

Cel horyzontalny: Ekologiczne postawy i działania.

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte 
w LSR:  agroturystyka  i  turystyka wiejska,  ochrona dziedzictwa kulturowego, 
ochrona dziedzictwa kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia 
i  ochrona  środowiska,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy. 
Projektów współpracy
Międzyregionalne: Tytuł – Wschodnia Małopolska na Rowerze.  Partnerzy - Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, 
Stowarzyszenie  “Zielony  Pierścień  Tarnowa”, LGD  Dunajec-Biała, Stowarzyszenie  “Na  Śliwkowym  Szlaku”, 
Stowarzyszenie  „Kwartet  na Przedgórzu”. Cele – opracowanie  i wdrożenie  oferty  turystycznej,  opartej  na  lokalnych 
walorach  kulturowych  oraz  przyrodniczych,  wzrost  świadomości  mieszkańców  o  swoim  miejscu  zamieszkania, 
aktywizacja społeczności lokalnej. Przedsięwzięcia - Wydanie 5 różnych map rozbudowanej trasy rowerowej łączącej 
lokalne zasoby kulturowe, turystyczne i przyrodnicze.
Międzynarodowe: Tytuł -  „Plum Area  Turism  PAT”  (Śliwkowy  Obszar  Turystyczny). Cele -    aktywizacja  sektora 
turystycznego oraz podniesienie jakości usług turystycznych, a także wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych 
i kulturowych. Partnerzy - Stowarzyszenie “Na Śliwkowym Szlaku”, LGD BIAŁE ŁUGI (woj. świętokrzyskie), LGD 
BACHUREN (Słowacja) oraz LGD CSERHÁTALJA (Węgry). Przedsięwzięcia - Przygotowanie projektu: organizacja 
trzech spotkań z partnerami projektu współpracy, mających na celu uszczegółowienie planowanych działań w zakresie 
harmonogramów i budżetów poszczególnych partnerów projektu. Adresaci -  sektor turystyczny, czyli podmioty zajmujące 
się turystyką, funkcjonujące na obszarach objętych działaniem poszczególnych partnerów - prywatne przedsiębiorstwa 
jak i organizacje trzeciego sektora oraz osoby fizyczne. Czas realizacji - do sierpnia 2013.

Zdjęcie 121. Pieczenie podpłomyków. 
Archiwum LGD „Na Śliwkowym Szlaku”.

Zdjęcie 122. Tradycyjny sposób suszenia. 
Archiwum LGD „Na Śliwkowym Szlaku”.

Zdjęcie 123. Zabytkowa suszarnia. 
Archiwum LGD „Na Śliwkowym Szlaku”.



114 Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Jana Pawła II 63
34-442 Łapsze Niżne
Telefon: +48 664 758 092 
Fax: +48 18 334 11 44 
Adres e-mail: biuro@spisz.org 
Strona www: www.spisz.org

Osoby do kontaktu 
Zofia Zaremba, Kierownik biura - tel. +48 664758092, lgd.
spisz@gmail.com

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Bukowina Tatrzańska, 
Łapsze Niżne, Nowy Targ.
Liczba ludności objęta LSR: 44 274 
Powierzchnia objęta LSR: 466.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel główny: Polepszenie jakości życia mieszkańców 
Spisza i okolicy głównie poprzez rozwój turystyki.
Cele szczegółowe:

Wzrost  funkcjonalności,  dostępności    i  estetyki  miejsc  o  szczególnym  znaczeniu  dla  potrzeb mieszkańców  1. 
i turystów 
Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców2. 

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Cel szczegółowy:

Poprawa działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej  na obszarze LGD1. 
Cel ogólny: Mieszkańcy Spisza i okolicy społeczeństwem reprezentującym wysoki poziom intelektualny.
Cele szczegółowe:

Wzrost  możliwości  rozwoju społeczno - intelektualnego na obszarze LGD 1. 
Poprawa wewnętrznej współpracy i przepływu informacji miedzy mieszkańcami a LGD2. 

Cel ogólny: Wzmocnienie Spisza i okolicy jako regionu otwartego.
Cel szczegółowy:

Poszerzenie horyzontów współpracy z innymi regionami1. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i  przyrodniczego,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego, nabywanie umiejętności przez mieszkańców w różnych dziedzinach.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  mieszkańcy  obszaru  LGD,  młodzież,  kobiety,  rolnicy 
i przedsiębiorcy. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne: LGD Stowarzyszenie Rozwoju  Spisza  i Okolicy  planuje  utrzymać  kontakty  z  zaprzyjaźnionymi 
grupami z Polski LGD Chata Kociewia, LGD Tygiel Doliny Bugu oraz z nimi realizować projekty współpracy. Chętnie 
podejmie  także współpracę z  innymi organizacjami w  tym z LGD o podobnym charakterze, celach statutowych oraz 
położonymi w sąsiedztwie lub na obszarze działania LGD. Przykładowe zakresy tematyczne projektów: porównawczy 
słownik  gwarowy  dla  różnych  regionów,  tworzenie  publikacji,  folderów,  map,  przewodników  i  innych  materiałów 
informacyjnych  związanych  z  promocją  obszaru,  organizacja  wydarzeń  o  charakterze  promocyjnym,  animowanie 
społeczności lokalnych w zakresie turystyki, kultury, promocji walorów obszaru.  
Międzynarodowe: LGD    planuje  realizację  projektów współpracy  z  LGD  z  sąsiednich  krajów  jak Niemcy  (partner 
w regionie WARTBURG) oraz Słowacja ze względu na podobieństwo kultur i wspólną przeszłość w zakresie: tworzenia 
projektów  pozwalających  młodzieży  poznać  mniejszości  narodowe  mieszkające  na  terenie  regionu,  odkrywania 
„wspólnej historii Spisza”, a także poznawania współczesnych konfliktów oraz szukanie sposobów ich rozwiązywania  
oraz utworzenia platformy internetowej (strony internetowej) wspólnie z partnerami ze Słowackiego Spisza

Zdjęcie 124. Rezerwat Przełom Białki. Archiwum LGD „Rozwoju 
Spisza i Okolicy”.



115Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres do korespondencji
ul. Spadochroniarzy 6 
34-730 Mszana Dolna
Telefon: +48 18 331 00 09 wew. 145 
Fax: +48 18 331 12 42 
Adres e-mail: lgd.mszana@gmail.com  
Strona www: www.lgd mszana.pl

Osoby do kontaktu 
Czesława Łabuz, Prezes Zarządu - czesia.labuz@op.pl 
Ewa Michura, Dyrektor biura LGD - tel. +48/3310009 
wew.145, enieckula@op.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województw małopolskie, gminy: Mszana Dolna, 
Niedźwiedź
Liczba ludności objęta LSR: 23 376
Powierzchnia objęta LSR: 244.27 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze, kulturowe oraz 
historyczne obszaru.
Cele szczegółowe:

Poprawa infrastruktury turystycznej obszaru1. 
Promocja walorów turystycznych regionu2. 
Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru3. 

Cel ogólny: Wsparcie inicjatyw służących integracji, aktywizacji i edukacji 
mieszkańców Pięknej Ziemi Gorczańskiej.
Cele szczegółowe:

Podniesienie umiejętności i kompetencji mieszkańców obszaru1. 
Rozwijanie  aktywności  społeczności  lokalnej  oraz  pielęgnowanie  lokalnej 2. 
tradycji i kultury
Poprawa infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb społeczno - kulturalnych, 3. 
sportowych i rekreacyjnych mieszkańców

Cel ogólny: Zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska naturalnego.
Cele szczegółowe:

Wsparcie inicjatyw proekologicznych (prośrodowiskowych)1. 
Rozwój przedsiębiorczości nie wywierającej negatywnego wpływu na środowisko 2. 
naturalne

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: 
agroturystyka  i  turystyka  wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego  przyrodniczego  historycznego  i  kulinarnego, 
wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii, 
rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury kulturalnej, sportowo - rekreacyjnej,  promocja produktu lokalnego, 
zaspokajanie potrzeb społeczno kulturalnych mieszkańców, edukacja, integracja, aktywizacja, wymiana doświadczeń
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  turyści  i  goście  , mieszkańcy obszaru LGD,  rolnicy,  kobiety, 
mężczyźni,  dzieci  i  młodzież,  osoby  prowadzący  własną  działalność  gospodarczą,  podmioty,  przedsiębiorcy,  osoby 
fizyczne, organizacje pozarządowe np. KGW, LKS, UKS, OSP, parafie, szkoły, gminy,

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Założenia - promocja  walorów  turystycznych,  rekreacyjnych  oraz  przyrodniczo-kulturowych 
obszaru trzech LGD oraz upowszechnianie oferty aktywnego wypoczynku i bogactwa lokalnej kultury, tradycji i kuchni. 
Promocja będzie się odbywała za pośrednictwem radia i prasy o zasięgu ogólnopolskim, wydaniu przewodnika o Beskidzie 
Wyspowym i Gorcach, udział w imprezach takich jak: Smaki Beskidu Wyspowego oraz  weekendowych wyjściach na 
szczyty Beskidu Wyspowego i Gorców w ramach Akcji Odkryj Beskid Wyspowy. Partnerzy - LGD Przyjazna Ziemia 
Limanowska, LGD Przyjazna Dolina Raby, LGD Piękna Ziemia Gorczańska.

Zdjęcie 125. Beskid Wyspowy. Fot. Ł. Kajor.



116 Stowarzyszenie „PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ 
Schemat II)

Adres siedziby
Rytro 265 
33-343 Rytro 
Telefon: +48 18 446 90 40 
Fax: +48 18 446 90 40 
Adres e-mail: perlybeskidu@rytro.pl 
Strona www: www.perlybeskidu.pl
Rytro 572 
33-343 Rytro 
Telefon: +48 18 262 14 97 
Fax: +48 18 262 14 97 
Adres e-mail: perlybeskidu@rytro.pl, perlybeskidu@gmail.com 
Strona www: www.perlybeskidu.pl

Osoby do kontaktu: 
Elżbieta Nowicka, Kierownik Biura - tel. +48182621497, perlybeskidu@rytro.pl
Zbigniew Jeremenko, Prezes Zarządu - tel. +48182621497, perlybeskidu@rytro.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Muszyna, Łabowa, Nawojowa, Krynica-Zdrój
Liczba ludności objęta LSR: 55 408 
Powierzchnia objęta LSR: 623 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości m.in. poprzez rozwój agroturystyki. 
Cele szczegółowe:

1.       Rozwój turystyki
2.       Rozwój innych rodzajów przedsiębiorczości

Cel ogólny: Odnowa „centrum” poszczególnych miejscowości w zakresie infrastruktury i komunikacji.   
Cele szczegółowe:

1.       Poprawa stanu publicznej  infrastruktury  turystycznej,  sportowej  i kulturalnej oraz komunikacyjnej, a  także 
wyposażenia klubów i zespołów

2.       Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
Cel ogólny: Rozwój produktów lokalnych. 
Cele szczegółowe:

1.       Rozwój lokalnych produktów żywnościowych i nieżywnościowych
2.       Rozwój sieciowych produktów turystycznych

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy. 



117Stowarzyszenie „Zielony Pierścień Tarnowa – Lokalna Grupa Działania” 

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Skrzyszów 335 A 
33-156 Skrzyszów 
Telefon: +48 14 632 63 45 
Fax: +48 14 632 63 45 
Adres e-mail: biuro.lgdzpt@vp.pl 
Strona www: www.lgdzpt.pl 

Osoby do kontaktu: 
Joanna Dzieńska, Kierownik biura - tel. +48 14 632 63 45, 
biuro.lgdzpt@vp.pl 
Anna Olszówka, Asystent Kierownika Biura - tel. +48 14 
632 63 45, biuro.lgdzpt@vp.pl 

Zasięg terytorialny LGD 
Województwo małopolskie, gminy: Skrzyszów, Tarnów, 
Lisia Góra, Żabno, Wietrzychowice, Wierzchosławice. 
Liczba ludności objęta LSR: 83 998 
Powierzchnia objęta LSR: 498.00 km2 

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych. 
Cele szczegółowe: 

1. Wykreowanie markowych produktów turystycznych 
2. Wypromowanie produktów lokalnych, w tym w zakresie żywności 
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego
4. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia. 
Cele szczegółowe: 

Przyciąganie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości 1. 
Edukacja i poprawa oferty spędzania czasu wolnego2.   

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  rozwój przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego. 

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiebiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy 
Międzyregionalny: Tytuł – Wschodnia Małopolska na Rowerze.  Partnerzy - Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, 
Stowarzyszenie  “Zielony  Pierścień  Tarnowa”, LGD  Dunajec-Biała, Stowarzyszenie  “Na  Śliwkowym  Szlaku”, 
Stowarzyszenie  „Kwartet  na Przedgórzu”. Cele – opracowanie  i wdrożenie  oferty  turystycznej,  opartej  na  lokalnych 
walorach  kulturowych  oraz  przyrodniczych,  wzrost  świadomości  mieszkańców  o  swoim  miejscu  zamieszkania, 
aktywizacja społeczności lokalnej. Przedsięwzięcia - Wydanie 5 różnych map rozbudowanej trasy rowerowej łączącej 
lokalne  zasoby  kulturowe,  turystyczne  i  przyrodnicze.  Przemierzając  trasę  pokonuje  się  pętlę, wzdłuż  której  istnieje 
możliwość zatrzymania się w wybranych punktach, zwiedzenia atrakcji, odwiedzenia gospodarstw agroturystycznych 
i ekologicznych, rękodzielników i twórców.
Propozycje zakresóe projektów międzyregionalnych:  promocja  produktu  lokalnego(  wypromowanie  markowych 
produktów kulinarnych i usług turystycznych np. szlaki konne), promocja działań na rzecz aktywnej ekologii i zarządzania 
energią na poziomie lokalnym, wytyczenie szlaków rowerowych w terenie, kulinarne szlaki powiatu tarnowskiego np. 
wydanie mapy z zaznaczonymi miejscami, w których wytwarza się lokalne usługi i produkty.
 

Cechy charakteryzujące grupę: wzorce osobowe - sławni ludzie regionu, atrakcyjność terenu - ukształtowanie, 
różnorodność flory i fauny,  biegun ciepła,  wioski konne - hipoterapia, niepowtarzalna architektura drewniana.

Zdjęcie 126. Mostek nad potokiem Ulga w Wierzchosławicach. 
Archiwum LGD „Zielony Pierścień Tarnowa”.



118 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

Forma prawna 
Stowarzyszenie 
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II) 
  
Adres siedziby:
ul. Kościelna 5B 
34-200 Sucha Beskidzka 
Telefon: +48 33 874 417 2 
Fax: +48 33 874 41 72 
Adres e-mail: podbabiogorze@op.pl 
Strona www: www.lgdpodbabiogorze.pl 

Osoby do kontaktu
Danuta Kawa, Prezes Zarządu - tel. 887-505-053, 
bibpalcza@interia.pl 
Renata Burdyl, Dyrektor Biura Zarządu - tel. 
+48338744172, podbabiogorze@op.pl

Zasięg terytorialny LGD 
Województwo małopolskie, gminy: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce. 
Liczba ludności objęta LSR: 67 613 
Powierzchnia objęta LSR: 637.37 km2 
Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD Podbabiogórze. 
Cele szczegółowe: 

Rozwój turystyki, szczególnie aktywnej opartej o zasoby przyrodnicze i kulturowe 1. 
Wsparcie MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii oraz dostępu do rynków zbytu 2. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 
Cele szczegółowe: 

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 1. 
Rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu, szczególnie dla dzieci i młodzieży 2. 

Cel ogólny: Wzrost kapitału społecznego obszaru LGD i poziomu współpracy ze społecznościami innych 
obszarów. 
Cele szczegółowe:

Edukacja i rozwój lokalnej społeczności1. 
Wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych 2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego. 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe 
  
Projekty współpracy
Międzyregionalne: Temat - „Lokalni Twórcy ostoją dziedzictwa kulturowego”. Cel -  nawiązanie więzi  i  kontaktów 
pomiędzy społecznościami lokalnymi LGD ze szczególnym uwzględnieniem twórców ludowych regionu podbabiogórskiego  
i  pienińsko-  gorczańskiego  oraz  popularyzacja  i wzajemna  promocja  kultury  ludowej,  dorobku  artystycznego,  sztuki 
regionalnej, obu obszarów. Partnerzy – LGD „Podbabiogórze”, LGD „Gorce-Pieniny”.  Przedsięwzięcia -  organizacja 
i  udział  w  wydarzeniach  promocyjnych  w  Regionie  Podbabiogórskim  i  Pienińsko-Gorczańskim  i  wydanie  katalogu 
promującego  projekt współpracy. Adresaci -  twórcy ludowi, młodzież, organizacje pozarządowe w tym LGD, lokalni 
przedsiębiorcy i liderzy. Czas realizacji – lipiec 2011 – maj 2012. 
Międzynarodowe: Temat - „Polski i Szwedzki Szlak Lokalnego Produktu”. Cele - Wytyczenie i oznakowanie Polskiego 
i  Szwedzkiego    szlaku  produktu  lokalnego  na  obszarach  obu  LGD  (rozwój  i  promocja  dziedzictwa  historycznego, 
kulturowego i przyrodniczego, zwiększeniu ruchu turystycznego na terenie obydwu LGD). Partner - Leader Gränslandet 
(Szwecja). Adresaci - twórcy ludowi, młodzież, organizacje pozarządowe, lokalni przedsiębiorcy i liderzy oraz do rolnicy 
i ich rodziny. Czas realizacji - lipiec 2011r. - wrzesień 2012r. 

Podbabiogórze miejscem turystyki, kultury, rękodzieła i sztuki ludowej, gdzie każdy znajdzie natchnienie…

Zdjęcie 128. Archiwum LGD 
„Podbabiogórze”.

Zdjęcie 127. Archiwum LGD 
„Podbabiogórze”.



119Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Gorce–Pieniny”

Forma prawna
Stowarzyszenie 
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat)

Adres siedziby
ul. Rynek 32
34-450 Krościenko nad Dunajcem  
Telefon: + 48 18 262 35-90 
Adres e-mail: biuro@ledergorce-pieniny.pl
Strona www: www.leadergorce-pieniny.pl

Osoby do kontaktu: 
Krystyna Kubik - V-ce Prezes, tel.+48  500 707 911,
Joanna Filas –Kierownik biura LGD, tel.+48 18 262 35 90 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Czorsztyn, Krościenko 
n. Dunajcem, Ochotnica Dolna.
Liczba ludności objęta LSR: 21 719 
Powierzchnia objęta LSR: 260.02 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych. 
Cele szczegółowe:

1.   Rozwój turystyki i agroturystyki    w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych
2.    Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym  promocja produktów lokalnych

Cel ogólny: Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia.     
Cele szczegółowe:  

1.   Poprawa oferty spędzania wolnego czasu 
2.   Rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców oraz członków LGD

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, poprawa infrastruktury turystycznej, pielęgnowanie, dokumentowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego 
i  przyrodniczego  obszaru  LGD,  w  tym  produktów  lokalnych,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ciekawa  oferta 
turystyczna  obszaru  LGD Gorce-Pieniny”,  rozwój  zaplecza  sportowego  i  rekreacyjnego,  ciekawa  oferta  sportowo  – 
rekreacyjna  i wspólna  integracja,  rozwój przedsiębiorczości oraz aktywizacja mieszkańców, agroturystyka  i  turystyka 
wiejska. 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Projekty współpracy
Międzyregionalne: 1. Tytuł - „Lokalni twórcy ostoją dziedzictwa kulturowego”. Partnerzy - Stowarzyszeniem LGD 
„Podbabiogórze”, LGD „Gorce-Pienieny”. Cele - nawiązanie więzi i kontaktów pomiędzy społecznościami lokalnymi 
LGD  ze  szczególnym  uwzględnieniem  twórców  ludowych  regionu  podbabiogórskiego    i  pienińsko-gorczańskiego 
oraz  popularyzacja  i wzajemna  promocja  kultury  ludowej,  dorobku  artystycznego,  sztuki  regionalnej,  obu  obszarów. 
Przedsięwzięcia -  udział  w  wydarzeniach  promocyjnych  w  regionie  Podbabiogórskim  i  Pienińsko-Gorczańskim 
i wydanie katalogu promującego  projekt współpracy. Czas realizacji – lipiec 2011 – maj 2012r.   Potrzeba jego realizacji 
została podniesiona przez twórców ludowych zainteresowanych poznaniem nowych metod promocji swojej twórczości 
i dystrybucji wytwarzanych przez twórców produktów lokalnych. 2. Propozycja:  Zakres - kultura i ochrona dziedzictwa 
kulturowego, turystyka, i ochrona środowiska naturalnego, sport i rekreacja oraz tworzeniem nowych miejsc pracy. Cele 
-  nawiązanie  współpracy  oraz  wymiana  doświadczeń  poprzez  integrację  środowisk  lokalnych  sprzyjająca  poprawie 
warunków życia mieszkańców. 
Międzynarodowe: Zakres - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, turystyka i ochrona środowiska naturalnego, 
sport i rekreacja oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Cele -  projektów będzie nawiązanie współpracy oraz wymiana 
doświadczeń poprzez integrację środowisk lokalnych.

Górale pienińsko-gorczańscy szansą rozwoju  LGD „ Gorce-Pieniny”

Zdjęcie 129. Archiwum LGD „Gorce-Pieniny”.



120 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. H. Sienkiewicza 42A 
38-300 Gorlice 
Telefon: +48 18 352 65 76, +48 18 352 65 77 
Fax: +48 18 352 65 76 
Adres e-mail: beskidgorlicki@wp.pl 
Strona www: www.lgdbeskidgorlicki.pl

Osoby do kontaktu
Stanisław Kaszyk, Prezes Stowarzyszenia - tel. +48 664 761 349, msaaa@wp.pl
Anna Kocur, menedżer ds. projektów - tel. +48 18 352 65 77, beskidgorlicki@wp.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Bobowa, Biecz, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Uście Gorlickie, Ropa, 
Sękowa
Liczba ludności objęta LSR: 78 885  
Powierzchnia objęta LSR: 943.02 km2  

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. 

Wysoki poziom aktywności społecznej mieszkańców1. 
Wysoki poziom aktywności gospodarczej mieszkańców   2. 

Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru.
Rozwój infrastruktury turystycznej1. 
Rozwój usług turystycznych2. 
Stworzenie atrakcji turystycznych i kreowanie produktu lokalnego3. 
Promocja dziedzictwa kulturowego 4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu  lokalnego,  organizacja  imprez  sportowo-
rekreacyjnych, modernizacja i wyposażenie obiektów użyteczności publicznej, edukacja.
  
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  osoby  fizyczne,  organizacje  pozarządowe,  instytucje  kultury, 
jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, spółki. 

Projekty współprac
Międzyregionalne: Przewidziane przedsięwzięcia - stworzenie wirtualnego zwiedzania – spaceru po obszarze LGD, 
stworzenie albumu z wirtualnym zwiedzaniem obszaru wszystkich partnerów projektu, stworzenie i dystrybucja wycinanki 
panoramicznej prezentującej wybrany obszar/atrakcję itp., spotkania konsultacyjno-informacyjne z partnerami projektu.
Propozycje tematów projektu współpracy: Promocja  szlaków  tematycznych:  szlak  architektury  drewnianej,  szlak 
naftowy, szlak rowerowy, szlak konny  itp., promocja folkloru regionu: zespołów ludowych, artystów, rękodzielników 
i rzemieślników oraz organizacja cyklu spotkań mających na celu budowanie więzi i tożsamości społecznej mieszkańców 
Karpat – tematyka uzależniona od partnera projektu. Proponowani partnerzy – LGD z krajów w łuku Karpat: Słowacja, 
Węgry, Rumunia. LGD nie  wyklucza możliwości współpracy z LGD z innych krajów.

Wyjątkowość powiatu gorlickiego oparta jest na przenikającej się kulturze Łemków, Żydów i Pogórzan 
oraz na symbiozie piękna przyrody i zabytków architektury drewnianej.
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Forma prawna
Stowarzyszenie 
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Browarki 1 
32-840 Zakliczyn 
Telefon: +48 14 665 37 37 
Fax: +48 14 665 37 37 
Adres e-mail: biuro@dunajecbiala.pl , dunajec-biala@neostrada.pl  
Strona www: www.dunajecbiala.pl

Osoby do kontaktu
Stanisław Haraf, Prezes - tel. +48 14 651 00 51, st haraf@ciezkowice.pl 
Jan Czaja,  Kierownik biura - tel. +48 14 665 37 37, jan.czaja@dunajecbiala.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn
Liczba ludności objęta LSR: 42 770 
Powierzchnia objęta LSR: 43 865.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki bazujacej na walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD Dunajec-Biała.
Cele szczegółowe:

Rozbudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej1. 
Poprawa stanu technicznego zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego regionu2. 
Aktywna promocja walorów turystyczno-kulturowych regionu3. 

Cel ogólny: Różnicowanie działalnosci gospodarczej obszaru LGD Dunajec-Biała w oparciu o produkty lokalne 
i rzemiosło.
Cele szczegółowe:

Wzrost dochodów lokalnych gospodarstw rolnych1. 
Podniesienie poziomu kwalifikacji rolników i przedsiębiorców 2. 
Rozwój rzemiosła i przedsiębiorczości pozarolniczej3. 

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego obszaru LGD Dunajec-Biała.
Cele szczegółowe:

Wzrost jakości zasobów pracy1. 
Obszar integrujący mieszkańców2. 

Cel ogólny: Rozwój społecznosci lokalnej na obszarze LGD Dunajec-Biała.
Cele szczegółowe:

1.  Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców
2.  Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

17  Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



122 Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”18

Forma prawna
Stowarzyszenie 
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul.Rynek 4 
32-820 Szczurowa 
woj. małopolskie
Telefon: +48 14 671 40 70 
Fax: +48 14 671 40 70 
Adres e-mail: eocenoma@interia.pl 
Strona www: www.cenoma.pl

Osoby do kontaktu
Teresa Sznajder, Prezes - tel. +48 14 671 40 70, eocenoma@interia.pl
Grzegorz Zarych, Wiceprezes - tel. +48 14 671 40 70, eocenoma@interia.pl 
Krzysztof Fitrzyk, Skarbnik - tel. +48 14 671 40 70, eocenoma@interia.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Bochnia, Drwina, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Szczurowa.
Województwo świętokrzyskie, gmina: Kazimiera Wielka.
Liczba ludności objęta LSR: 73 665 
Powierzchnia objęta LSR: 721.39 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Wykorzystane turystycznie walory przyrodnicze i kulturowe obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania 
E.O.CENOMA.
Cele szczegółowe:

Rozbudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i  sportowej1. 
Obszar nadwiślańskiej grupy działania E.O.CENOMA identyfikowany na mapie atrakcji turystycznych regionu2. 

Cel ogólny: Aktywna i zintegrowana społeczność lokalna obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O.CENOMA. 
Cele szczegółowe:

Świadomi własnej tożsamości mieszkańcy1. 
Obszar propagujący zdrowy styl życia i integrujący mieszkańców2. 

Cel ogólny: Wsparcie konkurencyjności działalności rolniczej na obszarze Nadwiślańskiej Grupy Działania 
E.O.CENOMA. Cele szczegółowe:

Poprawa sytuacji ekonomicznej lokalnych gospodarstw rolnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw1. 
Kreowanie wizerunku gospodarczego obszaru nadwiślańska grupa działania E.O.CENOMA2. 

Cel ogólny:  Zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska naturalnego. Cele szczegółowe:
Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród społeczności lokalnej1. 
Zachowanie i promocja bogatych walorów środowiska naturalnego2. 
Propagowanie zdrowego stylu życia 3. 

4. 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
osoby niepełnosprawne. 
Projekty współpracy
Proponowany zakres: 1. Wsparcie  konkurencyjności  działalności  rolniczej  i  pozarolniczej  na  obszarze  LGD 
„E.O.CENOMA” w zakresie tworzenia punktów informacyjno-doradczych dla przedsiębiorców, rolników, rzemieślników 
oraz pozyskiwaniu środków pomocowych, rozwoju nowych gałęzi produkcji i usług, modernizacji technologicznej. 2. 
Zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska naturalnego, polegające na w zakresie tworzenia i wspierania sieci 
gospodarstw  ekologicznych  oraz  wspólnej  promocji,  poszukiwanie  rynków  zbytu,  tworzenie  jednolitych  punktów 
sprzedaży, itp. 3. Turystyczne wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru Nadwiślańskiej Grupy 

18 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



123Podhalańska Lokalna Grupa Działania19

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Piłsudskiego 2 
34-520 Poronin
Adres do korespondencji:
ul. Sądelska 55 
34-531 Murzasichle
Telefon: +48603125001
Fax: +48 18 201 15 43 
Adres e-mail: info@podhalanska.pl 
Strona www: www.podhalanska.pl

Osoby do kontaktu: 
Maciej Szostak, Prezes - tel. +48 603 125 001, info@
podhalanska.pl 
Józefa Kolbrecka, Wiceprezes Zarządu - tel. +48 660 
935 742, jessyk@op.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Poronin, Szaflary, 
Biały Dunajec, Kościelisko, Czarny Dunajec.
Liczba ludności objęta LSR: 57 010 
Powierzchnia objęta LSR: 527.16 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Ochrona i udostępnienie unikalnych walorów 
Podhala.
Cele szczegółowe:

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa przyrodniczego 1. 
i kulturowego na obszarze PLGD 
Waloryzacja tradycyjnych podhalańskich produktów 2. 
lokalnych

Cel ogólny: Poprawa pozycji konkurencyjnej Podhala.
Cele szczegółowe:

Poprawa  warunków  życia  i  gospodarowania  na 1. 
Podhalu 
Rozbudowa zaplecza usługowego, rekreacyjnego i sportowego dla rozwoju turystyki2. 
Rozwój i promocja podhalańskich produktów turystycznych 3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne i międzynarodowe – zakres: uczestnictwo w  krajowych  i międzynarodowych  sieciach  Leadera, 
w celu doskonalenia działania, wymiany doświadczeń i idei europejskich oraz partnerskiej realizacji projektów z dziedziny 
waloryzacji dziedzictwa kulturowego, produktu lokalnego oraz turystyki

19 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.

Zdjęcie 130. Degustacja tradycyjnych potraw góralskich. Fot. 
Archiwum PLGD.

Zdjęcie 131. Z realizacji projektu „Smak na Produkt”. Fot. 
Archiwum PLGD.



124 Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Forma prawna
Stowarzyszenie 
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ 
Schemat II)

 Adres siedziby
ul. 3-go Maja 1 
34-480 Jabłonka 
Telefon: +48 601 488 584 
Adres e-mail: biuro@leaderorawa.pl 
Strona www: www.leaderorawa.pl

Osoby do kontaktu
Renata Martyniak, Kierownik biura – tel. +48 691 216 192, biuro@leaderorawa.pl
Jan Kuliga, Wiceprezes – tel. +48 609 651 709, kuligajan@gmail.com

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Jabłonka, Lipnica Wielka.
Liczba ludności objęta LSR: 22 714 
Powierzchnia objęta LSR: 280.90 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Zachowanie i mądre wykorzystanie zasobów kulturowo- 
przyrodniczych.
Cele szczegółowe:

Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie istniejących walorów przyrodniczo- 1. 
kulturowych Między innymi Szlaku Bursztynowego i Szlaku Solnego
Dbałość o środowisko naturalne, edukacja ekologiczna2. 
Zintegrowana promocja wewnętrzna i zewnętrzną Orawskiej Ziemi3. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia.
Cele szczegółowe:

Rozwój i poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej i kulturalnej służącej 1. 
spędzaniu czasu wolnego oraz wyrównywaniu szans
Wzmacnianie  poczucia  tożsamości  lokalnej  w  oparciu  o  tradycje  i  kulturę   2. 
Orawy

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.
Cel szczegółowy:

Wsparcie rozwoju konkurencyjności i przedsiębiorczości na terenie LGD. 1. 
Tworzenie  i  rozwój  pozarolniczych  alternatywnych  źródeł  dochodu,  rozwój  i  promocja  produktów  i  usług 2. 
lokalnych regionu Orawy

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzynarodowy: 1. Temat - „SMAK NA PRODUKT”. Partnerzy – siedem LGD z Polski oraz jedna z Austrii. Cele 
-  rozwój  oparty o produkt  lokalny,  poprzez  zwiększenie  świadomości mieszkańców  i  rolników    z  terenów wiejskich 
i miejsko-wiejskich z obszarów LGD biorących udział w projekcie, w zakresie promocji produktów lokalnych i nowych 
form dystrybucji poprzez działania promocyjne, spotkania informacyjno-promocyjnych, utworzenie strony internetowej 
oraz  opracowanie  i  wydanie  materiałów  informacyjno-promocyjnych.  Przedsięwzięcia -  promocja  kilkudziesięciu 
produktów w trakcie targów, wydanie albumu promocyjnego, zgłoszenie do rejestracji około 15 produktów tradycyjnych 
w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim na Liście  Produktów Tradycyjnych. 

Czysta i piękna krajobrazowo kraina Orawa, gdzie ludzie chcą mieszkać, żyć i pracować, a turyści chętnie zwiedzać 
i smakować tutejszej tradycji. Tradycje stają się inspiracją dla współczesnych działań. Atrakcyjna i bogata oferta 
sportowo - rekreacyjna naszego regionu jest wyjątkowa, konkurencyjna i niepowtarzalna.

Zdjęcie 132. Chleb wypiekany w 
tradycyjny sposób. Fot.  Arch. 

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy.

Zdjęcie 133. Krzonówka po 
orawsku i Sałata po orawsku. Fot.  

Arch. Stowarzyszenie Rozwoju 
Orawy.



125Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy 

Forma prawna
Stowarzyszenie
Adres siedziby 
Pl. Zwycięstwa 13 
32-005 Niepołomice 
Telefon: +48 12 376 48 57 
Fax: +48 12 281 19 91 
Adres e-mail: biuro.lgd@niepolomice.com 
Strona www: www.lgd-krolewska-puszcza.pl

Osoba do kontaktu
Anna Bednarska - Dyrektor Biura LGD, tel. +48 12 376 48 57, biuro.lgd@niepolomice.com
Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Kłaj i Niepołomice.
Liczba ludności objęta LSR: 32 084 
Powierzchnia objęta LSR: 161.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Wzmocnienie tożsamości lokalnej, waloryzacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego.
Cele szczegółowe:

Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej dziedzictwa obszarów LGD 1. 
Zidentyfikowanie zasobów i wyeksponowanie lokalnych walorów kulturowych i przyrodniczych2. 
Poprawa stanu infrastruktury związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym LGD 3. 
Wzrost poziomu kompetencji liderów i osób z pasją w zakresie organizacji i zarządzania dziedzictwem  obszaru4. 

Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich wokół królewskiej puszczy jako miejsc zamieszkania 
i wypoczynku.
Cele szczegółowe:

Poprawa infrastruktury społecznej1. 
Wsparcie przedsiębiorczości mającej wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich2. 
Poszerzenie i zróżnicowanie oferty organizacji czasu wolnego3. 
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej4. 

Cel ogólny: Dostosowanie lokalnej edukacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz zróżnicowanie rozwoju 
przedsiębiorczości w oparciu o lokalne tradycje.
Cele szczegółowe:

Podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie różnicowania przedsiębiorczości 1. 
Diagnozowanie i monitorowanie sytuacji na rynku pracy i edukacji 2. 
Odnowienie tradycyjnych zawodów3. 
Poprawa infrastruktury edukacyjnej i na rzecz rozwoju przedsiębiorczości4. 
Budowanie relacji pomiędzy małym a dużym biznesem5. 

Cel ogólny: Zintegrowanie społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i ludności 
napływowej.
Cele szczegółowe:

Wzmocnienie relacji i powiązań pomiędzy poszczególnymi sołectwami, domami kultury i szkołami1. 
Modernizacja miejsc spotkań społeczności lokalnej2. 
Rozwój inicjatyw integrujących społeczność lokalną3. 
Wypromowanie działań integrujących społeczność lokalną 4. 
Poprawa oferty ukierunkowanej na młodzież5. 

Cel ogólny: Podniesienie jakości zarządzania, komunikacji i poprawa dostępu do informacji dotyczącej rozwoju 
obszaru.
Cele szczegółowe:

Stworzenie systemu inicjowania i wdrażania projektów społecznych i gospodarczych 1. 
Wzmocnienie systemu infrastruktury informatycznej i obiegu informacji łączących sołectwa obszaru LGD2. 
Podniesienie  kwalifikacji  lokalnych  liderów w  zakresie możliwości  wspierania  rozwoju  obszarów wiejskich 3. 
poprzez wykorzystanie informacji systemów informatycznych

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego. 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.



126 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KORZENNA

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
Korzenna 342 
33-322 Korzenna 
Telefon: +48 18 440 64 66 
Fax: +48 18 440 64 70 
Adres e-mail: biuro@lgdkorzenna.org.pl; lgdkochelm@op.pl 
Strona www: www.lgdkorzenna.org.pl

Osoby do kontaktu
Urszula Jasińska, koordynator projektu - tel. +48 502 599 693 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gmina Korzenna
Liczba ludności objęta LSR: 13 553 
Powierzchnia objęta LSR: 107.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Rozwój biznesu - mikro, małych i średnich lokalnych przedsiębiorstw.
Cele szczegółowe:

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności przedsiębiorców1. 
Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej2. 

Cel ogólny: Rozwój produktu regionalnego.
Cele szczegółowe:

Wsparcie dla rozwoju lokalnych produktów i zasobów1. 
Rozwój zasobów materialnych i niematerialnych lokalnych organizacji i firm2. 

Cel ogólny: Rozwój/odnowa miejscowości w zakresie komunikacji
Cele szczegółowe:

Poprawa stanu publicznej infrastruktury1. 
Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej na obszarze LGD2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego, wykorzystanie  zasobów  naturalnych, wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii, 
rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu  lokalnego,  szkolenia  w  zakresie 
marketingu, badania obszaru LSR, szkolenie kadr, szkolenie lokalnych liderów, dofinansowanie na rozwój i dywersyfikacja 
działalności gospodarczej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
organizacje pozarządowe, mieszkańcy regionu, gminy, instytucje kultury.



127Lokalna Grupa Działania „KORONA SĄDECKA”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Papieska 2 
33-395 Chełmiec 
Adres do korespondencji
33-394 Klęczany1
Telefon: +48 18 443 33 73, +48 660 675 601 
Fax: +48 18 443 33 73 
Adres e-mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl  
Strona www: www.lgdkoronasadecka.pl 

Osoby do kontaktu
Marcin Bulanda, Koordynator projektu - tel. +48 18 414 56 22, bulanda.m@
interia.pl
Monika Turek, Specjalista ds. wdrażania LSR - tel. +48 18 443 33 73, 
pbabula@lgdkoronasadecka.pl  

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gmina Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka.
Liczba ludności objęta LSR: 56 903 
Powierzchnia objęta LSR: 330 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców i budowanie potencjału 
społecznego na terenie objętym jej działaniem – kierunki realizacja.
Kierunek I: Rozwój biznesu i jego otoczenia
Cele szczegółowe: 

Rozbudzenie zainteresowania przedsiębiorczością1. 
Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców w zakresie przedsiębiorczości2. 
Wzrost poziomu aktywności gospodarczej mieszkańców w tym w zakresie działalności Pozarolniczej3. 

Kierunek II: Rozwój produktu regionalnego z uwzględnieniem produktów turystycznych
Cele szczegółowe: 

Rozwój inicjatyw popularyzujących obszar LGD i produkt lokalny1. 
Rozwój inicjatyw w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego2. 
Rozwój inicjatyw w zakresie ochrony środowiska3. 
Wzrost popularyzacji atrakcji turystycznych obszaru LGD4. 

Kierunek III: Wzrost standardu życia mieszkańców
Cele szczegółowe: 

Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej1. 
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego2. 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego3.   

 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulinarnego, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci  i  renciści,  osoby  niepełnosprawne,  organizacje  pozarządowe,  osoby  prawne  lub  jednostki  organizacyjne  nie 
posiadające osobowości prawnej w którym ustawy przyznają zdolność prawną, gminy, instytucje kultury, kościoły lub 
inne związki wyznaniowe.
Projekty współpracy
Propozycje projektów współpracy w następującym zakresie: wykonanie Tras   Nordic Walking Park – współpraca 
w  ramach  LGD  zlokalizowanych  na  obszarze  województwa  Małopolskiego,  wsparcie  i  promocja  agroturystyki  – 
współpraca z podmiotami zlokalizowanymi na obszarze kraju i poza jego granicami, zainteresowanymi przedmiotową 
tematyką.

LGD ”KORONA SĄDECKA’’ - TWOJE MIEJSCE, TWÓJ CZAS! 
Obszar słynący z przedsiębiorczości mieszkańców, atrakcyjny inwestycyjnie, ciekawe miejsce wypoczynku.



128 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Rynek 6 
32-440 Sułkowice 
Adres do korespondencji
ul. Rynek 8/9 
32-400 Myślenice
Telefon: +48 12 274 00 65 
Fax: +48 12 274 00 65 
Adres e-mail: biuro@dalin-goscibia.pl, leader@sulkowice.pl 
Strona www: www.dalin-goscibia.pl

Osoby do kontaktu: 
Kazimierz Dąbrowski, Prezes Stowarzyszenia - tel. 48 12 274 00 65, biuro@dalin-goscibia.pl 
Marcin Trzepla, Specjalista ds wdrażania LSR - tel. 48 12 274 00 65, biuro@dalin-goscibia.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Myślenice, Sułkowice.
Liczba ludności objęta LSR: 54 580 
Powierzchnia objęta LSR: 214.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Waloryzacja zasobów przyrodniczo-kulturowych - podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru 
LGD.
Cele szczegółowe:

1.  Podniesienie potencjału turystycznego w zakresie turystyki pielgrzymkowej i historyczno-krajoznawczej
2.  Rozwój  infrastruktury  turystycznej  (agroturystycznej)  i  paraturystycznej  z  uwzględnieniem  aspektów 

ekologicznych
3.  Skuteczna i skoordynowana promocja obszaru LGD

Cel ogólny: Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.
Cele szczegółowe:

1.  Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców
2.  Integracja mieszkańców w szczególności poprzez podniesienie świadomości kulturowo-historycznej
3.  Wykreowanie centrów wsi

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych technologii, rozwój przedsiębiorczości, 
poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy. 



129Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
Chrostowa 1A
32-742 Sobolów
Telefon: +48 12 289 70 90 
Fax: +48 14 685 44 44 
Adres e-mail: biuro@dolinaraby.pl, kwatera@dolinaraby.pl 
Strona www: www.dolinaraby.pl

Osoby do kontaktu
Krzysztof Kwatera, Prezes Zarządu - tel. 600 856 375, 
kwatera@onet.pl
Krystyna Batko, Wiceprezes Zarządu - tel. 12 250 68 99, 
batko@biskupice.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Łapanów, Nowy 
Wiśnicz, Żegocina, Trzciana, Biskupice, Gdów.
Liczba ludności objęta LSR: 55 514 
Powierzchnia objęta LSR: 381.99 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych.
Cele szczegółowe:

1.  Rozwój produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej
2.  Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych

Cel ogólny: Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia (powstanie nowych miejsc pracy).
Cele szczegółowe:

Rozwój rynku tradycyjnej żywności1. 
Rozwój przedsiębiorczości w sferach handlu i usług dla ludności oraz przyjaznych dla środowiska2. 
Poprawa oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalnej3. 
Aktywizacja społeczności i rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  wsparcie 
nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Zdjęcie 134. Archiwum LGD „Dolina Raby”.



130 Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby
33-390 Łącko 662
Telefon: +48 18 444 55 64 
Adres e-mail: biuro@lgdlacko.pl 
Strona www: www.lgdlacko.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gmina: Łącko
Liczba ludności objęta LSR: 15 015 
Powierzchnia objęta LSR: 132.95 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Tworzenie jak najlepszych warunków dla trwałego wzrostu 
przedsiębiorczości oraz przekształceń w gospodarce Gminy Łącko.
Cele szczegółowe:

Tworzenie warunków dla rozwoju działalności agroturystycznej i turystycznej 1. 
Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości pozarolniczej i okołorolniczej 2. 

Cel ogólny: Stała poprawa warunków życia ludności oraz 
atrakcyjności turystycznej Gminy Łącko.
Cele szczegółowe:

Poprawa standardu życia ludności w Gminie Łącko1. 
Zachowanie  i  ochrona  dziedzictwa  kulturowego 2. 
i przyrodniczego Ziemi Łąckiej 
Rozwój  funkcji  turystycznych  i wypoczynkowych 3. 
Ziemi Łąckiej 

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona 
dziedzictwa kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, 
rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
młodzież  do  lat  25,  kobiety,  rolnicy  i  leśnicy,  prowadzący 
własną  działalność  gospodarczą,  emeryci  i  renciści,  osoby 
niepełnosprawne.

Projekty współpracy
Zrealizowane: 1. „Produkt lokalny szansą rozwoju 
regionu” w ramach działania „Wdrażanie projektów 
współpracy” objętego PROW 2007-2013, projekt 
współpracy przygotowawczy, okres realizacji od 
01.10.2010 – 31.07.2011. Cel projektu rozwój regionu 
o produkt lokalny. 2. „Daj mi szansę ja też tak potrafię” 
w ramach POKL, działanie 9.5, okres realizacji od 
01.01.2011-30.06.2011r. 3. „Klub środowiskowy sposób na 
integrację społeczną  w Gminie Łącko” w ramach POKL, 
działania 7.3 okres realizacji od 01.01.2011-30.06.2011r. 
4. „Strażak Sam. Projekt edukacyjny w zakresie pierwszej 
pomocy i wiedzy p/pożarniczej dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Łącku” działanie 9.5, 
okres realizacji od 01.05.2012-31.12.2012r. (w trakcie realizacji)

Proponowany zakres projektów współpracy: Promocja obszarów wiejskich pod kątem atrakcji turystycznej, 
zachowanie dziedzictw kulturowego oraz tożsamości regionalnej, kreowanie lokalnych produktów i usług, tworzenie 
infrastruktury turystycznej, aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców.

Zdjęcie 135. Sady łąckie. Fot. 
Archiwum LGD „”Białych Górali 

i Lachów Sądeckich.

Zdjęcie 136. Amfiteatr na obszarze LGD. Fot. Archiwum LGD 
”Białych Górali i Lachów Sądeckich”.

Zdjęcie 137. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Górale Łąccy. Fot. 
Archiwum LGD ”Białych Górali i Lachów Sądeckich”.



131Stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą”

Forma prawna
Stowarzyszenie 
Adres siedziby
ul. Partyzantów 1 
32-310 Klucze
Adres do korespondencji
ul. Leśna 2 
32-340 Wolbrom
Telefon: +48 32 724 25 23 
Fax: +48 32 642 85 80 
Adres e-mail: lgd@nadbialaprzemsza.org.pl, b.mossor@nadbialaprzemsza.org.pl 
Strona www: www nadbialaprzemsza.org.pl

Osoby do kontaktu
Barbara Nowakowska-Mossór, Dyrektor Biura- tel. +48 784 439 903, 
b mossor@nadbialaprzemsza.org.pl
Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie gminy: Klucze, Wolbrom, Trzyciąż, Bolesław.
Liczba ludności objęta LSR: 53 438 
Powierzchnia objęta LSR: 403.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: TURYSTYKA - Rozwój turystyki obszaru LGD, podkreślenie 
jego unikalności, podniesienie rozpoznawalności, promocja walorów 
środowiska naturalnego i zasobów dziedzictwa kulturowego. 
Cele szczegółowe:

Poprawa stanu zabytków i ochrona walorów środowiska naturalnego1. 
Tworzenie szlaków turystycznych, łączących miejsca warte 2. 
odwiedzenia oraz wspieranie rozwoju agroturystyki oraz promocja 
produktów regionalnych
Promocja walorów obszaru w regionie i całym kraju oraz rozwój informacji turystycznej3. 
Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rozwój nowych form turystyki4. 
Mała infrastruktura turystyczna, organizacja imprez kulturalnych, folklorystycznych i zawodów sportowych na 5. 
skalę lokalną, ponadlokalną i regionalną 

Cel ogólny: KAPITAŁ SPOŁECZNY - Aktywizacja życia społecznego obszaru, umożliwienie mieszkańcom 
wszechstronnego rozwoju, stworzenie warunków kształcenia się społeczeństwa obywatelskiego. Cele szczegółowe:

Organizacja kursów, szkoleń i przedsięwzięć dla dorosłych o charakterze edukacyjnym 1. 
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży2. 
Włączanie mieszkańców w aktywną pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz zapobieganie wykluczeniom3. 

Cel ogólny: KULTURA, OŚWIATA, SPORT I REKREACJA - Wzbogacenie oferty kulturalnej i oświatowej obszaru 
oraz tworzenie nowych form zagospodarowania wolnego czasu, promocja czynnego wypoczynku i zdrowego trybu 
życia kultura, oświata, sport i rekreacja. Cele szczegółowe:

Stworzenie warunków rozwoju działalności kulturalnej i oświatowej1. 
Wspieranie działalności lokalnych grup artystycznych, sportowych2. 
Wspieranie rozwoju agroturystyki3. 
Organizacja imprez kulturalnych, zawodów sportowych oraz promocja produktów regionalnych4. 
Kultywowanie lokalnej tradycji, rzemiosła, rękodzielnictwa5. 
Poprawa stanu infrastruktury społecznej6. 

Cel ogólny: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA - Efektywne 
i funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni, wzrost estetyki i ładu przestrzennego obszaru oraz ochrona walorów 
środowiska naturalnego i zapobieganie jego degradacji. Cele szczegółowe:

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, odnowa centrów wsi oraz organizacja zieleni, miejsc 1. 
rekreacji i wypoczynku
Usuwanie barier architektonicznych2. 
Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych3. 

Cel ogólny: GOSPODARKA. Wspieranie pożądanych procesów modernizacyjnych w rolnictwie oraz rozwój 
pozarolniczych sektorów gospodarki obszaru, promocja przedsiębiorczości. Cele szczegółowe:

Tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki1. 
Promocja przedsiębiorczości jako formy samo zatrudnienia,  wspieranie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw2. 
 Promowanie lokalnych płodów rolnych oraz rozwój informacji turystycznej3. 

Zdjęcie 138. Archiwum LGD „Nad Białą  
Przemszą”.

Zdjęcie 139. Owce okulskie, wypasane na 
obszarze LGD. Fot. Archiwum LGD „Nad 

Białą Przemszą”.



132 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Krakowska 26 
33-340 Stary Sącz 
Telefon: +48 18 547 66 80 
Fax: +48 18 547 66 80 
Adres e-mail: biuro@bramabeskidu.pl 
Strona www: www.bramabeskidu.pl 
  
Osoba do kontaktu: 
Jan Migacz, Prezes Zarządu - tel. 18 547 66 80, biuro@
bramabeskidu.pl

Zasięg terytorialny LGD 
Województwo małopolskie, gminy: Stary Sącz, 
Podegrodzie 
Liczba ludności objęta LSR: 34 068 
Powierzchnia objęta LSR: 166.00 km2 
  
Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo 
przyrodnicze i kulturowe obszaru.
Cele szczegółowe: 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru1. 
Wypromowanie obszaru jako atrakcyjnego miejsca 2. 
wypoczynku, rekreacji i realizacji potrzeb

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców na 
obszarze LGD.
Cele szczegółowe: 

Podniesienie jakości środowiska naturalnego1. 
Wzrost  poziomu  integracji  społecznej  i  poprawa 2. 
warunków  rozwoju  fizycznego,  intelektualnego, 
kulturalnego 

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka 
i  turystyka  wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego, 
ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów 
naturalnych,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja 
produktu lokalnego. 
  
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: rolnicy 
– zainteresowani dywersyfikacją swojej działalności, gminy, 
przedsiębiorcy  oraz  osoby  zainteresowane  rozpoczęciem 
działalności,  organizacje  pozarządowe,  gospodarstwa 
agroturystyczne, instytucje kultury, LGD „Brama –Beskidu”, 
Nadleśnictwo  Stary  Sącz,  Popradzki  Park  Krajobrazowy, 
mieszkańcy obszaru LSR, kościoły  i  związki wyznaniowe, 
szkoły i placówki edukacyjne, kluby sportowe.

Projekty współpracy
Międzyregionalne: Proponowany zakres projektów 
- rozwój  turystyki,  tworzenie  i  wprowadzenie  na  rynek 
nowych,  innowacyjnych usług,  atrakcji i produktów turystycznych.

Zdjęcie 140. Archiwum LGD „Brama Beskidu”.

Zdjęcie 141. Archiwum LGD „Brama Beskidu”.

Zdjęcie 142. Archiwum LGD „Brama Beskidu”.



133Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
Raciborowice 126 
32-091 Michałowice 
Telefon: +48 12 346 43 12 
Fax: +48 12 346 42 84 
Adres e-mail: info@koronakrakowa.pl 
Strona www: www koronakrakowa.pl

Osoba do kontaktu
Monika Kwaczała, Kierownik Biura LGD - tel. +48 664 067 
821, info@koronakrakowa.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Zielonki, 
Michałowice, Zabierzów, Wielka Wieś, Liszki, Igołomia-
Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca.
Liczba ludności objęta LSR: 91 715 
Powierzchnia objęta LSR: 463.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych.
Cele szczegółowe:

Wykreowanie atrakcyjnej oferty rekreacyjno-turystycznej1. 
Zachowanie zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich racjonalne wykorzystanie2. 

Cel ogólny:  Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia.
Cele szczegółowe:

Wzmocnienie  potencjału  gospodarczego  obszaru  LGD  dzięki  wykorzystaniu  aktywności  ekonomicznej 1. 
mieszkańców
Rozwój potencjału społecznego obszaru LGD przy wykorzystaniu lokalnych zasobów2. 

 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: podmioty mogące być beneficjentami działań w ramach osi 4. 

Projekty współpracy
Proponowana tematyka projektów współpracy:  waloryzacja,  promocja,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego 
i przyrodniczego, ochrona i troska o dziedzictwo kulturowe  wsi, zachowanie tożsamości kulturowej lokalnej społeczności, 
dbałość o kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, ekomuzeum - żywa kolekcja 
naturalnego i kulturowego dziedzictwa. Preferowane regiony: LGD znajdujące się w pobliżu dużych miast.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa- RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ!



134 Stowarzyszenie Blisko Krakowa

Forma prawna
Stowarzyszenie
 
Adres siedziby 
ul. Żwirki i Wigury 23 
32-050 Skawina
Telefon: +48 12 256 02 31 
Fax: +48 12 256 02 31 
Adres e-mail: biuro@bliskokrakowa.pl, zarzad@
bliskokrakowa.pl 
Strona www: www.bliskokrakowa.pl

Osoby do kontaktu
Wojciech Olszewski, Prezes – e-mail: zarzad@
bliskokrakowa.pl
Daniel Wrzoszczyk, Wiceprezes - tel. +48 723 543 257, 
biuro@bliskokrakowa.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Czernichów, 
Mogilany, Skawina, Świątki Góne.
Liczba ludności objęta LSR: 50 445 
Powierzchnia objęta LSR: 227.20 km2

 
Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Dobre warunki sprzyjają aktywności 
kulturalnej sportowej i rekreacyjnej mieszkańców.
Cel szczegółowy:

Budowa, wyposażenie i modernizacja infrastruktury 1. 
kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej

Cel ogólny: Warunki sprzyjające aktywności społecznej.
Cel szczegółowy:

Tworzenie  przestrzeni  publicznej  i  społecznej 1. 
sprzyjającej lokalnej aktywności mieszkańców

Cel ogólny: Społeczność lokalna świadoma dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego obszaru.
Cele szczegółowe:

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru1. 
Poznawanie, dokumentowanie i promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru2. 

Cel ogólny: Lokalne społeczności aktywne gospodarczo.
Cele szczegółowe:

Wykorzystanie lokalnego potencjału w szczególności potencjału bliskości Krakowa dla tworzenia miejsc pracy1. 
Zapewnienie mieszkańcom obszaru LGD dostępu do informacji o lokalnym rynku usług i produktów2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: obszary ujęte w celach LSR. 
 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: mieszkańcy obszaru LGD Blisko Krakowa.

Projekt współpracy: 
Międzyregionalny: Temat - Promocja turystyki weekendowej

„SKARBY BLISKO KRAKOWA”: skarby tradycji, skarby kultury i skarby rekreacji.

Zdjęcie 143. Archiwum LGD „Blisko Krakowa”.



135Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Chopina 10 
33-170 Tuchów 
Telefon: +48 14 652 44 04 
Fax: +48 14 652 44 04 
Adres e-mail: pogostoro@interia.pl, dk@tuchow.pl 
Strona www: www.psr.tuchow.pl

Osoby do kontaktu
Janusz Kowalski, Prezes - tel. +48 14 6525 436, dk@
tuchow.pl
Wiktor Chrzanowski, Dyrektor biura LGD - tel. +48 14 652 
44 04, pogostoro@interia.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Tuchów, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Ryglice.
Liczba ludności objęta LSR: 52 993 
Powierzchnia objęta LSR: 440.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Opracowanie i wdrożenie kompleksowej oferty turystycznej Pogórza, opartej na lokalnych walorach 
kulturowych oraz przyrodniczych
Cele szczegółowe:

Zagospodarowanie turystyczne obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju1. 
Zintegrowana  promocja  walorów  przyrodniczych  i  kulturowych  obszaru  Pogórzańskiego  Stowarzyszenia   2. 
Rozwoju
Kreowanie rozpoznawalnej marki pogórzańskich produktów lokalnych3. 

Cel ogólny: Zwiększenie poziomu integracji, aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców
Cele szczegółowe:

Wzrost umiejętności i kwalifikacji mieszkańców1. 
Rozwój oferty czasu wolnego dla różnych grup społecznych2. 

Cel ogólny:  Zachowanie walorów środowiska naturalnego Pogórza
Cel szczegółowy:

Zwiększenie poziomu ekologicznej świadomości mieszkańców1. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
stowarzyszenia i organizacje.

Projekty współpracy
Międzyregionalne: Tytuł – Wschodnia Małopolska na Rowerze.  Partnerzy - Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, 
Stowarzyszenie  “Zielony  Pierścień  Tarnowa”, LGD  Dunajec-Biała, Stowarzyszenie  “Na  Śliwkowym  Szlaku”, 
Stowarzyszenie  „Kwartet  na Przedgórzu”. Cele – opracowanie  i wdrożenie  oferty  turystycznej,  opartej  na  lokalnych 
walorach  kulturowych  oraz  przyrodniczych,  wzrost  świadomości  mieszkańców  o  swoim  miejscu  zamieszkania, 
aktywizacja społeczności lokalnej. Przedsięwzięcia - Wydanie 5 różnych map rozbudowanej trasy rowerowej łączącej 
lokalne  zasoby  kulturowe,  turystyczne  i  przyrodnicze. Trasa  rowerowa  pozwoli  na  powiązanie  ze  sobą  wszystkich 
zasobów, w celu stworzenia dla odwiedzających przystępnego przewodnika - mapy.   Poprowadzenie  trasy rowerowej 
przez  obszar  wspomnianych  pięciu  LGD  pozwoli  w  najszerszy  możliwy  sposób  zaprezentować  atrakcje.  Turystyka 
rowerowa w naszym subregionie dzięki zróżnicowany warunkom terenowym staje się coraz bardziej popularna. Jak do tej 
pory każdy obszar promowany był w indywidualny sposób. Połączenie zasobów pozwoli zaproponować potencjalnemu 
turyście najatrakcyjniejszą ofertę z możliwych.

Zdjęcie 144. Archiwum Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.



136 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „TURYSTYCZNA 
PODKOWA”20

Forma prawna:
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat 
II)

Adres siedziby:
32-447 Siepraw 1
Adres do korespondencji:
32-447 Siepraw 616/3
Telefon: + 48 12 2746299 
Fax: +48 12 274 62 99 
Adres e-mail: biuro@turystycznapodkowa.pl 
Strona www: www.turystycznapodkowa.pl

Osoba do kontaktu: 
Zbigniew Sanowski - Dyrektor Biura, tel. +48 12 2746299, +48 504170216, biuro@turystycznapodkowa.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Dobczyce, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Wiśniowa
Liczba ludności objęta LSR: 44949 
Powierzchnia objęta LSR: 315.17 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Zapewnienie nowych/uzupełniających źródeł dochodu dla mieszkańców.
Cele szczegółowe:

Różnicowanie działalności zarobkowej1. 
Współpraca gospodarcza między podmiotami2. 
Rozwój gospodarczej działalności pozarolniczej3. 
Promocja odnawialnych źródeł energii4. 
Wykorzystanie potencjału, osiedlających się nowych mieszkańców dla rozwoju społeczności lokalnych5. 

Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o walory środowiska z zachowaniem dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego wsi z uwzględnieniem agroturystyki.
Cele szczegółowe:

Wykreowanie lokalnego produktu turystycznego1. 
Rozwój usług sportowych, rekreacyjnych2. 
Wypromowanie obszaru jako atrakcyjnego turystycznie3. 
Zintegrowane działania wspierające dalszy rozwój infrastruktury w celu wykorzystania bliskości Krakowa jako 4. 
silnego obszaru gospodarczego

Cel ogólny: Wzrost integracji społecznej, samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym (budowa kapitału 
społecznego, aktywność społeczna, wzajemne zaufanie).
Cele szczegółowe:

Wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych1. 
Wykorzystanie potencjału nowo osiedlających się mieszkańców do rozwoju społeczności lokalnych2. 
Wzrost dostępności do usług informacyjnych/informatycznych3. 
Konsolidacja różnych środowisk, młodzież, osoby starsze, wolontariat4. 
Tworzenie oferty kulturalnej dostępnej dla mieszkańców całego obszaru, przy współudziale mieszkańców5. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy. 

20 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



137Stowarzyszenie Dolina Karpia

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedzib 
ul. Rynek 2 
32-640 Zator 
Telefon: +48 33 8410584 
Fax: + 48 33 8410584 
Adres e-mail: biuro@dolinakarpia.org 
Strona www: www.dolinakarpia.org

Osoba do kontaktu
Barbara Petek-Matuła, Kierownik LGD, - tel. +48 33 8410584, 795 584 518, biuro@dolinakarpia.org

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Zator, Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice.
Liczba ludności objęta LSR: 54 828 
Powierzchnia objęta LSR: 309.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia na obszarze Doliny Karpia.
Cele szczegółowe:

Rozwój  infrastruktury  publicznej  ze  szczególnym  uwzględnieniem  infrastruktury  turystycznej  oraz  poprawa 1. 
jakości życia mieszkańców
Rozwój spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej i kulturalnej na obszarze Doliny Karpia2. 
Zagospodarowanie  potencjału  zbiorników  wodnych  wraz  ze  wzmocnieniem  podstawowej  infrastruktury 3. 
technicznej
Wspieranie  i  promocja  efektywnej,  nowoczesnej  i  innowacyjnej  gospodarki, w  tym  rybackiej,  turystycznej, 4. 
opartej na tradycyjnych i naturalnych zasobach

Cel ogólny: Zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody i kultury w celu zróżnicowania lokalnej 
gospodarki oraz rozwoju lokalnego rynku pracy.
Cele szczegółowe:

Ochrona zabytków architektury, wykorzystanie zasobów wykopaliskowych wraz z promocją tak ukierunkowanej 1. 
przedsiębiorczości.
Zapewnienie przetrwania tradycji stawiarstwa, wikliniarstwa oraz innych ginących zawodów  i rzemiosła wraz 2. 
z promocją tak ukierunkowanej przedsiębiorczości.
Ochrona  i promocja środowiska naturalnego wraz z promocją rozwiązań  i zachowań proekologicznych wraz 3. 
z promocją tak ukierunkowanej przedsiębiorczości.

Cel ogólny: Wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego Doliny Karpia – aktywizacja mieszkańców, poprawa 
samoorganizacji oraz zarządzania zasobami lokalnymi.

Wzmocnienie instytucjonalne oraz merytoryczne zasobów LGD Dolina Karpia.1. 
Skuteczna  informacja  i  promocja,  a  także  efektywne  kreowanie  środowiska  lokalnych  liderów  na  obszarze 2. 
Doliny Karpia.
Wzmocnienie potencjału LGD Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz lokalnych liderów poprzez wykorzystanie 3. 
doświadczeń innych organizacji i Lokalnych Grup Działania.

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.



138 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Szkolna 4 
32-043 Skała 
Telefon: +48 12 380 10 61 
Fax: +48 12 380 10 61 
Adres e-mail: biuro@jurajskakraina.pl 
Strona www: www.jurajskakraina.pl

Osoba do kontaktu
Piotr Foszcz, Dyrektor Biura LGD - tel. +48 12 380 10 61, biuro@jurajskakraina.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Skała, Słomniki, Sułoszowa, Iwanowice.
Liczba ludności objęta LSR: 37 485 
Powierzchnia objęta LSR: 312,28 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Iwanowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa1. 
Aktywizowanie ludności gmin2. 
Realizację lokalnej strategii rozwoju gmin, opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD)3. 
Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach gmin4. 
Promocję rozwoju obszarów gmin5. 
Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów gmin6. 
Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków społecznych i infrastrukturalnych na obszarach gmin7. 
Integrację i koordynację działań gmin, dla promocji turystycznej „Jurajskiej krainy”8. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.



139Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
34-143 Lanckorona 473
Telefon: +48 33 843 62 18 
Fax: +48 33 843 62 18 
Adres e-mail: lgd.gosciniec@gmail.com 
Strona www: www.gosciniec4zywiolow.pl

Osoby do kontaktu
Renata Bukowska, Prezes - tel. +48 662 147 884, 
renatabukowska@poczta.onet.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Lanckorona, Kalwaria 
Zebrzydowska, Mucharz, Stryszów
Liczba ludności objęta LSR: 35619 
Powierzchnia objęta LSR: 1988.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Ochrona i wykorzystanie zasobów 
przyrodniczych i kulturowych.
Cele szczegółowe:

Ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa stanu 1. 
środowiska, w tym zwiększenie zastosowania źródeł 
energii odnawialnej
Rozwój  produktów  lokalnych,  przetwórstwa  rolno-spożywczego,  produktów  niespożywczych,  oraz  tradycji 2. 
rzemieślniczych
Wykreowanie i wypromowania atrakcyjnych produktów turystycznych, w tym rozwój bazy turystycznej3. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia.
Cele szczegółowe:

Poprawa oferty spędzania wolnego czasu, rozwój kultury i sportu.1. 
Aktywna  społeczność,  zwiększenie  zdolności  pozyskiwania  środków  z  zewnątrz,  rozwój  instytucji wsparcia 2. 
przedsiębiorczości, rozwój współpracy z innymi partnerami spoza regionu.

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, ekologia i ochrona środowiska, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy. 

Zdjęcie 145. Przedsawicielki LGD „Gościniec 4 żywiołów”. Fot. 
Archiwum LGD „Gościniec 4 żywiołów”.



140 Lokalna Grupa Działania KLIMAS

Forma prawna
Stowarzyszenie
 
Adres siedziby 
32-433 Lubień 900
Telefon: +48 603 219 938 
Adres e-mail: biuro@lgd-klimas.pl 
Strona www: www.lgd-klimas.pl

 Osoba do kontaktu 
Magdalena Studzińska, Kierownik Biura - tel. +48 603 219 
938, biuro@lgd-klimas.pl- obecnie w zastępstwie (2012 
rok) – Alicja Szczyrbuła

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Lubień, Tokarnia
Liczba ludności objęta LSR: 17 229 
Powierzchnia objęta LSR: 144.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Dobrze zorganizowane, dynamiczne rolnictwo 
i agroturystyka. 
Cel szczegółowy: 

Wzrost jakości oferty agroturystycznej1. 
Cel ogólny: Rozwinięty sektor przedsiębiorczości i turystyki.
Cel szczegółowe:

Promocja  rynku  żywności  tradycyjnej,  rękodzieła,  działalności  regionalnej  w  tym:  zespołów  artystycznych, 1. 
orkiestr, OSP, KGW
Podniesienie atrakcyjności oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD Klimas2. 
Zwiększenie aktywności gospodarczej szansą rozwoju obszaru LGD Klimas3. 

Cel ogólny: Wysoki standard poziomu życia mieszkańców.
Cel szczegółowe:

Rozwój  poczucia  tożsamości  lokalnej mieszkańców,  promocja  oraz    poprawa  jakości  przestrzeni  publicznej 1. 
obszaru LGD
Budowa kapitału społecznego – wyrównanie szans edukacyjnych2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego. 

 Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Zdjęcie 146. Archiwum LGD „KLIMAS”.



141Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego 
,,ProKoPaRa’’21

Forma prawna
Stowarzyszenie 
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ 
Schemat II)

Adres siedziby
32-104 Koniusza 5
Telefon: +4812 386 94 24 
Fax: +4812 386 94 24 
Adres e-mail: prokopara@wp.pl 
Strona www: www.prokopara.pl

Osoby do kontaktu: 
Hubert Wawrzeń – Prezes, tel. +48 12 386 94 24, h.wawrzen@koniusza.pl 
Beata Jaraczewska - Pracownik biura LGD, tel. +48 12 386 94 24, prokopara@wp.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Proszowice, Koniusza, Pałecznica, Radziemice
Liczba ludności objęta LSR: 32 122 
Powierzchnia objęta LSR: 286.29 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich.
Cele szczegółowe:

Rozwój rynków zbytu i przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym współpracy rolników ze sobą1. 
Zwiększenie znaczenia produktów lokalnych i tradycyjnych oraz zachowanie lokalnych tradycji2. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia.
Cele szczegółowe:

Rozwój usług telekomunikacyjnych i zwiększenie dostępu do internetu1. 
Wykreowanie atrakcyjnych produktów turystycznych związanych szczególnie z turystyką aktywną2. 
Poprawa oferty spędzania wolnego czasu w sferze kultury i sportu3. 
Wzrost aktywności społecznej, zwiększenie skuteczności pozyskiwania środków z zewnątrz4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulinarnego, rozwój przedsiębiorczości, poprawa 
infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną działalność 
gospodarczą, emeryci i renciści.

21 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



142 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz22

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Szpitalna 32 
32-300 Olkusz 
Telefon: +48 32 7543402 
Adres e-mail: stowarzyszenie.lgd@wp.pl 
Strona www: www.lgdolkusz.pl

Osoba do kontaktu
Łukasz Mączka, Dyrektor biura - tel. +48 32 754 34 02, stowarzyszenie.lgd@wp.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gmina Olkusz
Liczba ludności objęta LSR: 12 842 
Powierzchnia objęta LSR: 124.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze, kulturowe oraz historyczne obszaru Olkuskiej 
Lokalnej Grupy Działania.
Cele szczegółowe:

Rozbudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz sportowej1. 
Promowanie walorów turystycznych obszaru2. 

Cel ogólny: Wzrost poziomu wiedzy, aktywności i satysfakcji mieszkańców obszaru Olkuskiej Lokalnej Grupy 
Działania.
Cele szczegółowe:

Podniesienie  jakości  zasobów  naturalnych  z  uwzględnieniem  wymagań  zrównoważonego  rozwoju  obszaru 1. 
LGD
Promocja uczenia się przez całe życie2. 
Podniesienie jakości infrastruktury społecznej i przestrzeni publicznej3. 

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Olkuskiej Lokalnej Grupy Działania.
Cele szczegółowe:

Kreowanie wizerunku gospodarczego obszaru1. 
Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,    wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

22 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



143Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Targowa 6/3 
32-200 Miechów 
Telefon: +48 41 3834943 
Fax: +48 41 3834943 
Adres e-mail: miechowjaksa@home.pl 
Strona www: wwwmiechowjaksa.home.pl

Osoby do kontaktu
Włodzimierz Mielus, Prezes - tel. +48 41 383 49 43, 
miechowjaksa@home.pl
Adam Pituch, Pracownik Biura - tel. +48 41 383 49 43, 
miechowjaksa@home.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Charsznica, Gołcza, 
Książ Wielki, Kozłów, Miechów, Racławice, Słaboszów
Liczba ludności objęta LSR: 51 060 
Powierzchnia objęta LSR: 677.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: „Wartość dodana” do życia na wsi.
Cele szczegółowe:

Poprawa infrastruktury społecznej na obszarze LGD1. 
Dbałość o środowisko. Rozwój rolnictwa ekologicznego i alternatywnych źródeł energii2. 
Kultywowanie tradycji, ochrona dziedzictwa i budowanie tożsamości i współpracy na obszarze LGD3. 

Cel ogólny: Poprawa atrakcyjności turystycznej i promocja produktu regionalnego.
Cele szczegółowe:

Rozwój infrastruktury turystycznej1. 
Rozwój produktu regionalnego2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą.

Zdjęcie 147. Tradycyjne wyroby wędliniarskie. Archiwum LGD 
„Jaksa”.



144 Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Edukacyjna 9 
32-600 Rajsko 
Telefon: +48 33 843 60 28 
Fax: +48 33 843 60 28 
Adres e-mail: biuro@dolinasoly.eu 
Strona www: www.dolinasoly.eu

Osoba do kontaktu
Magdalena Jasek–Woś, Kierownik Biura LGD - tel. +48 33 
843 60 28, magda.jasek-wos@lgdds.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Kęty, Brzeszcze, 
Oświęcim, Chełmek. 
Liczba ludności objęta LSR: 84500 
Powierzchnia objęta LSR: 223.84 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Waloryzacja lokalnych zasobów 
przyrodniczych i kulturowych.
Cele szczegółowe:

Rozwój turystyki, szczególnie wokół zbiorników wodnych1. 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego2. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia (powstanie nowych miejsc pracy).
Cele szczegółowe:

Poprawa oferty rekreacyjno – sportowej i kulturalnej1. 
Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie ilości miejsc pracy na wsi poza turystyką2. 
Aktywne społeczeństwo m. in. poprzez zwiększenie stopnia pozyskiwania środków z zewnątrz3. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł -  Krzewimy Rękodzieło Artystyczne Mistrzów (KRAM). Partnerzy - „Dolina Soły”, LGD 
„Ziemia Bielska”, LGD „Dobra Widawa”, Fundacja Spichlerz Górnego Śląska. Cel - wykreowanie wizerunku obszarów 
partnerskich LGD  jako miejsc kultywowania  lokalnego dziedzictwa kulturowego  -  spowodowanie postrzegania LGD 
jako  ośrodków  pielęgnowania  i  rozwijania  tradycyjnego  rękodzieła  ludowego  poprzez  organizację  przedsięwzięć 
kulturalno-edukacyjnych  w  okresie  2011-2012.  Przedsięwzięcia – organizacja  imprez  kulturalnych,  promocyjnych 
oraz  spotkań  rękodzielniczych, gdzie promowani  są  rzemieślnicy oraz  twórcy  ludowi  z obszarów partnerskich LGD. 
Głównym działaniem organizowanym w ramach projektu był Festiwal Wieś Pełna Skarbów, który odbył się w dniach 
22-25 września 2011 roku w Oświęcimiu i Harmężąch (LGD „Dolina Soły”).

Zdjęcie 148. Archiwum LGD „Dolina Soły”.



145Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Focha 3 
32-500 Chrzanów
Telefon: +48 32 720 65 02 
Fax: +48 32 720 65 01 
Adres e-mail: biuro@partnerstwonajurze.pl 
Strona www: www.partnerstwonajurze.pl

Osoby do kontaktu
Radosław Warzecha, Wiceprezes LGD - tel. +48 508 091 
685,  radekwarzecha@interia.pl
Jerzy Kasprzyk, Prezes LGD - tel. +48 512 089 299,  
kasprzykj@interia.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Chrzanów, Libiąż, 
Trzebinia, Babice, Alwernia.
Liczba ludności objęta LSR: 88 715 
Powierzchnia objęta LSR: 372.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Waloryzacja i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych w kierunku zrównoważonego 
rozwoju regionu.
Cele szczegółowe:

Wzrost świadomości ekologicznej, działania na rzecz komplementarnej ochrony środowiska naturalnego oraz 1. 
jego racjonalnego zagospodarowania
Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa historycznego  i kulturowego obszaru LGD2. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia.
Cele szczegółowe:

Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego obszaru LGD dzięki wykorzystaniu lokalnych zasobów, 1. 
w tym produktów lokalnych oraz aktywności ekonomicznej i społecznej mieszkańców
Podniesienie jakości usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego, w szczególności rozwój różnych 2. 
form turystyki i rekreacji

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, rozwój zasobów ludzkich, wzrost zatrudnienia, wzrost atrakcyjności 
regionu poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej, rozrywkowej i turystycznej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz działające na tym terenie 
organizacje pozarządowe. 

Projekty współpracy:
Propozycje projektów: LGD „Partnerstwo na Jurze” pragnęłaby nawiązać kontakty z innymi grupami z terenu Polski  oraz 
zagranicy (np. z Austrii, Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy) w celu wzmocnienia potencjału gospodarczego i społecznego 
dzięki wykorzystaniu  lokalnych zasobów z  terenów działania grup, zwiększeniu aktywności społecznej mieszkańców 
oraz promowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego, a takze wskrzeszaniu zapomnianych zawodów, promowaniu 
lokalnych artystów i rzemieślników, (np. pszczelarzy, wikliniarz).

Zdjęcie 149. Archiwum LGD „Partnerstwo na Jurze”.



146 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Matki Boskiej Bolesnej 10a 
34-600 Limanowa 
Telefon: +48 18 533 06 62 
Fax: +48 18 542 60 25 
Adres e-mail: lgdlimanowa@op.pl, biuro@lgdlimanowa.eu 
Strona www: www.lgdlimanowa.eu

Osoby do kontaktu:
Janusz  Pazdan,  Dyrektor  Biura  -  tel  +48  664  923  200, 
j.pazdan@lgdlimanowa.eu
Monika  Piaskowy,  Pracownik  ds.  pozyskiwania  funduszy 
zewnętrznych  oraz  doradztwa  -  tel.  +48  18  533  06  62, 
m.piaskowy@lgdlimanowa.eu 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Dobra, Jodłownik, 
Kamienica, Limanowa, Łukowica, Słopnice, Tymbark
Liczba ludności objęta LSR: 69 659 
Powierzchnia objęta LSR: 589.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Rozwój regionu poprzez rozwój turystyki 
w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczych 
obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

Poprawa  stanu  infrastruktury  turystycznej 1. 
i  sportowo  –  rekreacyjnej  oraz  bazy  noclegowo  - 
wypoczynkowej 
Rozwój  i  promocja  oferty  turystycznej  obszaru 2. 
LGD 

Cel ogólny: Zachowanie i lepsze wykorzystanie 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Cele szczegółowe:

Poprawa  stanu  infrastruktury  społeczno  - 1. 
kulturalnej 
Ochrona  walorów  kulturowych  oraz  umacnianie 2. 
tożsamości społeczności lokalnych obszaru LGD 

Cel ogólny: Aktywizacja społeczności lokalnych oraz 
wzmocnienie kapitału społecznego.
Cele szczegółowe:

Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej 1. 
Promocja działań podejmowanych w ramach LGD 2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka 
i  turystyka  wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego, 
ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów 
naturalnych,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  rozwój 
przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Zdjęcie 150. Ziemia Limanowska. Z archiwum LGD „Przyjazna 
Ziemia Limanowska”.

Zdjęcie 151. Tradycyjne snopki żniwne. Z archiwum LGD 
„Przyjazna Ziemia Limanowska”.

Zdjęcie 152. Sery z Ziemi Limanowskiej. Z archiwum LGD 
„Przyjazna Ziemia Limanowska”.



147Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Sienkiewicza 2 
32-020 Wieliczka
Telefon: +48 12 288 00 95 
Fax: +48 12 288 00 95 
Adres e-mail: biuro@wielickawies.pl, info@wielickawies.pl 
Strona www: www.wielickawies.pl

Osoby do kontaktu
Elżbieta Sosin, Dyrektor biura - tel. + 48 509479759, biuro@wielickawies.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gminy: Wieliczka.
Liczba ludności objęta LSR: 48 348 
Powierzchnia objęta LSR: 99.67 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych.
Cele szczegółowe:

Poprawa oferty turystycznej i agroturystycznej1. 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego2. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia.
Cele szczegółowe:

Poprawa oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców wielickich 1. 
wsi
Zwiększenie aktywności mieszkańców2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte 
w LSR: agroturystyka  i  turystyka wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, 
ochrona dziedzictwa kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia 
i ochrona środowiska, wsparcie nowych technologii, rozwój przedsiębiorczości, 
poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież,  kobiety, 
rolnicy i leśnicy, prowadzący własną działalność gospodarczą, emeryci i renciści, 
osoby  niepełnosprawne,  organizacje  pozarządowe,  gminy,  kościoły  i  związki 
wyznaniowe.

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - „Tradycje  kucharskie  od Wieliczki,  aż  do  Tatr”. 
Partnerzy -  Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  „Wielicka  Wieś’, 
Podhalańska  Lokalna  Grupa  Działania.  Cele -  Zachowanie  i  waloryzacja 
dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji kucharskich. Przedsięwzięcia 
-  Organizacja  konkursu  potraw  regionalnych  na  Podhalu  i  w Wieliczce  oraz 
wydanie książki kucharskiej pt. „Tradycje kucharskie od Wieliczki, aż do Tatr“ 
obszaru Pogórza Wielickiego i Podhala (nakład - 500 egz.). Uczestnicy konkursu 
prezentowali  swoje  potrawy,  wypieki  oraz  nalewki  pochodzące  ze  swoich 
regionów. Całość wydarzenia ozdobiona była pięknymi tańcami i przyśpiewkami 
zespołów regionalnych z ternu Podhala oraz Wieliczki.

„Wielicka Wieś- Zaprasza na wspólną wędrówkę po zakątkach średniowiecznego Miasta Solnego szlakiem bogatego 
folkloru pachnącego tradycyjną wielicką kuchnią regionalną”

Zdjęcie 153. Konkurs kulinarny - na zdjęciu 
pierogi z okrasą. Fot. Archiwum LGD 

„Wielicka Wieś”.

Zdjęcie 154. Konkurs kulinarny- na zdjęciu 
tradycyjne nalewki. Fot. Archiwum LGD 

„Wielicka Wieś”.

Zdjęcie 155. Prezentacja tańców góralskich 
w Poroninie. Fot. Archiwum LGD „Wielicka 

Wieś”.



148 Lokalna Grupa Działania ZDRÓJ

Forma prawna
Stowarzyszenie
 
Adres siedziby 
Plac Kulczyckiego 1 
32-065 Krzeszowice 
Telefon: +48 795 412 745 
Fax: +48 12 346 19 75 
Adres e-mail: lgd.zdroj@wp.pl 
Strona www: www.lgdzdroj.pl
 
Osoby do kontaktu
Zbigniew Wasik, Prezes Stowarzyszenia - tel. +48 795 412 745, lgd.zdroj@wp.pl 
Wacław Gregorczyk, Kierownik Biura - tel. +48 795 412 745, lgd.zdroj@wp.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gmina Krzeszowice
Liczba ludności objęta LSR: 31 446 
Powierzchnia objęta LSR: 139.00 km2

 
Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Walory krajoznawcze i turystyczne obszaru są zagospodarowane 
i odpowiednio wypromowane.
Cele szczegółowe

Krzeszowice są ważnym ośrodkiem wypoczynkowo- turystycznym1.   
Ochrona  przyrody  i  kreowanie  postaw 2. 
proekologicznych  wśród  mieszkańców  obszaru 
LGD 

Cel ogólny: Obszar jest atrakcyjny dla przedsiębiorców 
i inwestorów.
Cele szczegółowe:
      1. Rozwija się działalność gospodarcza, w tym związana 
z turystyką i jej otoczeniem
      2. Inwestycje podnoszą atrakcyjność obszaru oraz jakość 
życia mieszkańców
Cel ogólny: Społeczność lokalna ma szanse 
zharmonizowanego rozwoju w oparciu o tradycje 
i w zgodzie z tożsamością.

Aktywność społeczna mieszkańców obszaru wzrasta 1. 
dzięki dobrej infrastrukturze i edukacji
Działalność społeczno - kulturalna, tradycja i kultura 2. 
obszaru jest rozwijana i promowana a mieszkańcy 
i osoby odwiedzające w atrakcyjny sposób spędzają 
czas wolny

 
Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka 
i  turystyka  wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego, 
ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów 
naturalnych,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie 
nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł 
energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, 
osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 157. Biblioteka w Nawojowej Górze po remoncie.  Fot. 
Archiwum LGD „Zdrój”.

Zdjęcie 156. Zabytkowa „Brama 
Zwierzynieckiej” w Tenczynku po 
renowacji. Fot. Archiwum LGD 

„Zdrój”.

Zdjęcie 158. rajd rowerowy wzdłuż tras rowerowych Gminy 
Krzeszowice -wrzesień 2011r. Fot. Archiwum LGD „Zdrój”.



149Lokalna Grupa Działania „WADOVIANA”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Pl. Jana Pawła II 23 
34-100 Wadowice
Telefon: +48 33  873 18 11 
Fax: +48 33 873 18 15 
Adres e-mail: wadoviana@op.pl, wadoviana@wadowice.pl 
Strona www: www.wadoviana.pl

Osoby do kontaktu
Zofia Kaczyńska, Prezes - tel. 33 873 18 11, wadoviana@wadowice.pl
Krzysztof Salachna, Kierownik biura LGD - tel. 33 873 18 11, ksalachna@
wadowice.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gmina: Wadowice
Liczba ludności objęta LSR: 37 813 
Powierzchnia objęta LSR: 114.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości środowiska i przestrzeni.
Cele szczegółowe:

Wzrost udziału alternatywnych źródeł energii1. 
Zwiększenie udziału recyclingu odpadów2. 
Poprawa  estetyki  i  funkcjonalności  przestrzeni  publicznej 3. 
w miejscowościach
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni4. 

Cel ogólny: Rozwój turystyki, rekreacji i promocja obszaru.
Cele szczegółowe:

Zwiększenie ilości produktów turystycznych oraz zwiększenie stopnia 1. 
wykorzystania zasobów lokalnych
Wzrost  znajomości miejsc  związanych  z  postacią  Jana Pawła  II  oraz 2. 
stworzenie miejsc rekreacji pod jego patronatem
Zwiększenie ilości obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 3. 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego4. 

Cel ogólny: Wsparcie aktywności społecznej i gospodarczej.
Cele szczegółowe:

Zwiększenie ilości aktywnie działających stowarzyszeń1. 
Stworzenie  miejsc  aktywności  lokalnej  w  poszczególnych 2. 
miejscowościach
Wzrost liczby i wzmocnienie istniejących podmiotów gospodarczych3. 
Wzrost liczby i wzmocnienie podmiotów w branży turystycznej4. 
Wzrost  liczby  mieszkańców  biorących  aktywny  udział  w  życiu 5. 
społecznym i lokalnych grupach

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte 
w LSR:  agroturystyka  i  turystyka wiejska,  ochrona dziedzictwa kulturowego, 
ochrona dziedzictwa kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia 
i  ochrona  środowiska,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 159. Dom w którym wychowywał 
się Karol Wojtyła. Fot.  Archiwum LGD 

„Wadowiana”.

Zdjęcie 160. Bazylika w Wadowicach. Fot. 
Aarchiwum LGD „Wadoviana”.



150 Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” 

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
Waryś 327A
32-825 Borzęcin
Telefon: +48 14 68 46 666 
Fax: +48 14 68 46 666 
Adres e-mail: lider@lgdprzedgorze.pl, biuroprzedgorze@gmail.com
Strona www: www.lgdprzedgorze.pl 

Osoba do kontaktu
Piotr Kania, Prezes - tel. + 48 883 589 900, lider@lgdprzedgorze.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo małopolskie, gmina Borzęcin, Radłów, Brzesko, Dębno 
Liczba ludności objęta LSR:  67 867  
Powierzchnia objęta LSR:  374 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Ochrona i podniesienie jakości zasobów naturalnych  z  uwzględnieniem 
wymagań zrównoważonego rozwoju  obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

Wykreowanie zintegrowanego produktu turystycznego w oparciu o walory 1. 
krajobrazowe  i  historyczne  z  uwzględnieniem  ochrony  (i  podniesienia 
jakości) zasobów naturalnych
Spójna promocja obszaru i produktów regionalnych2. 

Cel ogólny: Dywersyfikacja działalności gospodarczej w oparciu o potencjał lokalny, 
oczekiwania i możliwości specyficzne dla obszaru oraz w nawiązaniu do tradycji 
i kultury lokalnej.
Cele szczegółowe:

Rozwój przedsiębiorczości na Przedgórzu1. 
Rozwój działalności około rolniczej2. 

Cel ogólny: Realizacja ambicji społeczności lokalnej w zakresie poprawy jakości 
życia oraz dostępu do wiedzy i perspektyw rozwoju wszystkich grup społecznych.

Poprawa  estetyki  przestrzeni  publicznej,  jakości  placówek  kulturalno-1. 
oświatowych i obiektów rekreacyjno-sportowych
Wzbogacenie  oferty  edukacyjnej  i  zagospodarowania  czasu  wolnego  dla 2. 
mieszkańców, działania wzmacniające spójność obszarową
Kultywowanie i zachowanie tradycji oraz ochrona dziedzictwa kulturowego3. 

 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:    agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  mieszkańcy,  rolnicy,  osoby  prowadzące  własną  działalność 
gospodarczą  lub  zamierzające  ją  podjąć,  samorządy  terytorialne  i  jednostki  im  podległe,  organizacje  pozarządowe, 
parafie, domy kultury, kluby sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP, związki wędkarskie. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne: Tytuł – Wschodnia Małopolska na Rowerze.  Partnerzy - Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, 
Stowarzyszenie  “Zielony  Pierścień  Tarnowa”, LGD  Dunajec-Biała, Stowarzyszenie  “Na  Śliwkowym  Szlaku”, 
Stowarzyszenie  „Kwartet  na Przedgórzu”. Cele – opracowanie  i wdrożenie  oferty  turystycznej,  opartej  na  lokalnych 
walorach  kulturowych  oraz  przyrodniczych,  wzrost  świadomości  mieszkańców  o  swoim  miejscu  zamieszkania, 
aktywizacja społeczności lokalnej. Przedsięwzięcia - Wydanie 5 różnych map rozbudowanej trasy rowerowej łączącej 
lokalne zasoby kulturowe, turystyczne i przyrodnicze.

Obszar „Kwartetu na Przedgórzu” pełen jest niezwykłych miejsc, w których do dzisiaj żywa jest historia, a także 
urokliwych zakątków, gdzie z dala od zgiełku miasta, można odnaleźć czyste powietrze i błogą ciszę.

Zapraszamy - U nas na prawdę można wypocząć !

Zdjęcie 161. Archiwum LGD 
„Kwartet na Pogórzu”.

Zdjęcie 162. Archiwum LGD 
„Kwartet na Pogórzu”.

Zdjęcie 163. Archiwum LGD 
„Kwartet na Pogórzu”.
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Województwo
mazowieckie



152 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
Plac Zygmunta Starego 9 
26-800 Białobrzegi 
Telefon: + 48 696 461 198 
Adres e-mail: lgdzapilicze@poczta.onet.eu 
Strona www: www.zapilicze.pl

Osoba do kontaktu
Anna Bykowska, Pracownik administracyjny - tel. +48 696 
461 198

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Białobrzegi, 
Wyśmierzyce, Radzanów, Stara Błotnica, Promna, Stromiec.
Liczba ludności objęta LSR: 33 760 
Powierzchnia objęta LSR: 639.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o walory rzeki 
Pilicy. 
Cele szczegółowe:

Zagospodarowanie dorzecza Pilicy1. 

Wzmacnianie zaplecza turystycznego i tworzenie 2. 
infrastruktury wzmacniającej turystykę

Promocja działań w kierunku rozwoju turystyk3. 

Cel ogólny: Rozwój kapitału społecznego.
Cele szczegółowe

Wzmocnienie organizacji społecznych 1. 
Poprawa  stanu  infrastruktury  oświatowej 2. 
i wzmocnienie działalności edukacyjnej
Rozwój  działalności  pozarolniczej 3. 
i mikroprzedsiębiorstw
Wzmocnienie osobistego rozwoju mieszkańców4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  wykorzystanie 
zasobów naturalnych, wsparcie nowych technologii, rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści.

Zdjęcie 164. Most na Pilicy w Białobrzegach. Autor: A.Bolek.

Zdjęcie 165. Tradycyjna zabudowa w Ulaskach Grzmiąckich. 
Autor: A. Bolek.



153Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
Plac Wolności 12 
09-230 Bielsk 
Telefon: +48 24 261 54 38 
Fax: +48 24 261 54 38 
Adres e-mail: lgd_bielsk@op.pl 
Strona www: www.lgdbielsk.pl

Osoba do kontaktu
Maciej Jabłoński, Prezes Zarządu - tel. +48 24 261 54 38, 
lgd_bielsk@op.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Bielsk, Brudzeń 
Duży, Drobin, Stara Biała, Słupno, Staroźreby
Liczba ludności objęta LSR: 48 705 
Powierzchnia objęta LSR: 751.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: „Podniesienie poziomu aktywności kapitału 
społecznego na terenie działania LGD”.
Cele szczegółowe: 

Zwiększenie  liczby  lokalnych  liderów  aktywności 1. 
i animatorów integracji społecznej 
Poprawienie  infrastruktury  centrów  aktywności 2. 
i integracji społecznej 
Zbudowanie  systemu  zarządzania  kompetencjami 3. 
uwzględniający  kompetencje  kadry  aktywizującej 
i  integrującej,  potrzeby  kompetencyjne  lokalnego 
biznesu  i  różnicowania  w  kierunku  działalności 
nierolniczej 
Zbudowanie  systemu  promocji  pozytywnych 4. 
przykładów aktywności społecznej i gospodarczej 

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  kobiety,  rolnicy  i  leśnicy,  prowadzący  własną  działalność 
gospodarczą. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - „Szlakiem  Mazowieckiej  Szwajcarii”(„SMS”).  Partnerzy - Stowarzyszenia  Lokalna 
Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej, Lokalna Grupa Działania „Razem 
dla Rozwoju”. Przedsięwzięcia - wytyczenie  i oznakowanie  szlaku  turystycznego biegnącego przez obszar 20 gmin, 
oznakowanie ok. 200 obiektów na wyznaczonym szlaku  i w  jego pobliżu, druk przewodników z mapą oraz aktywna 
turystkę wzdłuż szklaku. Czas realizacji (budowy ścieżek): czerwiec – wrzesień 2012r.

Zdjęcie 166. Szkolenie w Białowieży 2011 r. Fot. Archiwum 
Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej.LGD.

Zdjęcie 167. Podpisanie umowy partnerskiej dot. peojwktu 
współpracy „SMS”. Fot. Archiwum Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi 

Płockiej.



154 Lokalna Grupa Działania Orzyc-Narew

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Przasnyska 39/41
06-200 Maków Mazowiecki 
Telefon: + 48 29 768 11 66 
Adres e-mail: biuro@orzyc-narew.pl 
Strona www: www.orzyc-narew.pl

Osoby do kontaktu
Andrzej Kneć, Prezes LGD - tel. +48 29 717 95 05 
Maciej Buczkowski, Kierownik biura LGD - tel. 
+48503116878, biuro@orzyc-narew.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Czerwonka, Płoniawy 
Bramura, Młynarze, Szelków, Rzewnie, Krasnosielc, 
Sypniewo.
Liczba ludności objęta LSR: 26 983 
Powierzchnia objęta LSR: 841.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa warunków życia na obszarze Lokalnej Grupy Działania Orzyc-Narew. 
Cele szczegółowe:

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej obszaru 1. 
Integracja społeczności lokalnej  i powszechny dostęp do usług2. 

Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych 
i aktywizacja mieszkańców obszaru. 
Cele szczegółowe: 

Zbudowanie zaplecza turystycznego Doliny Narwi i Orzyca1. 
Aktywizacja mieszkańców wokół lokalnych zasobów oraz kształtowanie  tradycji turystycznej  2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.



155Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego

Forma prawna
Stowarzyszenie
Adres siedziby 
ul. Sikorskiego 39 
08-400 Garwolin 
Telefon: +48 25 682 15 85 
Fax: +48 25 682 15 85 
Adres e-mail: wspolnypowiat@interia.pl  
Strona www: www.wspolnota.garwolin.pl

Osoby do kontaktu 
Urszula Zadrożna, Kierownik biura LGD - tel. 600-899-671, 
wspolnypowiat@interia.pl
Elżbieta Janakowska, Księgowa LGD - tel. 25 682 15 85, 
wspolnypowiat@interia.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Wilga, Łaskarzew- 
gmina, Łaskarzew- miasto
Liczba ludności objęta LSR: 15 562 
Powierzchnia objęta LSR: 221.53 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców. 
Cele szczegółowe:

Wykorzystanie  zasobów  i  tradycji  lokalnych  do 1. 
rozwoju przedsiębiorczości 
Wsparcie różnicowania działalności gospodarczej i tworzenia pozarolniczych źródeł dochodu 2. 
Wsparcie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej wsi 3. 

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. 
Cele szczegółowe:

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych 1. 
Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości społeczności lokalnych 2. 

Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego 
Cele szczegółowe:

Promocja obszaru i wdrażanie projektów współpracy 1. 
Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej 2. 
Poprawa zarządzania LGD3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
wykorzystanie zasobów naturalnych, rozwój przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 168. Podczas „Świeta folkloru i tradycji ziemi 
garwolińskiej”. Fot. Archiwum LGD „Stowarzyszenie Rozwoju 

Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego”.



156 Stowarzyszenie „Kraina Kwitnących Sadów”23

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
ul. Mogielnicka 18a/5 
05-600 Grójec 
Telefon: +48 791 747 992, +48 791 747 991 
Adres e-mail: biuro@kwitnacakraina.pl 
Strona www: www.kwitnacakraina.pl

Osoba do kontaktu
Agata Marczak, Kierownik Biura LGD - tel. +48 791 
747 991

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Grójec, Belsk Duży, 
Błędów, Chynów, Goszczyn, Jasieniec, Pniewy
Liczba ludności objęta LSR: 60 247 
Powierzchnia objęta LSR: 765.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki rekreacyjnej i edukacyjnej 
w oparciu o zasoby kulturowe, walory turystyczne 
i sadownictwo. 
Cele szczegółowe:

Stworzenie bazy noclegowej i turystycznej w oparciu o agroturystykę1. 
Odnowa istniejących i stworzenie nowych atrakcji turystycznych2. 
Promocja walorów turystycznych i produktów regionalnych terenu   3. 

Cel ogólny: Zrównoważony rozwój sadownictwa w oparciu o rozwój grup i organizacji producenckich, 
wykorzystanie zasobów wiedzy i wykorzystanie środków UE. 

Promocja tworzenia grup i organizacji producentów owoców1. 
Stworzenie niezależnego systemu sygnalizacji i informowania sadowników2. 
Unowocześnienie sadownictwa i promocja usług wysokiej jakości   3. 

Cel ogólny: Poprawa istniejącej infrastruktury społecznej w oparciu o wykorzystanie środków UE i aktywizacja 
mieszkańców. 

Odnowienie świetlic, sal OSP i boisk1. 
 Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury turystycznej2. 
 Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich 3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą. 

Fot. Archiwum LGD „Puszcza Kozienicka”.

23 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.

Zdjęcie 169. Archiwum M.Żak.



157Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”24

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Radomska 23 
26-900 Kozienice 
Telefon: +48 601 217 102, +48 48 366 18 99 
Adres e-mail: biuro@lgdkozienice.pl 
Strona www: www.lgdkozienice.pl

Osoba do kontaktu
Michał Kusio, Kierownik Biura - tel. +48 601 217 102, 
michal_kusio@interia.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Garbatka-Letnisko, 
Głowaczów,  Gniewoszów,  Grabów  n/Pilicą,  Kozienice, 
Magnuszew, Sieciechów.
Liczba ludności objęta LSR: 62 168 
Powierzchnia objęta LSR: 916.19 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 
oraz popieranie różnicowania działalności gospodarczej.   
Cele szczegółowe:   

Różnicowanie  działalności  rolniczej  w  kierunku 1. 
podejmowania  lub  rozwijania  działalności 
nierolniczej, jako nowego źródła dochodów.  
Budowanie  kapitału  społecznego  poprzez 2. 
aktywizację mieszkańców

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka 
i  turystyka  wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego, 
ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów 
naturalnych,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie 
nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł 
energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
młodzież  do  lat  25,  kobiety,  rolnicy  i  leśnicy,  prowadzący 
własną  działalność  gospodarczą,  emeryci  i  renciści,  osoby 
niepełnosprawne. 

24 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.

Zdjęcie 170. Publikacja, będąca wynikiem realizacji małego 
projektu pn. „Jak to kiedyś bywało?”. Fot. Archiwum LGD 

„Puszcza Kozienicka”.

Zdjęcie 171. Prezentacja strojów regionalnych. Fot. Archiwum 
LGD „Puszcza Kozienicka”.



158 Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”

Forma prawna 
Związek stowarzyszeń

Adres siedziby 
Gen. Wł. Sikorskiego 11/413 
05-119 Legionowo 
Telefon: +48 22 764 04 13 
Fax: +48 22 764 04 13 
Adres e-mail: biuro@partnerstwozalewu.org.pl 
Strona www: www.partnerstwozalewu.org.pl

Osoba do kontaktu
Paulina Sieńkowska, Specjalista ds. odnowy obszarów 
wiejskich  - tel. +48 22 764 04 13

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Dąbrówka, Jabłonna, 
Nieporęt, Radzymin, Serock, Somianka, Wieliszew.
Liczba ludności objęta LSR: 87 310 
Powierzchnia objęta LSR: 733.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój kapitału społecznego. 
Cele szczegółowe: 

Rozwój  kwalifikacji  zawodowych  społeczności 1. 
lokalnej uwzględniający aktualne potrzeby rynku
 Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej2. 
 Rozwój edukacji ustawicznej jako warunku rozwoju społeczno-ekonomicznego obszaru PZZ CS3. 
 Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, w tym emerytów, kobiet, młodzieży i osób niepełnosprawnych4. 
 Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego i publicznego na obszarze LGD     5. 

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości.   
Cele szczegółowe: 

Rozwój tradycyjnych zawodów 1. 
Rozwój  rolnictwa  ekologicznego,  przetwórstwa  rolno-spożywczego  opartego  na  surowcach  lokalnych 2. 
i produktów regionalnych 
Wsparcie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa3. 
 Promowanie rozwoju ośrodków szkoleniowych4. 
 Rozwój usług dla mieszkańców 5. 
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze nowych i ekologicznych technologii   6. 

Cel ogólny: Rozwój turystyki.   
Cele szczegółowe: 

Stworzenie markowego produktu turystycznego regionu1. 
 Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej2. 
 Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej   3. 

Cel ogólny 4. Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych.   
Cele szczegółowe: 

Propagowanie i zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru1. 
 Ochrona i rewitalizacja materialnego dziedzictwa kulturowego2. 
Zachowanie i rozwój duchowego dziedzictwa kulturowego (obyczaje, obrzędy, legendy, wspomnienia, wsparcie 3. 
zespołów ludowych, stowarzyszeń)

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  kobiety,  rolnicy  i  leśnicy,  przedsiębiorcy,  NGO,  aktywni 
mieszkańcy. 

Pozytywnie nad Zalewem!/ Positively on the Zegrzyński Lake!

Zdjęcie 172. Most w Zegrzu. Fot. Archiwum Urzędu Gminy 
Nieporęt.



159Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. 1 Maja 2 lok. 306
07-130 Łochów
Adres do korespondencji
Al. Pokoju 2 
07-130 Łochów
Telefon: + 48 22 300 14 55 
Adres e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.com 
Strona www: www.lgdbadzmyrazem.pl

Osoba do kontaktu 
Marta Tryc, Specjalista ds. administracyjnych i wdrażania 
środków Unijnych - tel. +48 514 407 195, marta69@onet.eu

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Łochów, Korytnica, 
Stoczek.
Liczba ludności objęta LSR: 29 452 
Powierzchnia objęta LSR: 519.83 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Poprawa  jakości  życia  i  wzrost  dobrobytu 1. 
mieszkańców
Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego2. 
Aktywizacja społeczności lokalnych i wzmocnienie kapitału społecznego3. 

Obszary tematyczne, na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie  zasobów naturalnych,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej.
 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: osoby zamieszkujące lub prowadzące działalność gospodarczą na 
terenie LGD „Bądźmy Razem” oraz turyści.

Zdjęcie 173. Archiwum M.Żak.



160 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”

Forma prawna
Stowarzyszenie
 
Adres siedziby 
Mochowo 20 
09-214 Mochowo
Telefon: +48 24 2763163 
Fax: +48242763163
Adres e-mail: sierpeckie_partnerstwo@wp.pl, sierpeckie_partnerstwo1@wp.pl
Strona www: www.lgdsp.pl
 
Osoba do kontaktu
Anna Witkowska, Dyrektor Biura - tel. +48242763163, sierpeckie_partnerstwo@wp.pl
 
Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, powiat sierpecki, gminy: Gozdowo, Mochowo, 
Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz. 
Liczba ludności objęta LSR: 35 381 
Powierzchnia objęta LSR: 834.29 km2

 
Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój zasobów ludzkich.
Cele szczegółowe

Aktywizacja  i  integracja  społeczności  lokalnej 1. 
Sierpeckiego Partnerstwa do 2015 r.
Rozwój infrastruktury społecznej na obszarze LSR 2. 
do 2015 r.

Cel ogólny: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych 
i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji 
regionu.
Cele szczegółowe

Odnowa  i  zachowanie  zasobów  dziedzictwa 1. 
przyrodniczego i kulturowego na obszarze LSR do 
2015 roku
Wsparcie rozwoju i promocji turystyki na obszarze 2. 
LSR do 2015 roku
Utworzenie sieci tematycznych szlaków turystycznych i rozwój turystyki kwalifikowanej na obszarze LSR do 3. 
2015 r.

Cel ogólny: Wykorzystanie potencjału rolnictwa regionu.
Cele szczegółowe

Wsparcie  rozwoju  produktów  i  usług  opartych  na  lokalnych  zasobach  i  tradycyjnych  sektorach  gospodarki 1. 
obszaru LSR do 2015 r.
Zachowanie i promocja tradycyjnych zawodów na obszarze LSR do 2015 r.2. 

Cel ogólny: Dywersyfikacja gospodarki i rozwój przedsiębiorczości wiejskiej.
Cele szczegółowe

Aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2015 r.1. 
Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru LSR2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - „Szlakiem  Mazowieckiej  Szwajcarii”(„SMS”).  Partnerzy - Stowarzyszenia  Lokalna 
Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej, Lokalna Grupa Działania „Razem 
dla Rozwoju”. Przedsięwzięcia - wytyczenie  i oznakowanie  szlaku  turystycznego biegnącego przez obszar 20 gmin, 
oznakowanie ok. 200 obiektów na wyznaczonym szlaku  i w  jego pobliżu, druk przewodników z mapą oraz aktywna 
turystkę wzdłuż szklaku. Czas realizacji (budowy ścieżek): czerwiec – wrzesień 2012r.

Zdjęcie 174. Archiwum LGD 
„Sierpeckie Partnerstwo”.

Zdjęcie 175. Archiwum LGD „Sierpeckie Partnerstwo”.



161Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

Forma prawna
Związek stowarzyszeń

Adres siedziby: 
Plac Wolności 60 
07-430 Myszyniec 
Telefon: +48 517 479 418, +48 887 337 614 
Adres e-mail: kurpsierazem@wp.pl, kurpsierazem@interia.pl 
Strona www: www kurpsierazem.eu

Osoba do kontaktu
Magdalena Anna Walijewska, Wiceprezes Zarządu/
Kierownik biura - tel. +48 517 479 418

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Baranowo,  Czarnia, 
Jednorożec,  Kadzidło,  Lelis,  Łyse,  Myszyniec,  Olszewo-
Borki.
Liczba ludności objęta LSR: 64 463
Powierzchnia objęta LSR: 1649.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Tworzenie warunków dla rozwoju społeczno 
– ekonomicznego obszaru Kurpiowszczyzny.   
Cele szczegółowe: 

Dywersyfikacja  gospodarki  regionu  w  kierunku 1. 
podejmowania działalności nierolniczej
  Rozwój  przedsiębiorczości  mieszkańców,  w  tym 2. 
samozatrudnienia  i  powstawanie  nowych  miejsc 
pracy
 Aktywizacja i wzmocnienie kapitału społecznego     3. 

Cel ogólny: Poprawa warunków życia oraz zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców.   
Cele szczegółowe:   

Poprawa  dostępu  do  obiektów  pełniących  funkcje 1. 
publiczne,  społeczno-kulturowe,    rekreacyjne 
i sportowe 
Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej2. 
Wzrost dostępu do usług świadczonych na terenie działania LGD   3. 

Cel ogólny: Ochrona oraz promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspieranie twórczości 
ludowej i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu.   
Cele szczegółowe: 

Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu oraz kreowanie i promocja produktów lokalnych1. 
 Kultywowanie i wzmocnienie tradycji społeczności lokalnej2. 
 Promocja obszaru Kurpiowszczyzny3. 
 Odnowienie i konserwacja obiektów zabytkowych, miejsc pamięci i pomników historycznych oraz budynków4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

„Kurpiowszczyzna – obszar słynący z bogactwa kultury ludowej, walorów przyrodniczych
oraz aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców”

Zdjęcie 176. Archiwum LGD „Kurpsie Razem”.

Zdjęcie 177. Archiwum „Kurpsie Razem”.



162 Lokalna Grupa Działania Gminy Nadpiliczne

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
Pl. O.H. Koźmińskiego 1/2 
26-420 Nowe Miasto n/Pilicą 
Adres do korespondencji
ul. Rynek 15 
06-640 Mogielnica
Telefon: +48 518 062 932 
Fax: +48 48 663 51 82 
Adres e-mail: hubert.wasila@gmail.com, lgdgminynadpiliczne@gmail.com 
Strona www: www.gminynadpiliczne.blog.onet.pl

Osoby do kontaktu
Marek Ścisłowski, Prezes - tel. +48 695 597 651,
Hubert Wasila, Pracownik Biura LGD - tel. +48 518 062 932, hubert.wasila@gmail.com

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Mogielnica, Nowe Miasto n/Pilicą.
Liczba ludności objęta LSR: 17 408 
Powierzchnia objęta LSR: 300.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny:  Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru LGD oraz ich wykorzystanie 
na potrzeby wzrostu tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru oraz pod rozwój turystyki i rolnictwa, w tym 
ekologicznego.
Cele szczegółowe:   

Zagospodarowanie i promocja terenów przyrodniczych pod rozwój turystyki 1. 
Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych pod funkcje integracji społecznej, rekreacji, kultury i rozwoju 2. 
turystyki 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury i działalności na rzecz wzrostu tożsamości lokalnej 3. 
na obszarze LGD 

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej, rozwój zasobów ludzkich, tworzenie pozarolniczych miejsc 
pracy w branżach związanych z wykorzystaniem walorów turystycznych i przetwórstwem spożywczym.
Cele szczegółowe:   

Optymalizacja struktury gospodarczej obszaru LGD w kierunku wzrostu działalności pozarolniczej szczególnie 1. 
w branżach przetwórstwa spożywczego, obsługi ruchu turystycznego oraz innych 
Wsparcie rozwoju nowej działalności gospodarczej   2. 
Rozwój kapitału ludzkiego lokalnych przedsiębiorstw 3. 

Cel ogólny: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej obszaru LGD.
Cel szczegółowy:   

Przygotowanie terenów pod rozwój gospodarczy i rozwój budownictwa mieszkaniowego 1. 
Cel ogólny: Budowanie kapitału społecznego i zaktywizowanie społeczności lokalnej na obszarze LGD Gminy 
Nadpiliczne. Cele szczegółowe:    

Zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy Lokalnej Grupy Działania Gminy Nadpiliczne   1. 
Doskonalenie osób uczestniczących we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju 2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój przedsiębiorczości, oprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.



163Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”25

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Wernera 9/11 
26-600 Radom 
Telefon: +48 48 38 58 996 
Fax: +48 48 38 58 996 
Adres e-mail: lgd@razemdlaradomki.pl, zarząd@razemdlaradomki.pl 
Strona www: www razemdlaradomki.pl

Osoby do kontaktu
Cezary Nowek, Prezes Zarządu - tel. +48 48 38 58 996, zarząd@razemdlaradomki.p

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew
Liczba ludności objęta LSR: 58 172 
Powierzchnia objęta LSR: 737.18 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Podniesienie  atrakcyjności  turystycznej  obszaru LGD poprzez wykorzystanie  jego walorów przyrodniczych, 1. 
kulturalnych i historycznych 
Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej2. 
Różnicowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie pozarolniczych miejsc pracy3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą. 

Projekty współpracy
Propozycja projektów międzyregionalnych: Nawiązanie współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania z Ziemi 
Radomskiej w ramach wymiany dobrych praktyk w zakresie: podnoszenie wiedzy i umiejętności,
 wspieranie stowarzyszeń będących w fazie  organizacji, możliwość wzajemnego uczenia się i wymiana doświadczeń, 
praktyka  łączenia  inicjatyw  na  obszarach  wiejskich,  promocja  podejścia  Leader,  promocja  wydarzeń  kulturalnych 
i artystycznych w regionie.

25 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



164 Lokalna Grupa Działania Perły Mazowsza

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Rynek 8a 
05-555 Tarczyn 
Telefon: +48 22 715 79 47 
Fax: +48 22 727 81 91 
Adres e-mail: tarczyn.promocja@poczta fm, kilianski@vp.pl 
Strona www: www.lgd-tp.pl

Osoby do kontaktu
Szymon Woźniak – Inspektor, tel. +48227157947
Marcin Kiliański - Kierownik Biura Stowarzyszenia, tel. +48727341948, kilianski@vp.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna
Liczba ludności objęta LSR: 66 379 
Powierzchnia objęta LSR: 423,88 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 
lokalnej społeczności.
Cele szczegółowe:  

Rozwój infrastruktury pełniącej funkcje publiczne, społeczne oraz kulturalne1. 
 Wzrost atrakcyjności wewnętrznych zasobów obszaru poprzez promocję dziedzictwa kulturowego     2. 

Cel ogólny: Rozwój sektora MŚP i różnicowanie działalności rolniczej źródłem dochodowości lokalnej 
społeczności.
Cele szczegółowe:   

Tradycje lokalne i promocja produktu lokalnego inspiracją do rozwoju przedsiębiorczości1. 
 Podnoszenie poziomu kwalifikacji społeczności lokalnej2. 
  Efektywna współpraca  na  rzecz  zwiększenia  dochodów usługodawców  i  producentów oraz  promocji  usług 3. 
i produktów   

Cel ogólny: Wsparcie dla inicjatyw lokalnych i aktywizacja mieszkańców. 
Cele szczegółowe:   

Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności i realizacja projektów w ramach współpracy z innymi LGD1. 
Wspieranie i promowanie tworzenia modelu partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie działania LGD2. 
 Rozszerzenie działalności lokalnych animatorów kultury     3. 

Cel ogólny: Walory przyrodnicze i kulturowe doskonałym produktem turystycznym.
Cele szczegółowe: 

Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego i odnowa miejsc pamięci1. 
 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych oraz wzbogacenie oferty turystycznej i wypoczynkowej obszaru 2. 
działalności LGD
 Rozwój oferty szlaków turystycznych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej  3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: rolnicy i leśnicy, prowadzący własną działalność gospodarczą. 



165Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Warszawska 10 
05-240 Tłuszcz 
Telefon: +48 29 649 18 31 
Adres e-mail: biuro@lgdrw.pl 
Strona www: www.lgdrw.pl  

Osoby do kontaktu
Rafał Rozpara, Prezes - tel. +48 781 949 569, rrozpara@
o2.pl
Beata Trojanek, Kierownik biura - tel. +48 29 649 18 31 , 
kom. +48 662 328 278, b.trojanek@lgdrw.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Jadów,  Klembów, 
Wołomin,  Tłuszcz,  Poświętne,  Strachówka,  Zabrodzie, 
Wyszków, Brańszczyk, Rząśnik, Długosiodło, Sadowne 
Liczba ludności objęta LSR: 102 199
Powierzchnia objęta LSR: 1442,05 km²   

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia, w tym warunków 
zatrudnienia. 
Cel ogólny: Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych. 
Cele szczegółowe:

Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury, sportu i nośników teleinformatycznych. 1. 
Stworzenie oferty turystycznej obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”. 2. 
Ochrona wartości kulturowo- przyrodniczych i historycznych obszaru LGD. 3. 
Rozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych. 4. 
Stworzenie produktu lokalnego i regionalnego. 5. 
Wzrost liczby i poprawa aktywności organizacji pozarządowych , lokalnych liderów i grup nieformalnych. 6. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  młodzież  do  lat  25,  kobiety,  przedsiębiorcy,  organizacje 
pozarządowe, osoby w wieku produkcyjnym (60% mieszkańców obszaru LSR).
Projekty współpracy
Międzyregionalny: 1. Temat -  „AS” (Aktywny Sołtys). Partnerzy - Związek Stowarzyszeń LGD9 (woj. warmińsko – 
mazurskie), Stowarzyszenie „Kapitał – Praca – Rozwój” (woj. mazowieckie) oraz LGD „Równiny Wołomińskiej”(woj. 
mazowieckie). Cel – kształtowanie  przedsiębiorczych  postaw  wśród  lokalnych  liderów. Przedsięwzięcia – sześć 
warsztatów, podczas których beneficjenci (mieszkańcy obszaru objętego LSR LGD9, w tym lokalni liderzy i członkowie 
Forum Sołtysów) zdobędą wiedzę nt.  zasad pozyskiwania  środków na działania finansowane w  ramach PROW Oś 4 
Leader, a także nt. zakładania działalności gospodarczej oraz sposobu wytwarzania i rejestracji regionalnych produktów 
kulinarnych oraz publikacja pn. „Od pomysłu do rejestracji – poradnik młodego biznesmena”. 2. Tytuł - „Niezwykły Urok 
Rzek – Turystyka” ( NURT). Partnerzy - Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, LGD Równiny 
Wołomińskiej, LGD Ziemi Mińskiej, LGD Forum Powiatu Garwolińskiego, LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej, LGD 
Razem Ku Lepszej Przyszłości, LGD Natura i Kultura. Cel - promocja turystycznego wykorzystania wybranych rzek 
obszaru działania LGD uczestniczących w projekcie. Przedsięwzięcia - wyznaczanie szlaków turystycznych, wydawanie 
folderów i katalogów prezentujących lokalne walory przyrodnicze, organizacja konkursów tematycznych dla mieszkańców 
obszarów działania LGD zaangażowanych w realizację projektu. Czas realizacji – wrzesień 2011 – grudzień 2012. 3. 
Tytuł - PATROL - Program Aktywności Turystycznej i Rozwoju Obszaru Liwca. Partnerzy –Stowarzyszenie Kapitał-
Praca-Rozwój, LGD „Równieny Wołomińskiej” i LGD ”Bądźmy Razem” Cel - zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
Doliny Liwca oraz propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Zdjęcie 178. Konferencja podsumowująca międzyregionalny 
projekt współpracy PATROL. Z archiwum LGD „Równiny 

Wołomińskiej”.



166 Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Lubelska 59 
05-462 Wiązowna 
Telefon: +48 22 610 44 93
Fax: +48 22 610 44 93
Adres e-mail: biuro@naturaikultura.pl 
Strona www: www.naturaikultura.pl/

Osoba do kontaktu: 
Paweł Tywoniuk, Prezes Stowarzyszenia - tel. +48 507,107 
573, biuro@naturaikultura.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Wiązowna, 
Celestynów, Kołbiel, Sobienie Jeziory, Karczew, Osieck.
Liczba ludności objęta LSR: 54 610 
Powierzchnia objęta LSR: 546,00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia w, tym warunków 
zatrudnienia.
Cele szczegółowe: 

Poprawa oferty rekreacyjno-sportowej i kulturowej1. 
Rozwój alternatywnych źródeł zarobkowania, w tym przedsiębiorczości opartej 2. 
na zasobach lokalnych
Aktywność społeczna i inicjatywa lokalna, jako sposób wzmocnienia kapitału 3. 
ludzkiego

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi mazowieckiej, 
jako baza zrównoważonego rozwoju. 
Cele szczegółowe:

Rozwój infrastruktury turystycznej na obszarze LGD1. 
Zachowanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i naturalnych2. 
Zachowanie  i  wykorzystanie  dziedzictwa  kulturowego  i  historycznego  wsi 3. 
mazowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji regionalnych
Wypromowanie obszaru LGD „Natura i Kultura”4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: 
agroturystyka  i  turystyka  wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  wykorzystanie 
zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  młodzież  do  lat  25,  kobiety, 
rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, emeryci i renciści.

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - „Niezwykły  Urok  Rzek  –  Turystyka”  (  NURT). Partnerzy - Związek  Stowarzyszeń 
Partnerstwo  Zalewu  Zegrzyńskiego,  LGD  Równiny  Wołomińskiej,  LGD  Ziemi  Mińskiej,  LGD  Forum 
Powiatu Garwolińskiego, LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej, LGD Razem Ku Lepszej Przyszłości, LGD 
Natura i Kultura. Cel - promocja turystycznego wykorzystania wybranych rzek obszaru działania LGD uczestniczących 
w projekcie. Przedsięwzięcia - wyznaczanie szlaków turystycznych, wydawanie folderów i katalogów prezentujących 
lokalne  walory  przyrodnicze,  organizacja  konkursów  tematycznych  dla  mieszkańców  obszarów  działania  LGD 
zaangażowanych w realizację projektu. Czas realizacji – wrzesień 2011 – grudzień 2012.

Misją LGD Natura i Kultura jest pobudzanie aktywności społecznej, integracja mieszkańców oraz promocja obszaru 
w celu poprawy jakości życia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Zdjęcie 179. Finał II konkursu na korowód kolędowy. Archiwum 
LGD „Natura i Kultura”.

Zdjęcie 180. Zasoby przyrodnicze 
Gminy Celestynów. Archiwum 

LGD „Natura i Kultura”.



167Stowarzyszenie „Zielone Mosty Narwi”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
Al. Jana Pawła II 1/4 
06-121 Pokrzywnica 
Telefon: +48 23 691 88 55 
Fax: +48 23 691 88 55 
Adres e-mail: biuro@zielonemostynarwi.pl 
Strona www: www.zielonemostynarwi.pl

Osoba do kontaktu: 
Arkadiusz Pniewski, Dyrektor Biura LGD - tel. +48 23 691 
88 55

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Gzy, Nasielsk, 
Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica, Zatory, 
Pomiechówek.
Liczba ludności objęta LSR: 79 098 
Powierzchnia objęta LSR: 1137.73 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Zielone Mosty Narwi  rejonem rolnictwa 
ekologicznego i ostoją bioróżnorodności.
Cele szczegółowe: 

Ekologiczne i bioróżnorodne rolnictwo1. 
Wysokiej jakości przetwórstwo i produkt lokalny   2. 

Cel ogólny: Zielone Mosty Narwi obszarem ekoturystycznym.
Cele szczegółowe: 

Baza noclegowa i infrastruktura przyjazne ekoturystom1. 
Waloryzacja obszarów przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego 2. 

Cel ogólny: Zielone Mosty Narwi łączą tradycję z przyszłością. 
Zielone Mosty Narwi przyjaznym miejscem życia dla wszystkich pokoleń1. 
 Nowoczesne i zielone technologie dostępne dla wszystkich  2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego, ekologiczne i bioróżnorodne rolnictwo, podnoszenie poziomu życia 
społeczności wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy,  emeryci 
i renciści. 

Projekty współpracy
Międzynarodowy: Temat - ,,Wypracowanie zasad partnerstwa oraz platformy współpracy”. Partnerzy – Stowarzyszenie 
„Zielone Mosty Narwi”, RAG Wartburg, RAG Unstrat Hainich, RAG Eichsfeld. Cele - rozwój lokalnego przetwórstwa, 
rolnictwa  ekologicznego,  eko-agroturystyki,  sprzyjający  zwiększeniu kompetencji LGD ZMN w dziedzinie  realizacji 
własnej strategii oraz przygotować kolejny projekt współpracy międzynarodowej.

Zdjęcie 181. Archiwum LGD „Zielone mosty Narwi”.



168 Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Plac Kochanowskiego 1 
26-700 Zwoleń 
Telefon: +48 48 676 20 29 
Fax: +48 48 676 20 29 
Adres e-mail: zbigniewbuczma@wp.pl, 
stowarzyszeniedir@tlen.pl 
Strona www: www.dir.ppp.pl

Osoba do kontaktu
Zbigniew Buczma, Prezes Zarządu - tel. +48 691 839 484, 
zbigniewbuczma@wp.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Ciepielów, Gózd, Iłża, 
Jastrzębia,  Jedlnia  Letnisko,  Kazanów,  Pionki,  Policzna, 
Przyłęk, Tczów, Zwoleń.
Liczba ludności objęta LSR: 95 185
Powierzchnia objęta LSR: 1 426.02 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Podniesienie  atrakcyjności  turystycznej 1. 
i wypoczynkowej obszaru LGD; 
Dziedzictwo  kulturowe  ważnym  czynnikiem 2. 
rozwoju, integracji i promocji obszaru; 
Aktywizacja  zawodowa  i  społeczna mieszkańców 3. 
obszaru LGD „Dziedzictwo i Rozwój.”

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  wykorzystanie 
zasobów naturalnych, wsparcie nowych technologii, rozwój 
przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
młodzież  do  lat  25,  rolnicy  i  leśnicy,  prowadzący  własną 
działalność gospodarczą. 

Zdjęcie 183. Archiwum konkursu fotograficznego 
przeprowadzonego przez LGD „Dziedzictwo i Rozwój”.

Zdjęcie 182. Archiwum konkursu fotograficznego przeprowadzonego 
przez LGD„Dziedzictwo i Rozwój”.



169Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Chełmońskiego”

Adres siedziby
ul. Warszawska 24 
96-321 Żabia Wola 
Telefon: +48 46 858 91 51; +48 795 587 114; +48 795 588 621; 
Fax: +48 46 858-91-51
Biuro terenowe
ul. Al.XX-lecia 1a  
96-515 Teresin
Telefon: +48 46 861-37-80 wew.105 
Adres e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl 
Strona www: www.ziemiachelmonskiego.pl

Osoby do kontaktu 
Witold Czuksanow, Prezes LGD – e-mail: w.czuksanow@
wp.pl 
Dorota Tyszkowska, Kierownik biura LGD - e-mail: 
biuro@ziemiachelmonskiego.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Baranów,  Grodzisk 
Mazowiecki(bez  miasta),  Mszczonów,  Radziejowice, 
Teresin,  Żabia  Wola,  Nadarzyn,  Jaktorów,  Nowa  Sucha, 
Rybno, Sochaczew.
Liczba ludności objęta LSR: 86 873 
Powierzchnia objęta LSR: 972 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Celu ogólny: Rozwój kapitału społecznego Ziemi Chełmońskiego.
Cele szczegółowe:

Rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju lokalnego1. 
Postęp w integracji i aktywizacji społeczności lokalnej2. 
Rozwój działalności gospodarczej wpływającej na poprawę jakości życia mieszkańców3. 

Cel ogólny: Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i  kulturowego.
Cele szczegółowe:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych  „Ziemi Chełmońskiego”1. 
Tworzenie i upowszechnianie produktów turystycznych obszaru LGD „Ziemia Chełmońskiego”2. 
Rozwój  działalności gospodarczej związanej z turystyką wiejską3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: Przedsięwzięcia wspierające rozwój 
zasobów ludzkich na rzecz rozwoju  lokalnego, służące  integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, służące rozwojowi 
lokalnej  przedsiębiorczości,  przedsięwzięcia  służące  ochronie  i  racjonalnemu  korzystaniu  z  naszego  dziedzictwa 
przyrodniczego, historycznego i kulturowego , wspieranie tworzenia i upowszechniania produktów turystycznych obszaru 
LGD oraz wspieranie działalności gospodarczej związanej z turystyką

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: mieszkańcy, przedsiębiorcy, jednostki kultury, gminy i jednostki 
im podległe, organizacje pozarządowe zainteresowane rozwojem społecznym i zawodowym na obszarze Partnerstwa lub 
ochroną i promocją dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,  firmy, mieszkańcy którzy zamierzają rozpocząć działalność 
gospodarczą, płatnicy KRUS i ich domownicy, lokalne stowarzyszenia i OSP, przedsiębiorcy, rolnicy i członkowie ich 
gospodarstw wykorzystujący  lokalne  zasoby  przyrodnicze  i  kulturowe,  firmy  oferujące  usługi  turystyczne,  tworzący 
i  prowadzący  gospodarstwa  agroturystyczne,  firmy  świadczące  usługi  dla  turystów,  oraz mieszkańcy  zainteresowani 
rozwojem gospodarczym, w tym zwłaszcza turystyki na obszarze objętym LSR.

Zdjęcie 184. Z folderu promującego LGD.



170 Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Słowackiego 6 
26-640 Skaryszew 
Telefon: +48 48 610 36 51 
Fax: +48 48 610 36 51 
Adres e-mail: lgd@wspolnytrakt.pl 
Strona www: www.wspolnytrakt.pl

Osoby do kontaktu
Paweł Piasek - Kierownik biura, tel. +48 48 610 36 51
Teresa Majkusiak – Prezes, tel. +48 601 086 196

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Kowala, Skaryszew, 
Wierzbica
Liczba ludności objęta LSR: 34 445 
Powierzchnia objęta LSR: 340.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD „Wspólny Trakt” z wykorzystaniem przyrodniczych 
i kulturowych walorów regionu.
Cele szczegółowe:

Rozwój specjalistycznych usług turystycznych i sportowych z poszanowaniem środowiska naturalnego1. 
Rozwój  przedsiębiorczości  mieszkańców,  w  tym  różnicowanie  działalności  w  kierunku  działalności 2. 
nierolniczej
Rozwój infrastruktury społecznej i kulturalnej3. 

Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na rzecz rozwoju obszaru LGD 
„Wspólny Trakt”.
Cele szczegółowe:

Wzrost kwalifikacji i kompetencji mieszkańców w oparciu o poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań1. 
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, w tym turystyki i kultury2. 
Podnoszenie jakości produktów i usług 3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: rolnicy, prowadzący własną działalność gospodarczą, mieszkańcy 
gmin wchodzących w skład LGD Wspólny Trakt

Projekty współpracy
Międzyregionalne: Tytuł- „Razem Objedźmy Wspólny Europejski Region” – ROWER. Partnerzy - Stowarzyszenie LGD  
„Na Piaskowcu” oraz Stowarzyszeniem LGD „Wspólny Trakt”. Cel - poprawa korzystania z istniejących turystycznych 
ścieżek  rowerowych oraz poprawa poziomu  informacji o walorach  turystycznych obszaru LSR partnerów projektów. 
Przedsiewzięcia -    oznakowanie  ok.  274,5  km  turystycznych  szlaków  rowerowych  na  obszarze  gmin:  Borkowice, 
Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec (LGD „Na Piaskowcu”) oraz Kowala, Skaryszew, Wierzbica (LGD 
„Wspólny Trakt”), zorganizowanie rajdów rowerowych (rajd rowerowy rozpoczynający projekt na  trasie Wierzbica – 
Jastrząb) oraz wydanie materiałów promocyjno–informacyjnych. W dłuższym horyzoncie czasowym projekt przyczyni 
się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru objętego LSR partnerów.

Zdjęcie 185. Archiwum LGD „Wspólny Trakt”.



171Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Henryka Sienkiewicza 11
09-100 Płońsk 
Telefon: +48 23 661 31 61
Fax: +48 23 661 31 61
Adres e-mail: lgdpm@wp.pl
Strona www: www.lgdpm.pl

Osoby do kontaktu
Małgorzata Najechalska, Zastępca Prezesa - tel. 48 23 663 
07 35, margo0203@vp.pl
Grażyna Opolska, Prezes Zarządu - tel. 48 60 426 17 25, 
grazyna.opolska@modr

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Naruszewo, 
Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk, 
Sochocin, Raciąż, Miasto Raciąż, Załuski.
Liczba ludności objęta LSR: 57 761
Powierzchnia objęta LSR: 1224 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia na wsi, w tym 
warunków zatrudnienia.
Cele szczegółowe:

Poprawa oferty spędzenia wolego czasu dla mieszkańców (jakości zamieszkania) 1. 
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich2. 

Cel ogólny: Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych. 
Cele szczegółowe: 

Rozwój turystyki, szczególnie weekendowej1. 
Wykreowanie produktów lokalnych2. 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: przedsiębiorcy, twórcy, przedstawiciele organizacji i instytucji, 
lokalni liderzy oraz wszyscy ci, którzy maja pomysł na rozwój regionu i poprawę jego atrakcyjności.

Projekty współpracy
Międzynarodowy: Tytuł - Łączy nas historia, tradycja i natura. Partnerzy - LGD – Przyjazne Mazowsze, Stowarzyszenie 
Społecznej Samopomocy – LGD, LGD –Kanał Augustowski i Rospuda, Stowarzyszenie LGD, Pojezierze Brodnickie, 
Taurages  r.  LAG  (Litwa),  LAG  Silale  (Litwa). Cel -  Krzewienie  dziedzictwa  kulturowego,  historycznego  i  rozwój 
turystyki  edukacyjnej  na  obszarze  LGD  oraz  partnerów,  poprzez  promowanie  dziedzictwa  przyrodniczego  przez 
rozwój  turystyki pieszej  i wodnej, promocję dziedzictwa kulturowego na obszarze partnerów, krzewienie dziedzictwa 
historycznego  opartego  na  Szlaku  Sienkiewiczowskim,  przełamywanie  barier  związanych  z  integrowaniem  różnych 
środowisk zamieszkujących obszary partnerów i promocja tych obszarów, integracja społeczna, kulturowa i przyrodniczo 
- turystyczna na obszarach partnerskich. Przedsięwzięcia - wytyczenie i oznakowanie szlaków kajakowych oraz pieszo-
rowerowych wzdłuż rzeki Wkry. 
Propozycja projektu współpracy: Objazdowy Uniwersytet Integracyjny, którego celem jest aktywizacja seniorów oraz 
wzmacnianie więzi    i  komunikacji  z młodszymi  członkami  społeczności  lokalnej.  Poszukiwani  są  partnerzy  krajowi 
i zagraniczni.

Zdjęcie 186. Jurta w Zagrodzie Huculskiej. Archiwum LGD 
„Przyjazne Mazowsze”.



172 Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”

Forma prawna
Fundacja 
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Mickiewicza 23 
06-408 Krasne 
Adres do korespondencji
Rostkowo 38 
06-415 Rostkowo
Telefon: +48 29 597 01 01 
Fax: +48 23 682 12 79 
Adres e-mail: fundacja@ciuchcia.org  
Strona www: www.ciuchcia.org

Osoby do kontaktu: 
Anna Kienik – Prezes, tel. +48 29 597 01 01, fundacja@
ciuchcia.org
Bartosz Jakóbiak - Przewodniczący Prezydium Rady, tel. 
+48 29 597 01 01, fundacja@ciuchcia.org 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Czernice Borowe, 
Krasne, Przasnysz, Krzynowłoga Mała, Chorzele, 
Karniewo, Dzierzgowo, Stupsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Ciechanów, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, 
Regimin, Sońsk, Gołymin-Ośrodek
Liczba ludności objęta LSR: 89 309 
Powierzchnia objęta LSR: 2 474.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Wielofunkcyjny rozwój obszaru LGD poprzez rozwój mikroprzedsiębiorczości i różnicowanie 
działalności gospodarczej mieszkańców. 
Cele szczegółowe:

Rozwój mikroprzedsiębiorczości na obszarze LGD1. 
Wspieranie tworzenia pozarolniczych miejsc pracy2. 
Wzrost jakości usług i produktów na obszarze LGD3. 
Rozwój rolnictwa ekologicznego i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych4. 

Cel ogólny: Rozwój turystyczny obszaru w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.
Cele szczegółowe:

Rozwój funkcji turystycznej obszaru LGD1. 
Ochrona wartości krajobrazowych terenów obszaru LGD2. 
Aktywna informacja i promocja ruchu turystycznego na obszarze LGD3. 

Cel ogólny: Wzrost kapitału społecznego na obszarze LGD.
Cele szczegółowe:

Pobudzenie aktywności mieszkańców1. 
Integracja grup społecznych i gmin na obszarze LGD2. 
Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości społeczności lokalnych3. 
Wzmocnienie potencjału LGD4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 187. Pałacyk w Opinogórze. Fot. K. Gołota.



173Stowarzyszenie ”KAPITAŁ-PRACA-ROZWÓJ”26

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. B. Joselewicza 3 
08-110 Siedlce 
Telefon: +48 25 6440418 / +48 25 6323347 
Fax: +48 28 644 04 18 
Adres e-mail: biuro@skpr.pl 
Strona www: www.skpr.pl

Osoby do kontaktu: 
Jarosław Supera, Prezes Zarządu - tel. +48 600 890 075, j.supera@skpr.pl
Beata Izdebska, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biura - tel. +48 600 890 058, b.izdebska@skpr.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Bielany, Cegłów, Domanice, Grębków, Kałuszyn, Kosów Lacki, Kotuń, 
Latowicz, Liw, Miedzna, Mokobody, Mordy, Mrozy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Sokołów Podlaski, Skórzec, 
Suchożebry, Wierzbno, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn,
Liczba ludności objęta LSR: 138 964 
Powierzchnia objęta LSR: 277 128.40 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Stworzenie wspólnego,  sieciowego produktu turystycznego – promowanego     i sprzedawanego     pod 
wspólną  marką - Europejski Park Edukacji.
Cele główne:

Rozszerzanie  i poprawa jakości  bazy noclegowej1. 
Rozszerzenie i poprawa jakości   bazy gastronomicznej2. 
Zwiększenia atrakcyjności  turystycznej obszaru3. 

Cel ogólny: Aktywizacja  mieszkańców, poprawa  samoorganizacji i zarządzania na poziomie społeczeństw 
lokalnych  i realizacji celów strategii na całym obszarze.

Wzmocnienie  potencjału sektora społecznego 1. 
Tworzenie nowych organizacji pozarządowych , zmiana formy prawnej organizacji  istniejących2. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie 
pozarolniczych  miejsc pracy.

Rozwój usług  dla ludności 1. 
Rozwój  przetwórstwa  produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych2. 
Rozwój  rzemiosła  i  rękodzielnictwa  3. 
Wykorzystanie nowoczesnych technik i technologii4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych technologii, rozwój przedsiębiorczości, 
poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - PATROL  -  Program  Aktywności  Turystycznej  i  Rozwoju  Obszaru  Liwca.  Partnerzy 
–Stowarzyszenie Kapitał-Praca-Rozwój, LGD „Równieny Wołomińskiej” i LGD ”Bądźmy Razem” Cel - zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej Doliny Liwca oraz propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

26 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



174 Loklana Grupa Działania ,,Echo Puszczy Bolimowskiej”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Króla Jana Sobieskiego 1  
96-330 Puszcza Mariańska 
woj. mazowieckie
Telefon: +48 46 831 81 17 
Fax: +48 46 831 81 17 
Adres e-mail: echo.leader@puszcza-marianska.pl, kasia@
puszcza-marianska.pl 
Strona www: www.echo-puszczy.eu

Osoby do kontaktu: 
Jan Konopczyński, Prezes Zarządu - tel. +48 508 328 587, 
cerkon@wp.pl
Katarzyna Niewczas, Dyrektor Biura - tel. +48 46 831 81 
17, kasia@puszcza-marianska.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Puszcza Mariańska, 
Wiskitki.
Województwo łódzkie, gmina: Bolimów
Liczba ludności objęta LSR: 21 800 
Powierzchnia objęta LSR: 405.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Waloryzacja środowiska przyrodniczego 
i kulturowo-historycznego.
Cele szczegółowe:

Poprawa atrakcyjności turystycznej 1. 
Zachowanie  i  wzmocnienie  dziedzictwa 2. 
przyrodniczego i kulturowego 
Poprawa stanu środowiska naturalnego 3. 

Cel ogólny: Dynamizacja przedsiębiorczości i rozwój 
bazy turystyczno-rekreacyjnej.
Cele szczegółowe:

Poprawa kondycji podmiotów gospodarczych1. 
Wzrost miejsc pracy na rynku lokalnym2. 
Poprawa rynku zbytu na produkty lokalne 3. 

Cel ogólny: Wzmacnianie kapitału społecznego.
Cele szczegółowe:

Wzmocnienie więzi społecznych1. 
Poprawa aktywności mieszkańców 2. 
Poprawa identyfikacji i tożsamości lokalnej 3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  rozwój przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: rolnicy i leśnicy, prowadzący własną działalność gospodarczą.

Zdjęcie 188. Stawy w Wiskitkach. Archiwum LGD „Echo Puszczy 
Bolimowskiej”.

Zdjęcie 189. Przedsawiciele LGD. Archiwum LGD„Echo Puszczy 
Bolimowskiej”.



175Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby
ul. T. Kościuszki 3 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
Adres do korespondencji
ul. Warszawska 68 
05-300 Mińsk Mazowiecki
Telefon: +48 510 197 085 
Fax: + 48 25 758 80 68 
Adres e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl 
Strona www: www.lgdziemiminskiej.pl

Osoby do kontaktu
Rafał Kończyk, Wiceprezes Zarządu - tel. +48 510 196 722, 
r konczyk@lgdziemiminskiej.pl 
Tomasz Czerwiński, Prezes Zarządu - tel. + 48 510 197 058, 
t.czerwinski@lgdziemiminskiej.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Dębe  Wielkie, 
Dobre,  Halinów,  Jakubów,  Mińsk  Mazowiecki,  Siennica, 
Stanisławów.
Liczba ludności objęta LSR: 58 947 
Powierzchnia objęta LSR: 683.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Waloryzacja zasobów przyrodniczo-
kulturowych obszaru Ziemi Mińskiej. 
Cele szczegółowe: 

Rozbudowa  infrastruktury  rekreacyjnej 1. 
i turystycznej 
Tworzenie  produktów  turystycznych  Ziemi 2. 
Mińskiej przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczo 
kulturowych 
Promocja produktów, usług i walorów turystycznych 3. 
regionu 
Różnicowanie działalności gospodarczej w kierunku rozwoju turystyki 4. 
i rekreacji 
Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji mieszkańców w kierunku 5. 
rozwoju turystycznego Ziemi Mińskiej 
Zachowanie  dziedzictwa  przyrodniczego  i  walorów  naturalnych 6. 
obszaru 
Promocja działań proekologicznych7. 

Cel ogólny: Rozwijanie aktywności społecznej oraz poprawa jakości życia 
mieszkańców Ziemi Mińskiej. 
Cele szczegółowe: 

Lepszy dostęp mieszkańców do informacji, edukacji, kultury i sportu 1. 
Rozwój  lokalnego  rynku  pracy,  szczególnie mając  na  uwadze  ludzi 2. 
młodych 
Wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz podejmowanej przez nich działalności 3. 
społecznej

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, samorządy, NGO, domy kultury, 
szkoły, osoby fizyczne.

Zdjęcie 190. Archiwum LGD „Ziemi Mińskiej”.

Zdjęcie 191. Archiwum LGD „Ziemi Mińskiej”.

Zdjęcie 192. Archiwum LGD „Ziemi 
Mińskiej”.



176 Fundacja AKTYWNI RAZEM

Forma prawna
Fundacja
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Brzozowa 1
09-520 Łąck
woj. mazowieckie
Telefon:  +48 24 276 61 33
Fax:  +48 24 276 61 33
Adres e-mail: aktywni.razem@wp.pl
Strona www:  www.aktywnirazem.pl

Osoby do kontaktu:
Agnieszka Żukowska  –  Prezes Zarządu, Kierownik biura, 
tel. +48 24 276 61 33, +48 519 785 238 aktywni razem@wp.pl
Emilia Chwedoruk – Specjalista ds. Wdrażania Osi Leader, 
tel. +48 24 276 61 33, aktywni.razem@wp.pl
Joanna Kieszkowska – Specjalista ds. Promocji i Administracji Osi Leader, tel. +48 24 276 61 33

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Gąbin,  Gostynin, Iłów, Łąck, Nowy Duninów, Sanniki, Słubice, Szczawin Kościelny
Województwo kujawsko-pomorskie, gminy: Baruchowo, Kowal oraz miasto: Kowal.
Liczba ludności objęta LSR: 66 087 osób.
Powierzchnia objęta LSR: 1 331 km2.

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju i aktywizacja życia kulturalnego wsi.
Cele szczegółowe:

Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków1. 
Popularyzacja dziedzictwa kulturowego i promocja jego znaczenia dla rozwoju 2. 
Wzbogacanie życia kulturalnego i społecznego wsi3. 

Cel ogólny: Ochrona dziedzictwa przyrody i ekologizacja rolnictwa.
Cele szczegółowe:

Rozwój energetyki odnawialnej1. 
Popularyzacja i ochrona bioróżnorodności oraz tradycyjnych form kształtowania krajobrazu2. 
Edukacja ekologiczna3. 
Ekologiczne rolnictwo, zdrowa żywność, lokalne przetwórstwo4. 

Cel ogólny: Wzmocnienie i restrukturyzacja sektora turystycznego.
Cele szczegółowe:

Promocja i informacja turystyczna1. 
Tworzenie i rozbudowa małych obiektów hotelarskich, agroturystyki i turystyki wiejskiej2. 
Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz kształtowanie przestrzeni publicznych3. 
Wzbogacanie oferty programowej sektora turystycznego4. 
Podnoszenie kwalifikacji w zakresie działalności gospodarczej w sektorze turystyki5. 

Cel ogólny: Informatyzacja i rozwój gospodarki internetowej.
Cele szczegółowe:

Upowszechnianie umiejętności wykorzystania technologii informatycznych1. 
Tworzenie miejsc pracy związanych z technologiami informatycznymi2. 

Obszary tematyczne, na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego. 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: turyści oraz mieszkańcy pogranicza Mazowsza i Kujaw, tj. lokalni 
liderzy, rolnicy, kobiety, dzieci i młodzież, osoby starsze, organizacje pozarządowe, osoby prowadzące lub zamierzające 
rozpocząć własną działalność gospodarczą. 
Projekty współpracy
Propozycje zakresu projektów:  wykorzystanie  kulturowego  i  przyrodniczego  dziedzictwa.  Cele -  Promocja 
lokalnego dziedzictwa, podniesienie poziomu świadomości kulturowej i ekologicznej społeczności, promocja rozwoju 
przedsiębiorczości, rozwój produktów i oferty turystycznej w oparciu o zasoby każdego z partnerów, wzajemna promocja 
oferty turystycznej obszarów objętych projektem, korzystanie z doświadczeń partnerów.

Zdjęcie 193. Archiwum LGD 
„Aktywni Razem”.

Zdjęcie 194. Archiwum LGD 
„Aktywni Razem”.



177Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Gminna 6 
05-152 Czosnów 
Telefon: + 48 22 794 04 88 
Fax: + 48 22 794 04 88 
Adres e-mail: lgdkampinos@wp.pl, lgd@czosnow.pl 
Strona www: www.lgdkampinos.pl 

Osoby do kontaktu
Paweł Białecki, Prezes, tel. +48 22 794  04 88, wicestarosta@wpz.pl 
Piotr Rutkowski, wiceprezes, tel. + 48 22 785 00 02, rutkowski2@op.pl
 
Zasięg terytorialny LGD 
Województwo mazowieckie, gminy: Czosnów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Błonie, Ożarów Mazowiecki, Stare 
Babice, Izabelin, Łomianki. 
Liczba ludności objęta LSR:  114 175 
Powierzchnia objęta LSR:  82 064,00 km
  
Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.
Cel szczegółowy: 

Rozwój  działalności  gospodarczej  na  obszarze  LGD  poprzez  wsparcie  rozwoju  zrównoważonych  form 1. 
działalności pozarolniczej.

Cel ogólny: Odnowa wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jak najlepsze wykorzystanie zasobów 
naturalnych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000. 
Cel szczegółowy: 

Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi, poprzez budowę i modernizację infrastruktury społeczno-kulturalnej oraz 1. 
budowę i odnowienie infrastruktury turystycznej na terenie KPN wraz z zachowaniem bioróżnorodności.

Cel ogólny: Aktywizacja społeczności lokalnej. 
Cel szczegółowy: 

Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej poprzez wsparcie oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz angażowanie 1. 
społeczności do realizacji lokalnych przedsięwzięć.  

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego. 
  
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: mieszkańcy obszaru LGD.



178 Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy-Lokalna Grupa Działania27

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Śląska 2 
06-400 Ciechanów 
woj. mazowieckie
Telefon: +48 23 672 70 96 
Fax: +48 23 672 70 96 
Adres e-mail: info@ssslgd.pl 
Strona www: www.ssslgd.pl

Osoba do kontaktu
Jarosław Stefański, Prezes Zarządu - tel. +48 605 480 210, info@ssslgd.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Bieżuń, Lutocin, Żuromin, Siemiątkowo, Kuczbork – Osada, Radzanów, Szreńsk, 
Strzegowo, Glinojeck, Lipowiec Kościelny, Wiśniewo, Lubowidz.
Województwo warmińsko - mazurskie, gmina: Lidzbark.
Liczba ludności objęta LSR: 95 055 
Powierzchnia objęta LSR: 11 524.93 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia na wsi, w tym warunków zatrudnienia. 
Cele szczegółowe:

1.  Rozwój i promocja przedsiębiorczości, z uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego i usług około rolniczych.
2.  Rozwój gospodarki rolnej poprzez doradztwo i szkolenia oraz promowanie nowoczesnych metod gospodarowania, 

ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska i zdrowej żywności.
Cel ogólny: Waloryzacja zasobów kulturowych i przyrodniczych. 
Cele szczegółowe:

Rozwój turystyki oraz agroturystyki1. 
Wykreowanie produktów i usług o charakterze lokalnym2. 
Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

27 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



179Lokalna Grupa Działania „Warka”28

Forma prawna:
Stowarzyszenie

Adres siedziby: 
ul. Wójtowska 1 
05-660 Warka 
mazowieckie
Telefon: +48 48 366 19 27 
Adres e-mail: lgdwarka@gmail.com  
Strona www: www.lgdwarka.pl

Osoba do kontaktu: 
Agnieszka Gostkowska - Kierownik biura, tel. +48 48 366 
19 27, lgdwarka@gmail.com

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gmina Warka
Liczba ludności objęta LSR: 18 904 
Powierzchnia objęta LSR: 202.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego obszaru LGD „Warka”
Cele szczegółowe:

Ochrona i odnowa dziedzictwa kulturowego1. 
Rozbudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej2. 
Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych i turystycznych regionu3. 

Cel ogólny: Różnicowanie gospodarki obszaru i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy
Cele szczegółowe:

Wzrost dochodów lokalnych gospodarstw rolnych1. 
Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenie poziomu kwalifikacji rolników i przedsiębiorców 2. 
w zakresie korzystania z pomocy zewnętrznej oraz prowadzonej działalności
Wspieranie przedsiębiorczości pozarolniczej3. 

Cel ogólny: Rozwój potencjału ludzkiego na obszarze LGD „Warka”
Cele szczegółowe:

Wzrost świadomości i wykształcenia oraz większej samodzielności mieszkańców1. 
Integracja mieszkańców obszaru LGD „Warka2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Obszary tematyczne projektów:  rolnictwo,  kultura  i  dziedzictwo  kulturowe,  ekonomia,  edukacja,  sport,  natura 
i środowisko naturalne.

28 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.

Zdjęcie 195. Archiwum M.Żak.



180 Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”29

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
ul. Radomska 2a 
26-414 Potworów 
Adres do korespondencji
ul. Żeromskiego 4 
26-411 Rusinów
Telefon: +48 672 70 22 w.28 
Fax: +48 672 70 23 
Adres e-mail: biuro@lgdwr.pl, 
Strona www: www.lgdwr.pl

Osoby do kontaktu
Agnieszka Listkiewicz, Asystent biura - tel. +48 672 70 22w.28, aga-lgd@wp.pl
Genowefa Pogorzała, Dyrektor biura - tel. +48 671 60 36, Celina2p@gazeta.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Rusinów.
Liczba ludności objęta LSR: 21 530
Powierzchnia objęta LSR: 429.12 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cele ogólne:
Cel ogólny: Rozwój funkcji turystycznej obszaru.
Cele szczegółowe:

Uatrakcyjnienie obszaru pod względem turystycznym, wypoczynkowym, rekreacyjnym1. 
Promocja obszaru poprzez wykorzystane wewnętrznych zasobów obszaru2. 

Cel ogólny: Poprawa wizerunku polskiej wsi oraz pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.
Cel szczegółowy:

Podniesienie atrakcyjności obszaru działania LGD, przy wykorzystaniu istniejącego dziedzictwa kulturowego 1. 
i historycznego
Rozwój potencjału mieszkańców2. 

Cel ogólny: Przedsiębiorczość wiejska szansą na podniesienie jakości życia mieszkańców.
Cele szczegółowe:

Rozwój potencjału mieszkańców1. 
Pobudzenie aktywności gospodarczej społeczności lokalnej2. 
Wsparcie działalności pozarolniczej i mikroprzedsiębiorców3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  kobiety,  rolnicy  i  leśnicy,  prowadzący  własną  działalność 
gospodarczą.

29 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



181Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Polna 15
07-405 Troszyn
Tel./fax.: +48 29 767 18 25
Adres e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl
Strona www: www.zascianekmazowsza.pl

Osoba do kontaktu
Barbara Kuczyńska, Prezes LGD
Anna Tyszka,  dyrektor  biura  -  tel.  +48  297  671  82,  lgdzascianekmazowsza@
wp.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Troszyn, Goworowo, Czerwin, Rzekuń.
Liczba ludności objęta LSR: 28 129
Powierzchnia objęta LSR: 681,87 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Zwiększenie aktywności społecznej i rozwój społeczno-
ekonomiczny oraz wspieranie dywersyfikacji gospodarki regionu.
Cele szczegółowe:

Rozwój społeczności przedsiębiorczości lokalnej1. 
Zwiększenie poziomu efektywności mieszkańców i  instytucji oraz  jej 2. 
promowanie
Kreowanie i wzmacnianie ciekawych form aktywności i gospodarowania3. 
Wzrost ilości usług świadczonych na rzecz lokalnej społeczności4. 

Cel ogólny: Tworzenie warunków do poznawania, rozwijania i promowania 
tradycji szlacheckiej.
Cele szczegółowe:

Podtrzymywanie tradycji szlacheckiej1. 
Kreowanie i promowanie produktów lokalnych i turystycznych2. 
Promocja  zabytków  kultury  oraz  obiektów  charakterystycznych  dla 3. 
architektury regionu
Wzrost tożsamości regionalnej i rozpoznawalności regionu4. 

Cel ogólny: Kształtowanie w sposób estetyczny przestrzeni służącej 
zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i upowszechnianiu rekreacji, sportu, 
kultury i turystyki oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców.
Cele szczegółowe:

Poprawa estetyki przestrzennej1. 
Zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb rekreacyjno – sportowych mieszkańców2. 
Wzrost udziału aktywnych metod spędzania wolnego czasu3. 
Powstanie nowych ofert usług: kulturalnych, rekreacyjnych, i edukacyjnych4. 

 
Obszary tematyczne, na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: tworzenie  i  rozwój 
mikroprzedsiębiorstw, zdywersyfikowanie  źródeł  dochodów  oraz  inicjatyw  promujących  aktywność  społeczno  – 
gospodarczą, promowanie  lokalnych  produktów,  które  zwiększą  rozpoznawalność  regionu, rozwój  sfery  turystycznej 
związanej  z  dziedzictwem  kulturowym, zagospodarowanie  centrów  miejscowości,  poprawa  estetyki  miejscowości, 
wzbogacanie życia kulturalnego, inicjatyw z zakresu kultury fizycznej i edukacyjnych służących wzmocnieniu kapitału 
ludzkiego na obszarze LGD.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: rolnicy,  przedsiębiorcy, osoby  fizyczne,  zainteresowani 
prowadzeniem działalności w zakresie świadczenia usług, szczególnie w sektorze  turystycznym, jednostki samorządu 
terytorialnego, parafie i związki wyznaniowe, instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe.

Projekty współpracy
Propozycje tematów projektów współpracy: promocja regionów, przyrodnicze, historyczne, kulturowe dziedzictwo, 
produkty  lokalne,  tradycyjne,  promocja  gospodarstw  agroturystycznych  i  ekologicznych,  turystyka.  Propozycja 
partnerów projektów: LGD z  Austrii, Niemiec i Litwy.

Rysunek 1 Praca złożona w konkursie pt. 
„Tradycje szlacheckie w sztuce plastycznej”.

Zdjęcie 196. Archiwum LGD „Zaścianek 
Mazowsza”.



182 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Lilpopa 18 
05-807 Podkowa Leśna 
Telefon: +48 22 724 58 90 
Fax: +48 22 724 58 90 
Adres e-mail: biuro@zielonesasiedztwo.org.pl 
Strona www: www.zielonesasiedztwo.org.pl

Osoby do kontaktu
Anna Łukasiewicz, Prezes /Dyrektor Biura LGD, tel. +48 509 339 883, a.lukasiewicz@zielonesasiedztwo.org.pl
Sylwia Dąbrówka, Asystent Dyrektora Biura, tel. +48 600 426 180, biuro@zielonesasiedztwo.org.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Podkowa Leśna, Brwinów.
Liczba ludności objęta LSR: 25 160 
Powierzchnia objęta LSR: 80.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Ochrona i zachowanie zasobów środowiska.

Podnoszenie oraz wyrównywanie świadomości ekologicznej mieszkańców LGD1. 
Ochrona oraz zagospodarowanie kluczowych dla LGD terenów zielonych2. 

Cel ogólny: Budowanie kapitału społecznego na obszarze LGD - Aktywni i zintegrowani mieszkańcy jako 
współgospodarze swoich społeczności.

Rozwój nowoczesnej edukacji dla różnych grup wiekowych i działań wychowawczych wobec młodzieży1. 
Rozwój oferty kulturalnej,  animacja  twórczości, ochrona  lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz  integracja 2. 
i aktywizacja społeczna, promocja idei miast- ogrodów

Cel ogólny: Rozwój potencjału turystycznego obszaru LGD.
Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i warunków do uprawiania sportów1. 
Poprawa jakości i oferty usług turystyki kulturowej, rekreacyjnej i sportu2. 
Promocja obszaru LGD jako obszaru o wysokim potencjale turystycznym i kulturalnym3. 

Cel ogólny: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości nieuciążliwej dla otoczenia i zgodnej z charakterem 
miejscowości.

Rozwój  mikroprzedsębiorczości na obszarze LGD - uwzględniającej charakter poszczególnych miejscowości1. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
turystyka  kulturowa,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia  i  ochrona 
środowiska, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: Mieszkańcy obszaru LGD.



183Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. L. Mieczkowskiego 4 
07-300 Ostrów Mazowiecka 
Telefon: +48 29 74 520 20
Fax: +48 29 74 520 20 
Adres e-mail: lgd@zielonesiolo.pl  
Strona www: www.zielonesiolo.pl

Osoby do kontaktu 
Adriana Rukat, Prezes - tel. +48 29 74 520 20 , lgd@zielonesiolo.pl 
Grzegorz Nadratowski, Wiceprezes - tel. +48 29 74 520 20, lgd@zielonesiolo.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie,  gminy: Andrzejewo, Boguty Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, 
Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne.
Liczba ludności objęta LSR: 52 740
Powierzchnia objęta LSR: 1 196.43 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Wysoka jakość życia i efektywny rozwój gospodarczy objawiająca się wzmacnianiem więzi łączących 
mieszkańców ze swoim miejscem zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Cele szczegółowe:

Wzrost liczby nowych, atrakcyjnych miejsc pracy dla mieszkańców z obszaru LGD, mające wpływ na spadek 1. 
bezrobocia i emigracji zarobkowej
Wzrost ilości wdrożeń innowacji w strukturze gospodarczej regionu2. 
Wzrost poziomu przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców obszaru LGD3. 
Zmniejszenie zanieczyszczenia w strefach zamieszkania i w środowisku przyrodniczym.4. 
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej5. 
Poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury spędzania wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura)6. 
Sprawne  i  skuteczne  zarządzanie  informacją  na  temat  szans  i  perspektyw  rozwoju  regionalnego w  oparciu 7. 
o wykorzystanie potencjałów obszaru LGD

Cel ogólny: Wzmacnianie spójności obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”, integracja działań lokalnych podmiotów 
gospodarczych, organizacji społecznych i jednostek samorządowych i ciągłe zwiększanie zaangażowania 
mieszkańców w rozwój swoich miejscowości i lokalnych ojczyzn.
Cele szczegółowe:

Wzrost liczby działań lokalnych i ilości mieszkańców w procesie podejmowania lokalnych inicjatyw na rzecz 1. 
lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego
Wzrost liczby inicjatyw i ilości mieszkańców w procesie realizacji działań na rzecz rozwiązywania problemów 2. 
Wzrost liczby inicjatyw i ilości mieszkańców w procesie realizacji działań na rzecz integracji mieszkańców 3. 
Wzrost  ilości  organizacji  pozarządowych  na  obszarze  LGD,  a  także  profesjonalizacja  działań  oraz  wzrost 4. 
potencjału ludzkiego i rzeczowego w już istniejących
Optymalne  zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  w  sposób  sprzyjający  nawiązywaniu  codziennych 5. 
kontaktów i realizowaniu działań integrujących społeczność lokalną

Cel ogólny: Poprawa pozycji LGD „ZIELONE SIOŁO” w otoczeniu poprzez rozwój funkcji turystycznych, 
produktów lokalnych, wdrażanie innowacji i odnawialnych źródeł energii, a także powiązań kooperacyjnych 
z partnerami w regionie oraz atrakcyjnym wizerunkiem obszaru.
Cele szczegółowe:

Wzrost znajomości walorów przyrodniczych i kulturowych LGD w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym.1. 
Zwiększenie ilości nowoczesnej infrastruktury turystyczne, rekreacyjnej i sportowej2. 
Zwiększenie ilości podmiotów gospodarczych oraz instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością 3. 
turystyczną, agroturystyczną i około turystyczną i wspierającą turystykę oraz wzrost liczby miejsc pracy w tych dziedzinach
Wzrost sprzedaży produktów lokalnych w tym produktów turystycznych powstałych w oparciu o  regionalne 4. 
walory kulturowe i przyrodnicze

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, ochrona dziedzictwa 
kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież, kobiety, rolnicy, leśnicy, przedsiębiorcy, emeryci i renciści, 
osoby niepełnosprawne, organizacje pozarządowe.



184 Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
Pl. Niepodległości 5 
26-502 Jastrząb 
Adres do korespondencji
Kościuszki 39 
26-500 Szydłowiec
Telefon: +48 48 617 52 10 
Fax: +48 48 617 52 10 
Adres e-mail: biuro@lgdnapiaskowcu.org.pl 
Strona www: www.lgdnapiaskowcu.org.pl

Osoba do kontaktu
Kazimierz Nędzka, Prezes Zarząd - tel. +48 503 670 385, 
kazimierznedzka@wp.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Borkowice, 
Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec.
Liczba ludności objęta LSR: 44 625 
Powierzchnia objęta LSR: 538.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny Wysoka atrakcyjność turystyczna obszaru objętego Strategią umożliwiająca czerpanie dochodu  
z turystyki.
Cele szczegółowe:

Działania na rzecz promocji obszaru LGD1. 
Poprawa jakości szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej2. 

Cel ogólny: Poszukiwanie nowych metod zarobkowania na wsi (rozwój alternatywnych form gospodarowania 
i MSP).
Cel szczegółowy:

Wsparcie rozwoju gospodarczego i powstanie nowych miejsc pracy 1. 
Cel ogólny: Podniesienie jakości zasobów ludzkich w regionie objętym LSR.
Cele szczegółowe:

Wzrost liczby mieszkańców korzystających ze szkoleń1. 
Poprawa oferty spędzania wolnego czasu  skierowana do mieszkańców obszaru LGD2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
wykorzystanie zasobów naturalnych, rozwój przedsiębiorczości.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
gminy.

Naszą misją jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, poprzez dążenie do poprawy jakości 
życia na terenie gmin: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec oraz wspieranie przedsiębiorczości 
i działalności pozarolniczej z naciskiem na turystykę i sport, przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych 
i kulturowych.

Zdjęcie 197. Zamek w Szydłowcu.



185Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu 
Garwolińskiego

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby
Aleja Legionów 48 
08-400 Garwolin 
Telefon: +48 25 682 16 13 
Adres e-mail: lgd.forum.pg@wp.pl 
Strona www: www.lgd-garwolin.pl

Osoby do kontaktu
Krzysztof Tomaszek, Prezes Zarządu – e-mail: ktomaszek1959@
onet.pl
Tomasz  Połoczański,  Kierownik  Biura  LGD  –  e-mail:  t_
poloczanski@o2.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Borowie,  Garwolin, 
Górzno,  Maciejowice,  Miastków  Kościelny,  Pilawa,  Parysów, 
Sobolew, Trojanów, Żelechów.
Liczba ludności objęta LSR: 70 769 
Powierzchnia objęta LSR: 1.040,70 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Poprawa, jakości życia mieszkańców obszaru 
lokalnej grupy działania.
Cele szczegółowe:

Poprawa stanu infrastruktury publicznej i kulturalnej1. 
Różnicowanie  w  kierunku  działalności  gospodarczej  i  tworzenie 2. 
pozarolniczych miejsc pracy
Wspieranie i 3.  promowanie aktywności lokalnej

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.
Cele szczegółowe:

Zachowanie tradycji lokalnych1. 
Ochrona  krajobrazu  i  zabudowy  wsi  oraz  rewitalizacja  obiektów 2. 
sakralnych

Obszary tematyczne, na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte 
w LSR:  agroturystyka  i  turystyka wiejska,  ochrona dziedzictwa kulturowego, 
wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: kobiety, rolnicy i leśnicy, 
przedsiębiorcy.

Projekt współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - Niezwykły Urok Rzek – Turystyka. Cel - Promocja 
walorów przyrodniczych oraz wykorzystanie turystycznego dolin rzek Partnerów 
Projektu. Przedsięwzięcia -  wydanie folderu - przewodnika. Czas realizacji - 
do  grudnia 2012r.

Rysunek 2. Mapa obszaru LSR.

Zdjęcie 198. Realizacja projektu w ramach 
działania 

„Odnowa i rozwój wsi”. Archiwum LGD 
„Forum Powiatu Garwolińskiego”.

Zdjęcie 199. Realizacja projektu w ramach 
działania 

„Odnowa i rozwój wsi”. Archiwum LGD 
„Forum Powiatu Garwolińskiego”.



186 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM DLA ROZWOJU”

Forma prawna
Stowarzyszenie 
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul Rębowska 52 lok. 3, 4, 6
09-450 Wyszogród
Telefon: +48 24 263 61 94
Fax: +48 24 263 61 94 
Adres e-mail: poczta@razem-dla-rozwoju.pl, 
Strona www: www.razem-dla-rozwoju.pl

Osoby do kontaktu 
Mariusz Bieniek, prezes - tel. +48 505 073 098, mariusz.bieniek@wyszogrod.pl
Monika Maron-Kozicińska, skarbnik - tel. +48 696 370 339, monika.mk@radzanowo.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo mazowieckie, gminy: Bodzanów, Radzanowo, Mała Wieś, Bulkowo, Wyszogród, Zakroczym, Czerwińsk 
nad Wisłą, Młodzieszyn.
Liczba ludności objęta LSR: 53 847 
Powierzchnia objęta LSR: 895 km²

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Rozwój kapitału społecznego.
Cele szczegółowe:

Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej dla działań prorozwojowych1. 
Rozwój infrastruktury o funkcjach społecznych2. 

Cel ogólny: Różnicowanie gospodarki i rozwój przedsiębiorczości.
Cele szczegółowe:

Aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości1. 
Współpraca samorządów i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju gospodarczego2. 

Cel ogólny: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji 
regionu.
Cele szczegółowe:

Rewitalizacja obiektów kulturowych i przyrodniczych1. 
Rozwój turystyki w dolinie Wisły i na obszarach przyległych oraz promocja obszaru2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  wsparcie  nowych  technologii,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą. 

Projekty współpracy:
Międzyregionalny: Tytuł -  „Szlakiem  Mazowieckiej  Szwajcarii”  (akronim  „SMS”).  Partnerzy –  LGD  „RAZEM 
DLA ROZWOJU”,  LGD Stowarzyszenie Rozwoju  Ziemi  Płockiej  i  Stowarzyszenie  LGD  „Sierpeckie  Partnerstwo”. 
Cel - wytyczenie i oznakowanie wspólnego szlaku turystycznego, co przyczyni się do poprawy dostępności informacji 
turystycznej  na  terenie  obszaru  działania  partnerów,  popularyzacji  obiektów  historycznych,  przyrodniczych  i  kultury 
materialnej wśród mieszkańców północnego Mazowsza. Adresaci – dzieci i młodzież z terenu 20 gmin wchodzących 
w skład trzech partnerskich LGD oraz turyści odwiedzający lub zamierzający odwiedzić tereny partnerskich LGD. Czas 
realizacji - od 1 grudnia 2011 roku do 30 listopada 2012 roku.
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Województwo
opolskie



188 Partnerstwo Borów Niemodlińskich30

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 
49-100 Niemodlin 
Telefon: +48 77 460 63 51 
Fax: +48 77 460 63 51 
Adres e-mail: niemodlinskie@op.pl, biuro@boryniemodlinskie.pl 
Strona www: www.boryniemodlinskie.pl

Osoby do kontaktu
 Jadwiga Wójciak, Prezes - tel. +48 77 460 63 51, biuro@boryniemodlinskie.pl
Daniel Podobiński, Z-ca kierownika biura - tel. +48 77 460 63 51, niemodlinskie@op.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo opolskie, gminy: Dąbrowa, Komprachcice, Niemodlin, Prószków, Tułowice, Łambinowice, Strzeleczki
Liczba ludności objęta LSR: 63 777 
Powierzchnia objęta LSR: 813.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Rozwój ekologiczno-ekonomiczno-przestrzenny.
Cele szczegółowe:

Las możliwości- Aktywizacja i wzmocnienie aktywności gospodarczej mieszkańców1. 
Las atrakcji- Wykorzystanie turystyki do utrzymania i rozwoju tożsamości i jakości życia2. 

Cel ogólny : Rozwój zasobów ludzkich:
Cel szczegółowy:

Las aktywności- podniesienie jakości życia poprzez wzrost i wzmocnienie aktywności społecznej.1. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, rozwój kapitału społecznego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  młodzież  do  lat  25,  rolnicy  i  leśnicy,  prowadzący  własną 
działalność gospodarczą. 

30 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



189Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
Telefon: +48 77 408 05 88
Fax: +48 77 408 05 88
Adres e-mail: stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl 
Strona www: www nyskieksiestwo.turystyka net 

Osoby do kontaktu
Danuta Kruszelnicka-Majnusz, Prezes - tel. +48 77/4080588
Justyna Sarkowicz, Kierownik biura - tel. +48 77/4080588
Anna Wilk, Pracownik biura - tel. +48 77/4080588

Zasięg terytorialny LGD
Województwo opolskie, gminy: Głuchołazy, Nysa, 
Otmuchów, Paczków
Liczba ludności objęta LSR: 66 896
Powierzchnia objęta LSR: 652.90 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru 
LGD.
Cele szczegółowe: 

Podniesienie atrakcyjności obszaru LGD1. 
Zwiększenie dostępności mieszkańców2.   obszaru LGD do wiedzy i informacji

Cel ogólny: Wykorzystanie lokalnych zasobów do rozwoju przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców obszaru 
LGD.
Cele szczegółowe:

Rozwój usług i pozarolniczych źródeł zarobkowania1. 
Wzrost aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju obszaru LGD2.   

Cel ogólny: Ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych. 
Cele szczegółowe:  

Poprawa stanu zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla przyszłych pokoleń1. 
Poprawa stanu zachowania zasobów kulturowych dla przyszłych pokoleń2. 

Obszary tematyczne, na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka  wiejska  
i turystyka, ochrona, promocja obszarów przyrodniczo cennych i pomników przyrody, ochrona, rewitalizacja i promocja 
niematerialnego  i  materialnego  dziedzictwa  kulturowego,  rozwój  przedsiębiorczości,  rozwój  usług  i  pozarolniczych 
źródeł zarobkowania, poprawa infrastruktury wiejskiej.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: gminy, instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka 
samorządu  terytorialnego, kościół  lub  inny związek wyznaniowy, organizacje pozarządowe mające  status organizacji 
pożytku publicznego, osoby fizyczne, prawne, stowarzyszenia, fundacje, osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu 
rolników,  jako  rolnik, małżonek  rolnika  lub  domownik,  jednostki  organizacyjne  nieposiadające  osobowości  prawnej, 
które  prowadzą  (podejmują)  działalność  jako  mikroprzedsiębiorstwo  zatrudniające  poniżej  10  osób  i  mające  obrót 
nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.
Projekty współpracy
Międzyregionalny: Temat - „POKAZUJEMY  CO  MAMY”.  Cel -  promocja  zasobów  przyrodniczo-kulturowych 
i atrakcyjności obszaru partnerów projektu, dzięki podniesieniu estetyki regionu, poprawie poziomu informacji i rozbudowa 
małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów do końca 2011 r. Partnerzy - Stowarzyszenie 
„Brzeska Wieś Historyczna”, Nyskie Księstwo Jezior i Gór i Lokalna Grupa Działania „Złota Ziemia”. Przedsięwzięcia 
- wykonanie i montaż 29 punktów rekreacyjno- informacyjnych (z materiałem fotograficznym i tekstem, z zadaszeniem , 
miejscem na kwiaty, umieszczona na stalowej konstrukcji z wmontowanymi kombinacjami siedzisk, stojaków na rowery, 
stolików oraz postaci) oraz wydanie  12 tys. folderów informacyjno-promocyjnych, organizacja uroczyste  odsłonięcie 
jednego z 4 punktów  rekreacyjno-  informacyjnych z udziałem zaproszonych gości połączone z   prezentacją projektu 
współpracy ( m.in.. zdjęć pozostałych punktów) i  poczęstunkiem. Czas realizacji – 2011r.

Zdjęcie 200. Z realizacji projektu współpracy. Fot. A Wilk.



190 Lokalna Grupa Działania „Złota Ziemia”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Elsnera 15 
49-200 Grodków 
Telefon: +48 77 415 48 04 
Fax: +48 77 415 48 04 
Adres e-mail: biuro@zlotaziemia.org 
Strona www: www.zlotaziemia.org

Osoby do kontaktu
Dorota Zawadzka, Prezes - tel. +48 77 415 48 04, promocja@grodkow.pl
Lucyna Garncarz, Kierownik biura - tel. +48  77 415 48 04, lu.cy@wp.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo opolskie, gminy: Grodków, Kamiennik, Skoroszyce, Pakosławice
Liczba ludności objęta LSR: 34 028 
Powierzchnia objęta LSR: 541.53 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Rozwój gospodarczy „Złotej Ziemi”.
Cele szczegółowe:

Skuteczny system wsparcia dla rozwoju nowoczesnej przedsiębiorczości w ektorze turystyki, usług 1. 
i produktów regionalnych
Złota Ziemia- ośrodek rozwoju nowoczesnego biznesu i podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców, 2. 
zintegrowane i aktywne społeczeństwo, skuteczna i sprawnie działająca grupa LGD

Cel ogólny: Rozwój potencjału ludzkiego oraz społeczeństwa obywatelskiego.
Cel szczegółowy:

Aktywna społecznie i dobrze przygotowana zawodowo młodzież1. 
Cel ogólny: Poprawa jakości ładu przestrzennego oraz rozwój zasobów kulturowych i przyrodniczych.
Cel szczegółowy:

Optymalne wykorzystanie walorów środowiska  i  infrastruktury społecznej oraz dziedzictwa kulturowego dla 1. 
zrównoważonego rozwoju „Złotej Ziemi”

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  wsparcie  nowych  technologii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury 
wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne: Proponowana tematyka - Rozwój  społeczeństwa  obywatelskiego,  wzmocnienie  sektora 
pozarządowego, wspólne oznakowanie turystycznego obszaru – współpraca z sąsiadującymi LGD.



191Stowarzyszenie LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”31

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
Wojska Polskiego 21 
48-130 Kietrz 
Telefon: +48 77485 4304 
Fax: +48 77485 4304 
Adres e-mail: biuro.plaskowyzlgd@o2.pl, dszwiec@o2.pl 
Strona www: www.plaskowyzlgd.pl

Osoba do kontaktu
Danuta Szwiec, Prezes - tel. +48 606325223, dszwiec@o2.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo opolskie, gminy: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz.
Liczba ludności objęta LSR: 50 573 
Powierzchnia objęta LSR: 671.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Płaskowyż Dobrej ziemi atrakcyjnym obszarem o ciekawych walorach krajobrazowych 
i kulturalnych.
Cele szczegółowe: 

Stwarzanie i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej1. 
Promocja walorów turystycznych regionu wielu kultur 2. 

Cel ogólny: Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej. 
Cele szczegółowe: 

Rozwój usług dla mieszkańców i turystów w oparciu o lokalne zasoby1. 
Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców i poziomu zatrudnienia 2. 

Cel ogólny: Wzrost poziomu jakości życia społeczeństwa. 
Cele szczegółowe: 

Stwarzanie bogatej oferty rekreacyjno-kulturowej1. 
Rozwój przestrzeni i infrastruktury społecznej2. 
Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego, 
sport i rekreacja.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

31 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



192 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła” – Partnerstwo Obszarów 
Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Reymonta 4 
48-317 Korfantów 
Telefon: +48 77 434 38 14 wew. 31 
Fax: +48 77 434 38 17 
Adres e-mail: biuro@wspolnezrodla.pl 
Strona www: www.wspolnezrodla.pl

Osoby do kontaktu
Kazimierz Didyk, Kierownik biura - tel. +48 500 081 754, 
biuro@wspolnezrodla.pl
Anna Kanteluk,  Księgowa, tel. +48 604 669 165

Zasięg terytorialny LGD
Województwo opolskie, gminy: Korfantów, Prudnik, 
Biała.
Liczba ludności objęta LSR: 51 054 
Powierzchnia objęta LSR: 479.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 
gmin Biała, Korfantów i Prudnik.
Cele szczegółowe:   

Zagospodarowanie  publicznych  przestrzeni 1. 
wiejskich obszaru
Stworzenie  warunków  dla  zwiększenia  integracji 2. 
i aktywności lokalnych społeczności
 Poprawa  jakości środowiska przez wykorzystanie 3. 
alternatywnych i odnawialnych
Zwiększenie  dostępności  do  internetu    oraz 4. 
upowszechnianie kształcenia na odległość 

Cele ogólny: Wsparcie i promocja produktów lokalnych 
obszaru.
Cele szczegółowe:   

Objęcie  ochroną  tradycyjnych  dla  obszarów 1. 
zwyczajów i obrzędów, oraz promocja artystycznej 
twórczości  lokalnej i rzemiosła
 Promocja produktów kulinarnych typowych dla obszaru2. 
 Wykreowanie i promocja produktu turystycznego  wspólnego dla obszaru 3. 

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o miejscowe zasoby.
Cele szczegółowe:

Zwiększenie liczby miejsc noclegowych, punktów gastronomicznych, usługowych i handlowych1. 
Odnawianie i zachowanie materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego2. 
 Podniesienie i rozwój kwalifikacji mieszkańców obszaru3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści.

Zdjęcie 201. Impreza Wasserball 2010 w Przechodzie na obszarze 
LGD. Z archiwum LGD „Wspólne Źródła”.

Zdjęcie 202. Zrealizowany w ramach Małych projektów konkurs 
samorządowców w lepieniu pierogów, który odbył 2011r. Archiwum 

LGD „Wspólne Źródła”.



193Stowarzyszenie Kraina św. Anny

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Kilińskiego 1/45 
47-303 Krapkowice 
Telefon: +48 77 44 67 131 
Fax: +48 77 44 67 130 
Adres e-mail: annaland@annaland.pl, biuro_annaland@
annaland.pl 
Strona www: www.annaland.pl

Osoby do kontaktu 
Ewa Piłat, Prezes - annaland@annaland.pl
Wiktoria Pawliczek, Specjalista - biuro_wiktoria@
annaland.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo opolskie, gminy: Krapkowice, Gogolin, 
Zdzieszowice, Walce, Leśnica, Jemielnica, Strzelce 
Opolskie, Ujazd, Izbicko, Tarnów Opolski.
Liczba ludności objęta LSR: 129 579 
Powierzchnia objęta LSR: 984.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny:  Rozwinięta turystyka i rekreacja w Krainie 
św. Anny.
Cele szczegółowe: 

Optymalne zagospodarowanie istniejących walorów 1. 
turystycznych  i  rekreacyjnych  z  poszanowaniem 
środowiska 
Spójna i bogata oferta turystyczna i rekreacyjna   2. 

Cel ogólny:  Aktywne, zintegrowane, edukujące się 
społeczeństwo obywatelskie.
Cele szczegółowe:

Lokalne  środowiska  uczestniczą  w  programie 1. 
odnowy wsi 
Młodzież  i  dorośli  są  aktywni  kulturalnie 2. 
z rozwiniętym poczuciem tożsamości regionalnej 
Działa sprawna i edukująca się instytucja partnerska 3. 
na rzecz rozwoju, w sieci innych partnerstw

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści.

Zdjęcie 203. Archiwum LGD „Kraina św. Anny”.

Zdjęcie 204. Kraszonki. Archiwum LGD „Kraina św. Anny”.



194 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Dolina Stobrawy”

Forma prawna:
Stowarzyszenie (organizacja pożytku publicznego)

Adres siedziby:
ul. XXX-lecia 5 
46-211 Kujakowice Górne 
Telefon: +48 77 413 11 38 
Fax: +48 77 413 11 38 
Adres e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl 
Strona www: www.dolinastobrawy.pl

Osoby do kontaktu:
 Tomasz Paluch, Prezes,
Joanna Bulak, Kierownik Biura - tel. +48 77 413 11 38, 
biuro@dolinastobrawy.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo opolskie, gminy: Kluczbork, Wołczyn, 
Lasowice Wielkie.
Liczba ludności objęta LSR: 34 468 
Powierzchnia objęta LSR: 657.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Kreacja i rozwój markowych produktów 
lokalnych w oparciu o istniejący potencjał. 
Cel szczegółowy:

Wsparcie  tworzenia  unikalnych  produktów 1. 
turystycznych, edukacyjnych i kulturalnych 

Cel ogólny: Rozwój zasobów ludzkich. 
Cele szczegółowe:

Aktywizacja mieszkańców wsi1. 
Integracja mieszkańców2. 

Cel ogólny: Kreacja wizerunku i marki obszaru. 
Cel szczegółowy:

Promocja i informacja na temat obszaru1. 
Cel ogólny: Kształtowanie przestrzeni przyjaznej 
zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich
 Cele szczegółowe:

Ochrona  środowiska  naturalnego  i  krajobrazu 1. 
kulturowego
Rozwój sieci szlaków Turystycznych i edukacyjnych2. 
Rozwój  infrastruktury zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,  racjonalne korzystanie z walorów oraz 3. 
racjonalne wykorzystanie przestrzeni wiejskiej 

Cel ogólny: Wzmocnienie instytucji i podmiotów gospodarczych działających na rzecz rozwoju w regionie oraz 
aktywizowanie ich współpracy 
Cele szczegółowe:

Wsparcie organizacji pozarządowych1. 
Rozwój przedsiębiorczości 2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiebiorcy, 
osoby niepełnosprawne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne. 

Projekty współpracy
Propozycja zakresu projektów - Stworzenie platformy internetowej umożliwiającej wirtualne zwiedzanie terenów LGD 
wraz z wirtualną grą edukacyjną.

Zdjęcie 205. Archiwum LGD „Dolina Stobrawy”.

Zdjęcie 206. Archiwum LGD „Dolina Stobrawy”.



195Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
Sternalice 81
46-333 Sternalice
Telefon: +48 34 343 57 54 
Adres e-mail: lgd@gornaprosna.pl, biuro@gornaprosna.pl 
Strona www: www.gornaprosna.pl

Osoby do kontaktu
Marian Ponichtera, Prezes Zarządu - tel. +48 665 281 616, 
lgd@gornaprosna.pl
Jolanta Wartak, Kierownik Biura - tel. +48 663 901 616, 
biuro@gornaprosna.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo opolskie, gminy: Byczyna, Gorzów Śląski, 
Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki.
Liczba ludności objęta LSR: 63 721 
Powierzchnia objęta LSR: 898.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o potencjał   przyrodniczy i kulturowy oraz bogatą historię regionu.
Cel szczegółowy:

 Poszerzenie oferty turystycznej obszaru LGD do roku 2015, poprzez promocję i ochronę walorów obszaru LGD 1. 
oraz rozwój infrastruktury i usług turystycznych

Cel ogólny: Różnicowanie gospodarki obszaru i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.
Cel szczegółowy:

 Wzrost  aktywności  gospodarczej  mieszkańców  obszaru  LGD  do  roku  2015,  poprzez  wykorzystanie 1. 
innowacyjności oraz wspieranie lokalnych produktów i usług, dziedzictwa kulinarnego, tradycyjnego rzemiosła, 
wzrost kwalifikacji mieszkańców w zakresie prowadzenia działalności pozarolniczej

Cel  ogólny: Poprawa jakości życia z wykorzystaniem aktywności społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy:

 Rozwój  życia  społeczno-kulturalnego  i  upowszechnianie  sportu  i  rekreacji  do  roku  2015  ,  poprzez  wzrost 1. 
aktywności  sportowej  i  społeczno-kulturalnej  oraz  rozwój  infrastruktury  społecznej  i  kształtowanie  ładu 
przestrzennego

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulinarnego, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu 
lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: gminy, instytucje kultury, osoby fizyczne lub osoby prawne lub 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, rolnicy, i członkowie ich rodzin, organizacje pozarządowe, 
kościoły lub związki wyznaniowe, Stowarzyszenie LGD „Górna Prosna”, mieszkańcy obszaru LSR.

Naszym zamierzeniem jest, aby „Górna Prosna” stała się konkurencyjną przestrzenią, atrakcyjną zarówno dla 
mieszkańców, jak i dla turystów. Przyjazd do „Górnej Prosny” daje możliwość zarówno spokojnego wypoczynku 
na łonie natury, jak i spędzania wolnego czasu uprawiając kajakarstwo, jeździectwo czy turystykę rowerową lub 

uczestnicząc w szeregu cyklicznych imprez o randze ogólnopolskiej i światowej.

Zdjęcie 207. Byczyna z lotu ptaka. Archiwum LGD „Górna 
Prosna”.



196 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” 

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby
ul. Guznera 3, Spórok 
47-175 Kadłub 
Telefon: +48 77 461 12 28 
Fax: +48 77 461 12 28 
Adres e-mail: krainadino@onet.eu 
Strona www: www.krainadinozaurow.pl 

Osoba do kontaktu
Anna Golec, Prezes Stowarzyszenia - tel. +48605052777, 
krainadino@onet.eu 

Zasięg terytorialny LGD 
Województwo opolskie, gminy: Chrząstowice, 
Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie 
Zębowice
Liczba ludności objęta LSR: 70 636 
Powierzchnia objęta LSR: 804.77 km2 

Cele lokalnej strategii rozwoju    
Cel ogólny: Aktywne, zintegrowane i innowacyjne 
społeczeństwo, zachowujące lokalne tradycje. 
Cel szczegółowy: 

Wzrost integracji lokalnej oraz zróżnicowania i  rozwoju  gospodarczego z wykorzystaniem lokalnych zasobów, 1. 
poprzez:  tworzenie warunków do aktywnego  i ciekawego spędzania czasu, poprawę  i budowę  infrastruktury 
lokalnej  do  spędzania  wolnego  czasu,  gromadzenie  informacji  o  lokalnych  zasobach,  tworzenie  i  rozwój 
przedsiębiorstw z  wykorzystaniem lokalnych zasobów.

Cel ogólny: Rozwinięta rekreacja i turystyka na terenie Krainy Dinozaurów.
Cel szczegółowy: 

Wzrost konkurencyjności turystycznej obszaru LGD, poprzez popularyzację obszaru Krainy Dinozaurów oraz 1. 
poprawę jakości usług turystycznych i innych  oraz  zapewnienie ich efektywnego wykorzystania/

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego, ochrona dziedzictwa kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, 
rozwój  przedsiębiorczości,  rozwój  infrastruktury  turystycznej,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego. 

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: mieszkańcy terenu LGD, dzieci i młodzież do lat 25, mężczyźni, 
kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną działalność gospodarczą, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Projekty współpracy:
Propozycje : Zakres -  warsztaty  paleontologiczne,  archeologiczne,  ścieżki  turystyczne,  przyrodnicze,  poznanie 
i zachowanie dziedzictwa kulturowego, wymiana informacji o lokalnych zasobach i produktach lokalnych. Partnerzy - 
LGD realizujące podobne cele, partnerzy międzynarodowi - państwa sąsiadujące lub położone w stosunkowo niewielkiej 
odległości od naszego regionu.

Kraina Dinozaurów to dobre miejsce do życia i rozwijania gospodarki.
 Jest to również obszar atrakcyjny turystycznie, ze specyficznymi atrakcjami, takimi jak: obszary leśne, teren odkryć 
paleontologicznych wraz z parkiem rozrywki, Jeziora Turawskie, szlak kajakowy, szlak hutniczy, ścieżki rowerowe.

Zdjęcie 208. Mała Panew z dinozaurem. Archiwum LGD „Kraina 
Dinozaurów”.



197Fundacja EURO-COUNTRY Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Forma prawna
Fundacja
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Parkowa 23 
47-263 Zakrzów 
Telefon: +48 77 487 54 22 
Fax: +48 77 487 54 22 
Adres e-mail: info@euro-country.pl  
Strona www: www.euro-country.pl

Osoba do kontaktu
Aleksandra Szlagowska, Dyrektor Biura LGD - tel. +48 77 
487 54 22, info@euro-country.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo opolskie, gminy: Polska Cerekiew, 
Pawłowiczki, Bierawa, Cisek, Reńska Wieś, Głogówek, 
Lubrza
Liczba ludności objęta LSR: 55 215 
Powierzchnia objęta LSR: 754.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Stworzenie atrakcyjnej oferty regionu 
w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i bogactwo różnych 
kultur.
Cel szczegółowy: 

1. Przygotowanie  i  wypromowanie  kompleksowego 
produktu turystycznego Euro-Country

Cel ogólny: Podniesienie poziomu życia i aktywności 
społecznej. 
Cele szczegółowe:

1. Wzrost integracji, aktywizacji i rozwoju społeczności 
lokalnej

2. Aktywizacja  zawodowa  mieszkańców  obszaru 
LGD

3.  Wzrost  dostępności  do  nowoczesnych  obiektów 
użyteczności publicznej

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści. Projekty współpracy
Propozycje zakresów projektów: promowanie  i  sprzedaż  produktów  lokalnych,  turystyka  wiejska,  w  tym  rozwój 
infrastruktury turystycznej nadrzecza Odry(budowa ścieżek rowerowych), promocja i sprzedaż produktów lokalnych.

Zdjęcie 209. W trakcie kursu agroturystycznego w całości 
realizowanego z udziałem środków PROW 2007-2013 - 2010. 

Autor: A.Szlagowska.

Zdjęcie 210. Podczas konkursu kulinarnego „Najlepszy kołacz z 
terenu LGD Euro-country” -  kwiecień 2012  w Polskiej Cerkwi, 

Autor: A.Szlagowska.



198 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Sienkiewicza 8 
46-034 Pokój 
Telefon: +48 77 469 30 80 
Fax: +48 77 469 30 80 
Adres e-mail: lgd@stbrawskiszlak.pl 
Strona www: www.stobrawskiszlak.pl

Osoba do kontaktu: 
Jacek Płaczek, Prezes - tel. +48 78 598 81 96, jackp18@
wp.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo opolskie, gminy: Namysłów, Domaszowice, 
Świerczów, Pokój, Lubniany, Murów, Popielów, Lubsza.
Liczba ludności objęta LSR: 71775 
Powierzchnia objęta LSR: 1325.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych 
i kulturowych dla rozwoju turystyki.
Cele szczegółowe:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej1. 
Rozwój usług turystycznych2. 
Promocja i ochrona najcenniejszych walorów obszaru 3. 

Cel ogólny: Rozwój drobnej przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc 
pracy. 

Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości pozarolniczej1. 
Promowanie lokalnych produktów i usług2. 
Rozwój energii odnawialnej 3. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców.
Ochrona dziedzictwa kulturowego, krajobrazu i ładu przestrzennego1. 
Rozwój  życia  społeczno-kulturalnego  oraz  podtrzymywanie wielokulturowej 2. 
tożsamości i integracji mieszkańców
Wzrost aktywności mieszkańców poprzez edukację i sport3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, wsparcie nowych  technologii, wykorzystanie 
odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści. 
Projekty współpracy
Projekt międzynarodowy: Tytuł - Pszczelarstwo  dwóch  stref  klimatycznych Unii  Europejskiej. Cel - Odtworzenie 
potencjału  pszczelarskiego  na  obszarze  działania LGD. Partnerzy - Rhodian   Beekeeping Association  “KIPSELI”  ( 
Rodyjskie  Stowarzyszenie  Pszczelarzy  -  “UL”  - Grecja),  Stobrawski  Zielony  Szlak  . Przedsięwzięcia -  Porównanie 
historii  pszczelarstwa  na  Dodekanezie  i  obszarze  działania  LGD  Stobrawski  Zielony  Szlak,  działalność  związków 
i  stowarzyszeń  pszczelarskich  na  obszarach,  porównanie  technologii  pszczelarskich  klimatu  śródziemnomorskiego 
i umiarkowanego, wykorzystanie pszczelarstwa dla    rozwoju  turystyki, dwie wizyty partnerskie pszczelarzy greckich 
i polskich, na których zorganizowano dwie konferencje tematyczne, cztery warsztaty praktyczne w pasiekach, odwiedziny 
polskich i greckich muzeów pszczelarstwa, otwarcie stałej ekspozycji nt. polskiego pszczelarstwa w jedynym muzeum 
pszczelarstwa w Grecji. 

Teren, na którym pracujemy to ponad 1200 km2 –znajduje się w Stobrawskim Parku Krajobrazowym – wspaniałym  
pod względem przyrodniczym. Ponadto, przez czterdzieści lat mieszkał tutaj i tworzył ks. dr Jan Dzierżon, zwany 

ojcem współczesnego pszczelarstwa (jego dom stoi tutaj do dzisiaj).

Zdjęcie 211. Archiwum LGD „Stobrawski Zielony Szlak”.

Zdjęcie 212. Archiwum LGD 
„Stobrawski Zielony Szlak”.



199Stowarzyszeni „Brzeska Wieś Historyczna”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
Krzyżowice 72 
49-332 Olszanka 
Telefon: +48 77 412 90 21 
Fax: +48 77 412 90 21 
Adres e-mail: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl 
Strona www: www.brzeskawieshistoryczna.pl

Osoby do kontaktu: 
Marta Mokrzyczak, Kierownik Biura - tel. +48 77 412 90 
21
Ewa Rosińska, Wiceprezes LGD, tel. +48 77 412 96 83, 
ewa rosinska0@interia.eu 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo opolskie, gminy: Lewin Brzeski, Olszanka, 
Skarbimierz
Liczba ludności objęta LSR: 25 739 
Powierzchnia objęta LSR: 362.59 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Aktywne, zintegrowane i edukujące się społeczeństwo, dbające o zasoby kulturowe, historyczne 
i przyrodnicze.
Cele szczegółowe:

Wzrost  aktywności  mieszkańców  na  rzecz  organizacji  i/lub  udziału  w  przedsięwzięciach  edukacyjno-1. 
kulturalnych,  przedsięwzięciach promujących zasoby obszaru oraz w innych formach spędzania wolnego czasu 
w okresie do 2015 r. 
Zwiększenie aktywności mieszkańców na rzecz działań wdrażanych przez LGD w okresie do 2015 r.2. 

Cel ogólny: Estetyczne miejscowości z zapleczem kulturalnym, rekreacyjno-sportowym i turystycznym.
Cele szczegółowe:

Udostępnienie mieszkańcom obszaru LGD estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych oraz poprawa 1. 
stanu obiektów zabytkowych do 2015 r.
Wzrost  dostępu  do  wysokiej  jakości  bazy  społeczno-kulturalnej,  rekreacyjno-sportowej  i  turystycznej  do 2. 
2015 r.

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego, ochrona dziedzictwa kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, 
rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Temat - „POKAZUJEMY  CO  MAMY”.  Cel -  promocja  zasobów  przyrodniczo-kulturowych 
i atrakcyjności obszaru partnerów projektu, dzięki podniesieniu estetyki regionu, poprawie poziomu informacji i rozbudowa 
małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów do końca 2011 r. Partnerzy - Stowarzyszenie 
„Brzeska Wieś Historyczna”, Nyskie Księstwo Jezior i Gór i Lokalna Grupa Działania „Złota Ziemia”. Przedsięwzięcia 
- wykonanie i montaż 29 punktów rekreacyjno- informacyjnych (z materiałem fotograficznym i tekstem, z zadaszeniem , 
miejscem na kwiaty, umieszczona na stalowej konstrukcji z wmontowanymi kombinacjami siedzisk, stojaków na rowery, 
stolików oraz postaci) oraz wydanie  12 tys. folderów informacyjno-promocyjnych, organizacja uroczyste  odsłonięcie 
jednego z 4 punktów  rekreacyjno-  informacyjnych z udziałem zaproszonych gości połączone z   prezentacją projektu 
współpracy ( m.in.. zdjęć pozostałych punktów) i  poczęstunkiem. Czas realizacji – 2011r.

Zdjęcie 213. Baner promujący LGD „Brzeska Wieś Historyczna”.
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Województwo
podkarpackie



201Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO 5 GMIN

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Rynek 1 
39-100 Ropczyce 
Telefon: +48 17 22 10 069 
Fax: +48 17 22 10 069 
Adres e-mail: biuro@partnerstwo5gmin.pl 
Strona www: www.partnerstwo5gmin.pl

Osoba do kontaktu
Robert Kuraszkiewicz, Prezes Zarządu- tel. +48 17 22 10 
563, kuraszkiewiczr@ropczyce.um.gov.pl
Marek Misiura, Kierownik biura- tel. +48 17 22 10 069, 
m misiura@partnerstwo5gmin.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Ropczyce, Dębica, 
Sędziszów Młp., Czarna, Iwierzyce.
Liczba ludności objęta LSR: 93 085 
Powierzchnia objęta LSR: 645.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Kultywowanie i zachowanie tradycji oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.
Cele szczegółowe:

Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu  1. 
Kultywowanie dawnych zwyczajów i obrzędów ludowych  2. 
Zachowanie ginących zawodów, rękodzielnictwa oraz potraw lokalnych   3. 

Cel ogólny: Wzrost atrakcyjności rekreacyjno – sportowej i turystycznej regionu.
Cele szczegółowe:

Poprawa stanu infrastruktury sportowo–rekreacyjnej  1. 
Rozwój turystyki w tym agroturystyki  2. 
Tworzenie i rozwój skutecznych kadr turystycznych  3. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
Cele szczegółowe:

Rozwój infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich  1. 
Poprawa warunków funkcjonowania i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych  2. 
Zwiększenie zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich  3. 
Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców obszaru LSR4. 
Budowa  kapitału  społecznego  poprzez  pobudzenie  aktywności  oraz  doskonalenie  zawodowe  mieszkańców 5. 
obszaru LSR  

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja lokalnych walorów przyrodniczych.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
organizacje pozarządowe, kluby sportowe.
Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł -  „Ocalić  od  zapomnienia  –  Folklor  Naszego  Regionu”  (FOLNARE). Partnerzy -  LGD 
PARTNERSTWO 5 GMIN, LGD „Żywiecki Raj”. Cel -  zachowanie  tradycji,  zwyczajów  i obyczajów oraz poprawa 
jakości  życia  mieszkańców  z  obszarów  partnerskich  LGD.  Przedsięwzięcia -  organizacja  festiwali  i  warsztatów 
folklorystycznych, wyjazdy studyjno-szkoleniowe oraz wydanie publikacji podsumowującej projekt. Czas realizacji - 
styczeń 2012 r. - listopad 2012 r.
Propozycje projektów: LGD Partnerstwo 5 Gmin zainteresowana jest realizacją projektów współpracy pozwalającymi 
zachować i ochronić materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe regionu. Otwarci jesteśmy zarówno na projekty 
międzyregionalne  jak  i  międzynarodowe.    Nie  mamy  ściśle  sprecyzowanych  krajów  i  regionów  z  którymi  chcemy 
nawiązać współpracę. Rozważymy każdy ciekawy pomysł umożliwiający realizację przyjętych celów.

Zdjęcie 214. Archiwum LGD „Partnerstwo 5 Gmin”.



202 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – szansa na rozwój” 

Forma prawna
Stowarzyszenie 
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II) 
  
Adres siedziby 
ul. Mickiewicza 2 
38-230 Nowy Żmigród 
Telefon: +48 13 448 26 11 
Fax: +48 13 441 56 05 
Adres e-mail: subregionmagurski@onet.eu 
Strona www: www.subregionmagurski.eu 
  
Osoby do kontaktu: 
Ewelina Paluch, Kierownik Bura - tel. +48 13 448 26 11, 
subregionmagurski@onet.eu 
Renata Dziadosz, Asystent Kierownika Biura - tel. +48 
13 448 26 11, subregionmagurski@onet.eu

Zasięg terytorialny LGD 
Województwo podkarpackie, gminy: Nowy Żmigród, 
Krempna. 
Liczba ludności objęta LSR: 11 440 
Powierzchnia objęta LSR: 312.00 km2 
  
Cele lokalnej strategii rozwoju    
Cel ogólny: Pobudzanie aktywności mieszkańców. 
Cele szczegółowe: 

Pobudzanie przedsiębiorczości mieszkańców1. 
Zwiększenie liczby i wyposażenia miejsc integracji 2. 
społecznej mieszkańców 
Zwiększenie  liczby organizowanych przedsięwzięć 3. 
integracyjnych 
Pobudzenie mieszkańców do aktywności społecznej 4. 
Zwiększenie możliwości  podnoszenia  kompetencji 5. 
i nabywania umiejętności przez mieszkańców 

Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej 
obszaru w oparciu o własne zasoby. 
Cele szczegółowe: 

Zwiększenie  liczby  przedsięwzięć  gospodarczych, 1. 
przyczyniających  się  do  rozbudowywania  oferty 
turystycznej obszaru 
Zwiększenie dostępności, poprawa jakości i lokalnej 2. 
infrastruktury rekreacyjnej oraz turystycznej 
Zwiększenie wykorzystania lokalnego potencjału w harmonii ze środowiskiem naturalnym 3. 

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. 
Cele szczegółowe: 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego1. 
Kultywowanie i ochrona tradycji regionalnych 2. 
  

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: poprawa infrastruktury wiejskiej, 
agroturystyka i turystyka wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego. 

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: środowisko wiejskie.

Zdjęcie 215. Cerkiew w miejscowości Krempna. Archiwum LGD 
„Subregion Magurski”

Zdjęcie 216. Rynek w Nowym Żmigrodzie. Archiwum LGD 
„Subregion Magurski”



203Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Kościuszki 6 lok. 2/4 
36-100 Kolbuszowa 
Telefon: +48 17 227 14 49 
Fax: +48 17 227 14 49 
Adres e-mail: biuro@lgdsiedlisko kolbuszowa.pl, monika.
fryzel@kolbuszowa.pl 
Strona www: www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl

Osoby do kontaktu
Monika Fryzeł, Prezes Zarządu - tel. +48 17 2271 333 wew. 
350, monika fryzel@kolbuszowa.pl
Jolanta Gul-Bogacz, Kierownik Biura -  tel. +48 17 2271 
449, biuro@lgdsiedlisko kolbuszowa.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Dzikowiec, 
Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów.
Liczba ludności objęta LSR: 48 138 
Powierzchnia objęta LSR: 545.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Podniesienie jakości życia przy jednoczesnym wykorzystaniu walorów kulturowych, przyrodniczych 
i historycznych regionu. 
Cel szczegółowy: 

Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu 1. 
Cel ogólny: Podniesienie jakości życia poprzez wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców. 
Cele szczegółowe:

Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców1. 
Podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne: Tytuł -  „Szlakami Lasowiaków”. Partnerzy – LGD Siedlisko, LGD LASOVIA. Cele -   Wzrost 
rozpoznawalności  regionu,  walorów  turystycznych  obszaru  partnerów  projektu  -  dawnych  Lasowiaków  wśród  jego 
mieszkańców oraz turystów. Przedsięwzięcia -  wydanie trzech rodzajów publikacji i zorganizowanie dwóch wydarzeń 
promocyjno - kulturalnych w 2012r.  Czas realizacji -  grudzień 2011r. – listopad 2012r.
 

„Las łojciec nas a my dzieci jiego, chodźwa do nigo (…)”

Zdjęcie 217. Lasowiacki korowód dożynkowy w Raniżowie. 
Archiwum LGD „Siedlisko”.



204 Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”32

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Winne-Podbukowina 37 
37-750 Dubiecko
Telefon: +48 48 16 651 16 87 
Adres e-mail: lgdpogorze@interia.eu  
Strona www: www.lgdpogorze.eu

Osoba do kontaktu
Agata Szmulik, Dyrektor biura - tel. +48795577344, lgdpogorze@interia.eu

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Dynów, Dubiecko, Jawornik Polski, Krzywcza, Rokietnica.
Liczba ludności objęta LSR: 31 074 
Powierzchnia objęta LSR: 488.18 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Wspieranie i rozwój sektora turystycznego oraz rozwój zaplecza kulturalnego na potrzeby lokalnych 
mieszkańców i turystów w oparciu o zasoby przyrodnicze, kulturalne i historyczne regionu.
Cele szczegółowe:

Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej1. 
Poszerzenie oferty usług turystycznych, promocja i wsparcie szkoleniowe2. 
Wspieranie kultury, integracji społecznej i aktywizacji ludności3. 

Cel ogólny: Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości w regionie.
Cele szczegółowe:

Zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw w regionie1. 
Promocja przedsiębiorczości 2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność  gospodarczą,  emeryci  i  renciści,  osoby niepełnosprawne,  samorządy  i  jednostki  im podległe,  organizacje 
pozarządowe z obszaru LSR.

32 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



205Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
37-204 Tryńcza 127 
Telefon: +48 16 642 23 20 
Fax: +48 16 642 23 20 
Adres e-mail: krainasanu.lgd@gmail.com 
Strona www: www krainasanu.pl

Osoby do kontaktu 
Magdalena Rachfał, Dyrektor Biura - tel. +48 16 642 23 20, 
krainasanu.lgd@gmail.com
Anna Pokrywka, Specjalista ds. funduszy UE - tel. +48  
16 642 23 20, krainasanu.lgd@gmail.com 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Grodzisko Dolne, 
Kuryłówka, Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Wiązownica, 
Jarosław.
Liczba ludności objęta LSR: 57 595 
Powierzchnia objęta LSR: 910.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Wzrost rozwoju sektora turystycznego 
i okołoturystycznego, w tym rekreacyjnego i sportowego, w oparciu o uwarunkowania naturalne i dziedzictwo 
historyczno-kulturowe.
Cele szczegółowe:

Poprawa infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, w tym sportowo-rekreacyjnej1. 
Rozwój produktów turystycznych, poszerzenie i kreowanie oferty turystycznej 2. 
Informacja, promocja, wsparcie szkoleniowe i doradcze oraz prowadzenie badań3. 

Cel ogólny: Rozwój kultury w oparciu o zachowanie i wzmocnienie lokalnego dziedzictwa pod kątem wzmocnienia 
tożsamości lokalnej mieszkańców i podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru.
Cele szczegółowe:

Rozbudowa i podniesienie jakości infrastruktury kulturalnej 1. 
Wsparcie działalności w dziedzinie kultury, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej pod kątem rozwoju2. 
dziedzictwa kulturalnego i historycznego, sprzyjających rozwojowi funkcji turystycznych obszaru 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, samorządy lokalne i jednostki im podległe.

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł -   NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM. Partnerzy – LGD „Kraina 
Sanu”, LGD „Dorzecze Mleczki” - LGD. Cel - Utworzenie 10 Nordic Walking Parków jako sieci certyfikowanych tras 
do  uprawiania  nordic walkingu  przyczyniające  się  do  rozwoju  infrastruktury  turystycznej,  rekreacyjnej  i  sportowej. 
Przedsięwzięcia - wytyczenie i oznakowanie 400 km szlaków. Czas realizacji – styczeń 2011r. – październik 2011r. 

Wspieranie inicjatyw środowisk lokalnych na rzecz rozwoju turystyki i kultury opartych na wykorzystaniu lokalnego 
dziedzictwa.

Zdjęcie 218. Archiwum LGD „Kraina Sanu”.



206 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
Trzebownisko 976 
36-001 Trzebownisk
Adres do korespondencji
Trzebownisko 965 
36-001 Trzebownisko
Telefon: +48 17 771 00 05 
Fax: +48 17 771 00 06 
Adres e-mail: biuro@eurogalicja.com.pl, dyrektor@
eurogalicja.com.pl 
Strona www: www.eurogalicja.com.pl

Osoby do kontaktu
Jerzy Koziarz, Dyrektor Biura - tel. +48 17 771 00 05
Jerzy Mełech, Prezes Zarządu - tel. +48 17 771 00 05, 
prezes@eurogalicja.com.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Trzebownisko, 
Krasne, Głogów Młp., Sokołów Młp., Kamień, Czarna.
Liczba ludności objęta LSR: 80 948 
Powierzchnia objęta LSR: 560.68 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD 
„EUROGALICJA”.
Cele szczegółowe:

Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej1. 
Wzrost integracji społecznej2. 
Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej miejscowości 3. 

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru LSR.
Cele szczegółowe:

Ochrona   krajobrazu    i   zabudowy miejscowości oraz rewitalizacja obiektów 1. 
zabytkowych
Zachowanie  tradycji  lokalnych  i  tożsamości społeczności lokalnych2. 
Ochrona przyrody i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: 
agroturystyka  i  turystyka  wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona 
dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia  i  ochrona 
środowiska,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości, 
poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego, promocja integracji społecznej.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści. 

Odkryj swoją nową przestrzeń!

Zdjęcie 219. Kapela ludowa z Rzeszowszczyzny. Archiwum LGD 
„Eurogalicja”.

Zdjęcie 220. Archiwum LGD 
„Eurogalicja”.

Zdjęcie 221. Archiwum LGD 
„Eurogalicja”.



207Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby
ul. Szkolna 7 
38-213 Kołaczyce
Telefon: +48 510 180 236 
Adres e-mail: lgdnowagalicja@op.pl 
Strona www: www nowagalicja.itl.pl

Osoby do kontaktu
Ewa Kucharczyk, Kierownik Biura - tel. +48 510 180 236, 
lgdnowagalicja@op.pl
Katarzyna Lubaś, Koordynator LGD - tel. +48 515 205 894, 
lgdnowagalicja@op.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Kołaczyce, Jasło, 
Tarnowiec, Dębowiec, Osiek Jasielski.
Liczba ludności objęta LSR: 47919 
Powierzchnia objęta LSR: 362.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Poprawianie jakości życia mieszkańców 
obszaru LGD.
Cele szczegółowe:  

Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej1. 
Rozwój  umiejętności  i  kompetencji  mieszkańców 2. 
obszaru LGD.
Zachowanie  lokalnego  dziedzictwa  kulturowego 3. 
i historycznego
Wsparcie  inicjatyw  oddolnych  budujących 4. 
i  utrwalających  tożsamość  i  więzi  
w społecznościach
Różnicowanie działalności gospodarczej i tworzenie 5. 
pozarolniczych miejsc pracy. 

Cel ogólny: Wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez 
wykorzystanie potencjału turystycznego wraz z ochroną 
wartości przyrodniczych.
Cele szczegółowe:  

Tworzenie ciekawej i zintegrowanej oferty turystycznej1. 
Promocja i informacja o obszarze LGD.2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
gminy, gminne ośrodki kultury, biblioteki, szkoły, organizacje pozarządowe.

Zdjęcie 222. Autor. M.Mikoś.

Zdjęcie 223. Autor. M.Mikoś.



208 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II) 
 
Adres siedziby
ul. Bieszczadzka 98 
38-530 Zarszyn 
Telefon: +48 13 467 00 75 
Fax: +48 13 467 00 75 
Adres e-mail: dorzeczewisloka@op.pl 
Strona www: www.dorzeczewisloka.pl 

Osoby do kontaktu
Magdalena Bolanowska, Kierownik biura LGD - tel. +48 
13 467 00 75, dorzeczewisloka@op.pl 

Zasięg terytorialny LGD 
Województwo podkarpackie, gminy: Besko, Bukowsko,  
Rymanów, Zarszyn. 
Liczba ludności objęta LSR: 34 547 
Powierzchnia objęta LSR: 436.00 km2 
  
Cele lokalnej strategii rozwoju    
Cel ogólny:  Wzrost konkurencyjności gospodarczej między innymi poprzez wzrost atrakcyjności turystycznej 
i inwestycyjnej obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka”. 
Cele szczegółowe: 

Rozwój produktów i usług turystycznych w zakresie rekreacji i aktywnych form wypoczynku1. 
Budowa infrastruktury turystycznej, agroturystycznej, sportowej i rekreacyjnej2. 
Promocja walorów  turystycznych i wypoczynkowych dostępnych na terenie LGD3. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia oraz stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 
Cele szczegółowe:

Aktywizacja gospodarcza mieszkańców poprzez wzrost umiejętności, podejmowanie działalności gospodarczej 1. 
i wzrost dochodów gospodarstw rolnych z działalności pozarolniczej
Zachowywanie i promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów i obyczajów, tradycyjnych zawodów 2. 
i rzemiosła
Rozwój i wsparcie instytucji kultury, świetlic wiejskich oraz obiektów zabytkowych3. 

Cel ogólny: Wzrost kapitału społecznego obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka”, polepszenie zarządzania lokalnymi 
zasobami, rozwój współpracy.   
Cele szczegółowe:

Aktywizacja społeczności lokalnych w działaniach LGD1. 
Nabywanie umiejętności i doświadczeń przez członków LGD „Dorzecze Wisłoka”2.    

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, rozwój przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego. 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  mieszkańcy  obszaru  LGD  „Dorzecze  Wisłoka”,  turyści  – 
uprawiający turystykę pieszą, konną, rowerową, narciarstwo, sporty wodne, zwolennicy aktywnych form wypoczynku, 
osoby odwiedzające obszar LGD, mieszkańcy  sąsiednich miast i gmin, przedsiębiorcy, przedsiębiorcy.

Projekty współpracy 
Międzyregionalne: Tytuł -   Ekomuzeum  Beskidu  Niskiego  –  zintegrowanym  obszarem  dziedzictwa  kulturowego. 
Partnerzy -  LGD  „Kraina  Nafty”,  LGD  Dorzecze  „Wisłoka”.  Cele -  wypracowanie  partnerskiego  mechanizmu 
współpracy  służącego  ochronie  zasobów  dziedzictwa  kulturowego,  przyrodniczego  i  historycznego,  a  także  rozwój 
ekonomiczny społeczności lokalnej poprzez ochronę i rewitalizację krajobrazu przyrodniczo-kulturowego oraz rozwój 
turystyki w oparciu o partnerską współpracę sektorów pozarządowego, publicznego oraz prywatnego. Realizacja projektu 
przyczyni się do stworzenia warunków do aktywizacji społeczno – gospodarczej w oparciu o ideę ekomuzeum poprzez 
wsparcie  merytoryczne  inicjatyw  społecznych,  wypracowanie  koncepcji  lokalnych  produktów  i  usług  turystycznych 
generujących dodatkowe źródło dochodów dla mieszkańców, utworzenie sieci ekomuzeów oraz inicjowanie współpracy 
pomiędzy społecznościami i organizacjami je tworzącymi, popularyzacja  wiedzy  na temat dziedzictwa kulturowego, 
historycznego i przyrodniczego.

Zdjęcie 224.  Archiwum LGD „Dorzecze Wisłoka”.



209Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „DORZECZE MLECZKI”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
ul. Bernardyńska 1 A 
37-200 Przeworsk 
Telefon: +48 16 648 98 88 wew.108 
Fax: +48 16 648 98 88 wew.108 
Adres e-mail: biuro@dorzeczemleczki.pl, stebnicki.dm@
gmail.com 
Strona www: www.dorzeczemleczki.pl

Osoby do kontaktu 
Andrzej Stebnicki, Dyrektor biura - tel. +48 795 536 084, 
stebnicki.dm@gmail.com
Katarzyna Wołowiec, Specjalista - tel. +48 795 536 083, 
biuro@dorzeczemleczki.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Przeworsk, 
Zarzecze, Gać
Liczba ludności objęta LSR: 26 491 
Powierzchnia objęta LSR: 17 616.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Wysoka jakość życia mieszkańców.
Cele szczegółowe: 

Rozwój infrastruktury pełniącej funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe1. 
Poprawa samoorganizacji i aktywności mieszkańców2. 

Cel ogólny: Zróżnicowana działalność gospodarcza i wzrost miejsc pracy poza rolnictwem.
Cele szczegółowe: 

Rozwój produkcji i usług1. 
Wzrost kwalifikacji rolników i przedsiębiorców2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: ochrona dziedzictwa kulturowego, 
ochrona dziedzictwa kulinarnego, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: kobiety, młodzież, przedsiębiorcy.

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł -   NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM. Partner – LGD „Dorzecze 
Mleczki”, Stowarzyszenie „Kraina Sanu” - LGD Cel - „Utworzenie 10 Nordic Walking Parków jako sieci certyfikowanych 
tras do uprawiania nordic walking przyczyniające się do rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej”. 
Przedsięwzięcia - wytyczenie i oznakowanie 400 km szlaków. Czas realizacji – styczeń 2011r. – październik 2011r.

Zdjęcie 225. Archiwum LGD „Dorzecze Mleczki”.



210 Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – 
Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania33

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ 
Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Sienkiewicza 1 
39-300 Mielec 
podkarpackie
Telefon: + 48 17 773 18 90 
Fax: + 48 17 773 18 89 
Adres e-mail: biuro@lgdprowent mielec.pl 
Strona www: www.lgdprowent.mielec.pl

Osoba do kontaktu: 
Antoni Bryk, Kierownik Biura - tel. + 48 17 773 18 90, abryk17@o2.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Borowa, Czermin, Gawłoszuwice, Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl 
Wielki, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne, Żyraków.
Liczba ludności objęta LSR: 86085
Powierzchnia objęta LSR: 932.93 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Ekonomika: Cel ogólny:  Dywersyfikacja produkcji w oparciu o dorobek nauki wykorzystując alternatywne 
uprawy i słomę oraz inne „roślinne odpady produkcyjne,”  w tym siano gorszej jakości, dla produkcji biomasy.   
Cele szczegółowe: 

Wzrost liczby rolników prowadzących działalność nierolniczą 1. 
Poprawa efektywności, dochodowości tradycyjnej oraz alternatywnej działalności gospodarstw rolnych, czyli 2. 
doprowadzenie do korzystnej struktury agrarnej obszaru PROWENT,  tworząc bazę do produkcji biomasy na 
potrzeby energetyczne własne gmin i ogólne.   

Cel ogólny: Racjonalne wykorzystanie walorów turystycznych obszaru PROWENT.
 Cel szczegółowy: 

rozwój turystyki na obszarze PROWENT i uczynienie z niej jednego z głównych elementów rozwoju społeczno 1. 
– gospodarczego
Organizacja klastra turystycznego   2. 

Nauka: Cel ogólny: systemowy, harmonijny, wynikający z LSR i zabezpieczający jej realizację w zakresie 
różnicowania w kierunku działalności około rolniczej.
Cele szczegółowe: 

Rozwój przedsiębiorczości poza- i okołorolniczej, polegającej na utworzeniu sieci marketingowo-logistycznej 1. 
MARLOG-  obsługującej  klastry:    produkcji    i  wykorzystania  biomasy  oraz  turystyki,  innych  przetwórców 
produktów rolnych i jadalnych produktów leśnych 
Rozwój przedsiębiorczości poza i około rolniczej, polegającej na utworzeniu zaplecza instytucjonalnego obsługi 2. 
zrzeszeniowych form działania.     

Tradycja:
Cele szczegółowe:

Odnowa wsi: utrwalanie kultury materialnej, zachowanie architektury, podnoszenie świadomości społecznej - 1. 
podniesienie estetyki zabudowy, ułatwień w jej korzystaniu, zachowaniu tradycji
Aktywizacja społeczności lokalnej - rozwój inicjatyw społecznych2. 
Zachowanie tożsamości - utrwalenie kultury duchowej3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, oprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści, soby niepełnosprawne.

33 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



211Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „KRESOWI 
SĄSIEDZI”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
Laszki 280 
37-543 Laszki 
Telefon: +48 16 623 49 20 
Fax: +48 16 623 49 20 
Adres e-mail: h.dryla@wp.pl, mtmbara@wp.pl 
Strona www: www kresowisasiedzi.pl

Osoby do kontaktu
Halina Dryla - Prezes Zarządu, tel. +48 16 623 49 20, 
h.dryla@wp.pl
Maria Bara - Sekretarz Rady, tel. +48 16 623 49 05, 
mtmbara@wp.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Laszki, Radymno, 
Wielkie Oczy.
Liczba ludności objęta LSR: 22 124 
Powierzchnia objęta LSR: 467.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru 
„Kresowi Sąsiedzi” poprzez wykorzystanie lokalnych walorów 
przyrodniczych i architektonicznych.
Cel szczegółowy:

Promocja  walorów  turystycznych  i  rekreacyjnych  obszaru  objętego 1. 
LSR

Cel ogólny: Poprawa życia mieszkańców zamieszkujących obszar objęty 
LSR.
Cel szczegółowy:

Rozwój i poprawa infrastruktury publicznej1. 
Cel ogólny: Wykorzystanie potencjału regionu.
Cele szczegółowe:

Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte 
w LSR:  agroturystyka  i  turystyka wiejska,  ochrona dziedzictwa kulturowego, 
wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł 
energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja 
produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: kobiety, rolnicy i leśnicy, 
prowadzący własną działalność gospodarczą. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne: Zakres projektu - kreowanie  i  promocja  lokalnych 
produktów.  Cele projektu -  odtworzenie  odchodzącego  w  zapomnienie 
rękodzieła i tradycji kulinarnych oraz ich promocja, zachęcenie młodzieży do kontynuowania tradycji. Przedsięwzięcia 
–  organizacja  wspólnych  warsztatów  rękodzielniczych,  polegających  na  nauce  rękodzieła  uprawianego  na  obszarze 
partnerskich LGD. 
Międzynarodowe: Zakres projektu - agroturystyka. Cel projektu -    opracowanie  strategii  rozwoju  agroturystyki 
na  obszarach  objętych  LSR  partnerów  projektu,  wzmocnienie  integracji  społeczno-gospodarczej  regionów,  poprawa 
standardu życia mieszkańców. Przedsięwzięcia: wydanie dwujęzycznego folderu promującego rezultaty projektu.

Zdjęcie 226. Zabytkowa cerkiew w Chotyńcu. Z archiwum LGD 
„Kresowi Sąsiedzi”.

Zdjęcie 227. Synagoga z 1910 roku 
w Wielkich Oczach. Z archiwum LGD 

„Kresowi Sąsiedzi”.

Zdjęcie 228. Kościół w Miękiszu Nowym. 
Z archiwum LGD „Kresowi Sąsiedzi”.



212 Lokalna Grupa Działania „Serce Roztocza”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby
ul. Kościuszki 6
37-611 Cieszanów 
Telefon: +48 16 631 11 34
Fax: +48 16 631 11 34
Adres e-mail: serceroztocza@op.pl
Strona www: www.serceroztocza.pl 

Osoba do kontaktu
Barbara Broź, Prezes - tel. +48 016 631 11 34, 
sekretarzciesz@op.pl 
Agata Sigłowa, Kierownik Biura - tel. +48 016 631 11 34, 
serceroztocza@op.pl

Zasięg terytorialny LGD 
Województwo podkarpackie, gminy: Cieszanów, 
Horyniec-Zdrój, Narol 
Liczba ludności objęta LSR: 21 209
Powierzchnia objęta LSR: 626.05 km2 

Cele lokalnej strategii rozwoju    
Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie 
zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000. 
Cele szczegółowe: 

1.  Poprawa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturowej
2.  Promocja walorów rekreacyjnych i turystycznych Roztocza Środkowego
3.  Rozwój produktów turystycznych

Cel ogólny: Dywersyfikacja działalności gospodarczej oraz poprawa jakości życia na obszarze Roztocza 
Środkowego. 
Cele szczegółowe: 

Promowanie działalności proekologicznej i prozdrowotnej1. 
Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej oraz wsparcie tworzenia  nowych źródeł dochodów2. 
Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego. 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

  
Projekty współpracy
Międzyregionalne: Tytuł - „Zapraszamy  na  Roztocze!”.  Partnerzy –  LGD  „Serce  Roztocza”,  LGD  „Roztocze 
tomaszowskie”. Cele -  Promocja  oraz  utworzenie  systemu  informacji  turystycznej  opartego  o  lokalne  dziedzictwo 
przyrodnicze  Roztocza  (Budowa  jednolitego,  zintegrowanego  systemu  informacji  turystycznej,  promocja  walorów 
przyrodniczych i kulturowych regionu Roztocza). Przedsięwzięcia – Ustawienie sześciu wolnostojących zestawów tablic, 
wydanie informatora turystycznego w (nakład -12 tysięcy egzemplarzy), prowadzenie kampanii promocyjnej nt. regionu 
Roztocza poprzez zamieszczenie 2 artykułów  w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz  podczas targów turystycznych 
w Krakowie i konferencji podsumowującej projekt współpracy.

Jesteśmy po to, aby zaktywizować lokalną społeczność
poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i zasobów przyrody.

Zdjęcie 229. Archiwum LGD „Serce Roztocza”.



213Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi 
Niżańskiej”34

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Rudnicka 15 
37-400 Racławice 
Adres do korespondencji:
Rzeszowska 42 
37-400 Nisko
Telefon: +48 15 841 13 31 
Fax: +48 15 841 13 31 
Adres e-mail: lgdnisko@wp.pl 
Strona www: www.lgdnisko.pl

Osoby do kontaktu
Damian Zakrzewski - Kierownik Biura, tel. +48 15 841 13 31, +48 782 383 622, zakrzewskidamian@gmail.com
Stanisław Pliszka - Prezes Stowarzyszenia, tel. + 48 662 324 028, lgdnisko@wp.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów.
Liczba ludności objęta LSR: 67 533 
Powierzchnia objęta LSR: 786.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

Podniesienie jakości i rozwój usług turystycznych1. 
Budowa infrastruktury około – turystycznej2. 
Promocja walorów turystycznych terenu LGD3. 

Cel ogólny: Rozwój alternatywnych form działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
Cele szczegółowe:

Promocja i rozwój mikroprzedsiębiorczości pozarolniczej1. 
Wsparcie rozwoju produktów regionalnych i markowych2. 
Podniesienie kwalifikacji mieszkańców LGD3. 

Cel ogólny: Podniesienie jakości życia mieszkańców
Cele szczegółowe:

Poprawa stanu infrastruktury publicznej1. 
Rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu2. 
Integracja społeczności lokalnych3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

34 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



214 Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działania35

Forma prawna
Stowarzyszenie 
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ 
Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Plac Kościuszki 5/3 
37-415 Zaleszany 
Telefon: +48 15 845 07 78 
Fax: +48 15 845 07 78 
Adres e-mail: biuro@sanleg.pl 
Strona www: www.sanleg.pl

Osoby do kontaktu
Ryszard Łączny, Prezes Zarządu - tel. +48 15 845 07 78, 
biuro@sanleg.pl
Monika Perła, Główna księgowa - tel. +48 15 845 07 78, 
biuro@sanleg.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Gorzyce, Grębów, 
Zaleszany, Zaklików, Pysznica, Radomyśl nad Sanem.
Liczba ludności objęta LSR: 59 944 
Powierzchnia objęta LSR: 826.21 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców.
Cele szczegółowe:

Wzrost dochodów gospodarstw domowych, w tym 1. 
rolnych
Wspieranie przedsiębiorczości pozarolniczej2. 
Wzrost  atrakcyjności  turystycznej  i  rekreacyjnej 3. 
obszaru LGD
Wykorzystanie  zasobów  lokalnej  kultury,  tradycji 4. 
i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska 
naturalnego do rozwoju przedsiębiorczości

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i odnowa obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

Ochrona  i  odnowa  terenów  i  obiektów,  w  tym 1. 
przeznaczonych  dla  potrzeb  kultury,  rekreacji, 
sportu i wypoczynku
Rewitalizacja i ochrona środowiska naturalnego i zabytków przyrody2. 
Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości kulturowej społeczności lokalnych3. 

Cel ogólny: Aktywizacja społeczności lokalnej.
Cele szczegółowe:

Promocja obszaru LGD „SANŁĘG” i Lokalnej Strategii Rozwoju1. 
Podnoszenie umiejętności mieszkańców obszaru LGD2. 
Opracowanie i wdrożenie projektów współpracy3. 
Doskonalenie umiejętności LGD4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury 
wiejskiej., promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  młodzież  do  lat  25,  rolnicy  i  leśnicy,  prowadzący  własną 
działalność gospodarczą.

35 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r

Zdjęcie 230. Prezentacja lokalnych tradycji. Z archiwum LGD 
„SANŁĘG”.

Zdjęcie 231. Rzeka San. Z archiwum LGD „SANŁĘG”.



215Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LASOVIA”

Forma prawna
Stowarzyszenie 
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu 
Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
36-147 Niwiska487 
Telefon: +48 17 227 90 22 
Fax: +48 17 227 90 22 
Adres e-mail: lasovia@gmina niwiska.pl 
Strona www: www.lasovia.com.pl

Osoby do kontaktu: 
Alina Białek, Kierownik Biura - tel. +48 17 227 90 22, 
alinakorz@vp.pl
Eugeniusz Galek, Prezes Zarządu - tel. +48 17 227 90 22

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Cmolas, Niwiska, 
Ostrów.
Liczba ludności objęta LSR: 20 614 
Powierzchnia objęta LSR: 325.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Postęp cywilizacyjny i poprawa standardu życia mieszkańców.
Cele szczegółowe:

Umocnienie centrów wsi oraz kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej1. 
Wykorzystanie naturalnych źródeł energii odnawialnej2. 
Poprawa dostępu do internetu3. 

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej na obszarze LGD LASOVIA.
Cele szczegółowe:

Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej1. 
Promowanie lokalnych produktów  i usług2. 
Wzrost kwalifikacji rolników i przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej3. 

Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.
Cele szczegółowe:

Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej1. 
Rozwój usług turystycznych2. 
Promocja i ochrona walorów obszaru LGD LASOVIA3. 

Cel ogólny: Wzmocnienie zasobów ludzkich i budowa zintegrowanej społeczności obywatelskiej.
Cele szczegółowe:

Rozwój  życia  społeczno-kulturalnego  oraz  podtrzymywanie  wielokulturowej  tożsamości  i  integracji 1. 
mieszkańców
Kultywowanie tradycji i obrzędów na obszarze LGD LASOVIA2. 
Rozwój oferty rekreacyjnej na obszarze LGD LASOVIA3. 
Organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym.4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą. 
 Projekty współpracy
Międzyregionalne: Tytuł - „Szlakami Lasowiaków”. Partnerzy - LGD „Siedlisko”, LGD „LASOVIA”. Cele -  Wzrost 
rozpoznawalności  regionu,  walorów  turystycznych  obszaru  partnerów  projektu  -  dawnych  Lasowiaków  wśród  jego 
mieszkańców oraz turystów. Przedsięwzięcia -  wydanie trzech rodzajów publikacji i zorganizowanie dwóch wydarzeń 
promocyjno - kulturalnych w 2012r.  Czas realizacji -  grudzień 2011r. – listopad 2012r.
 

„Las łojciec nas a my dzieci jiego, chodźwa do nigo (…)”

Zdjęcie 232. Archiwum LGD „LASOVIA”.



216 Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
 
Forma prawna
Stowarzyszenie 
 
Adres siedziby 
ul. Mickiewicza 45 
37-600 Lubaczów 
Telefon: +48 16 632 17 17 
Fax: +48 16 632 17 17 
Adres e-mail: lgd.lubaczow@gmail.com 
Strona www: www.lgd-rzl.pl
 
Osoby do kontaktu
Janusz Zubrzycki, Kierownik biura - tel. +48 16 632 17 17, lgd.lubaczow@gmail.com
Jolanta Niedużak. Specjalista ds. funduszy UE - tel. +48 16 632 17 17, lgd.lubaczow@gmail.com

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Lubaczów, Oleszyce, Stary Dzików. 
Liczba ludności objęta LSR: 20 580 
Powierzchnia objęta LSR: 511.00 km2

 
Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Podniesienie  jakości  życia  na  obszarze  objętym LSR poprzez rozwój turystyki  przy wykorzystaniu 
walorów kulturowych, przyrodniczych  i historycznych regionu.
Cele szczegółowe:

1.       Rozwój usług turystycznych
2.       Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej
3.       Promocja walorów turystycznych regionu, informacja oraz wsparcie szkoleniowe

Cel ogólny: Podniesienia poziomu  aktywności  społecznej  i  gospodarczej mieszkańców.
Cele szczegółowe:

1.       Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców
2.       Podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców

 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.
 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.



217LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Plac Dominikański 3 
37-700 Przemyśl 
Telefon: +48 16 676 02 57 
Fax: +48 16 676 02 57 
Adres e-mail: lgd@ziemiaprzemyska.pl   
Strona www: www.ziemiaprzemyska.pl

Osoby do kontaktu:
Lubomira Michałuszko, Prezes - tel. +48 691 019 933, 
michaluszkol@wp.pl
Tomasz Szeleszczuk, Wiceprezes - tel. +48 697 607 796, 
tomek.szeleszczuk@op.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Bircza, Fredropol, 
Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica.
Liczba ludności objęta LSR: 57 712 
Powierzchnia objęta LSR: 965, 00 km2

 
Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Poprawa jakości życia.
Cele szczegółowe:

Rewitalizacja/utworzenie miejsc spotkań i wypoczynku mieszkańców wsi 1. 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców LSR2. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu3. 
Promowanie zdrowego stylu życia4. 
Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej5. 

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej poprzez lepsze wykorzystanie lokalnego potencjału. 
Cele szczegółowe:

Wspieranie samodzielnej działalności gospodarczej1. 
Rozwój turystyki wiejskiej2. 
Zrzeszenia produkcyjne jako element wspierania przedsiębiorczości3. 
Wsparcie dla rolniczej działalności gospodarczej4. 
Promocja  regionalnych  atrakcji  -  weekend  na  Ziemi  Przemyskiej  okazją  do  poznania  kultury  i  dziedzictwa  5. 
regionu.

Cel ogólny: Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

Promocja i wykorzystanie walorów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego1. 
Promocja zdrowej żywności2. 
Zwiększenie liczby lokalnych inicjatyw ekologicznych3. 
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego 4. 
„Z tradycją w nowoczesność”5. 

 
Obszary tematyczne, na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, ekologia i ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój 
przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu  lokalnego,  promocja  zdrowej  żywności, 
bezpieczeństwo, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: organizacje pozarządowe,  jednostki samorządu terytorialnego, 
młodzież, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, turyści.
Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - „Ziemia  Pogórze  Dolina  –  Trzy  Krainy  Trzy  Dziedziny”.  Partnerzy - LGD  „Pogórze 
Przemysko – Dynowskie”, „LGD – Lider Dolina Strugu”, LGD „Ziemia Przemyska”. Cel - Identyfikacja i promocja kultury 
i dziedzictwa kulturalnego obszaru trzech partnerskich LGD związanego z kulturą i sztuką ludową. Przedsięwzięcia - 
Działania integracyjne i artystyczne (spotkania, wystawy, konferencje, konkursy) oraz stworzenie bazy danych (strony 
internetowej) osób oraz organizacji zajmujących się twórczością artystyczną, tradycyjną, współczesną i profesjonalną. 
Czas realizacji -  2011 rok.

Zdjęcie 233. Archiwum LGD „Ziemia Przemyska”.



218 Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
Forma prawna
Stowarzyszenie 
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Przecławczyka 5 
38-100 Strzyżów 
Telefon: +48 17 2764-603 
Fax: +48 17 2763-219 
Adres e-mail: strzyzow@lgdleader.pl 
Strona www: www.lgdleader.pl

Osoby do kontaktu 
Ewelina Brodowska, Stanowisko ds. biurowych - tel. +48 
17 2761-354, ewelinabrodowska@onet.eu
Andrzej Łapkowski, Kierownik Biura - tel. +48 17 
2764-603, kierownik@lgdleader.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Strzyżów, 
Wiśniowa, Frysztak, Wojaszówka, Korczyna, Krościenko 
Wyżne
Liczba ludności objęta LSR: 65 387 
Powierzchnia objęta LSR: 506.31 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami - 
turystyka, przyroda, historia, gospodarka.
Cele szczegółowe:

Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszarów wiejskich1. 
Wsparcie działalności gospodarczej i tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu2. 

Cel ogólny: Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego wraz z lepszym wykorzystaniem potencjału 
obszarów wiejskich.
Cele szczegółowe:

Kultywowanie tradycji lokalnych1. 
Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi oraz rewitalizacja obiektów sakralnych, pomników przyrody, pomników 2. 
historycznych, budynków będących zabytkami
Budowa,  remont  lub  przebudowa  infrastruktury  związanej  z  rozwojem  funkcji  sportowych  lub  społeczno  – 3. 
kulturalnych
Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów: pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, 4. 
rekreacyjne i sportowe służących promocji tradycji obszarów wiejskich 
Zachowanie,  odtwarzanie,  zabezpieczanie  lub oznakowanie  cennego,  lokalnego dziedzictwa krajobrazowego 5. 
i przyrodniczego oraz kulturowego i historycznego

Cel ogólny: Aktywizacja społeczności wiejskiej zmierzająca do poprawy warunków życia i budowania systemów 
wartości opartych o poczucie identyfikacji obszarem. 
Cele szczegółowe:

Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej1. 
Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej2. 
Promocja obszaru należącego do LGD3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Cel –  Rozwój  letniej  turystyki  i  rekreacji  w  tym  regionie  oraz  promocja  zasobów  lokalnych. 
Partnerzy - LGD „Nowa Galicja”, Stowarzyszeniem LGD „LIWOCZ”, Stowarzyszeniem LGD „Subregion Magurski 
– szansa na rozwój”. Przedsięwzięcia – zbudowanie altan, zamieszczenie tablic informacyjnych z głównymi atrakcjami 
turystycznymi oraz wydanie publikacji ukazującej walory turystyczno-rekreacyjne obszaru partnerskich LGD.

Zdjęcie 234. Archiwum Czarnorzecko-Strzyżowska LGD.



219Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
ul. Dworska 14 
38-430 Miejsce Piastowe
Telefon: +48 13 44 07 043 
Adres e-mail: biuro@kraina-nafty.pl 
Strona www: www kraina-nafty.pl

Osoby do kontaktu
Janina Gołąbek, Prezes Zarządu LGD - tel. + 48 725 995 721, biuro@kraina-nafty.pl
Małgorzata Materniak, Kierownik Biura - tel. +48 13 44 070 43, promocja@kraina-nafty.pl
Natalia Kuliga, Specjalista ds. wniosków - tel. +48 725 995 723, biuro@kraina-nafty.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Miejsce Piastowe, Iwonicz-Zdrój, Dukla, Chorkówka, Jedlicze, Jaśliska.
Liczba ludności objęta LSR: 69 460 
Powierzchnia objęta LSR: 567.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia.
Cele szczegółowe:

 1.  Wsparcie rozwoju turystyki
 2.  Poprawa infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej poprzez tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.
Cele szczegółowe:

Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej1. 
Poprawa kwalifikacji zawodowych mieszkańców i promocja zatrudnienia poza rolnictwem2.   

Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego.
Cel szczegółowy:

Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych1. 
Cel ogólny:  Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru.
Cele szczegółowe:

Ochrona krajobrazu  i promocja wykorzystania walorów krajobrazowych do celów rekreacyjnych1. 
Rewitalizacja obiektów ważnych dla danej miejscowości (w tym zabytków)2. 
Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości społeczności lokalnej3. 

Cel ogólny: Poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym.
Cele szczegółowe:

Wsparcie edukacyjne NGO1. 
Współpraca i wymiana wzajemnych doświadczeń2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, wsparcie nowych technologii, rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  przedstawiciele  sektora  społecznego,  gospodarczego 
i publicznego, w zależności od warunków określonych dla danego działania.

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - Zachowanie tożsamości kulturowej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej. 
Partnerzy - Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, LGD „KRAINA NAFTY”. Cel - Aktywizacja społeczności 
lokalnej,  zachowanie  tożsamości  kulturowej  i  promocja  obszaru  objętego  LSR  LGD  „Kraina  Nafty”  i  LGD  Nasze 
Bieszczady. Przedsięwzięcia - poprzez organizacja 8 imprez promocyjno–kulturalnych, 4 wizyty studyjne oraz wydanie 
4 rodzajów materiałów promocyjnych. Czas realizacji – lipiec 2011 r. – grudzień 2012 r.



220 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”36

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Mikołaja Reja 3 
39-460 Nowa Dęba  
Telefon: +48 15 846 22 19 
Fax: +48 15 846 22 19 
Adres e-mail: biuro@lasowiacka.pl 
Strona www: www.lasowiacka.pl

Osoby do kontaktu: Piotr Pastuła - Dyrektor Biura, tel. +48 15 846 22 19, biuro@lasowiacka.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Bojanów.
Liczba ludności objęta LSR: 38 067 
Powierzchnia objęta LSR: 444.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Rozwój turystyki obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego. 
Cele szczegółowe:

Organizacja turystyki wodniackiej w oparciu o cieki i zbiorniki wodne 1. 
Rozwój turystyki przyrodniczo- krajoznawczej 2. 
Promowanie oferty turystycznej oraz walorów i potencjału przyrodniczego obszaru3. 

Cel ogólny: Odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego na wsi. 
Cele szczegółowe:

Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej1. 
Ożywienie tradycji lokalnych i wzmocnienie tożsamości lokalnej 2. 

Cel ogólny: Tworzenie źródeł dochodów miejsc pracy w oparciu o lokalne tradycje i zasoby.
Cele szczegółowe:

Zwiększenie liczby osób korzystających z usług na terenie LGD1. 
Wspieranie produkcji lokalnej 2. 

Cel ogólny: Tworzenie warunków dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie 
istniejących walorów przyrodniczych i kulturowych LGD.
Cele szczegółowe:

Wsparcie rozwoju mikroprzedsiebiorczości poprzez inwestycje 1. 
Wzrost świadomości na temat sytuacji gospodarczej obszaru działania LGD2. 
Rozwój inicjatyw promujących gospodarkę regionu3. 

Cel ogólny: Rozwój kultury w tym lasowiackiej
Cele szczegółowe:

Tworzenie i rozwijanie grup i zespołów ludowych 1. 
Rozwój, promocja i prezentacja twórczości kulturalnej i artystycznej 2. 

Cel ogólny: Rozwój i upowszechnianie turystyki i ekologii. 
Cele szczegółowe:

Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu 1. 
Rozwój eko- i agroturystyki wiejskiej2. 

Cel ogólny: Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw. 
Cele szczegółowe:

Poprawa dostępu mieszkańców do informacji1. 
Wzrost aktywności społecznej2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  młodzież  do  lat  25,  rolnicy  i  leśnicy,  prowadzący  własną 
działalność gospodarczą.

36 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



221Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
38-212 Brzyska 11A
Telefon: +48 13 441 03 38 
Fax: +48 13 441 03 38 
Adres e-mail: lgdliwocz@wp.pl 
Strona www: www.lgdliwocz.pl
 
Osoby do kontaktu
Justyna Furmankiewicz, Prezes Zarządu - tel. +48 13 44 103 
38, lgdliwocz@wp.pl
 
Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Brzyska, Skołyszyn, 
Jodłowa, Brzostek, Pilzno
Liczba ludności objęta LSR: 54 903 
Powierzchnia objęta LSR: 470.74 km2

 
Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 
wykorzystanie naturalnych i kulturowych zasobów dla 
podniesienia atrakcyjności, rozwoju turystyki i sportu.
Cele szczegółowe:

Wzrost  atrakcyjności  oferty  turystycznej  poprzez 1. 
rozwój usług publicznych i komercyjnych 
Wzrost  kompetencji  mieszkańców  obszaru 2. 
w zakresie kultywowania dziedzictwa kulturowego, 
przyrodniczego i historycznego       

Cel ogólny: Rozwój małej przedsiębiorczości i tworzenie 
pozarolniczych miejsc pracy.
Cel szczegółowy:

Wspieranie mieszkańców obszaru w podejmowaniu 1. 
i rozwijaniu działalności gospodarczej

 Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.
 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści.

Zdjęcie 235. Góra Liwocz. Archiwum LGD „LIWOCZ”.+48



222 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
Wierzawice 874
37-300 Leżajsk
Telefon: +48 17 242-12-04 
Fax: +48 17 242-12-04 
Adres e-mail: lgdbiuro@gmail.com  
Strona www: www.regionsanuitrzebosnicy.pl

Osoba do kontaktu
Urszula Wójciak, Kierownik biura - tel. +48 515-100-958, lgdbiuro@gmail.com

 Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie: Gmina Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna.
Liczba ludności objęta LSR: 41 545 
Powierzchnia objęta LSR: 343.14 km2

 
Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Wykorzystanie potencjału turystycznego oraz wzmocnienie sektora pozarolniczego na obszarze LSR.
Cele szczegółowe:

1.  Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
2.  Rozwój usług turystycznych i przedsiębiorczości pozarolniczej
3.  Promocja walorów turystycznych obszaru i wsparcie szkoleniowe

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru LSR.
Cele szczegółowe:

1.  Ochrona krajobrazu i zabudowy miejscowości oraz rewitalizacja obiektów społeczno-kulturalnych
2.  Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości społeczności lokalnych
3.  Ochrona przyrody oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców

 Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: rolnicy; przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w turystykę 
(budowa oferty turystycznej, tworzenie nowych produktów turystycznych, prowadzenie badań, poszerzenie ilości i jakości 
usług  turystycznych, wspólna promocja)    oraz obiekty pełniące  funkcje  turystyczne  i  sportowe, w  tradycję  i  kulturę, 
ekologię  ,  a  także w  podstawowe  usługi  dla  ludności;  samorządy  i  jednostki  im  podległe;  organizacje  pozarządowe 
z obszaru LSR oraz mieszkańcy obszaru LSR.



223Lokalna Grupa Działania „DOLINA SANU”

Forma prawna
Stowarzyszenie
 
Adres siedziby
ul. Kościuszki 23
38-500 Sanok
Telefon: +48 13 494 06 49
Fax: +48 13 465 65 53
Adres e-mail: biuro@lgddolinasanu.pl, ddrozd@vp.pl 
Strona www: www.lgddolinasanu.pl

Osoby do kontaktu 
Alicja Pocałuń, Kierownik Biura - tel. +48 13 49 40 649,  
biuro@lgddolinasanu.pl 
Diana Błażejowska, Pracownik Biura - tel. +48 13 49 
40 649, ddrozd@vp.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Sanok, Tyrawa 
Wołoska. 
Liczba ludności objęta LSR: 18 905 
Powierzchnia objęta LSR: 300.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: W pełni zintegrowane społeczeństwo 
wykorzystujące potencjał rozwojowy obszaru, dbające 
o wszechstronny rozwój, więzi społeczne, zasoby 
kulturowe, historyczne i przyrodnicze. 
Cele szczegółowe:

Zachowanie  i  promocja  tradycji,  walorów 1. 
kulturowych i historycznych 
Wszechstronne,  ukierunkowane  wsparcie 2. 
edukacyjne społeczeństwa na wszystkich poziomach 
zapewniające alternatywne źródła rozwoju i zarobkowania 
Aktywizacja życia kulturalnego na bazie obiektów publicznych3. 

Cel ogólny: Konkurencyjna gospodarka rozwijająca się zgodnie z zasadami ekorozwoju wykorzystująca potencjał 
i zasoby obszaru zapewniająca spójność obszaru oraz pełną współpracę podmiotów lokalnych. 
Cel szczegółowy:

Wsparcie finansowe dywersyfikacji źródeł zarobkowania rolników i wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorstw 1. 
Cel ogólny: Zagospodarowane potencjalne tereny turystyczne pod kątem zwiększenia oferty rekreacyjno–
sportowo–wypoczynkowej pozostającej w zgodzie z naturą. 
Cele szczegółowe:

Zagospodarowanie obiektów i terenów dla celów kulturalno – rekreacyjnych 1. 
Wsparcie  istniejących  i  tworzenie  nowych  gospodarstw  agroturystycznych  i  pensjonatów  z  zapleczem 2. 
rekreacyjno – sportowym. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, przedsiębiorcy.
Projekty współpracy
Propozycja projektu współpracy: Promocja walorów turystycznych oraz poprawa infrastruktury turystycznej poprzez 
budowę platform widokowych. 

Obszar LGD Dolina Sanu - Turystyczne Serce Ziemi Sanockiej: można podziwiać tu unikatową, zabytkową 
architekturę świecką i sakralną na Szlaku Architektury Drewnianej, łowić ryby w Wędkarskim raju, delektować się 
wyjątkowym krajobrazem Gór Słonnych, poszybować na lotni, przeżyć przygodę życia na szlakach pieszych, konnych, 
rowerowych i kajakowych...Ucztą dla duszy są arcydzieła sztuki zebrane w licznych galeriach. Na turystów czekają  
stadniny koni, gospodarstwa agroturystyczne, hotele, a przede wszystkim życzliwi i gościnni mieszkańcy.

Zdjęcie 236. Archiwum LGD „Dolina Sanu”.



224 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Mickiewicza 26 
36-200 Brzozów 
Telefon: +48 13 4341556 
Fax: +48 13 4341556 
Adres e-mail: lgd@powiatbrzozow.pl 
Strona www: www.lgd.powiatbrzozow.pl

Osoby do kontaktu
 Justyna Kopera, Kierownik Biura LGD - tel. +48 13 4341556, lgd@powiatbrzozow.pl
Katarzyna Zarych,  Pracownik administracyjny - tel. +48 13 4341556, lgd@powiatbrzozow.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec.
Liczba ludności objęta LSR: 65 854 
Powierzchnia objęta LSR: 539.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców w środowisku ich zamieszkania.
Cele szczegółowe:

Zwiększony dostęp do oferty szkoleniowej1. 
Wzrost aktywności fizycznej mieszkańców2. 
Poprawa dostępu do oferty kulturalnej3. 
Wzrost aktywności społecznej mieszkańców i skuteczna promocja obszaru LGD4. 

Cel ogólny: Zachowane tradycje lokalne i tożsamość społeczności lokalnych.
Cele szczegółowe:

Poprawa stanu technicznego zabytków1. 
Utrwalenie dorobku kulturowego obszaru i zapewnienie kontynuacji lokalnych tradycji2. 

Cel ogólny: Poprawa poziomu życia mieszkańców poprzez rozwój sfery techniczno-przestrzennej.
Cele szczegółowe:

Przestrzenie publiczne dostosowane do potrzeb mieszkańców, inwestorów oraz turystów1. 
Rozbudowana infrastruktura turystyczna, rekreacyjna, sportowa i społeczno-kulturalna2. 

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców.
Cel szczegółowy:

Poprawa warunków ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej lub pozarolniczej1.   

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Propozycje tematów projektów współpracy: 1. Projekt mający na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego 
i historycznego. Projekt zakłada wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami z terenu każdej z LGD w zakresie tradycji 
kulinarnych,  rzemieślniczych,  rękodzielniczych,  muzycznych,  itp.,  poprzez  kultywowanie  lokalnych  zwyczajów, 
obrzędów i rękodzieła (organizacja wydarzeń kulturalnych mających na celu zidentyfikowanie cech tradycji kulinarnych, 
kultur muzycznych, obrzędów oraz wydanie publikacji o tradycjach ludowych). 2. Projekt mający na celu podniesienie 
walorów turystycznych.Utworzenie w każdej gminie wchodzącej w skład partnerskich LGD tzw. Nordic Walking Park 
oraz połączenie ich szlakami łącznikowymi i oznakowanie w terenie, co pozwoli na utworzenie sieci tras.



225Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
37-120 Markowa 1500 
Adres do korespondencji 
37-100 Wysoka 49
Telefon: +48 17 247 32 08 
Fax: +48 17 247 32 08 
Adres e-mail: lgdzl@op.pl 
Strona www: www.lgdzl.pl

Osoba do kontaktu: 
Halina Gębarowska, Prezes - tel. +48 606 711 841, 
hgebarowska@interia.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Markowa, Łańcut, 
Białobrzegi, Rakszawa, Żołynia
Liczba ludności objęta LSR: 49 233 
Powierzchnia objęta LSR: 355.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Aktywizacja, integracja poprzez budowanie 
potencjału społecznego. Cele szczegółowe:

Rozwój  życia  społeczno  –  kulturalnego 1. 
w  szczególności  włączenie  do  życia  społecznego 
grup zagrożonych marginalizacją
Podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej2. 
Podniesienie aktywności sportowo- rekreacyjnej3. 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych obszaru 
objętego Strategią. 
Cele szczegółowe:

Poprawienie stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej1. 
Promocja i informacja na temat regionu 2. 
Rozwój usług turystycznych3. 
Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców 4. 

Cel ogólny: Różnicowanie gospodarki obszaru i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, rozwój sektora MŚP, 
aktywizacja gospodarcza. 
Cele szczegółowe:

Wsparcie rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości1. 
Wzrost kwalifikacji rolników i przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności pozarolniczej2. 
Rozwój usług turystycznych3. 

Cel ogólny: Stworzenie innowacyjnego produktu lokalnego/turystycznego przy wykorzystaniu idei zrównoważonego 
rozwoju. 
Cel szczegółowy:

Promocja produktów i usług lokalnych 1. 
Cel ogólny: Modernizacja i budowa infrastruktury. 
Cel szczegółow:

Modernizacja i budowa infrastruktury użyteczności publicznej1. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Photo 237. Family Street Party in Markowa – May 2011. From the 
archive of LGD “Ziemia Łańcucka”.



226 Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie37

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Starowiejska 6 
38-120 Czudec 
Telefon: + 48 17 717 21 22 
Fax: + 48 17 717 21 21 
Adres e-mail: ckpodkarpacie@czudec.pl 
Strona www: www.ckpodkarpacie.pl

Osoby do kontaktu 
Sławomir Cynkar, Prezes LGD - tel. + 48 17 717 21 22, ckpodkarpacie@czudec.pl
Małgorzata Pietrucha, Kierownik Biura LGD - tel. + 48 17 717 21 22, ckpodkarpacie@czudec.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie.
Liczba ludności objęta LSR: 31 059 
Powierzchnia objęta LSR: 282.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Stymulowanie rozwoju LGD C.K. Podkarpacie poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego, 
zasobów naturalnych i kulturowych.
Cele szczegółowe:

Podniesienie jakości życia mieszkańców w oparciu o lokalne walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze1. 
Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu2. 

Cel ogólny: Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców LGD C.K. Podkarpacie. 
Cele szczegółowe: 

Poprawa estetyki przestrzeni wiejskiej1. 
Wsparcie idei samozatrudnienia i przedsiębiorczości2. 
Dodatkowe dochody i miejsca pracy w rolnictwie3. 

Cel ogólny: Integracja i aktywizacja społeczności umożliwiających wszechstronny rozwój kapitału społecznego. 
Cele szczegółowe:

Działania na rzecz integracji i współpracy mieszkańców LGD1. 
Wzmocnienie aktywności mieszkańców LGD2. 
Podniesienie jakości życia mieszkańców w oparciu o lokalne walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści.

37 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



227Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” w Pawłosiowie

Forma prawna
Stowarzyszenie 
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
Pawłosiów 88 
37–500 Jarosław 
Telefon/Fax: +48 16 621 90 65 
Adres e-mail: lgd.tradycjawnowoczesnosc@gmail.com 
Strona www: www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

Osoby do kontaktu
Jolanta Kędzior, Prezes Zarządu - tel. +48 16 621 90 65, 
+48 796 805 333
Tomasz Stec, Członek LGD – pracownik - tel. +48 16 621 
90 65

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Pawłosiów, 
Chłopice, Rożwienica, Pruchnik, Kańczuga.
Liczba ludności objęta LSR: 42 773 
Powierzchnia objęta LSR: 350.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia (powstanie nowych miejsc pracy)
Cele szczegółowe:

Wzrost miejsc pracy - Wzrost liczby miejsc pracy – wzrost liczby MŚP, rozwój instytucji otoczenia biznesu.1. 
Poprawa zbytu produktów rolnych, w tym rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego i „zdrowej żywności”.2. 
Zwiększenie  ilości  instytucji  i organizacji, wydarzeń kulturalnych, poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej oraz 3. 
rozwój oferty spędzania wolnego czasu.

Cel ogólny: Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych
Cele szczegółowe:

Rozwój agroturystyki i infrastruktury turystycznej.1. 
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.2. 

Cel ogólny: Wzrost kapitału społecznego, aktywna i zintegrowana społeczność oraz rozwinięta współpraca 
międzyregionalna i międzynarodowa
Cele szczegółowe:

Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w tym z Ukrainą.1. 
Wzrost aktywności i integracji społecznej.2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 238. Baner promujący LGD „Z tradycją w nowoczesność”.



228 Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
36-072 Świlcza168
Adres do korespondencji
Tkaczowa 146 
36-040 Boguchwała
Telefon: +48 698 166 371 
Fax: +48 17 870 15 79 
Adres e-mail: trygon@boguchwala.pl , trygon@lgd-trygon.
pl 
Strona www: www.lgd-trygon.pl

Osoba do kontaktu
Ewa Śliwa, Dyrektor Biura LGD - tel. +48 698 166 371 
trygon@boguchwala.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Boguchwała, 
Lubenia, Świlcza.
Liczba ludności objęta LSR: 46 437 
Powierzchnia objęta LSR: 279.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Budowanie i umacnianie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców  
i organizacji społecznych.
Cele szczegółowe:

Poprawa  stanu  domów  kultury  i  innych  ogólnodostępnych  obiektów  wykorzystywanych  przez  organizacje 1. 
społeczne
Wyposażenie  świetlic  wiejskich,  bibliotek,  zespołów  folklorystycznych  i  artystycznych  oraz  organizacji 2. 
społecznych
Zachowywanie i promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów i obyczajów3. 

Cel ogólny: Wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych i środowiskowych dla rozwoju turystyki i wypoczynku 
w obszarze LGD „Trygon - Rozwój i Innowacja”.
Cele szczegółowe:

Rozwój  usług turystycznych i agroturystycznych1. 
Budowa infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej2. 
Promocja walorów turystycznych i wypoczynkowych dostępnych na terenie LGD3. 

Cel ogólny: Różnicowanie gospodarki i działalności pozarolniczej, powstawanie nowych i utrzymanie obecnych 
miejsc pracy.
Cele szczegółowe:

Zmniejszanie bezrobocia i podejmowanie działalności gospodarczej1. 
Wzrost umiejętności i aktywności w poszukiwaniu źródeł finansowania działalności gospodarczej2. 

Cel ogólny: Wzmacnianie potencjału ludzkiego w obszarze LGD.
Nabycie nowej wiedzy, doświadczeń i umiejętności przez członków LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”1. 
Nabywanie umiejętności i aktywizacja osób i podmiotów uczestniczących w realizacji LSR2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  rozwój 
przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  budowanie  kapitału  społecznego  poprzez  aktywizację  lokalnej 
społeczności, poprawa jakości życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego, tradycji, kultury 
i historii, promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów i obyczajów.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  gminy,  instytucje kultury, kościoły, organizacje pozarządowe, 
bezrobotni (osoby zamierzające utworzyć mikroprzedsiębiorstwo), osoby fizyczne, rolnicy i leśnicy.

Zdjęcie 239. Koncert orkiestry w strojach rzeszowskich podczas 
imprezy „Ziemniaczane Harce” w Straszydlu w 2011r. Archiwum 

LGD „”Trygon – Rozwój i Innowacja.



229Lokalna Grupa Działania „Nasze Bieszczady”38

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Mickiewicza 17 
38-600 Lesko 
Telefon: +48 13 469 62 03 
Fax: +48 13 469 62 03 
Adres e-mail: nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl 
Strona www: www nasze-bieszczady.pl

Osoby do kontaktu
Adam Basak, Dyrektor Biura - tel.  +48 13 469 62 03, nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl
Maria Romanek, Prezes Zarządu - tel. +48 13 469 62 03, naszebieszczady@op.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Lesko, Baligród, Cisna, Zagórz, Komańcza.
Liczba ludności objęta LSR: 34 221 
Powierzchnia objęta LSR: 1171.81 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Wspieranie rozwoju sektora turystycznego oraz rekreacji w oparciu o zasoby przyrodnicze, kulturalne 
i historyczne regionu.
Cele szczegółowe: 

Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, poprzez: budowę, przebudowę i remont małej infrastruktury 1. 
związanej  z  rozwojem  funkcji  turystycznych  i  sportowych,  wytyczanie,  odtworzenie  i  znakowanie  miejsc 
cennych turystycznie, budowę pól namiotowych, budowę szlaków narciarstwa biegowego, budowę kąpielisk, 
odnowę historycznych atrakcji turystycznych, budowę placów zabaw, wspieranie usług dla ludności
Poszerzenie  oferty  usług  turystycznych,  poprzez:  organizację  imprez  turystycznych  i  sportowych,  budowę 2. 
kompleksowej oferty turystycznej, tworzenie nowych produktów turystycznych, prowadzenie badań, poszerzenie 
ilości i jakości usług
Promocja, informacja oraz wsparcie szkoleniowe, poprzez: wspólną promocję i informację, promocję nowych 3. 
i  istniejących  produktów  turystycznych,  opracowanie  kalendarza  imprez,  organizowanie  szkoleń  dla  branży 
turystycznej, wydawanie folderów i publikacji.

Cel ogólny: Wspieranie rozwoju i zaplecza kulturalnego na potrzeby lokalnych mieszkańców jak i turystów.
Cele szczegółowe:

Poprawa i wyposażenie infrastruktury kulturalnej, poprzez: 1.  budowę, przebudowę, remonty i wyposażenie 
obiektów pełniących funkcje publiczne (świetlic wiejskich), społeczno-kulturalne, zagospodarowanie centrów 
wsi oraz przestrzeni publicznej i renowację zabytków
Wspieranie kultury, integracji społecznej i aktywizacji ludności, poprzez: 2.  wspieranie  i promocję  imprez 
kulturalnych, dorobek kultury, wspieranie przedsięwzięć integrujących i aktywizujących społeczność lokalną, 
prowadzanie  szkoleń  animatorów  kultury,  kultywowanie  tradycji  i  zwyczajów,  poszerzenie  ilości  i  jakości 
usług

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja 
produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą.

38 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



230 Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Rynek 17 
38-700 Ustrzyki Dolne 
Telefon: +48 601 415 070 
Adres e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl 
Strona www: www.lgd-zielonebieszczady.pl

Osoby do kontaktu
Iwona Woch, Kierownik biura - tel. +48 693-846-731, iwonawoch@op.pl
Ewelina Widomska, Specjalista ds. projektów - tel. +48 692-284-027, ewelinawidomska@interia.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podlaskie, gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Solina, Olszanica.
Liczba ludności objęta LSR: 32 340  
Powierzchnia objęta LSR: 1417,02 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Temat wiodący: Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do 
sieci Natura 2000.
Cel ogólny: Wspieranie rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenia markowych produktów turystycznych 
wykorzystujących zasoby naturalne i kulturowe obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych 
z zasadami rozwoju zrównoważonego.
Cele szczegółowe: 

Rozwój infrastruktury turystycznej1. 
Promowanie zasobów naturalnych i kulturowych na obszarze LSR2. 

Temat wiodący: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.
Cel ogólny: Pobudzenie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców regionu w zakresie inicjatyw  i przedsięwzięć 
związanych ze zrównoważonym rozwojem regionu, w tym z rozwojem produktów turystycznych i produktów 
lokalnych.
Cele szczegółowe:

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz działań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu na obszarze 1. 
LSR
Podnoszenie świadomości znaczenia środowiska naturalnego i działań proekologicznych w podniesieniu jakości 2. 
życia mieszkańców obszaru działania LGD
Wspieranie  integracji  i  aktywizacji mieszkańców  obszaru wiejskiego  objętego  LSR,  budowy  społeczeństwa 3. 
obywatelskiego i kształtowania ich kulturowej tożsamości

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.



231„Lokalna Grupa Działania-Lider Dolina Strugu”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat I, Schemat II)

Adres siedziby
ul. Myśliwska 16  
36-030 Błażowa
Telefon: +48 17 230 10 99
Fax: +48 17 230 10 99 
Adres e-mail: biuro@liderds.ostnet.pl 
Strona www: www.liderds.ostnet.pl
 
Osoby do kontaktu: 
Marek  Ząbek, Członek Zarządu - +48 17 230 10 99, biuro@liderds.ostnet.pl
Janusz Skotnicki, Dyrektor biura - +48 17 230 10 99, biuro@liderds.ostnet.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podkarpackie, gminy: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn. 
Liczba ludności objęta LSR: 40 329  
Powierzchnia objęta LSR: 301 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców Doliny Strugu.
Cele szczegółowe:

Kształtowanie przestrzeni publicznej przyjaznej rozwojowi obszaru LGD1. 
Podnoszenie atrakcyjności turystyczno-sportowej obszaru2. 

Cel ogólny: Ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych, kulturowych i lokalnych Doliny Strugu.
Cele szczegółowe :

Odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń1. 
Podnoszenie wartości produktów lokalnych2. 

Cel ogólny: Budowanie kapitału społecznego poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców Doliny Strugu. 
Cele szczegółowe:

Wspieranie przedsiębiorczości jako elementu rozwoju lokalnego1. 
Aktywizacja mieszkańców na rzecz poprawienia swojej sytuacji i rozwoju obszaru2. 

 Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: rozwój infrastruktury społecznej, 
rozwój  publicznej  infrastruktury  sportowej  i  turystycznej,  ochrona,  rewitalizacja  i  promocja  zabytków  dziedzictwa 
kulturowego, lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci, kreowanie i podnoszenie wartości produktu lokalnego, 
rozwój przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie lokalnego potencjału, wspieranie i promowanie aktywności lokalnej, 
podniesienie  świadomości, umiejętności, wiedzy mieszkańców w celu wykształcenia  i większej  samodzielności, przy 
wykorzystaniu infrastruktury informatycznej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  rolnicy,  przedsiębiorcy,  kobiety,  młodzież,  organizacje 
pozarządowe, parafie, gminy, instytucje kultury, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe.

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł projektu - „Ziemia Pogórze Dolina  - Trzy Krainy Trzy Dziedziny”. Partnerzy - Lokalna 
Grupa Działania „Ziemia Przemyska”, Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”, Lokalna Grupa 
Działania „Dolina Strugu”. Cel - Identyfikacja i promocja kultury oraz dziedzictwa kulturalnego związanego z tradycją 
i  sztuką  ludową obszaru  trzech partnerskich LGD. Przedsięwzięcia -  różnorodne działania  integracyjne  i artystyczne 
(spotkania, wystawy, konferencje, konkursy)  oraz stworzenie bazy danych ( na wspólnej stronie internetowej) osób oraz 
organizacji  zajmujących  się  twórczością  artystyczną,  tradycyjną, współczesną  i  profesjonalną. Czas realizacji – maj 
2011 r.  –  październik 2011r.
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Województwo
podlaskie



233Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Piłsudskiego 64 
16-030 Supraśl 
Telefon: +48 85 710 88 50 
Fax: +48 85 710 88 50 
Adres e-mail: lgd@puszczaknyszynska.org 
Strona www: www.puszczaknyszynska.org

Osoby do kontaktu
Adam Kamiński, Prezes Zarządu - tel. +48 85 710 88 50, akaminski@puszczaknyszynska.org 
Joanna Sokólska, Dyrektor - tel. +48 85 710 88 50, jsokolska@puszczaknyszynska.org 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podlaskie, gminy: Juchnowiec Kościelny, Wasilków, Supraśl, Czarna Białostocka, Zabłudów, 
Michałowo, Gródek.
Liczba ludności objęta LSR: 72 074 
Powierzchnia objęta LSR: 1 873.28 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Rozwój turystyki aktywnej w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe regionu LGD Puszcza 
Knyszyńska 
Cele szczegółowe: 

Rozwój usług turystycznych 1. 
Promocja turystyczna regionu LGD Puszcza Knyszyńska 2. 
Poprawa  zarządzania  lokalnymi  zasobami  w  zakresie  infrastruktury  turystycznej  Regionu  LGD  Puszcza 3. 
Knyszyńska 

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe regionu LGD 
Puszcza Knyszyńska. 
Cele szczegółowe: 

Wzrost kwalifikacji i rozwój przedsiębiorczości rolników i przedsiębiorców 1. 
Rozwój usług dla mieszkańców 2. 
Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów, w tym produktów lokalnych 3. 

Cel ogólny: Trwała poprawa jakości życia i aktywizacja mieszkańców w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe 
regionu LGD Puszcza Knyszyńska. 
Cele szczegółowe: 

Popraw i rozwój infrastruktury społecznej i kulturalnej 1. 
Aktywizacja społeczno – kulturowa mieszkańców 2. 
zachowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego Regionu LGD Puszcza Knyszyńska3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność  gospodarczą,  emeryci  i  renciści,  osoby niepełnosprawne,  samorządy  i  jednostki  im podległe,  organizacje 
pozarządowe.



234 Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”39

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. A. Zina 1 
17-200 Hajnówka 
Adres do korespondencji
Parkowa 3 
17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 682 50 26 
Fax: +48 85 682 50 26 
Adres e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl 
Strona www: www.lgd-puszcza-bialowieska.pl

Osoby do kontaktu
Mirosław Stepaniuk, Prezes - tel. +48 781 434 400, stepaniukm@poczta.onet.pl
Eugeniusz Kowalski, Koordynator projektów - tel. +48 781 130 200, rakowicze@wp.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podlaskie, gminy: Bielsk Podlaski, Boćki, Orla, Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, 
Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka.
Liczba ludności objęta LSR: 41824 
Powierzchnia objęta LSR: 2424.24 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych regionu Puszczy 
Białowieskiej. 

Rozbudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej 1. 
Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, 2. 
Aktywna promocja walorów turystyczno-kulturowych regionu 3. 

Cel ogólny: Zrównoważone różnicowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby. 
Stworzenie dogodnych warunków rozwoju małych lokalnych firm. 1. 
Rozwój i promocja lokalnych producentów, usług i produktów 2. 

Cel ogólny: Rozwój kapitału społecznego. 
Rozwój instytucji kultury1. 
Rozwój współpracy partnerskiej 2. 
Wzmocnienie potencjału LGD3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

39 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



235Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Forma prawna
Stowarzyszenie
 
Adres siedziby
Wojewodzin 2 
19-200 Grajewo 
Telefon: + 48 86 273 80 44 
Fax: + 48 86 273 80 44 
Adres e-mail: lgd.biebrza@op.pl 
Strona www: www.lgd-bdn.pl
 
Osoba do kontaktu
Martyna Modzelewska, Kierownik biura - tel. +48 86 273 
80 44, lgd.biebrza@op.pl
 
Zasięg terytorialny LGD
Województwo podlaskie, gminy: Grajewo, Radziłów, 
Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz.
Liczba ludności objęta LSR: 27 942 
Powierzchnia objęta LSR: 949.00 km2

 
Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Wspieranie rozwoju aktywności społecznej 
i edukacji.
Cele szczegółowe:

1.  Poprawa zagospodarowania przestrzennego miejscowości.
2.  Wzrost integracji poprzez działania promocyjne, edukacyjne, kulturalne, sportowe.

Cel ogólny: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym agroturystyki, turystyki i rekreacji. 
Cele szczegółowe:

1.  Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru.
2.  Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego (w tym tradycji, obrzędów, zawodów i rzemiosła), historycznego 
i przyrodniczego.
Cel szczegółowy: 

1.  Zachowanie i efektywne wykorzystanie dóbr przyrody, kultury i dziedzictwa historycznego
 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.
 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: lokalni mieszkańcy, rolnicy, turyści, bezrobotni, młodzież.

Zdjęcie 240. Rajgród z lotu ptaka. Archiwum LGD „Dar Natury”.



236 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Warszawska 51 lok. 7 
17-312 Drohiczyn 
woj. podlaskie
Telefon: +48 85 655 77 06 
Fax: +48 85 655 77 06 
Adres e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl, prezes@tygieldolinybugu.pl 
Strona www: www.tygieldolinybugu.pl

Osoby do kontaktu
Agnieszka Wojtkowska, Prezes - tel. +48 517 396 270, prezes@tygieldolinybugu.pl
Monika Sadowa, Pracownik Biura - tel. +48 85 655 770 6, biuro@tygieldolinybugu.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podlaskie, gminy: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo, 
Siemiatycze.
Województwo mazowieckie, gminy: Huszlew, Łosice, Olszanka, Platerów, Korczew, Sarnaki, Stara Kornica, Jabłonna 
Lacka, Repki, Sterdyń, Sabnie.
Liczba ludności objęta LSR: 89 127 
Powierzchnia objęta LSR: 2855.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Wspieranie rozwoju regionu poprzez przedsiębiorczość oraz wykorzystanie lokalnych zasobów. 
Cel szczegółowy:

Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby w latach 2010-2014 1. 
Cel ogólny: Wspieranie inicjatyw lokalnych oraz podnoszenie świadomości społecznej.
Cele szczegółowe:

Aktywizacja społeczności lokalnej w latach 2010-20141. 
Poprawa efektywności Lokalnej Strategii Rozwój w latach 2010-20142. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  przedstawiciele  sektora  publicznego,  społecznego 
i gospodarczego.



237Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”

Forma prawna
Stowarzyszenie
 
Adres siedziby
ul. Mickiewicza 1a
18-200 Wysokie Mazowieckie 
Telefon: +48 86 275 74 52
Fax: +48 86 275 74 52
Adres e-mail: krainabobra@wp.pl
Strona www: www krainabobra.eu

Osoba do kontaktu
Katarzyna Śniecińska, Kierownik biura

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podlaskie, gminy: Miasto Brańsk, Gmina 
Brańsk, Rudka, Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, 
Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Wysokie 
Mazowieckie.
Liczba ludności objęta LSR: 53 660
Powierzchnia objęta LSR: 1 328,00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Stworzenie warunków powstawania miejsc 
pracy poprzez wykorzystanie zasobów z obszaru Stowarzyszenia.
Cele szczegółowe:

Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców nt. możliwości realizacji zawodowej na obszarze LGD1. 
Rozwój działalności pozarolniczej2. 

Cel ogólny: Rozwój funkcji turystycznej poprzez poprawę wizerunku obszaru oraz efektywne wykorzystanie 
posiadanych zasobów.
Cele szczegółowe:

Podniesienie świadomości mieszkańców nt. szans rozwoju turystyki na obszarze LGD1. 
Poprawa ilości i jakości infrastruktury turystycznej oraz promocja posiadanych walorów obszaru LGD2. 

Cel ogólny: Ożywienie życia kulturalnego i sportowego obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

Aktywizacja mieszkańców poprzez inicjatywy społeczne1. 
Zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej społeczności lokalnej2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, wsparcie nowych technologii, rozwój 
przedsiębiorczości.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: organizacje  pozarządowe,  rolnicy,  przedsiębiorcy,  dzieci, 
młodzież, turyści.

Zdjęcie 241. Archiwum LGD „Kraina Bobra”.



238 Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Grodzieńska 1 
16-100 Sokółka
Telefon: +48857115050 
Fax: +48857115050 
Adres e-mail: biuro@szlaktatarski.org 
Strona www: www.szlaktatarski.org

Osoby do kontaktu
Piotr Bujwicki, Prezes - tel. +48 664732053, vice2@
sokolka.pl
Agnieszka Szczygielska, Skarbnik - tel. +48 600511841

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podlaskie, gminy: Sokółka, Szudziałowo, 
Krynki, Kuźnica, Sidra.
Liczba ludności objęta LSR: 41 793 
Powierzchnia objęta LSR: 1 087.86 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Aktywizacja zawodowa i społeczna 
mieszkańców obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

1. Promocja przedsiębiorczości,
2.  Rozwój kapitału społecznego.

Cele ogólne: Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

1. Rozwój oferty turystycznej,
2. Rozwój infrastruktury turystycznej.

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści. 
Projekty współpracy
Międzyregionalne:  Propozycja  zakresu  -  rozwój  obszarów  wiejskich,  zdobywanie  nowej  wiedzy,  umiejętności, 
doświadczeń  przez  wzajemne  kontakty  i  innymi  LGD,  w  tym  krajowe  wyjazdy  studyjne,  wykorzystanie  położenia 
przygranicznego do rozwoju współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej i transgranicznej.

Zdjęcie 242. Meczet w Bohonikach. Fot. Archiwum LGD „Szlak 
Tatarski”.



239Lokalna Grupa Działania „Sejneńszczyzna”40

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Józefa Piłsudskiego 2/6 
16-500 Sejny 
Telefon: +48 87 735 13 89 
Fax: +48 87 735 13 95 
Adres e-mail: biuro@lgd-sejnenszczyzna.pl 
Strona www: www.lgd-sejnenszczyzna.pl

Osoby do kontaktu
Grzegorz Łucznik, Prezes - tel. +48 604 920 602, 
g.lucznik@lgd-sejnenszczyzna.pl
Cewkowicz Agnieszka, Pracownik biurowy - tel. +48 504 
052 636, biuro@lgd-sejnenszczyzna.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podlaskie, gminy: Giby, Krasnopol, Puńsk, 
Sejny.
Liczba ludności objęta LSR: 15 597 
Powierzchnia objęta LSR: 851.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Poprawa jakości życia przy jednoczesnym 
wykorzystaniu walorów przyrodniczych, kulturowych 
regionu.
Cele szczegółowe:

Wsparcie  różnicowania  działalności  gospodarczej 1. 
i tworzenia pozarolniczych źródeł dochodu
Wzrost  atrakcyjności  rekreacyjnej  i  turystycznej 2. 
terenu
Odnowa wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego3. 
Ochrona  środowiska  przez  wprowadzanie 4. 
innowacyjnych  rozwiązań  technologicznych 
i organizacyjnych

Cel ogólny: Aktywizacja społeczności lokalnych, 
wzmocnienie kapitału ludzkiego.
Cele szczegółowe:

Wspieranie i promowanie wiedzy i aktywności lokalnej1. 
Promocja obszaru i wdrażanie projektów współpracy2. 
Poprawa zarządzania Lokalną Grupą Działania3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

40 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.

Zdjęcie 243. Sękacz tradycyjny podlaski wypiek. Fot. Archiwum 
LGD „Sejneńszczyzna”.

Zdjęcie 244. Mrowisko – tradycyjny podlaski wypiek. Fot. 
Archiwum LGD „Sejneńszczyzna”.



240 Stowarzyszenie Północno – Wschodnia Lokalna Grupa Działania 
„Szelment”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby
ul. Suwalska 21 
16-411 Szypliszki 
Telefon: + 48 87 565 90 46 
Fax: +48 87 565 90 49 
Adres e-mail: biurolgd@lgdszelment.pl 
Strona www: www.lgdszelment.pl

Osoby do kontaktu
Ewa Kleszczewska, Prezes - tel. +48 87 565 90 43, ekleszczewska@wp.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podlaskie, gminy: Jeleniewo, Rutka-Tartak, Szypliszki, Wiżajny.
Liczba ludności objęta LSR: 12 292 
Powierzchnia objęta LSR: 503.30 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Zróżnicowanie gospodarki obszaru  w oparciu o bogaty potencjał 
przyrodniczy, kulturowy i historyczny. 
Cele szczegółowe:

Zwiększenie na obszarze LSR liczby podmiotów gospodarczych działających 1. 
w sferze pozarolniczej, w tym w turystyce.
Zwiększenie  liczby  działań  podejmowanych  na  obszarze  LSR  na  rzecz 2. 
zachowania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego
Poprawa stanu infrastruktury turystycznej3. 

Cel ogólny: Poprawa samoorganizacji społecznej i zwiększenie zaangażowania 
mieszkańców w rozwój regionu. 
Cele szczegółowe:

Zwiększenie  liczby  osób  uczestniczących  w  wydarzeniach  kulturalnych 1. 
i społecznych na obszarze LSR
Poprawa estetyki i standardu obiektów infrastruktury lokalnej wsi na obszarze 2. 
LSR.
Rozszerzenie  oferty  kulturalno-edukacyjnej  dla  dzieci,  młodzieży 3. 
i dorosłych

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: 
agroturystyka i turystyka wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulinarnego, wykorzystanie 
zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Proponowana tematyka projektów współpracy: promowanie zasobów turystycznych regionu   poprzez waloryzację 
produktów lokalnych i tradycji oraz promocję gospodarstw agroturystycznych i przedsiębiorczości lokalnej.  

Nasz region to przede wszystkim bogactwo nieskażonej przyrody, czystych jezior, rzek, lasów i powietrza, 
przepięknych pejzaży, niezmąconej ciszy tak bardzo dziś poszukiwanej - to wspaniałe miejsce do wypoczynku na łonie 
natury.

Zdjęcie 245. Archiwum LGD 
„Szelment”.

Zdjęcie 246. Archiwum LGD 
„Szelment”.

Zdjęcie 247. Archiwum LGD 
„Szelement”.



241Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna” 41

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
Ul. Świerkowa 60 
16-400 Suwałki 
Telefon: +48 87 565 92 67 
Fax: +48 87 565 92 67 
Adres e-mail: lgdns@op.pl, jarekrzany@o2.pl 
Strona www: www.lgd.suwalszczyzna.com.pl

Osoby do kontaktu
Jarosław Rżany, Prezes zarządu - tel. +48 508 091 286, jarekrzany@o2.pl
Elżbieta Jaśkiewicz, Pracownik biura LGD - tel. +48 791 357 669, lgdns@op.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podlaskie, gminy: Bakałarzewo, Filipów, Przerośl, Raczki, Suwałki
Liczba ludności objęta LSR: 23 166 
Powierzchnia objęta LSR: 804.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Suwalszczyzny.
Cele szczegółowe:

Rozwój usług turystycznych przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i kulturowych1. 
Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i około turystycznej2. 
Promocja walorów turystycznych Suwalszczyzny 3. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców.
Cele szczegółowe:

Wzrost dochodów mieszkańców terenów wiejskich w tym wynikających z działalności pozarolniczej1. 
Poprawa dostępności mieszkańców do nowoczesnych form edukacji formalnej oraz nieformalnej2. 
Poprawa stanu infrastruktury społecznej3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, rozwój przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną działalność 
gospodarczą, osoby niepełnosprawne, producenci produktów regionalnych i tradycyjnych, organizacje pozarządowe.

41 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



242 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Wojska Polskiego 51 
16-300 Augustów 
Telefon: +48876433056 
Fax: +48876432903 
Adres e-mail: lgd@lgd-rospuda.pl, lgd2@lgd-rospuda.pl 
Strona www: www.lgd-rospuda.pl

Osoby do kontaktu
Elżbieta Pszczoła, Prezes Zarządu - tel. +48 87 643 30 56, 
lgd@lgd-rospuda.pl
Marzena Harasimik, Kierownik Biura - tel. +48 87 643 30 
56, lgd2@lgd-rospuda.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podlaskie, gminy: Augustów, Nowinka, 
Płaska.
Liczba ludności objęta LSR: 12 135 
Powierzchnia objęta LSR: 843.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Podniesienie jakości życia mieszkańców 
poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz 
dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru.
Cele szczegółowe:

Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru1. 
Promocja  walorów  przyrodniczych,  dziedzictwa 2. 
kulinarnego, rzemiosła i rękodzieła lokalnego oraz 
produktów ekologicznych

Cel ogólny: Podniesienie jakości życia mieszkańców 
poprzez podwyższenie kwalifikacji i umiejętności 
oraz poprawę warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz aktywizacji społecznej obszaru.
Cele szczegółowe:

Poprawa jakości otoczenia i infrastruktury lokalnej 1. 
wsi
Budowa społeczeństwa obywatelskiego na obszarze 2. 
LSR
Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Projekty współpracy
Propozycja projektu międzynarodowego: Zakres – agroturystyka,  kuchnia  regionalna,  aktywizacja  społeczności 
lokalnej.  Partnerzy – LGD z krajów takich jak Francja, Włochy lub Hiszpania.

Zdjęcie 248. Archiwum LGD „Kanał Augustowski i Rospuda”.



243Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” 

Forma prawna
Fundacja
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Krótka 15 
18-516 Mały Płock 
Telefon: +48 86 279 19 10 
Fax: +48 86 279 19 10 
Adres e-mail: fundacja@kraina1 nazwa.pl 
Strona www: www krainamlekiemplynaca-leader.pl

Osoby do kontaktu: 
Elżbieta Parzych, Prezes - tel. +48 784 961 974
Maria Misierewicz, Sekretarz - tel. +48 606 402 621, misierewicz@interia.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podlaskie, gminy: Grabowo, Zbójna, Mały Płock, Turośl, Stawiski, Nowogród, Kolno.
Liczba ludności objęta LSR: 37952 
Powierzchnia objęta LSR: 951.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
       Cel ogólny: Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LGD w oparciu o lokalne zasoby.
  Cele szczegółowe: 

Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności wsi1. 
Promocja i rozwój przedsiębiorczości2. 
Rozwój oferty turystycznej obszaru3. 

Cel ogólny:  Rozwój kapitału społecznego.
Cele szczegółowe:

Aktywizacja społeczności lokalnej.1. 
Wzrost kompetencji mieszkańców2. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia na wsi.
Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej1. 
Rewitalizacja wsi2. 
Poprawa dostępności infrastruktury kulturalnej3. 
Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.



244 Stowarzyszenie Królewski Gościniec Podlasia

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat 
II)

Adres siedziby 
ul. Białostocka 23 
16-002 Dobrzyniewo Duże 
Telefon: +48 85 719 78 11 
Fax: +48 85 719 78 11 
Adres e-mail: krolewskigosciniecpodlasia@wp.pl, andrzejzdanowicz@wp.pl 
Strona www: www.krolewskigosciniecpodlasia.pl

Osoby do kontaktu
Andrzej Zdanowicz, Wiceprezes /kierownik biura - tel. +48 660 374 995, andrzejzdanowicz@wp.pl
Dorota  Karpowicz,  Księgowa  –  pracownik  biura  -  tel.  +48  508  289  164,  dorotakarpowicz12@o2.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podlaskie, gminy: Dobrzyniewo Duże, Jasionówka, Knyszyn, Krypno
Liczba ludności objęta LSR: 20 136
Powierzchnia objęta LSR: 499.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Tworzenie warunków do rozwoju małej przedsiębiorczości.
Cele szczegółowe: 

Rozwój bazy noclegowej oraz usług turystycznych1. 
Rozwój usług na rzecz mieszkańców2. 

Cel ogólny: Wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz integracji lokalnej.
Cele szczególne:

Organizacja imprez lokalnych.1. 
Rozwój zainteresowań mieszkańców.2. 
Rozwój infrastruktury sprzyjającej integracji mieszkańców.3. 
Tworzenie lokalnych warunków do uprawiania sportu i rekreacji.4. 
Rozwój  lokalnej  infrastruktury  turystycznej  oraz  promocja  i  ochrona  lokalnych  zasobów  przyrodniczych 5. 
i kulturowych.

Cel ogólny: Ochrona i promocja dziedzictwa historycznego, kultywowanie tradycji. 
Cele szczegółowe:

Zachowanie tradycyjnych zawodów.1. 
Zachowanie regionalnych obyczajów i tradycji lokalnych.2. 
Identyfikacja i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.



245Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby
ul. Legionowa 9, lok. 3 
18-300 Zambrów,  
Tel./Fax: +48 86 271 15 74 
Adres e-mail: zarzad.lgd@bramanabagna.pl, biuro.lgd@bramanabagna.pl 
Strona www: lgd.bramanabagna.pl

Osoby do kontaktu
Tomasz Liniewicz, Prezes Zarządu - tel.  +48 885 509 575, zarzad.lgd@bramanabagna.pl
Iwona Wiernicka, Kierownik biura LGD - tel. +48 857 140 028 w.32, biuro.lgd@bramanabagna.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podlaskie, gminy: Zawady, Rutki, Kołaki Kościelne, Zambrów, Szumowo.
Liczba ludności objęta LSR: 25 351 
Powierzchnia objęta LSR: 827.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Rewitalizacja i budowa przestrzeni publicznej.
Cele szczegółowe:

Odnowa wsi1. 
Rozwój i podnoszenie  jakości infrastruktury sportowej i rekreacyjnej2. 
Promocja aktywnego wypoczynku i rozwój kultury fizycznej3. 

Cel ogólny: Budowa systemu komunikacji społecznej.
Cele szczegółowe:

Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla rozwoju kapitału ludzkiego1. 
Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla sprawnego zarządzania LGD2. 
Działania na rzecz wzrostu spójności przestrzennej LGD3. 

Cel ogólny: Rozwój potencjału gospodarczego LGD.
Cele szczegółowe:

Stworzenie systemu wyłaniania i wsparcia projektów1. 
Obszar LGD regionem turystycznym2. 
Poszukiwanie nisz rynkowych dla mniejszych gospodarstw rolnych LGD3. 
Rozwój usług4. 

Cel ogólny: Aktywizacja i integracja  społeczności LGD dla działań prorozwojowych.
Cele szczegółowe:

Promocja idei LGD w społecznościach lokalnych1. 
Aktywizacja i rekreacja2. 
Aktywizacja zawodowa społeczności LGD3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii, 
rozwój 
Przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą.



246 Fundacja Biebrzańska

Forma prawna
Fundacja
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat 
II)

Adres siedziby
Plac Kościuszki 21
16-150 Suchowola 
Telefon: +48 85 712 83 07
Fax: +48 85 712 83 07
Adres e-mail: sekretariat@biebrza-leader.pl
Strona www: www.biebrza-leader.pl
 
Osoba do kontaktu: 
Anna Osakowicz, Referent - tel. +48 85 712 83 07, sekretariat@biebrza-leader.pl
 
Zasięg terytorialny LGD
Województwo podlaskie, gminy: Bargłów Kościelny, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, 
Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.
Liczba ludności objęta LSR: 79507
Powierzchnia objęta LSR: 2746.46 km2
 
Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Wysoka jakość życia mieszkańców wsi.
Cele szczegółowe:

Poprawa dostępności do rozwiniętej infrastruktury pełniącej funkcje publiczne, 1. 
społeczno–kulturalne, rekreacyjne i sportowe
Wysoka  samoorganizacja  i  aktywność 2. 
mieszkańców
Zachowane  dziedzictwo  przyrodnicze  i  kulturowe 3. 
wsi

Cel ogólny: Zróżnicowana działalność gospodarcza 
i wzrost rynku pracy poza rolnictwem.
Cele szczegółowe:

Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu1. 
Wzrost  przedsiębiorczości  i  zróżnicowania  rynku 2. 
pracy poza sektorem turystycznym

 
Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  i  promocja  dziedzictwa  kulturowego 
i  przyrodniczego,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej.
 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
rolnicy  i  leśnicy,  prowadzący  własną  działalność  gospodarczą,  organizacje  pozarządowe,  osoby  prawne  i  jednostki 
organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów.
Projekty współpracy
Międzynarodowy: Temat - „Przyjedź,  Poznaj,  Pokochaj...”.  Partnerzy -  Fundacja  Biebrzańska,  Lokalna  Grupa 
Działania  Kalvari  (Litwa),  Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury,  Partnerskie  Stowarzyszenie  Rozwoju 
Wsi na Dzukiji (Litwa). Cele - wzajemna promocja i prezentacja dorobku kulturowego, przyrodniczego i historycznego 
obszaru działania partnerów. Przedsięwzięcia - promowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wsi, organizacja 
wspólnych  przedsięwzięć,  kampania  reklamowa w  prasie, wydawnictwa wielojęzyczne  promujące walory  kulturowe 
i przyrodnicze obszarów objętych projektem, stworzenie wspólnego portalu internetowego (w języku polskim, litewskim 
i angielskim), który będzie pokazywał i promował wszystko to, co jest warte poznania na terenie gmin nadbiebrzańskich 
i litewskich terenach skupionych wokół Kalvari i Dzukiji.

Zdjęcie 249. Łoś w Biebrzańskim 
Parku Narodowym. Archiwum 
LGD „Fundacja Bierzańska”.

Zdjęcie 250. Pisanki wykonane przez Ewę Muchę. Archiwum LGD 
„Fundacja Bierzańska”.



247Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Lipowa 4 
18-106 Turośń Kościelna
Telefon: +48 85 650 51 04 
Fax:+48 85 650 51 04 
Adres e-mail: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl 
Strona www: www.stowarzyszenienarew.org.pl

Osoby do kontaktu
Andrzej Jurczak, Prezes - tel. +48 85 650 51 04, biuro@
stowarzyszenienarew.org.pl
Monika Dzielnik, Koordynator - tel. +48 85 650 51 04, 
biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo podlaskie, gminy: Choroszcz, Suraż, 
Kobylin-Borzymy, Łapy, Sokoły, Turośń Kościelna, 
Tykocin, Poświętne, Wyszki
Liczba ludności objęta LSR: 69 066 
Powierzchnia objęta LSR: 1 301.50 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Podniesienie standardu życia mieszkańców 
LGD N.A.R.E.W. 
Cel szczegółowy:

Zaspokojenie  potrzeb  społecznych  i  kulturalnych 1. 
mieszkańców LGD N.A.R.E.W. 

Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców do podejmowania 
przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów LSR.
Cele szczegółowe:

Zapewnienie mieszkańcom  LGD  łatwego  dostępu 1. 
do szkoleń  i kursów
Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej 2. 
LGD N.A.R.E.W.
Rozwój  turystyki  i  agroturystyki  na  obszarach 3. 
wiejskich

Cel ogólny: Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej.
Cele szczegółowe:

Podejmowanie/ rozwijanie przez rolników i ich domowników dodatkowej działalności nierolniczej lub związanej 1. 
z rolnictwem
Tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu 2. 

Cel ogólny:  Rozwój mikroprzedsiębiorczości na terenie LGD N.A.R.E.W.
Cel szczegółowy:

Wzrost konkurencyjności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD 1. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Zdjęcie 251. Wieża widokowa w Waniewie nad rzeką Narew. Fot. 
Archiwum LGD „N.A.R.E.W.”

Zdjęcie 252. Narwiański Triathlon Bagienny. Fot. Archiwum LGD 
„N.A.R.E.W.”



248 Stowarzyszenie „Sąsiedzi”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Szosa Zambrowska 1/27 
18-400 Łomża 
Telefon: +48 86 47 35 335 
Fax: +48 86 47 35 335 
Adres e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com 
Strona www: www.lgd-sasiedzi.pl 
  
Osoba do kontaktu
Natalia Nadolna, Kierownik Biura LGD - tel. +48 86 47 35 
335, n nadolna@gmail.com
 
Zasięg terytorialny LGD
Województwo podlaskie, gminy:  Jedwabne,  Łomża, 
Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna.
Liczba ludności objęta LSR: 42 834
Powierzchnia objęta LSR: 1 067.54 km2

 
  
Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru 
LGD. 
Cele szczegółowe:

Wzrost integracji społecznej na obszarze LGD1. 
Wzrost kompetencji mieszkańców LGD2. 
Wzrost  aktywności  gospodarczej  mieszkańców 3. 
LGD

Cel ogólny: Wzrost atrakcyjności obszaru LGD jako 
miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku.
Cele szczegółowe:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój 1. 
oferty publicznej
Poprawa życia mieszkańców LGD poprzez rozwój 2. 
i poprawę infrastruktury

  
Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  i  zachowanie  dziedzictwa  kulturowego, 
wsparcie  nowych  technologii,  rozwój  przedsiębiorczości, 
poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego,  promocję  obszaru,  rozwój  kapitału  społecznego 
poprzez  aktywizację  i  rozwój  mieszkańców  w  wymiarze 
osobistym,  społecznym  oraz  gospodarczym,  estetyzacja 
przestrzeni wiejskiej.
  
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
przedsiębiorcy, rolnicy i ich domownicy, jednostki samorządu 
terytorialnego,  organizacje  samorządu  zawodowego 
i  gospodarczego,  organizacje  pozarządowe,  mieszkańcy 
obszaru LGD, instytucje edukacyjne, związki wyznaniowe, 
organizacje samorządu zawodowego i gospodarczego.

Zdjęcie 253. Muzeum Przyrody w Drozdowie. Archiwum LGD 
„Sąsiedzi”.

Zdjęcie 254. Archiwum LGD „Sąsiedzi”.

Zdjęcie 255. Archiwum LGD „Sąsiedzi”.
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Województwo
pomorskie



250 Lokalna Grupa Działania WRZECIONO

Forma prawna
Fundacja
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Dworcowa 29 pok.15 
77-200 Miastko 
Telefon: +48 59 821 12 21 
Fax: +48 59 821 12 21 
Adres e-mail: biuro@lgdwrzeciono.pl 
Strona www: www.lgdwrzeciono.pl

Osoby do kontaktu
Andrzej Grzybowski, Prezes Zarządu - tel. +48 507276899, 
agrzybowski@dolinaslupi.pl
Kinga Szlendakowska, Kierownik Biura - tel. +48 
606259684, szlendakowscy1@o2.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo pomorskie, gminy: Miastko, Trzebielno.
Liczba ludności objęta LSR: 23 856 
Powierzchnia objęta LSR: 692.40 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Rozwój kapitału ludzkiego i zasobów 
społecznych.
Cele szczegółowe: 

Wykorzystać  dużą  liczbę  tradycji  kojarzonych 1. 
z kulturą kaszubską i mniejszościami narodowymi 
dla  rozwoju  całego  obszaru  objętego  działaniem 
LGD
Działać na  rzecz wzrostu  świadomości kulturowej 2. 
społeczeństwa
Tworzyć  nowe  produkty  turystyczne  oparte  na 3. 
tradycji i kulturze obszaru objętego partnerstwem

Cel ogólny: Rozwój zasobów kulturowych 
i historycznych.
Cele szczegółowe: 

Tworzyć  warunki  zwiększające  dostępność  do 1. 
różnych form edukacji pozaszkolnej w oparciu o istniejącą bazę oświatową
Stworzyć warunki do rozwoju alternatywnych form zarobkowania i aktywności mieszkańców z wykorzystaniem 2. 
zasobów kulturowych i historycznych

Cel ogólny: Rozwój zasobów i walorów przyrodniczych.
Cele szczegółowe: 

Pojąć  działania w  kierunku włączenia  korzystnych  zasobów przyrodniczych  do  sieci  produktów  i  obszarów 1. 
turystycznych
Stworzyć warunki do wzrostu inwestycji turystyczno-rekreacyjnych w obszarach przyjeziornych i leśnych2. 

Cel ogólny 4: Rozwój gospodarczy
Cele szczegółowe: 

Podjąć działania na rzecz stworzenia sprawnego systemu wspierania lokalnej przedsiębiorczości1. 
Stworzyć warunki do gospodarczego wykorzystania zasobów przyrodniczych i ukształtowania terenu2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Aktywizujemy mieszkańców, promujemy obszar oraz wspomagamy jego rozwój gospodarczy i turystyczny

Zdjęcie 256. Archiwum LGD „Wieczno”.

Zdjęcie 257. Archiwum LGD Wieczno.



251Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Wybickiego 27 
83-424 Lipusz 
Telefon: +48 58 680 05 70 
Fax: +48 58 680 05 70 
Adres e-mail: biuro@lgdstolem.pl 
Strona www: www.lgdstolem.pl

Osoba do kontaktu
Mariola Lamkiewicz-Czechowska, Prezes - tel. +48 
505307416, m.lamkiewicz@koscierzyna.pl
Robert Ebertowski, Dyrektor Biura - tel. +48 503124612, 
biuro@lgdstolem.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo pomorskie, gminy: Kościerzyna, Nowa 
Karczma, Karsin, Dziemiany, Lipusz
Liczba ludności objęta LSR: 33 333 
Powierzchnia objęta LSR: 827.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu
Cele szczegółowe:

1. Wspieranie rozwoju zrównoważonej turystyki  ziemi kościerskiej
2.Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze ziemi kościerskiej 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców
Cele szczegółowe:

1. Podniesienie poziomu życia  kulturalnego i społecznego  mieszkańców ziemi kościerskiej 
2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla  mieszkańców ziemi kościerskiej 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: zgodnie z Rozporządzeniami dla danego działania.

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - „W kaszubskich i Kociewskich progach – katalog turystyki wiejskiej”. Partnerzy -   LGD 
STK, LGD Stolem, LGD Chata Kociewia, LGD Wstęga Kociewia. Przedsięwzięcia –  zebranie  informacji  na  temat 
miejsc noclegowych na obszarach partnerskich LGD oraz umieszczenie ich w zwartej publikacji wraz ze wskazaniem 
miejsc wartych zwiedzenia. Czas realizacji - luty – sierpień 2012.

LGD Stolem – olbrzymia Siła Kaszub – obszar bogaty w piękne jeziora i lasy oraz tradycję kaszubską.

Zdjęcie 258. Widok na Jezioro Wyrówno. Archwum LGD „Stolem”.



252 Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Kościuszki 12 
83-300 Kartuzy 
Telefon: +48 58 685 32 30 
Fax: +48 58 685 32 30 
Adres e-mail: stk@kaszuby.com.pl 
Strona www: www.kaszubylgd.pl

Osoba do kontaktu
Aleksandra Moll, Dyrektor biura LGD - tel. +48 58 685 32 
30, stk@kaszuby.com.pl
Zasięg terytorialny LGD
Województwo pomorskie, gminy: Chmielno, Kartuzy, 
Przodkowo, Przywidz, Sierakowice, Somonino, Stężyca, 
Sulęczyno, Żukowo.
Liczba ludności objęta LSR: 115 131 
Powierzchnia objęta LSR: 1250.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Poprawa jakości życia. 
Cel szczegółowy:

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu 1. 
dla mieszkańców obszaru LSR 

Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców, budowa i wzmocnienie kapitału społecznego. 
Cele szczegółowe:

Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców obszaru Szwajcarii Kaszubskiej 1. 
Wspieranie  rozwoju  społeczeństwa  obywatelskiego  oraz  wzmacnianie  roli  mieszkańców  w  wyznaczaniu 2. 
kierunków rozwoju obszaru LSR

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz jego wykorzystanie dla zrównoważonego 
rozwoju regionu. 
Cele szczegółowe:

Promocja i informacja o walorach i ofercie podmiotów z obszaru LSR1. 
Zagospodarowanie,  ochrona  i  wykorzystanie  zasobów  naturalnych  i  historycznych  dla  rozwoju  turystyki 2. 
i rekreacji 
Zachowanie i kreowanie kultury kaszubskiej3. 

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.
Cele szczegółowe:

Różnicowanie  dochodów  na  terenach  wiejskich  w  oparciu  o  lokalny  potencjał  społeczno  –  gospodarczy 1. 
i posiadane zasoby

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja 
produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: organizacje pozarządowe, samorządy gminne oraz jednostki im 
podległe, mieszkańcy obszaru LGD, przedsiębiorcy działający w branży usług turystycznych i okołoturystycznych, osoby 
prowadzące agroturystykę, kościoły i związki wyznaniowe, rolnicy. 
Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - „W kaszubskich i Kociewskich progach – katalog turystyki wiejskiej”. Partnerzy -   LGD STK 
(koordynator), LGD STOLEM, LGD CHATA KOCIEWIA, LGD WSTĘGA KOCIEWIA. Przedsięwzięcia – zebranie 
informacji na temat miejsc noclegowych na obszarach partnerskich LGD oraz umieszczenie ich w zwartej publikacji wraz 
ze wskazaniem miejsc wartych zwiedzenia. Czas realizacji - luty – sierpień 2012
Propozycje projektów współpracy (międzyregionalna): Zakres - promocja  produktów  tradycyjnych,  promocja 
walorów turystycznych i kulturowych na targach zagranicznych, aktywne formy spędzania wolnego czasu (np. Nordic 
Walking, turystyka rowerowa) – tworzenie i promocja.

Szwajcaria Kaszubska - bogata kulturowo i przyjazna turystom

Zdjęcie 259. Archiwum LGD „Turystyczne Kaszuby”.



253Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Wojska Polskiego 30 
83-000 Pruszcz Gdański 
Adres do korespondencji
Lędowo, ul. Szkolna 5
83-021 Wiślina 
Telefon: +48 58 306 33 55, +48 666 350 070
Fax: +48 58 306 33 55 
Adres e-mail: info@trzykrajobrazy.pl 
Strona www: www.trzykrajobrazy.pl

Osoby do kontaktu
Emilia Grzyb, Prezes - tel.+48 666 340 070, emilia.grzyb@trzykrajobrazy.pl
Łukasz Żarna,  Kierownik biura LGD - tel. +48 666 350 070, lukasz.zarna@trzykrajobrazy.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo pomorskie, gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie
Liczba ludności objęta LSR: 56 700
Powierzchnia objęta LSR: 648,00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego.
Cele szczegółowe:

Integracja mieszkańców poprzez wzbogacenie programów działania świetlic wiejskich1. 
Wzrost liczby projektów służących dobru wspólnemu realizowanych w formie partnerstwa (w tym organizacja 2. 
imprez oraz budowa, poprawa stanu technicznego i wyposażenia obiektów publicznych)
Wzrost inicjatyw lokalnych służących dobru wspólnemu3. 

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.
Cele szczegółowe:

Zachowanie cennych elementów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru1. 
Renowacja zabytków i innych obiektów kultury materialnej regionu2. 
Promocja atrakcji kulturowo-przyrodniczych obszaru3. 
Zwiększenie udziału mieszkańców w aktywnej turystyce i rekreacji4. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia.
Cele szczegółowe:

Upowszechnienie wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych lub nowoczesnych ekologicznych 1. 
rozwiązań w zakresie energii odnawialnej
Zwiększenie bezpieczeństwa i warunków komunikacji dla pieszych i rowerów2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  rozwój  kapitału  społecznego, 
promocja  produktu  lokalnego,  zachowanie  dziedzictwa  kulturowego  i  przyrodniczego,  rozwój  branży  turystycznej, 
poprawa bezpieczeństwa,  poprawa komunikacji, poprawa dostępu do nowoczesnych technologii, zwiększenie integracji 
i aktywizacji mieszkańców

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, twórcy ludowi, koła 
gospodyń wiejskich, zespoły artystyczne, grupy nieformalne, rolnicy, przedsiębiorcy, kościoły  i związki wyznaniowe, 
osoby fizyczne.

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł -  „Pomorski Park Wodniacki”. Partnerzy - Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, Lokalna 
Grupa Działania „Kaszubska Droga”. Czas realizacji – 2010r. – 2012r.



254 Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
Wejherowska 3 
84-110 Krokowa
Telefon: +48 58 673 20 57 
Fax: +48 58 673 20 57 
Adres e-mail: biuro@bursztynowypasaz.pl 
Strona www: www.bursztynowypasaz.pl

Osoba do kontaktu 
Michał Słowik -  tel. +48 58 670 66 14, Michal.slowik@
gniewino.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo pomorskie, gminy: Choczewo, Gniewino, 
Krokowa, Miasto Łeba, Nowa Wieś Lęborska, Wicko
Liczba ludności objęta LSR: 44 439 
Powierzchnia objęta LSR: 1 072.98 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Podniesienie jakości życia opartej na 
wykorzystaniu lokalnych walorów kulturowych, 
przyrodniczych i historycznych.
Cel szczegółowy:

Zachowanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego, przyrodniczych, historycznego i ich promocja1. 
Rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej oraz promocja walorów turystycznych obszaru2. 

Cel ogólny: Wzrost aktywności społeczno – gospodarczej mieszkańców obszaru.
Cele szczegółowe:

Wzrost aktywności społecznej mieszkańców 3. 
Wsparcie przedsiębiorczości w tym działalności pozarolniczej4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 260. Kaszubskie Oko – wieża widokowa w okolicy Jeziora 
Żarnowieckiego w gminie Gniewino. Fot. P. Młodkowski.



255Partnerstwo Dorzecze Słupi

Forma prawna 
Fundacja

Adres siedziby
ul. Zjednoczenia 16A 
76-248 Dębnica Kaszubska
woj.  pomorskie 
Adres do korespondencji
Krzynia 16
76-248 Dębnica Kaszubska 
woj. pomorskie 
Telefon: +48 59 81 32 200
Fax: +48 59 81 32 200
Adres e-mail: biuro@pds.org.pl 
Strona www: www.pds.org.pl 

Osoby do kontaktu 
Inga Kawałek, Dyrektor Biura - tel. +48 59 81 32 200; i.
kawalek@pds.org.pl
Zasięg terytorialny LGD 
Województwo pomorskie, gminy: Borzytuchom, Cewice, 
Damnica, Bytów, Czarna Dąbrówka, Dębnica Kaszubska, 
Główczyce, Kępice, Kobylnica, Kołczygłowy, Parchowo, 
Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Studzienice, Tuchomie, 
Ustka 
Województwo zachodniopomorskie, gminy: Postomino, Sławno 
Liczba ludności objęta LSR: 145 996 
Powierzchnia objęta LSR: 4184.13 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Przyspieszenie rozwoju gospodarczego przez wykorzystanie zasobów lokalnych.   
Cele szczegółowe:

Rozwój infrastruktury i usług turystyki wiejskiej i aktywnej1. 
Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjału przyrodniczo-kulturowego i wykreowanie marki lokalnej 2. 

Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia. 
Cele szczegółowe:

Aktywizacja zawodowa, społeczna i gospodarcza mieszkańców1. 
Rozwój partnerskiej współpracy 2. 
Poprawa stanu infrastruktury społecznej i wizerunku wsi3. 

 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: rozwój produktów turystycznych 
w oparciu o zasoby wodne obszaru: jeziora, rzeki, morze (rozwój szlaków kajakowych, infrastruktura rekreacyjna wokół 
jezior, rozwój bazy noclegowej, gastronomicznej, usług turystycznych, itp.), dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, takie 
jak: architektura, tradycje i obyczaje, obszary Natura 2000 (rozwój szlaków rowerowych, ścieżek dydaktycznych, rozwój 
wiosek tematycznych, organizacja imprez kulturalnych, itp.), rozwój produktów lokalnych i marki lokalnej (organizacja 
konkursu certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza, promocja i upowszechnianie kuchni regionalnej, promocja 
markowych  produktów  lokalnych),  wspieranie  aktywności  mieszkańców:  zawodowej,  gospodarczej  i  społecznej 
(animacja, edukacja i integracja społeczności wiejskiej, wspieranie działalności gospodarczej i pozarolniczej mieszkańców, 
budowanie i promocja idei partnerstwa).
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: liderzy lokalni, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne 
mieszkańców, podmioty sektora publicznego.
Projekty współpracy
Międzyregionalny:  Tytuł -  „Pomorski  Park Wodniacki”. Partnerzy -  Fundacja  Partnerstwo Dorzecze  Słupi,  LGD 
„Trzy Krajobrazy”  oraz  LGD  „Kaszubska Droga”. Cele - zrównoważony  rozwój  obszarów wiejskich  objętych  LSR 
uczestniczących w projekcie LGD, dzięki propagowaniu turystyki wodnej, stworzeniu i promocji atrakcyjnych produktów 
turystyki  kwalifikowanej,  poszerzeniu  możliwości  edukacyjnych  w  zakresie  turystyki  wodnej  i  ekologii,  ochronie 
przyrody, zwiększenie bezpieczeństwa na wodzie, wykorzystaniu i promocji zasobów lokalnych obszaru LSR partnerów 
oraz rozwojowi infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej i edukacyjnej. Przedsięwzięcia - utworzenie trzech punktów 
wyposażonych w infrastrukturę turystyczną, zapewniających turystom dobre warunki do wypooczynku.

Zdjęcie 262. Archiwum LGD. Fot. D. Paciorek.
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Forma prawna:
Fundacja
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby: 
ul. Ogrodowa 26 
77-310 Debrzno 
woj. pomorskie
Telefon: +48 59 833 59 30 
Fax: +48 59 833 59 31 
Adres e-mail: biuro@lgdnp.org.pl 
Strona www: www.lgdnp.org.pl

Osoby do kontaktu: 
Zdzisława Hołubowska, Prezes Zarządu, tel. + 48 502 043 662
Katarzyna Jankowska, Kierownik biura, tel. +48 59 833 59 30, kierownik@lgdnp.org.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo pomorskie, gminy: Czarne, Człuchów, Debrzno, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica
Województwo wielkopolskie, gminy: Jastrowie, Lipka, Okonek, Zakrzewo
Województwo kujawsko-pomorskie, gminy: Kamień Krajeński
Liczba ludności objęta LSR: 81 176 
Powierzchnia objęta LSR: 2 758.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Poprawa jakości życia na wsi w tym warunków zatrudniania.
Cele szczegółowe:

Zwiększenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców, rozwój przedsiębiorczości1. 
Poprawa oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców (kulturalnej i sportowej)2. 
Rozwój turystyki, w tym bazy turystycznej3. 

Cel ogólny: Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych.
Cele szczegółowe:

Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego1. 
Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego2. 
Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i leśno-spożywczego3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  rozwój przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące lub chcące rozpocząć 
działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, 
rolnicy. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne: Tytuł - „Oznakowanie turystyczne dorzecza rzeki Brdy”. Partnerzy -  LGD Sandry Brdy, LGD Bory 
Tucholskie oraz LGD Wrzeciono.
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Forma prawna
Stowarzyszenie 
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Stycznia 31 56a 
89-600 Chojnice 
Adres do korespondencji
ul. Wysoka 3/212 
89-600 Chojnice
Telefon: +48 52 397 79 64 
Fax: +48 52 397 79 64 
Adres e-mail: biuro@sandrybrdy.pl 
Strona www: www.sandrybrdy.pl

Osoby do kontaktu 
Grażyna Wera, Malatyńska, Prezes, tel. +48 52 397 79 64, 
biuro@sandrybrdy.pl
Sebastian Matthes, Kierownik biura, tel. +48 52 397 79 64, 
biuro@sandrybrdy.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo pomorskie, gminy: Brusy, Chojnice, 
Czersk, Konarzyny, Lipnica
Liczba ludności objęta LSR: 57 518 
Powierzchnia objęta LSR: 1 652.96 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Waloryzacja cennych zasobów obszaru objętego LSR.
Cele szczegółowe:

Rozwój infrastruktury turystycznej1. 
Wzrost  liczby  gospodarstw  rolnych  prowadzących  działalność  pozarolniczą,  ukierunkowaną  głównie  na 2. 
turystykę
Rozwój działalności gospodarczej, w tym opartej na lokalnych zasobach3. 
Zachowanie  i  promocja  lokalnych  zasobów    i  dziedzictwa  kulturowego  oraz  jego  wykorzystanie  m.in. 4. 
w    uzupełnieniu oferty turystycznej

Cel ogólny: Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich objętych LSR. 
Cele szczegółowe:

Zwiększenie liczby oraz poprawa stanu obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne1. 
Wzrost aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców2. 
Upowszechnienie aktywnych form spędzania czasu wolnego m.in. poprzez wykorzystanie nowej lub odnowionej 3. 
infrastruktury 
Poprawa estetyki miejscowości4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wykorzystanie 
odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą. 

Projekty współpracy
Propozycja zakresu projektów współpracy - Rezerwaty Biosfery UNESCO - Chętnie nawiążemy współpracę z grupami, 
które na swoim obszarze mają Światowy Rezerwat Biosfery w ramach programu Man and Biosphere UNESCO. Nasza 
grupa  przyczyniła  się  bezpośrednio  do  utworzenia Rezerwatu Biosfery  „Bory Tucholskie”,  najmłodszego  a  zarazem 
największego w Polsce.

Zdjęcie 263. Łabędź na Jeziorze Charzykowskim. Archiwum LGD 
„Sandry Brdy”.
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Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ 
Schemat II)

Adres siedziby 
Górki 3 
82-500 Kwidzyn 
Adres do korespondencji
ul. Braterstwa Narodów 46 
82-500 Kwidzyn
Telefon: +48 55 261 37 06 
Fax: +48 55 261 37 06 
Adres e-mail: sekretariat@powislanskalgd.pl, mplakwicz@powislanskalgd.pl 
Strona www: www.powislanskalgd.pl

Osoby do kontaktu
Mirosław Plakwicz, Kierownik biura - tel. +48 55 261 37 06, mplakwicz@powislanskalgd.pl
Michał Orłowski, Asystent biura - tel. +48 55 261 37 06, sekretariat@powislanskalgd.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo pomorskie, gminy: Gardeja, Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki
Liczba ludności objęta LSR: 43 476 
Powierzchnia objęta LSR: 813.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców.
Cele szczegółowe:

Podniesienie wiedzy  i  umiejętności mieszkańców  obszaru LSR,  poprzez  rozwój  umiejętności  i  kompetencji 1. 
mieszkańców oraz zwiększenie możliwości samodzielnego rozwoju mieszkańców – wyrównywanie szans
Zwiększenie  samoorganizacji  mieszkańców,  poprzez  rozwój  kadrowy  i  organizacyjny  funkcjonowania 2. 
organizacji pozarządowych
Wzrost działań integrujących mieszkańców, poprzez rozwój oferty spędzania wolnego czasu3. 

Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe.
Cele szczegółowe:

Rozbudowa  infrastruktury  turystycznej,  rekreacyjnej  i  sportowej,  dzięki  spójnej  i  atrakcyjnej  oferty 1. 
turystycznej
Poprawa stanu technicznego zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego2. 
Aktywna promocja walorów przyrodniczo–kulturowych oraz oferty turystycznej - wykreowanie znanej marki 3. 
turystycznej obszaru PLGD

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej w oparciu o produkty lokalne i tradycyjne rzemiosło.
Cele szczegółowe:

Wzrost dochodów gospodarstw rolnych - Tradycyjne i ekologiczne produkty lokalne1. 
Wzrost  poziomu kwalifikacji  rolników  i  przedsiębiorców w zakresie  prowadzonej  działalności  i  korzystania 2. 
z pomocy zewnętrznej - Lokalny system wsparcia kwalifikacji rolników i producentów
Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej - Powrót do tradycji – promocja rzemiosła, rękodzielnictwa i ginących 3. 
zawodów

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego.
Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców - Społeczność przyjazna środowisku1. 
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii - Energia w zgodzie z naturą2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

42 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.
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Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Rzeczna 18 
83-200 Nowa Wieś Rzeczna 
Telefon: +48 58 560 18 82 
Fax: +48 58 560 18 82 
Adres e-mail: h.kolinska@chatakociewia.pl, m.czyryk@chatakociewia.pl 
Strona www: www.chatakociewia.pl

Osoby do kontaktu
Hanna Kolinska, Kierownik biura - tel. +48 58 560 18 82, h.kolinska@chatakociewia.pl
Michał Jankowski - tel. +48 58 560 18 82, m.jankowski@chatakociewia.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo pomorskie, gminy: Starogard Gd., Bobowo, Skórcz, Miasto Skórcz, Lubichowo, Kaliska, Osieczna, 
Osiek, Smętowo Graniczne, Skarszewy, Zblewo, Czarna Woda, Liniewo, Stara Kiszewa
Liczba ludności objęta LSR: 91 965 
Powierzchnia objęta LSR: 1 753.89 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. 
Cele szczegółowe:

Poprawa stanu świadomości producentów o istniejących możliwościach produkcyjnych w oparciu o lokalne zasoby.1. 
Zwiększenie potencjału wytwórczego poprzez inwestycje 2. 
Rozwój infrastruktury społecznej, usługowej oraz publicznej zmierzające do poprawy warunków życia 3. 
Zwiększenie udziału produktów lokalnych i usług na rynku krajowym i zagranicznym4. 
Zachowanie i wykorzystanie zasobów naturalnych wzmocnione poprawą absorpcji środków pomocowych przez 5. 
małe i średnie przedsiębiorstwa i rolników
Wzmocnienie potencjału istniejących podmiotów gospodarczych, rolnictwa i agroturystyki6. 
Wsparcie i promowanie działań proekologicznych wzmocnione podnoszeniem świadomości ekologicznej społeczeństwa 7. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności. 
Cele szczegółowe:

Poszerzenie  wykorzystania  szlaków  turystycznych  na  Kociewiu  poprzez  ich  jednolite  oznakowanie, 1. 
uporządkowanie i promocję z zachowaniem i właściwym wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego
Upowszechnienie  informacji o dostępnych zasobach oraz wypromowanie Kociewia,  jako miejsca, w którym 2. 
znajdzie się sposób na ciekawe spędzenie czasu wolnego 
Podnoszenie  wiedzy,  umiejętności  oraz  zwiększenie  zasobów  niezbędnych  przy  prowadzeniu  działalności 3. 
gospodarczej i agroturystycznej

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi wraz z lepszym wykorzystaniem potencjału 
obszarów wiejskich. 
Cele szczegółowe:

Promocja tożsamości regionalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego Kociewia oraz zwiększenie wiedzy na 1. 
temat kultury, historii i kuchni regionu 
Kociewie znanym, wyedukowanym, bogatym, przyjaznym i rozpoznawanym regionem2. 
Rozwój edukacji poprzez stworzenie centrum koordynacji edukacyjnej oraz doposażenie świetlic wiejskich 3. 
Wspieranie inicjatyw społeczności wiejskiej 4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy. 
Projekty współpracy
Międzyregionalne: Temat - „Marka  z  Kociewia”. Partnerzy -  LGD Wstęga  Kociewia  oraz  LGD Gminy  Powiatu 
Świeckiego. Cele– Silna rynkowo, rozpoznawalna marka kulturowa „Kociewie” wzmacniająca wartość marketingową 
regionu  Kociewie. Przedsięwzięcia -  kampania  promocyjna    Kociewia,  procedura  przyznawania Marki  z  Kociewia 
uwieńczona przyznaniem tytułów Marki z Kociewia poszczególnym beneficjentom. Uczestnicy, którzy zawnioskują o tytuł 
marki z Kociewia i otrzymają certyfikat będą mogli liczyć na promocję ich produktów podczas kampanii promocyjnej 
produktów objętych tytułem Marki z Kociewia



260 Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” 43

Forma prawna
Fundacja

Adres siedziby 
ul. Pomorska 14, Przetoczyno 
84-217 Szemud
Telefon: +48 58 676 11 11 
Fax: +48 58 676 11 11 
Adres e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl, prezes@kaszubskadroga.pl 
Strona www: www.kaszubskadroga.pl

Osoby do kontaktu
Danuta Nolbrzak-Hejmowska - Dyrektor Biura, tel. +48 58 676 11 11, prezes@kaszubskadroga.pl
Emilia Ogonowska, Asystent Biura - tel. +48 58 676 11 11, biuro@kaszubskadroga.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo pomorskie, gminy: Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud, Wejherowo
Liczba ludności objęta LSR: 61 640 
Powierzchnia objęta LSR: 816.83 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Pobudzenie aktywności mieszkańców.
Cele szczegółowe:

Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców1. 
Zwiększenie ilości i dostępności oraz poprawa jakości lokalnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej2. 
Zachowanie i budowa lokalnych więzi społecznych3. 
Wzrost zatrudnienia i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu4. 

Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o własne zasoby.
Cele szczegółowe:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD1. 
Poprawa dostępności do usług2. 
Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego3. 
Zwiększenie ilości i dostępności oraz poprawa jakości lokalnej infrastruktury turystycznej4. 

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kaszubskiego i wiejskiej specyfiki obszaru.
Cele szczegółowe:

Poprawa standardów życia na obszarach wiejskich1. 
Poprawa estetyki wsi i zachowanie tradycyjnego charakteru wsi2. 
Zwiększenie ilości i dostępności oraz poprawa jakości lokalnej infrastruktury kulturalnej3. 
Zwiększenie ilości przedsięwzięć związanych z tradycją kaszubską4. 
Zachowanie i promocja ginących zawodów.5. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  kobiety,  rolnicy  i  leśnicy,  prowadzący  własną  działalność 
gospodarczą, osoby niepełnosprawne.

43 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



261Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja44

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Sikorskiego 23 
82-100 Nowy Dwór Gdański 
Telefon: +48 55 246 80 66 
Fax: +48 55 246 80 91 
Adres e-mail: biuro@zulawyimierzeja.org.pl 
Strona www: www.zulawyimierzeja.org.pl

Osoba do kontaktu
 Grzegorz Gola, Prezes - tel. +48 509 39 69 00, ggola@indygo.com.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo pomorskie, gminy: Stegna, Ostaszewo, Sztutowo, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański
Liczba ludności objęta LSR: 36 964 
Powierzchnia objęta LSR: 651.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
   Cel ogólny: Edukacja otwarta dla wszystkich i zgodna z potrzebami lokalnego rynku pracy.
Cele szczegółowe: 

Wzrost jakości zasobów pracy.1. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych grup i obszarów de faworyzowanych2. 

Cel ogólny: Promocja partnerstwa na rzecz rozwoju
Cel szczegółowy: 

Zwiększenie integracji mieszkańców poprzez tworzenie partnerstw1. 
Cel ogólny: Lepsza integracja społeczna na obszarach wiejskich i przybrzeżnych
Cele szczegółowe:

Wzrost aktywności społecznej mieszkańców1. 
Rozwój życia społeczno-kulturowego i budowanie tożsamości regionu2. 

Cel ogólny: Zwiększenie adaptacyjności i kompetencji w zakresie usług wykorzystujących potencjał kulturowy, 
przyrodniczy i geograficzny
Cele szczegółowe:

Ochrona, odnowa, zachowanie i rewitalizacja dziedzictwa naturalnego i kulturowego1. 
Rozwój usług turystycznych2. 

Cel ogólny: Dywersyfikacja działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i przybrzeżnych
Cele szczegółowe:

Wzrost dochodów gospodarstw rolniczych1. 
Wsparcie lokalnych produktów i usług2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

44 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



262 Lokalna Grupa Działania Małe Morze

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby
ul. Judyckiego 2 
84-100 Puck 
Telefon: +48 58 774 76 44 
Fax: +48 58 774 76 44 
Adres e-mail: biuro@lgd-malemorze.pl, i.pomieczynska@
lgd-malemorze.pl 
Strona www: www.lgd-malemorze.pl

Osoby do kontaktu
Irena Pomieczyńska, Specjalista ds. LSR  - tel. +48 58 774 
76 44, i.pomieczynska@lgd-malemorze.pl
Anna Łapińska, Konsultant LSR - tel. +48 58 774 76 44, 
a.lapinska@lgd-malemorze.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo pomorskie, gminy: Puck, Kosakowo, Hel, 
Jastarnia.
Liczba ludności objęta LSR: 38 287 
Powierzchnia objęta LSR: 321.27 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Tworzenie warunków dla rozwoju 
gospodarczego i poprawa jakości życia mieszkańców 
w oparciu o zrównoważone wykorzystanie przyrodniczych 
i kulturowych walorów obszaru.
Cele szczegółowe:

Rozwój  wysokiej  jakości  infrastruktury  i  usług 1. 
turystycznych
Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru  2. 

Cel ogólny: Zachowanie tożsamości, tradycji i kultury 
Kaszub Północnych.
Cele szczegółowe:

Ochrona  i  promocja    tożsamości  i  dziedzictwa 1. 
kulturowego

Cel ogólny: Rozwój nowoczesnej i zintegrowanej 
społeczności lokalnej.
Cele szczegółowe:

Społeczeństwo  wiedzy  i    społeczeństwo 1. 
informacyjne

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: Samorządy i ich organizacje oraz jednostki im podległe, organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorcy, rolnicy, osoby fizyczne, parafie. 

Projekt współpracy  
Międzyregionalny: Tytuł - Ślązak, Kaszub dwa bratanki  - promocja kultur  regionalnych obszarów LGD Cieszyńska 
Kraina i LGD Małe Morze. Cel - promocja kultury dwóch odległych od siebie regionów kaszubskiego i śląskiego poprzez 
wymianę twórców oraz promowanie kultur regionalnych.
Promocja  ma  zachęcić  do  odwiedzania  partnerskiej  LGD  oraz  wypromowanie    kultury  regionalnej  śląskiej 
i kaszubskiej.

Nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Małe Morze tworzy warunki rozwoju gospodarczego 
obszaru oraz dąży do poprawy jakości życia i aktywizacji społeczności lokalnej.

Zdjęcie 264. Autor: J.P. Dettlaff.

Zdjęcie 265. Autor: P. Widerski.



263Loklana Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla45

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Słowackiego 3/4 
82–400 Dzierzgoń 
pomorskie
Telefon: +48 55 276 00 20 
Fax: +48 55 276 00 20 
Adres e-mail: lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl, j.szewczun@wp.pl 
Strona www: www.lgd krainadolnegopowisla.pl

Osoby do kontaktu
Jolanta Szewczun, Kierownik Biura - tel. +48 55 276 25 01 w.43, j.szewczun@wp.pl
Iwona Rogowska,  Pracownik biurowy - tel. +48 55 276 00 20, iwonarogowska20@wp.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo pomorskie, gminy: Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Sztum, Mikołajki Pomorskie, Stary Targ
Liczba ludności objęta LSR: 40 530 
Powierzchnia objęta LSR: 681.56 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Integracja społeczności lokalnej i zwiększenie kapitału społecznego1. 
Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców2. 
Poprawa jakości życia mieszkańców3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy: 
Międzyregionalne: Zakres - Wymiana  doświadczeń  pomiędzy  LGD  „Kraina  Dolnego  Powiśla”,  LGD  „Spichlerz 
Żuławski” i LGD ”Chata Kociewia”. Przedsięwzięcia - wizyty studyjne oraz wspólne seminaria.

45 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



264 Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia

Forma prawna
Fundacja
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ 
Schemat II)

Adres siedziby 
ul. 22 Lipca 4 
83-132 Morzeszczyn
Adres do korespondencji
ul. Wyszyńskiego 3 
83-110 Tczew
Telefon: +48 58 562 71 43 
Fax: +48 58 562 71 43 
Adres e-mail: lgd@wstega-kociewia.pl 
Strona www: www.wstega-kociewia.pl 

Osoby do kontaktu: 
Marek Modrzejewski, Kierownik Biura - tel. +48 58 562 71 
43, lgd@wstega-kociewia.pl
Magda Modrzejewska, Specjalista - tel. +48 58 562 71 43, 
lgd@wstega-kociewia.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo pomorskie, gminy: Tczew, Morzeszczyn, 
Pelplin, Subkowy, Gniew
Liczba ludności objęta LSR: 52 286 
Powierzchnia objęta LSR: 675.28 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Rozwój Kapitału Ludzkiego i Zasobów 
Społecznych.
Cele szczegółowe:

Wykorzystanie  lokalnych  tradycji  dla  rozwoju 1. 
całego obszaru objętego działaniem LGD
Działanie na rzecz wzrostu świadomości kulturowej 2. 
społeczeństwa
Tworzenie  nowych  produktów  turystycznych 3. 
opartych  na  tradycji  i  kulturze  obszaru  Kociewia 
Tczewskiego

Cel ogólny: Rozwój Zasobów Kulturowych i Historycznych.
Cele szczegółowe:

Tworzenie warunków zwiększających dostępność do różnych form edukacji pozaszkolnej w oparciu o istniejącą 1. 
bazę oświatową i kulturalną
Stworzenie  warunków  do  rozwoju  alternatywnych  form  zarobkowania  i  aktywności  mieszkańców 2. 
z wykorzystaniem zasobów kulturowych i historycznych

Cel ogólny: Rozwój zasobów i walorów przyrodniczych. 
Cele szczegółowe:

Podjęcie działania w kierunku włączenia korzystnych zasobów przyrodniczych do sieci produktów i obszarów 1. 
turystycznych
Stworzenie  warunków  do  wzrostu  inwestycji  turystyczno  -rekreacyjnych  w  obszarach  przyrzecznych, 2. 
przyjeziornych i leśnych

Cel ogólny: Rozwój Gospodarczy.
Cele szczegółowe:

Podjęcie  działania  na  rzecz  stworzenia  sprawnego  systemu  wspierania  lokalnej  małej  i  mikro  - 1. 
przedsiębiorczości
Stworzenie warunków do gospodarczego wykorzystania zasobów przyrodniczych i ukształtowania terenu2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu  lokalnego.Grupy docelowe przedsięwzięć 
określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną działalność gospodarczą.

Zdjęcie 267. Efekt realizacji projektu „Wesoła Stonoga na ścieżce 
czasu Pelplina”. Z archiwum Stowarzyszenia Wesoła Stonoga.

Zdjęcie 266. Pojezierze Kociewskie. Z archiwum Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Kociewie.



265Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby
ul. J.Bema 9
82-230 Nowy Staw
Telefon: +48 55 261 31 46
Fax: +48 55 261 31 46
Adres e-mail: biuro.lgd@spichlerzzulawski.pl, 
sekretariat@spichlerzzulawski.pl
Strona www: www.spichlerzzulawski.pl

Osoby do kontaktu: 
Sylwia Jamiołkowska-Pompa, Kierownik Biura LGD - tel. 
+48552613146, biuro.lgd@spichlerzzulawski.pl
Anna Kapuścińska, Specjalista ds. projektów - 
tel.+48552613146, sekretariat@spichlerzzulawski.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo pomorskie, gminy: Lichnowy, Malbork, 
Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole
Liczba ludności objęta LSR: 24 729  
Powierzchnia objęta LSR: 477,48 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Rozwój aktywności gospodarczej.
Cele szczegółowe:

Rozwój istniejących oraz tworzenie nowych podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą1. 
Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej2. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców.
Cele szczegółowe:

Zwiększenie liczby obiektów sportowo-rekreacyjnych i poprawa stanu ich wyposażenia1. 
Wzbogacenie  oferty  dla  dorosłych  i  młodzieży  w  zakresie  kształcenia  ustawicznego  i  możliwości  rozwoju 2. 
zainteresowań 
Większe możliwości dostępu do internetu3. 

Cel ogólny: Zachowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Cele szczegółowe:

Wzrost  świadomości  i  poczucia  odpowiedzialności  mieszkańców  za  dziedzictwo  kulturowe  i  przyrodnicze 1. 
obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju
Oznakowanie,  urządzanie,  odnawianie,  przywracanie  stanu  pierwotnego  i  zabezpieczanie  miejsc,  obiektów 2. 
stanowiących dziedzictwo kulturowe i/lub przyrodnicze oraz ich promocja
Wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru objętego LSR3. 

Cel ogólny: Większa integracja społeczności lokalnej, zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich zaangażowania 
w działalność LGD Spichlerz Żuławski.
Cel szczegółowy:

Wzrost liczby organizacji pozarządowych, zwiększenie ich aktywności i poprawa funkcjonowania1. 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  rozwój  przedsiębiorczości, 
integracja  i  aktywizacja  społeczności wiejskiej,  agroturystyka  i  turystyka wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego 
i przyrodniczego, poprawa infrastruktury wiejskiej i turystycznej, tworzenie i promocja produktu lokalnego, promocja 
obszaru Żuław Malborskich, działania mające na celu poprawę atrakcyjności obszaru LGD.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: dzieci, młodzież, kobiety, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby starsze, 
osoby wykluczone, członkowie lokalnych społeczności, organizacje i grupy nieformalne, organizacje pozarządowe.
Projektów współpracy
Propozycje dla przyszłych partnerów międzyregionalnych projektów współpracy - promocja walorów turystycznych 
i przyrodniczo-kulturowych obszaru LGD (wyznaczanie szlaków turystycznych, tras rowerowych, szlaków kajakowych 
tworzenie parków Nordic Walking, wydawanie publikacji, albumów, map, informatorów, stworzenie portalu informacji 
turystycznej), wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru (budowanie pakietu atrakcji turystycznych regionu, wyszukiwanie 
i  promowanie  kulinarnych  produktów  regionalnych,  lokalnych  produktów  wytwarzanych  tradycyjnymi  metodami, 
zawodów). 

LGD Spichlerz Żuławski promuje obszar Żuław Malborskich jako atrakcyjny region turystyczny.

Zdjęcie 268. Archiwum LGD „Spichlerz Żuławski”.
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Województwo
śląskie



267Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Bogumińska 31 
44-350 Gorzyce 
Telefon: +48 32 451 50 34 
Fax: +48 32 451 50 34 
Adres e-mail: biuro@morawskie-wrota.pl 
Strona www: wwwmorawskie-wrota.pl, www.
lgdkreatywni.pl, www.turystyczne morawskie-wrota,pl

Osoby do kontaktu 
Lucyna Gajda, Kierownik biura - tel. +48 32 451 50 34, 
morawskiewrota@onet.eu
Hanna Kubica, Pracownik ds. projektów - tel. +48 32 451 
50 34, morawskiewrota@onet.eu 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo śląskie, gminy: Godów, Gorzyce, 
Krzyżanowice
Liczba ludności objęta LSR: 43 650 
Powierzchnia objęta LSR: 172.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Zachowane,  systematycznie  wzbogacane    i  atrakcyjnie  eksponowane  historyczno-kulturowe  i  przyrodnicze 1. 
dziedzictwo Morawskich Wrót, w którego pielęgnowanie aktywnie włączają się mieszkańcy obszaru. 
Ukształtowane  społeczeństwo  obywatelskie  oraz  dobre  warunki  dla  rozwoju  działalności  społecznych, 2. 
zawiązywania  partnerstwa  między  podmiotami,  włączania  się  mieszkańców  w  procesy  rozwoju  swoich 
miejscowości. 
Wysoka atrakcyjność  turystyczna obszaru wynikająca z umiejętnego wykorzystywania posiadanych walorów 3. 
kulturalnych  i przyrodniczych, organizacji imprez, dobrej lokalizacji w stosunku do miast aglomeracyjnych. 
Wysoki poziom integracji obszaru przejawiający się we wspólnym planowaniu procesów rozwoju, konsolidacji 4. 
działań  lokalnych  podmiotów,  dobrym  przepływie  informacji  oraz  wspólnym  promowaniu  obszaru 
w otoczeniu.

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzynarodowe:  Propozycja  –  turystyka  aktywna  -  Nordic Walking,  jazda  na  rowerze  i  konno  oraz  kajakarstwo. 
Potencjalni partnerzy – LGD z Czech (rejon Karwina-Ostrawa-Opawa) oraz z sąsiednich regionów w Polsce.

Morawskie Wrota otwarte dla wszystkich

Zdjęcie 269. Meander Odry. Fot. P. Nieznański.



268 Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”

Forma prawna
Stowarzyszenie
 
Adres siedziby
ul. Kościuszki 7, Złoty Potok
42-253 Janów
Telefon: +48 34 327 89 43 
Fax: + 48 34 3278943 
Adres e-mail: biuro@jura-ppj.pl 
Strona www: www.jura-ppj.pl

Osoby do kontaktu:
Halina Palarz, Prezes Zarządu - tel.+ 48 661 710 074: e-mail: halina.palarz@jura-ppj.pl
Magdalena Wojciechowska, Specjalista ds. dokumentowania i sprawozdawczości - tel. 
+48 34 327 89 43; e-mail: biuro@jura-ppj.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo śląskie, gminy: Janów, Mstów, Przyrów, Lelów, Olsztyn, Niegowa, 
Poraj, Koziegłowy, Żarki.
Liczba ludności objęta LSR: 71 222 
Powierzchnia objęta LSR: 985.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Optymalne  zagospodarowanie  zasobów  społecznych,    środowiska 1. 
naturalnego  i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju
Sprzyjające  warunki  dla  innowacji,  przedsiębiorczości  i  tworzenia  miejsc 2. 
pracy oraz przygotowanie mieszkańców, w tym młodzieży, do pracy, zgodnie 
z wymogami rynku
Zintegrowana  i  innowacyjna oferta  turystyczna  jako ważny element  lokalnej 3. 
kultury i gospodarki 
Aktywna,  innowacyjna  i  zintegrowana  społeczność,  ze  szczególnym 4. 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób starszych i osób potrzebujących 
wsparcia
Skuteczna  instytucja  partnerska  jako  animator  aktywności,  współpracy 5. 
i dobrego rządzenia na rzecz zrównoważonego rozwoju

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego, aktywizacja lokalnej społeczności.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiebiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, członkowie organizacji pozarządowych
Projekty współpracy
Temat - „Ekologia- kogo obchodzą losy cywilizacji” (Ekolc). Partnerzy – LGD „Bractwo Kuźnic”, LGD „Partnerstwo 
Północnej Jury”, LGD „Perła Jury”, LGD „Razem na Wyżyny”. Cele –poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 
poprzez podniesienie poziomu wiedzy o środowisku przyrodniczym i jego ochronie oraz o kulturze i etyce ekologicznej 
wśród lokalnej społeczności obszaru objętego projektem współpracy w okresie realizacji projektu. Przedsięwzięcia – 
przedstawienia aktorów Teatru MASKA pt. „Z ekologii niech świat słynie” dla dzieci z przedszkola, konkurs plastyczny 
„Ziemia – mój dom” oraz zamieszczenie reprodukcji najlepszych prac w kalendarzu na 2013 rok, rozdanie ekologicznych  
kredek, malowanek i papieru rysunkowego, organizacja akcji „Zgnieć śmieć” - działania propagujące zmniejszanie objętości 
śmieci poprzez stosowanie zgniatarek do puszek i butelek plastikowych, organizacja konferencji podsumowującej projekt 
współpracy.  Czas realizacji - od 1 marca do 31 grudnia 2012r.

Zdjęcie 270. Plakat promujący 
projekt.

Zdjęcie 271. Zdjęcie z realizacji 
projektu „EKolc”. Archiwum LGD 

„Partnerstwo Północnej Jury”.



269Stowarzyszenie LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)
 
Adres siedziby 
ul. 3 Maja 51 
42-100 Kłobuck 
Telefon: + 48 34 317 25 30 
Fax: + 48 34 375 16 64 
Adres e-mail: biuro@lgd-klobuck.pl 
Strona www: www.lgd-klobuck.pl
 
Osoby do kontaktu
Bożena Leszczyńska, Wiceprezes Stowarzyszenia - tel. + 48 
34 317 25 30, biuro@lgd-klobuck.pl
Jerzy Zakrzewski, Prezes Stowarzyszenia – tel. + 48 34 317 
25 30, biuro@lgd-klobuck.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo śląskie, gminy: Blachownia, Kłobuck, 
Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, 
Wręczyca Wielka
Liczba ludności objęta LSR: 91 436
Powierzchnia objęta LSR: 842 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Podnoszenie wartości lokalnych produktów, zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom 
produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom. 
Cele szczegółowe:

Wzmacnianie konkurencyjności lokalnych produktów1. 
Wykreowanie działalności gospodarczych2. 

Cel ogólny: Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych. 
Cele szczegółowe:

Rozwój funkcji turystycznej obszaru   1. 
Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego terenu2. 

 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  wsparcie 
nowych technologii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Zdjęcie 272. Zdjęcie z folderu promującego rajd rowerowy.



270 Stowarzyszenie „LYSKOR”46

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Szkolna 7 
44-284 Pstrążna 
śląskie
Telefon: +48 32 440 76 01 
Fax: +48 32 440 76 01 
Adres e-mail: lgdlyskor@wp.pl 
Strona www: www.lyskor.pl

Osoby do kontaktu
Helena Serafin - Prezes Zarządu, tel.+48 695767130, lgdlyskor@wp.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo śląskie, gminy: Lyski, Kornowac
Liczba ludności objęta LSR: 13751 
Powierzchnia objęta LSR: 83.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Wysoki poziom kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie kapitału społecznego w miejscowościach 
obszaru. 
Cele szczegółowe:

Wzrost liczby mieszkańców obszaru o wysokich i różnorodnych kwalifikacjach zawodowych oraz angażujących 1. 
się w działania na rzecz rozwoju obszaru
Aktywizacja  mieszkańców  przejawiająca  się  wzrostem  liczby  inicjatyw  na  rzecz  społecznokulturalno-2. 
gospodarczego rozwoju obszaru LYSKOR, w tym projektów współpracy między obszarowej
Poprawa kompetencji i bazy materialnej organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszaru 3. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru umożliwiająca rozwój aktywności społecznej i ochronę 
lokalnego dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego. 
Cele szczegółowe:

Wzrost powierzchni przestrzeni publicznych o wysokiej estetyce, w tym elementów małej architektury, centrów 1. 
wsi oraz obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych 

Cel ogólny: Wzrost atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej obszaru oraz jego promocja w otoczeniu. 
Cele szczegółowe:

Rozwój usług turystycznych oraz infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na obszarze, bazujących na istniejących 2. 
szlakach rowerowych 
Stworzenie spójnego systemu informacji turystycznej i promocji obszaru3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiebiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

46 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



271Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Wolności 2 
42-262 Poczesna
Telefon : +48 34 327 40 14
Telefon kom.: +48 728 958 673 
Fax: +48 34 327 40 14 
Adres e-mail: biuro@bractwokuznic.pl 
Strona www: www.bractwokuznic.pl
 
Osoby do kontaktu
Marita Skowron, Kierownik biura - tel. +48-728-958-673, biuro@bractwokuznic.pl
Anna Włodarczyk, Specjalista ds. projektów - tel. +48-34 3274-014

Zasięg terytorialny LGD
Województwo śląskie, gminy: Boronów, Kamienica Polska, Konopiska, Poczesna, Starcza
Liczba ludności objęta LSR: 34 465 
Powierzchnia objęta LSR: 262.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Poprawa jakości życia. 
Cele szczegółowe:  

1. Turystyka i rekreacja – tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku
2. Wykorzystanie walorów naturalnych – wzmocnienie kulturowych wartości lokalnych
3. Promocja walorów przyrodniczo–kulturowych regionu „Bractwo Kuźnic”   

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy. 
Cele szczegółowe:  

1. Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
2. Tworzenie nowych produktów i usług turystycznych 

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. 
Cele szczegółowe:  

1. Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości społeczności lokalnych
2. Tradycja a współczesność – edukacja w praktyce   

Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego. 
Cele szczegółowe:  

1. Wzmocnienie aktywności, integracji i spójności obszarowej mieszkańców LGD „Bractwo Kuźnic”
2. Edukacja społeczności lokalnej – rozwój i wzmocnienie kompetencji społecznych

 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój przedsiębiorczości. 

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, przedsiębiorcy, emeryci i renciści. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne:  Proponowany zakres -  wymiana  doświadczeń,  aktywizacja  lokalnej  społeczności,  wymiana 
kulturowych wartości materialnych i niematerialnych, realizacja statutowych oraz strategicznych założeń obszaru LGD.



272 Lokalna Grupa Działania CIESZYŃSKA KRAINA

Forma prawna
Stowarzyszenie
Adres siedziby
ul. Mickiewicza 9 
43-430 Skoczów 
Telefon: +48 33 487 49 42 
Fax: +48 33 487 49 42 
Adres e-mail: biuro@cieszynskakraina.pl 
Strona www: www.cieszynskakraina.pl

Osoby do kontaktu
Tomasz Donocik, Specjalista ds. projektów - tel. +48 33 487 
49 42, biuro@cieszynskakraina.pl
Dominika Tyrna, Dyrektor biura, tel. +48 33 487 49 42, 
biuro@cieszynskakraina.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo śląskie, gminy: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice.
Liczba ludności objęta LSR: 97 259 
Powierzchnia objęta LSR: 449.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Wysoka wartość kapitału ludzkiego, jego kwalifikacji, aktywności, przedsiębiorczości, 
innowacyjności i kreatywności oraz istnienie warunków sprzyjających jego rozwojowi. Cele szczegółowe:

1.  Wzrost liczby mieszkańców korzystających ze szkoleń na temat rozwijania usług turystycznych, przygotowywania 
projektów w świetle wymagań unijnych, funkcjonowania organizacji pozarządowych

2.  Wzrost liczby mieszkańców działających w organizacjach pozarządowych
Cel ogólny: Silna więź mieszkańców ze swoimi miejscowościami przejawiająca się w podejmowaniu aktywnych 
działań nakierowanych na pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, podnoszenie estetyki 
przestrzeni publicznej, inicjowanie projektów partnerskich, udział w inicjatywach na rzecz społeczności lokalnej. 
Cele szczegółowe:

Wzrost liczby imprez kulturalnych i rekreacyjnych oraz wzrost liczby osób uczestniczących w imprezach1. 
Wzrost liczby mieszkańców działających w grupach artystycznych2. 
Wzrost skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów przez NGO3. 
Zwiększenie społecznej, sportowej i kulturalnej aktywności dzieci i młodzieży4. 

Cel ogólny: Wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców skutkujący rozwojem małych firm oraz kreowaniem 
oferty turystycznej i tworzeniem produktów lokalnych bazujących na specyficznych walorach kulturowych 
i środowiskowych obszaru. Cele szczegółowe:

Wzrost liczby i wzmocnienie istniejących podmiotów gospodarczych1. 
Większa liczba osób, które po przebytych szkoleniach otworzyły własną firmę2. 
Wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych, miejsc noclegowych a w zawiązku z tym większa liczba turystów3. 
Zwiększenie sprzedaży lokalnych produktów4. 
Wzrost powierzchni przestrzeni publicznych o wysokim standardzie oraz poprawa bezpieczeństwa 5. 

Cel ogólny: Unikatowe walory obszaru decydujące o wysokiej jakości życia wynikające z atrakcyjności przestrzeni 
publicznej, dobrego stanu środowiska przyrodniczego, malowniczego krajobrazu oraz spójności społecznej, której 
filarem są tradycje ekumenizmu. Cele szczegółowe:

Poprawa czystości składowych środowiska naturalnego1. 
Zwiększenie długości odpowiednio wytyczonych, przygotowanych i oznakowanych tras turystycznych2. 
Wzrost zamożności mieszkańców oraz  powstrzymanie zjawiska emigracji3. 
Wzrost liczby obiektów, w których funkcjonują systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii4. 

Cel ogólny: Zapewnienie dobrego dostępu do informacji o obszarze dla podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych 
oraz wspólna promocja i tworzenie wizerunku obszaru objętego funkcjonowaniem LGD. Cele szczegółowe:

Wzrost liczby działań promocyjnych na temat działalności LGD1. 
Wzrost liczby publikacji na temat dziedzictwa historyczno-kulturowego i przyrodniczego obszaru2. 
Zwiększenie liczby działań promocyjnych obszaru w mediach i na targach turystycznych3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie 
nowych technologii, odnawialne źródła energii, przedsiębiorczość, poprawa infrastruktury, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy,  emeryci 
i renciści, niepełnosprawni.

Zdjęcie 273. Archiwum LGD „Cieszyńska Kraina”.



273Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Cicha 74 
42-233 Mykanów 
Telefon: +48 34 374 00 01 
Adres e-mail: biuro@razemnawyzyny.pl 
Strona www: www razemnawyzyny.pl

Osoby do kontaktu
Jolanta Brzozowska-Ciura, Prezes - tel. +48 604 754 436, jola.gok@op.pl
Edyta Bauć, Kierownik biura - tel. +48 668 531 722, biuro@razemnawyzyny.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo śląskie, gminy: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, 
Mykanów, Rędziny, Miedźno.
Liczba ludności objęta LSR: 53 955  
Powierzchnia objęta LSR: 688.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Wiedza i edukacja. 
Cele szczegółowe:

Upowszechnianie  dostępu  do  nowoczesnych  źródeł  wiedzy 1. 
i informacji
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz rozwój 2. 
zainteresowań i kwalifikacji osób dorosłych

Cel ogólny: Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym promocja produkcji 
lokalnej na terenie partnerstwa. 
Cele szczegółowe:

Rozwój turystyki1. 
Promocja produkcji lokalnej, a w szczególności tzw. zdrowej żywności2. 
Wspieranie drobnej przedsiębiorczości3. 

Cel ogólny: Budowa zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego.
Cele szczegółowe: 

Aktywizacja społeczności lokalnych1. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu2. 

Cel ogólny: Propagowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu. 
Cele szczegółowe:

Promocja zdrowego stylu życia poprzez rozwój sportu i rekreacji1. 
Ułatwienie dostępu do kultury2. 

Cel ogólny: Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
Cele szczegółowe:

Upowszechnienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii1. 
Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców2. 

Cel ogólny: Zrównoważony rozwój w oparciu o walory kulturowe, historyczne i przyrodniczo-krajobrazowe 
obszaru „Razem na wyżyny”.
Cel szczegółowy:

Ochrona  i  racjonalne  wykorzystanie  posiadanych  wartości  kulturowych,  historycznych  i  przyrodniczo-1. 
krajobrazowych

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego, rozwój wiedzy, promocja zdrowego 
stylu życia.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 274. Szkolenie objazdowe „Buduj i 
rozwijaj swoją firmę ze środków unijnych”. 

Archiwum LGD „Razem na wyżyny”.

Zdjęcie 275. Konferencja ewaluacyjna  
LEADER NA PÓŁMETKU - grudzień 2011. 

Archiwum LGD „Razem na wyżyny”.



274 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Piastowska 40  
43-300 Bielsko - Biała 
Telefon: +48 33 813 69 63
Fax: +48 33 813 69 63 
Adres e-mail: biuro@ziemiabielska.pl, projekty@ziemiabielska.pl 
Strona www: www.ziemiabielska.pl

Osoby do kontaktu
Marian Trela, Prezes - tel. +48 33 812 94 30, ug@wilamowice.pl
Katarzyna Szlosek, Kierownik biura - tel. +48 33 813 69 65, kierownik@ziemiabielska.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo śląskie, gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice,  Jasienica,  Jaworze, 
Wilamowice, Wilkowice, Porąbka, Kozy.
Liczba ludności objęta LSR: 100 160 
Powierzchnia objęta LSR: 368.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Wzrost atrakcyjności obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez zachowanie 
i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Cele szczegółowe:

1.  Promocja obszaru LSR
2.  Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

Rozwój turystyczny obszaru
Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na 
obszarze LGD Ziemia Bielska.
Cele szczegółowe:

1.  Działania i wydarzenia kulturalne integrujące mieszkańców
2.  Działania edukacyjne i animacyjno-społeczne mieszkańców obszaru

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD Ziemia Bielska.
Cele szczegółowe:

1.  Rozwój infrastruktury publicznej i wypoczynkowo –rekreacyjnej
2.  Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Cel ogólny: Zwiększenie różnorodności gospodarczej i liczby miejsc pracy na 
obszarze LGD Ziemia Bielska.
Cele szczegółowe: 

1.  Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców poprzez podejmowanie działalności gospodarczej
2.  Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców poprzez rozwój istniejących działalności gospodarczych

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: gminy, organizacje pozarządowe, jednostki kultury, parafie, osoby 
fizyczne, mikroprzedsiębiorcy, rolnicy, małżonkowie rolników.

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł -  Krzewimy Rękodzieło Artystyczne Mistrzów (KRAM). Partnerzy - „Dolina Soły”, LGD 
„Ziemia Bielska”, LGD „Dobra Widawa”, Fundacja Spichlerz Górnego Śląska. Cel - wykreowanie wizerunku obszarów 
partnerskich LGD  jako miejsc kultywowania  lokalnego dziedzictwa kulturowego  -  spowodowanie postrzegania LGD 
jako  ośrodków  pielęgnowania  i  rozwijania  tradycyjnego  rękodzieła  ludowego  poprzez  organizację  przedsięwzięć 
kulturalno-edukacyjnych  w  okresie  2011-2012.  Przedsięwzięcia – organizacja  imprez  kulturalnych,  promocyjnych 
oraz  spotkań  rękodzielniczych, gdzie promowani  są  rzemieślnicy oraz  twórcy  ludowi  z obszarów partnerskich LGD. 
Głównym działaniem organizowanym w ramach projektu był Festiwal Wieś Pełna Skarbów, który odbył się w dniach 
22-25 września 2011 roku w Oświęcimiu i Harmężąch (LGD „Dolina Soły”).

Zdjęcie 276. Drewniana chata 
w Bystrej. Archiwum „Ziemia 

Bielska”.

Zdjęcie 277. Przydrozny krzyz 
w Bronowie. Archiwum „Ziemia 

Bielska”.



275Fundacja Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska”

Forma prawna
Fundacja
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Zamkowa 3 
42-286 Koszęcin 
Telefon: + 48 34 310 64 05 
Fax: + 48 34 310 64 05 
Adres e-mail: biuro@spichlerz.info.pl 
Strona www: www.spichlerz.org.pl

Osoby do kontaktu 
Iwona Janic, Prezes Zarządu - tel . +48 883 677 643
Krzysztof Kryński, Kierownik biura - tel. + 48 34 310 64 
05, 791 584 307 kkrynski@spichlerz.info.pl
Tomasz Pietrek, Specjalista ds informacji i PR - tel. + 48 34 
310 64 05, tpietrek@spichlerz.info.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo śląskie, gminy: Ciasna, Herby, 
Kochanowice, Koszęcin, Pawonków, Krupski Młyn, Tworóg, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś.
Liczba ludności objęta LSR: 96 094 
Powierzchnia objęta LSR: 1 272.20 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Podniesienie jakości życia na obszarze Spichlerza Górnego Śląska.
Cele szczegółowe:

Wzrost liczby nowych miejsc pracy na terenie SGŚ oraz rozwój sektora sprzedaży towarów i usług 1. 
Poprawa  estetyki  i  funkcjonalności  przestrzeni  publicznej  w  SGŚ  w  sposób  sprzyjający  nawiązywaniu 2. 
codziennych kontaktów 
Poprawa  dostępności  mieszkańców  do  infrastruktury  spędzania  wolnego  czasu  (modernizacja  istniejącej 3. 
i budowa nowej infrastruktury spędzania wolnego czasu (w tym placów zabaw)

Cel ogólny: Integracja obszaru Spichlerza Górnego Śląska i zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwój 
swoich miejscowości.
Cele szczegółowe:

Poprawa dostępu do informacji mieszkańców i podmiotów z terenu Spichlerza Górnego Śląska na temat LGD 1. 
Wzrost liczby inicjatyw na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego SGŚ 2. 
Wzrost liczby inicjatyw i liczby mieszkańców zaangażowanych w działania na rzecz integracji społecznej 3. 
Rozwój kapitału ludzkiego i profesjonalizacja organizacji pozarządowych 4. 

Cel ogólny: Rozwinięcie funkcji turystycznych Spichlerza Górnego Śląska i wypromowanie go na terenie regionu 
i kraju. 
Cele szczegółowe:

Wzrost znajomości walorów przyrodniczych i kulturowych Spichlerza przez mieszkańców oraz promocja SGŚ 1. 
na zewnątrz.
Zwiększenie nasycenia obszaru Spichlerza w nowoczesną infrastrukturę turystyczną i okołoturystyczną.2. 
Zwiększenie liczby podmiotów, zajmujących się działalnością turystyczną.3. 
Wzrost sprzedaży produktów lokalnych opartych na wykorzystaniu atutów Spichlerza Górnego Śląska4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 278. Park przy Pałacu w Koszęcinie. Fot. M. Żak.



276 Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”47

Forma prawna
Związek Stowarzyszeń
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
Centralna 5, Pyrzowice 
42-625 Ożarowice
Telefon: +48 32 3802328 
Adres e-mail: lgd@lgd-brynica.pl 
Strona www: www.lgd-brynica.pl

Osoby do kontaktu
Jerzy Jóźwik, Przewodniczący Zarządu - tel. +48 663900067, jerzy.
jozwik@agrotur.org.pl
Bogumiła Szymończyk, Dyrektor biura - tel. +48 32 3802328, 
bszymonczyk@wp.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo śląskie, gminy: Ożarowice, Woźniki, Bobrowniki, Siewierz
Liczba ludności objęta LSR: 38 493 
Powierzchnia objęta LSR: 340.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Poprawa jakości życia poprzez rozwój infrastruktury 
społecznej i technicznej.
Cele szczegółowe:

Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych1. 
Wspieranie  inicjatyw  lokalnych  zmierzających  do  poprawy 2. 
infrastruktury
Wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej3. 
Wspieranie rozwoju infrastruktury społecznej4. 

Cel ogólny: Rozwój wiedzy, innowacyjności i przedsiębiorczości.
Cele szczegółowe:

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości1. 
Tworzenie centrum szkoleniowych w celu przekazywania wiedzy 2. 
z  zakresu  rozwoju  lokalnego,  innowacyjności,  rozszerzania 
umiejętności,  która  będzie  przekazywana  mieszkańcom 
i organizacjom
Rozwój nowoczesnych metod komunikacji3. 

Cel ogólny: Wzbogacenie oferty turystycznej i kulturalnej jako element 
promocji lokalnej.

Cele szczegółowe:
Stworzenie skansenu kultury lokalnej1. 
Tworzenie lokalnych produktów turystycznych w oparciu o walory 2. 
historyczne, architektoniczne i przyrodnicze
Rozwój gospodarstw agroturystycznych 3. 
Rozbudowa  i  rozwój  tras  turystycznych  i  małej  infrastruktury 4. 
turystycznej 
Rozszerzenie oferty aktywnego spędzania czasu5. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia 
zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka wiejska,  ochrona  dziedzictwa 
kulturowego,  rozwój przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści.

47 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.

Zdjęcie 281. Wielki Turniej Sołectw- jedna 
z konkurencji turniejowych - II Dni Gminy 

Bobrowniki w czerwcu 2010r. Fot. Archiwum 
LGD „Brynica to nie granica”.

Zdjęcie 280. Piętnastowieczny Kościół pw. św. 
Walentego w gminie Woźniki.

Fot. Archiwum LGD „Brynica to nie granica”.

Zdjęcie 279. Zamek Biskupów Krakowskich 
w gminie Siewierz. Fot. Archiwum LGD 

„Brynica to nie granica”.



277Fundacja „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy”

Forma prawna
Fundacja
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ 
Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Wspólna 13 
34-331 Świnna
Adres do korespondencji
Ks. Pr. St. Słonki 31 
34-300 Żywiec
Telefon: +48 607 711 166 
Fax: +48 33 4756617 
Adres e-mail: partnerstwo@beskidy.org.pl  
Strona www: www.partnerstwo.beskidy.org.pl
 
Osoba do kontaktu: 
Julia Nawalkowska, Dyrektor Biura, członek Zarządu - tel. 
609 171 188, julia@beskidy.org.pl
 
Zasięg terytorialny LGD
Województwo śląskie, gminy: Gilowice, Łękawica, 
Ślemień, Świnna.
Liczba ludności objęta LSR: 21 429 
Powierzchnia objęta LSR: 155.55 km2

 
Cele lokalnej strategii rozwoju   

1.  Rozwój  turystyki,  sportu  i  rekreacji  w  oparciu  o  wykorzystanie  walorów  przyrodniczych,  historycznych 
i  kulturowych

2.  Ochrona środowiska
3.  Rozwój przedsiębiorczości, różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy 
4.  Wzmocnienie kapitału społecznego, integracja, aktywizacja i edukacja społeczna 

 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wykorzystanie 
odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.
 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  młodzież  do  lat  25,  rolnicy  i  leśnicy,  przedsiębiorcy,  osoby 
niepełnosprawne.

Projekty współpracy
Propozycja zakresu projektów: przedsięwzięcia służące ekologii, rozwojowi turystyki i promocji tradycji, realizowane 
z LGD z terenów górskich, mielibyśmy wiele wspólnych elementów terytorialnych, kulturowych i mentalnych.

Zdjęcie 282. Archiwum LGD „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki 
i Koszarawy”.



278 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju”48

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. 1 Maja 8b
47-480 Pietrowice Wielkie 
Telefon: + 48 32 419 80 75 wew. 139 
Fax: + 48 32 419 84 07 
Adres e-mail: lgd@pietrowicewielkie.pl 
Strona www: www.grupadzialania.pl

Osoby do kontaktu
Andrzej Wawrzynek, Prezes - tel. +48324198075, lgd@pietrowicewielkie.pl
Magdalena Siara, Pracownik biura - tel. +48 32 419 80 75, lgd@pietrowicewielkie.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo śląskie, gmina: Pietrowice Wielkie
Liczba ludności objęta LSR: 12 368 
Powierzchnia objęta LSR: 142.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa poprzez polepszenie warunków do ich lepszego funkcjonowania. 
Cele szczegółowe:

Aktywna promocja gospodarcza terenu objętego LSR1. 
Tworzenie nowych, atrakcyjnych terenów pod inwestycje w korzystnej lokalizacji2. 
Ścisła współpraca z aktualnie działającymi podmiotami gospodarczymi3. 
Unowocześnienie obsługi biznesu lokalnego i ponadlokalnego4. 
Inicjowanie powstawania nowych podmiotów gospodarczych5. 
Wypracowanie  nowego wizerunku  gminy,  który  przyczyni  się  również  do  pozyskania  inwestorów,  turystów 6. 
i ludności osadniczej
Dywersyfikacja tradycyjnej działalności rolniczej o usługi rzemieślnicze7. 
Produkcja zdrowej żywności8. 
Zwiększenie specjalizacji produkcyjnej w dużych gospodarstwach9. 

Cel ogólny: Efektywne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego i bogactwa kulturowego dla rozwoju 
sportu, rekreacji, turystyki i kultury. Cele szczegółowe:

Działanie  w  kierunku  powiększenia  powierzchni  nasadzeń  drzew  i  krzewów  oraz  rewitalizacji  terenów 1. 
zielonych.
Promowanie zdrowego trybu życia2. 
Tworzenie  i  promocja  atrakcyjnych  krajobrazowo-przyrodniczo-historycznie  ścieżek  rowerowych,  punktów 3. 
widokowych, szlaków turystycznych oraz miejsc wypoczynku turystycznego wraz z infrastrukturą
Powiększanie  bazy  obiektów  sportowych  i  rekreacyjnych  z  uwzględnieniem  warunków  klimatycznych  jak 4. 
i konieczności dywersyfikacji dyscyplin sportowych
Tworzenie miejsc spotkań mieszkańców i młodzieży 5. 
Zachowanie od zapomnienia pomników tradycji, historii i kultury lokalnej6. 

Cel ogólny: Świadome i nowoczesne społeczeństwo gwarantem dalszego rozwoju i zachowania spuścizny kulturowej. 
Cele szczegółowe:

Działania zmierzające do powstania świadomego, aktywnego i otwartego społeczeństwa1. 
Powstanie świadomości posiadanego bogactwa historycznego i kulturowego 2. 
Budowa społeczeństwa informatycznego3. 
Kształtowanie patriotyzmu lokalnego wśród młodzieży4. 
Inicjowanie lokalnych tradycji, obrządków jak i spotkań mieszkańców5. 
Zapewnienie sprawnej i profesjonalnej pracy biura i całej LGD6. 
Szeroka informacja o obszarze i działalności LGD gwarantem właściwego rozwoju i budowania pozytywnego 7. 
wizerunku obszaru działania LSR i naszego LGD.   
Fachowa  wiedza  i  właściwe  przygotowanie  pracowników  i  członków  LGD  niezbędnym  fundamentem 8. 
właściwego rozwoju

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, prowadzący własną działalność gospodarczą.

48 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



279Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. 3 Maja 11 
43-200 Pszczyna 
Telefon: +48 32 210 02 12 
Adres e-mail: biuro@lgdziemiapszczynska.pl 
Strona www: www.lgdziemiapszczynska.pl

Osoba do kontaktu
Sylwia Pająk-Figula, Prezes Zarządu - tel. +48 32 210 02 
12, biuro@lgdziemiapszczynska.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo śląskie, gminy: Pszczyna, Kobiór, 
Goczałkowice Zdrój, Miedźna, Pawłowice, Suszec.
Liczba ludności objęta LSR: 80 895  
Powierzchnia objęta LSR: 433,96 km2 

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Przedsiębiorcze, innowacyjne, respektujące 
zasady rozwoju zrównoważonego wykorzystywanie 
przyrodniczego i kulturowego potencjału obszaru na 
rzecz rozwoju gospodarczego.
Cele szczegółowe: 

Wzbogacenie  lokalnej  struktury  gospodarczej 1. 
o nowe działalności pozarolnicze 
Przywracanie i rozwijanie tradycyjnych działalności 2. 
gospodarczych  bazujących  na  lokalnych 
i  potencjałach  i  doświadczeniach  –  rzemiosło, 
kuchnia lokalna
Rozwój przedsiębiorczych postaw mieszkańców – 3. 
w szczególności wzrost poziomu przedsiębiorczości 
ludzi młodych
Konsolidacja działalności lokalnych przedsiębiorstw 4. 
podwyższająca  ich  pozycję  konkurencyjną 
i  poszerzająca  możliwości  realizacji  nowych 
przedsięwzięć
Równoważenie  rynku pracy – dostosowanie kwalifikacji mieszkańców do potrzeb zmieniającej  się  struktury 5. 
gospodarczej obszaru

Cel ogólny: Rozwijająca się aktywność podmiotów lokalnych ukierunkowana na eksponowanie i wzmacnianie 
pozytywnych wyróżników pszczyńskiej wsi.
Cele szczegółowe: 

Inicjowane i realizowane przez mieszkańców akcje i wydarzenia sportowo – rekreacyjne, kulturalno – rozrywkowe 1. 
i edukacyjne opierające się na wykorzystaniu lokalnych atutów kulturalno – historycznych i przyrodniczych
Aktywne  zainteresowanie  mieszkańców  ochroną  dziedzictwa  kulturowego,  przyrodniczego  oraz  wspólna 2. 
dbałość o ład przestrzenny

Cel ogólny: Wzmacnianie współpracy pomiędzy podmiotami lokalnymi i partnerstwa międzysektorowego oraz 
budowanie kapitału zaufania.
Cele szczegółowe: 

Wzrost aktywności organizacji pozarządowych i liczby działających w nich mieszkańców1. 
Silne środowiska liderskie inicjujące projekty jednoczące społeczności lokalne2. 

Cel ogólny: Wzmacnianie kompetencji cywilizacyjnych mieszkańców Ziemi Pszczyńskiej.
Cele szczegółowe: 

Dostępność podmiotów lokalnych do aktualnej, wiarygodnej i użytecznej informacji1. 
Wysoki udział mieszkańców we współzarządzaniu rozwojem obszaru2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulinarnego,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Zdjęcie 283. Staw Durlik. Archiwum LGD „Ziemia Pszczyńska”.

Zdjęcie 284. Korona Zapory Goczałkowickiej. Archiwum LGD 
„Ziemia Pszczyńska”.



280 Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”49

Forma prawna
Stowarzyszenie 
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Jesionowa 1 
42-450 Łazy 
Telefon: +48 32 67 100 61 
Fax: +48 32 67 100 61 
Adres e-mail: biuro@perlajury.pl 
Strona www: www.perlajury.pl

Osoby do kontaktu: 
Małgorzata Czernek, Prezes Zarządu - tel.+48 32 67 100 61, perlajury@lazy.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo śląskie, gminy: Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Szczekociny, Włodowice, Kroczyce, Irządze, Żarnowiec
Liczba ludności objęta LSR: 62 788 
Powierzchnia objęta LSR: 878.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju   
Cel ogólny: Poprawa jakości życia.
Cele szczegółowe:

Jak  najlepsze wykorzystanie walorów naturalnychi kulturowych - wzmocnienie tożsamości lokalnej1. 
Promocja regionu LGD i walorów krajoznawczo -  turystycznych  Jury Krakowskiej Częstochowskiej2. 
Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu3. 

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.
Cele szczegółowe:

Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc  pracy1. 
Tworzenie nowych produktów i usług turystycznych2. 

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.
Cele szczegółowe:

Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości społeczności lokalnych1. 
Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi oraz rewitalizacja obiektów  sakralnych2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiebiorcy, 
emeryci i renciści. 

49 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



281Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Pod Górą 4 
34-300 Żywiec 
Telefon: +48 33 475 48 21 
Fax: +48 33 475 48 21 
Adres e-mail: biuro@leader-zywiec.pl 
Strona www: www.leader-zywiec.pl

Osoby do kontaktu 
Magdalena Miodońska, Kierownik Biura - tel. +48 33 475 48 21, magda m@leader-
zywiec.pl
Grzegorz Sanetra, Prezes Zarządu - tel. +48 33 475 48 21, sanetra@leader-zywiec.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo śląskie, gminy: Istebna, Czernichów, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, 
Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka.
Liczba ludności objęta LSR: 110 165 
Powierzchnia objęta LSR: 918.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Efektywne wykorzystanie niepowtarzalnych walorów środowiskowych i wspieranie odnawialnych 
źródeł energii.
Cele szczegółowe:

Poprawa stanu środowiska naturalnego – wspieranie działań, podmiotów i inwestycji wykorzystujących walory 1. 
środowiskowe  oraz  przyrodniczo-krajobrazowe  obszaru  LSR  (np.  ciemne  niebo,  gorące  źródła,  ekosystemy 
roślin i zwierząt, rezerwaty, parki  krajobrazowe, zbiorniki wodne itp.)
Budowanie postaw proekologicznych i pro-środowiskowych poprzez edukację, podnoszenie świadomości oraz 2. 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Wspieranie różnorodności gospodarczej na obszarze LSR w oparciu o walory środowiskowe oraz przyrodniczo-3. 
krajobrazowe

Cel ogólny: Produkt lokalny jako element promocji dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnacji gwary i zwyczajów 
góralskich i mieszkańców obszaru.
Cele szczegółowe:

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LSR1. 
Promocja lokalnego folkloru, zwyczajów i tradycji, gwary góralskiej – produkt lokalny jako element promocji 2. 
Tworzenie warunków dla promocji produktu lokalnego, kultury i tradycji górali beskidzkich oraz mieszkańców 3. 
regionu  poprzez kształtowanie obszaru  przestrzeni publicznej, w tym rozwój    i modernizacja infrastruktury 
społecznej, kulturalnej, komunikacyjnej

Cel ogólny: Rozwój obszaru LSR poprzez promocję zdrowego trybu życia  - wspieranie sportu i aktywnej 
turystyki.
Cele szczegółowe:

Rozwój wszelkich form turystyki, rekreacji i sportu wpływających na poprawę jakości życia na obszarze LSR1. 
Projektowanie, budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury wypoczynkowo – rekreacyjnej, 2. 
turystycznej, sportowej, około-turystycznej, kształtowanie przestrzeni turystycznej
Promocja obszaru LSR poprzez sport, turystykę i rekreację3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia  i ochrona środowiska, 
wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: dzieci, młodzież, kobiety  i mężczyźni, przedsiębiorcy,  twórcy 
ludowi, rolnicy, KGW, stowarzyszenia. 
Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł -  „Ocalić  od  zapomnienia  –  Folklor  Naszego  Regionu”  (FOLNARE).  Partnerzy -  LGD 
PARTNERSTWO 5 GMIN, LGD „Żywiecki Raj”. Cel - zachowanie tradycji, zwyczajów i obyczajów oraz poprawa jakości życia 
mieszkańców z obszarów partnerskich LGD. Przedsięwzięcia - organizacja festiwali i warsztatów folklorystycznych, wyjazdy 
studyjno-szkoleniowe oraz wydanie publikacji podsumowującej projekt. Czas realizacji - styczeń 2012 r. - listopad 2012.

Zdjęcie 285. Archiwum LGD 
„Żywiecki Raj”.
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Województwo
świętokrzyskie



283Stowarzyszenie LGD „Razem na Rzecz Rozwoju”50

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Mirzec Stary 9 
27-220 Mirzec 
Telefon: +48 41 276 71 87 
Fax: +48 41 276 71 87 
Adres e-mail: biuro@lgdrazem.eu, lgdrazem@o2.pl 
Strona www: www.lgdrazem.eu

Osoby do kontaktu
Agnieszka Idzik-Napiórkowska, Prezes - tel. +48 507 
947 076, aidziknapiorkowska@o2.pl
Anna Piątek, Kierownik biura/ skarbnik - tel. +48 41 271 30 
33, lgdrazem@o2.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo świętokrzyskie, gminy: Mirzec, Skarżysko 
Kościelne
Liczba ludności objęta LSR: 14 743 
Powierzchnia objęta LSR: 164.22 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Rozwój kapitału społecznego.
Cel szczegółowy:

Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej1. 
Cel ogólny: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i historyczno-
kulturowych.
Cele szczegółowe: 

Kultywowanie lokalnych tradycji2. 
Rozwój rekreacji i turystyki3. 

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości. 
Cel szczegółowy:

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości.1. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte 
w LSR:  agroturystyka  i  turystyka  wiejska,  ochrona 
dziedzictwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulinarnego, 
wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia  i  ochrona 
środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie 
odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości, 
poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

50 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.

Zdjęcie 286. Rezerwat archeologiczny „Rydno”, gm. Skarżysko 
Kościelne. Fot. Archiwum LGD „Razem na rzecz rozwoju”.

Zdjęcie 287. [Rodzinne Centrum Kultury 
i Wypoczynku „Nad Żarnówką”, gm. 

Skarżysko Kościelne]. Fot. Archiwum LGD 
„Razem na rzecz rozwoju”.

Zdjęcie 288. Tereny rekreacyjne w Michałowie. Fot. Archiwum 
LGD „Razem na rzecz rozwoju”.



284 Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” 

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Armii Krajowej 9 
28-300 Jędrzejów 
Telefon: +48 41 386 41 14 
Fax: +48 41 386 41 14 
Adres e-mail: lgdjedrzejow@onet.eu 
Strona www: www.lgd_jedrzejow.republika.pl

Osoby do kontaktu
Bogusława Wypych, Prezes Zarządu - tel. + 48 41 386 41 
14, bwypych@vp.pl 
Marian Frankiewicz, Dyrektor Biura - tel. + 48 41 386 41 14 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo świętokrzyskie, gminy: Jędrzejów, 
Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia 
Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław
Liczba ludności objęta LSR: 90 260 
Powierzchnia objęta LSR: 1257.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki i rekreacji bazującej na 
bogatych walorach powiatu jędrzejowskiego.
Cele szczegółowe:

Rozwinięta baza turystyczna, sportowa, rekreacyjna na terenie działania LGD Gryf2. 
Poprawa stanu zabytków i miejsc ważnych historycznie dla regionu3. 
Promocja regionu obejmująca powiat jędrzejowski4.   

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru działania LGD Gryf zapewniający poprawę jakości życia i zwiększenie 
miejsc pracy.
Cele szczegółowe: 

Unowocześnienie i dywersyfikacja rolnictwa, rolnictwo ekologiczne1. 
Podniesienie poziomu kwalifikacji rolników i przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności2. 
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii3. 

Cel ogólny: Rozwój kapitału ludzkiego na terenie  obszaru Lokalnej Grupy działania Gryf.
Cele szczegółowe: 

Budowa  aktywnego społeczeństwa opartego na wiedzy1. 
Budowa społeczeństwa zintegrowanego2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie 
odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści. 
Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł -  „Atrakcje  Krajoznawczo-Turystyczne  -  Inicjatywa Wspólna”. Partnerzy -  LGD  „Perły 
Czarnej Nidy”, LGD Dorzecze Wisły, LGD Ponidzie i LGD Ziemia Jędrzejowska GRYF. Cel - Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej województwa świętokrzyskiego poprzez tworzenie, rewitalizację i promocję  szlaków turystycznych do roku 
2015, poprzez stworzenie 158 km nowych szlaków turystycznych do 2015 roku, zwiększenie atrakcyjności szlaku kolejki 
wąskotorowej  poprzez  rewitalizację  dworca  kolejowego  do  2015  roku,  promocja  stworzonych  i  zrewitalizowanych 
szlaków turystycznych. Przedsięwzięcia - oznakowanie szlaków kajakowych na rzekach: Czarna Nida, Czarna, Bobrza, 
Nida,  rewitalizacja  dworca  kolejki wąskotorowej w  Jędrzejowie,  promocja  projektu  poprzez wspólne wydawnictwo, 
stworzenie strony internetowej. Adresaci projektu - turyści, mieszkańcy obszarów LGD, lokalni przedsiębiorcy. Czas 
realizacji - do listopada 2012 r. 

Zdjęcie 289. Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa Ciuchcia Ekspres 
Ponidzie. Fot. K. Nowak.



285Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
ul. Piotrkowska 30 
26-200 Modliszewice
woj. świętokrzyskie
Telefon: +48 41 375 95 33 
Fax: +48 41 375 95 33 
Adres e-mail: uzrodel@uzrodel.pl 
Strona www: www.uzrodel.pl

Osoby do kontaktu
Katarzyna Korycka, Koordynator ds. realizacji LSR - tel. +48 41 375 95 33
Justyna Godlewska, Specjalista ds. obsługi biura - tel. +48 41 375 95 33
Katarzyna Potocka, Specjalista ds. ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości 
- tel. +48 41 375 95 33
Aneta Górecka, Koordynator ds. realizacji LSR - tel.  +48 41 375 95 33

Zasięg terytorialny LGD
Województwo świętokrzyskie, gminy: Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda 
Maleniecka, Smyków, Stąporków.
Województwo łódzkie, gminy: Białaczów, Paradyż, Żarnów.
Liczba ludności objęta LSR: 72210 
Powierzchnia objęta LSR: 2466.70 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Obszar „LGD – U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym. 
Cele szczegółowe: 

Efektywna informacja i promocja 1. 
Piekielny  Szlak  –  markowym  produktem 2. 
turystycznym 
Działalność gospodarcza  zaspakaja potrzeby ruchu 3. 
turystycznego 
Zachowanie  dziedzictwa  kulturowego 4. 
i historycznego

Cel ogólny: „LGD – U ŹRÓDEŁ” szansą dla młodzieży. 
Cele szczegółowe:  

Satysfakcjonująca praca dla młodzieży 1. 
Młodzież wolna od uzależnień 2. 
Młodzież  ma  możliwości  rozwoju  i  aktywnego 3. 
wypoczynku 

Cel ogólny: Ekologiczny obszar „ LGD- U ŹRÓDEŁ”. 
Cele szczegółowe: 

Kształtowanie postaw proekologicznych1. 
Dbamy o środowisko w którym żyjemy 2. 
Mamy najlepsze gospodarstwa ekologiczne3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 45, rolnicy i leśnicy, osoby chcące założyć własną 
działalność gospodarczą oraz lokalni przedsiębiorcy.

Zdjęcie 290. Archiwum LGD „U Źródeł”.

Zdjęcie 291. Skałki niekłańskie. Archiwum 
LGD „U Źródeł”.

Zdjęcie 292. Twórczość artystów ludowych. Archiwum LGD „U 
Źródeł”.



286 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „DORZECZE BOBRZY”51

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
Kosomłoty II, ul. Kościelna 133 
26-085 Miedziana Góra 
świętokrzyskie
Telefon: +48 41 303 22 44 
Adres e-mail: dorzeczebobrzy1@wp.pl 
Strona www: www.dorzeczebobrzy.eu

Osoby do kontaktu
Jarosław Wałek, Prezes Zarządu - tel. +48 41 303 22 44, 
dorzeczebobrzy1@wp.pl
Urszula Żelazny, Dyrektor Biura LGD - tel. +48 0784 
022 706, dorzeczebobrzy1@wp.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo świętokrzyskie, gminy: Miedziana Góra, 
Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk
Liczba ludności objęta LSR: 57219 
Powierzchnia objęta LSR: 479.22 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: „DORZECZE BOBRZY” – turystyczną perłą 
wśród Gór Świętokrzyskich.
Cele szczegółowe:

Modernizacja  i  Rozwój  regionalnej  infrastruktury 1. 
turystycznej – stworzenie produktów turystycznych
Działania  na  rzecz  promocji  regionu  „Dorzecza 2. 
Bobrzy” i wsparcie inicjatyw mieszkańców regionu 
na rzecz rozwoju turystyki 

Cel ogólny: Wzrost zaangażowania społecznego 
mieszkańców
Cel szczegółowy:

Wsparcie  powstawania  i  rozwoju  inicjatyw 1. 
społecznych 

Cel ogólny: Wspieranie zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego
Cel szczegółowy:

Nowe i ekologiczne miejsca pracy1. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie 
zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych technologii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa 
infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

51 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.

Zdjęcie 293. Ruiny dziewiętnastowiecznej Huty Józef w 
Samsonowie (gmina Zagnańsk). Z archiwum LGD „Dorzecze 

Bobrzy”.

Zdjęcie 294. Dąb „Bartek” – pomnik przyrody w gminie Zagnańsk. 
Z archiwum LGD „Dorzecze Bobrzy”.



287Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy
Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. ul. Kielecka 38 
26-26 - 026 Morawica 
Telefon: +48 41 311 46 91 wew. 239 
Fax: + 48 41 311 44 90 
Adres e-mail: biuro@perlycn.pl 
Strona www: www.perlycn.pl

Osoby do kontaktu
Marcin Dziewięcki, Prezes LGD - tel. +48 41 311 46 91, 
m.dziewiecki@morawica.pl
Arkadiusz Jędras, Wiceprezes LGD - tel. +48 601 408 950, 
arek@ski-expert.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo świętokrzyskie, gminy: Morawica, 
Chęciny, Sitkówka – Nowiny.
Liczba ludności objęta LSR: 35 197 
Powierzchnia objęta LSR: 313.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru LGD poprzez 
wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, pobudzanie aktywności zawodowej i działania przyciągające inwestorów 
zewnętrznych. 
Cele szczegółowe:

Aktywizacja zawodowa osób z obszaru LGD1. 
Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy2. 
Promocja walorów gospodarczych LGD3. 

Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o specyficzne walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne obszaru 
LGD. 
Cele szczegółowe:

Atrakcyjna oferta turystyczna regionu LGD1. 
Zachowanie zabytków,  miejsc historycznych2. 
Wypromowanie obszaru LGD jako obszaru atrakcyjnego turystycznie3. 

Cel ogólny: Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców do działania na rzecz własnego regionu i poprawy 
jakości życia społeczności lokalnej.
Cele szczegółowe:

Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej1. 
Promocja obszarów wiejskich2. 
Atrakcyjna oferta kulturalna, rekreacyjna i edukacyjna obszaru LGD3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: turyści, młodzież, przedsiębiorcy, mieszkańcy.

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł -  „Atrakcje  Krajoznawczo-Turystyczne  -  Inicjatywa Wspólna”. Partnerzy -  LGD  „Perły 
Czarnej Nidy”, LGD Dorzecze Wisły, LGD Ponidzie i LGD Ziemia Jędrzejowska GRYF. Cel - Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej województwa świętokrzyskiego poprzez tworzenie, rewitalizację i promocję  szlaków turystycznych do roku 
2015, poprzez stworzenie 158 km nowych szlaków turystycznych do 2015 roku, zwiększenie atrakcyjności szlaku kolejki 
wąskotorowej  poprzez  rewitalizację  dworca  kolejowego  do  2015  roku,  promocja  stworzonych  i  zrewitalizowanych 
szlaków turystycznych. Przedsięwzięcia - oznakowanie szlaków kajakowych na rzekach: Czarna Nida, Czarna, Bobrza, 
Nida,  rewitalizacja  dworca  kolejki wąskotorowej w  Jędrzejowie,  promocja  projektu  poprzez wspólne wydawnictwo, 
stworzenie strony internetowej. Adresaci projektu - turyści, mieszkańcy obszarów LGD, lokalni przedsiębiorcy. Czas 
realizacji - do listopada 2012 r.

Zdjęcie 295. Czarna Nida. Archiwum LGD „Perły Czarbej Nidy”.



288 Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

Forma prawna
Stowarzyszenie 
  
Adres siedziby 
ul. 16-go Stycznia 1 
27-500 Opatów 
 
Telefon: +48 15 868 20 87 
Fax: +48 15 868 20 87 
Adres e-mail: lgdopatow@o2.pl 
Strona www: www.lgdopatow.pl 

Osoba do kontaktu: 
Władysław Duda, Dyrektor biura - tel. + 48 501 221 882 
  
Zasięg terytorialny LGD 
Województwo świętokrzyskie, gminy: Opatów, Ożarów, 
Wojciechowice, Tarłów, Iwaniska 
Liczba ludności objęta LSR: 41721 
Powierzchnia objęta LSR: 64.55 km2 
  
Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej 
regionu. 
Cele szczegółowe: 
1. Rozwój promocji potencjału turystycznego naszego terenu działania, informacji w tym zakresie 
2. Zagospodarowanie terenów i obiektów turystyczno-rekreacyjnych 
3. Zachowanie dziedzictwa krajobrazowego, rozwój bazy noclegowej 
4. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego 
Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców. 
Cele szczegółowe: 
1. Wsparcie mikroprzedsiębiorstw 
2. Wsparcie dla pozarolniczej działalności na terenie LGD 
Cel ogólny: podniesienie aktywności społecznej mieszkańców. 
Cele szczegółowe: 
1. Wspieranie aktywności  lokalnej mieszkańców 
2. Budowa, remont lub przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji sportowych i społeczno-
kulturalnych 
  
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, rozwój przedsiębiorczości, poprawa 
infrastruktury wiejskiej. 
  
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści. 
 
Projekty współpracy
Międzyregionalne: Proponowane obszary współpracy - promocja dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych, 
poprzez wspólny udział w imprezach promujących obszary działania LGD, organizacja konferencji promujących ofertę 
turystyczną obszaru, zaangażowanie społeczności lokalnych do odtworzenia i zachowania dziedzictwa kulturowego 
(obozy naukowe, wymiana młodzieży), spotkania z branżą turystyczną, wydanie folderu turystycznego, spotkania 
z twórcami lokalnymi z różnych regionów.

Zdjęcie 296. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Archiwum LGD 
„Powiatu Opatowskiego”.



289Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
Wiśniowa 23 
29-100 Włoszczowa 
woj. świętokrzyskie
Telefon: +48 41 394 14 05 
Adres e-mail: lgd_wloszczowa@wp.pl 
Strona www: www.lgd-region-wloszczowa.pl

Osoba do kontaktu
Cezary Huć, Dyrektor biura LGD - tel. +48  41 394 14 05, 
lgd_wloszczowa@wp.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo świętokrzyskie, gminy: Kluczewsko, 
Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa. 
Województwo łódzkie, gminy: Gidle, Żytno.  
Województwo śląskie, gmina: Koniecpol.
Liczba ludności objęta LSR: 59 663
Powierzchnia objęta LSR: 1 174 km²

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Teren „LGD - Region Włoszczowski” jest obszarem wysoko rozwiniętej kultury. 
Cele szczegółowe: 

Dobrze rozwinięty i wypromowany folklor regionu „LGD – Region Włoszczowski” 1. 
Prężnie działający animatorzy kultury i aktywne, dobrze wyposażone instytucje kulturalne   2. 

Cel ogólny: „LGD – Region Włoszczowski” to atrakcyjny turystycznie i rekreacyjnie zakątek Polski. 
Cele szczegółowe: 

Wypromowana oferta turystyczno-rekreacyjna obszaru „LGD – Region Włoszczowski” 1. 
„LGD – Region Włoszczowski” posiada dobrze rozwiniętą sieć agroturystyczną i  infrastrukturę  turystyczno-2. 
rekreacyjną

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, organizacje pozarządowe. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne: Nazwa - „Dziedzictwo  - Naszą   Atrakcją”. Partnerzy -  LGD „Białe Ługi”, LGD „Gryflandia”, 
LGD „Kraina Rawki”, LGD „Owocowy Szlak”, LGD „Nasza Suwalszczyzna”, LGD „Sejneńszczyzna”, LGD „Region 
Włoszczowski”. Cele - podniesienie atrakcyjności obszaru LGD poprzez promocję dziedzictwa kulturowego i atrakcji 
turystycznych,  zaangażowanie  społeczności  lokalnej  do  odtworzenia  i  zachowania  dziedzictwa  kulturowego  poprzez 
zaangażowanie młodzieży. Przedsięwzięcia - udział w sześciu  imprezach  targowych, wydanie  folderu  turystycznego, 
spotkania z twórcami lokalnymi i przedstawicielami branży turystycznej, utworzenie Młodzieżowej Akademii Dziedzictwa 
Kulturowego „MADZIK”, w ramach której zorganizowano konkurs „MADZIK” (przedstawienie dziedzictwa kulturowego 
i tradycji regionu oraz wypracowanie łańcucha powiązań dorobku wszystkich regionów projektu)

Stawiamy na rozwój naszego regionu w oparciu o specyficzne cechy jego  sfery kulturalnej i turystyczno-
rekreacyjnej, przy jak największym udziale społeczności lokalnej.

Zdjęcie 297. Pomnik Stefana Czarnieckiego w Czarncy. Archiwum 
LGD „Region Włoszczowski”.



290 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Forma prawna: 
Stowarzyszenie 
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby: 
Rakowska 5 
26-025 Łagów 
Telefon: +48 41 30 74 938 
Fax: +48 41 30 74 938 
Adres e-mail: biuro@lgd-srws.pl 
Strona www: www.lgd-srws.pl

Osoby do kontaktu: 
Piotr Sadłocha, Dyrektor biura - tel. +48 41 30 74 938, 
p.sadlocha@lgd-srws.pl
Ewa Skuza, Asystentka dyrektora biura - tel. +48 41 30 
74 938, e.skuza@lgd-srws.pl  

Zasięg terytorialny LGD
Województwo świętokrzyskie, gminy: Baćkowice, Łagów, 
Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów, Brody.
Liczba ludności objęta LSR: 55284 
Powierzchnia objęta LSR: 705,37 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Podniesienie jakości życia przy jednoczesnym 
wykorzystaniu walorów kulturowych, przyrodniczych 
i historycznych regionu. 
Cel szczegółowy:

Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu1. 
Cel ogólny: Podniesienie aktywności społeczno-
gospodarczej mieszkańców.
Cel szczegółowy:

Podniesienie  aktywności  gospodarczej 1. 
mieszkańców.

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona 
dziedzictwa kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, 
rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  młodzież  do  lat  25,  kobiety, 
rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, osoby niepełnosprawne. 

Projekt współpracy
Temat - Szlak Przygody. Partnerzy -   LGD „Białe Ługi”, LGD „Dorzecze Bobrzy”, 
LGD „Krzemienny Krąg”, LGD Stowarzyszenie „Nad Czarną Pilicą”, Stowarzyszenie 
„LGD  – Wokół  Łysej  Góry”,  Stowarzyszenie  Rozwoju Wsi  Świętokrzyskiej.  Cel - 
stworzenie zintegrowanej, atrakcyjnej oraz konkurencyjnej oferty  turystycznej opartej 
o  kluczowe  wyróżniki  Partnerstwa,  adresowanej  do  konkretnych  grup  odbiorców 
(turystów),  która  rozwijana  będzie  zgodnie  z  zasadami  zarządzania  marketingowego 
oraz  zasadą  zrównoważonego  Rozwoju.  Przedsięwzięcia - wytyczenie  Szlaku 
Przygody, opracowanie, wdrożenie oraz obsługa programu lojalnościowego dla turystów 
odwiedzających obszar objęty programem, promocja przedsięwzięcia.

Zdjęcie 298. Kraina Kultur - Brama wjazdowa w Szydłowie. 
Archiwum Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Zdjęcie 299. Kraina legend - Osada Średniowieczna w Hucie 
Szklanej. Archiwum Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Zdjęcie 300. Kraina Talentów 
- Muzeum H. Sienkiewicza 
w Oblęgorku. Archiwum 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Świętokrzyskiej.



291Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”

Forma prawna  
Stowarzyszenie  

Adres siedziby 
ul. Ppor. Sokoła 19 
28-530 Skalbmierz  
woj. świętokrzyskie  
Telefon: +48 41 352 90 77 
Fax: +48 41 352 90 77 
Adres e-mail: lgd.perlyponidzia@op.pl 
Strona www: www.perlyponidzia.pl  

Osoba do kontaktu  
Ewa Pozłótka, Dyrektor Biura - tel. +48 41 352 90 77  
 
Zasięg terytorialny LGD:  
Województwo świętokrzyskie, gminy: Bejsce, Czarnocin, 
Opatowiec, Skalbmierz  
Województwo małopolskie, gminy: Bolesław, Gręboszów, 
Mędrzechów, Olesno 
Liczba ludności objęta LSR: 37 001 
Powierzchnia objęta LSR: 489,00 km2
 
Cele lokalnej strategii rozwoju:  
Cel ogólny: Zwiększenie atrakcyjności , 
konkurencyjności i rozpoznawalności obszaru działania  
LGD.  
Cele szczegółowe:  
1.    Poprawa atrakcyjności infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 
2.    Poprawa jakości przestrzeni publicznej i estetyki obszaru LGD 
Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców, włączenie ich w czynny udział w życiu lokalnych społeczności  oraz 
stymulowanie pożądanych procesów społecznych.  
Cele szczegółowe:  
1.    Wzrost jakości  funkcjonowania organizacji społecznych 
2.    Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej 
Cel ogólny: Promocja obszaru działania LGD, realizacja kompleksowych działań zachęcających do odwiedzania 
obszaru.  
Cele szczegółowe:  
1.    Stworzenie nowych narzędzi promujących LGD. 
2.    Organizacja wydarzeń promujących obszar działania LGD. 
Cel ogólny: Promowanie przedsiębiorczości i ożywienie gospodarcze obszaru.  
Cele szczegółowe:  
1.    Wsparcie nowych i rozwijających się przedsięwzięć gospodarczych 
2.    Promocja gospodarcza obszaru LGD
 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka 
i  turystyka  wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i  kulinarnego,  ekologia  i  ochrona 
środowiska,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury,  promocja  produktu  lokalnego. 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  młodzież,  kobiety,  rolnicy  i  leśnicy,  przedsiębiorcy,  emeryci 
i renciści, osoby niepełnosprawne, społeczność lokalna, turyści, stowarzyszenia i organizacje nie posiadające osobowości 
prawnej.
 
Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - „Festiwal Smaków”. Partnerzy - Buska LGD „Słoneczny Lider” oraz LGD Stowarzyszenie 
„G5”, Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”. Cele - identyfikacja i promocja produktów wytwarzanych tradycyjnymi 
metodami, stanowiących element dziedzictwa kulinarnego naszego regionu i element tożsamości społeczności lokalnych, 
zwiększenie  atrakcyjności  oferty  turystycznej,  wzrost  poziomu  integracji  środowisk  działających  w  sferze  turystyk, 
Aktywizacja  społeczności  lokalnej,  promocja  dziedzictwa  kulinarnego.  Przedsięwzięcia -      udział  w  cyklicznych 
kiermaszach,  tworzenie sieci sklepików, restauracji – Sieć „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. 

Zdjęcie 301. Ujście Dunajca do Wisły - naturalna granica pomiędzy 
województwami świętokrzyskim i małopolskim, Gmina Opatowiec 

(woj.świętokrzyskie) oraz Gmina Gręboszów (woj.małopolskie). 
Archiwum LGD „Perły Ponidzia”.



292 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G5”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Słupska 31 
28-133 Pacanów 
Telefon: +48 41 376 54 82 
Fax: +48 41 376 54 82 w. 26 
Adres e-mail: ewa.satora@pacanow.eu 
Strona www: www.stowarzyszenieg5.pl
 
Osoba do kontaktu: 
Ewa Satora, Kierownik Biura, tel. +48 795 136 851, ewa.satora@pacanow.eu
 
Zasięg terytorialny LGD
Województwo świętokrzyskie, gminy: Pacanów, Solec Zdrój, Nowy Korczyn, Wiślica, Stopnica.
Liczba ludności objęta LSR: 32 961 
Powierzchnia objęta LSR: 552.11 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych regionu południowego 
Ponizia.
Cele szczegółowe:

Rozbudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej1. 
Aktywna promocja walorów turystyczno-kulturowych regionu2. 

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej obszaru  w oparciu o produkty lokalne i tradycyjne 
rzemiosło.
Cel szczegółowy:

Podnoszenie poziomu kwalifikacji rolników i przedsiębiorców w zakresie korzystania z pomocy zewnętrznej 1. 
oraz prowadzonej działalności

Cel ogólny: Rozwój potencjału ludzkiego LGD.
Cele szczegółowe:

Wzrost jakości zasobów pracy1. 
Obszar integrujący mieszkańców2. 

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego obszaru LGD.
Cel szczegółowy:

Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców1. 
 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, ekologia i ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  kobiety,  rolnicy,  przedsiębiorcy,  organizacje  pozarządowe, 
kościoły i związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury.
 
Projekty współpracy
Międzyregionalny: Temat -    „Festiwal  Smaków”.  Partnerzy -  Buska  LGD  „Słoneczny  Lider”  oraz  LGD  „Perły 
Ponidzia”, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G5”. Cel -    identyfikacja  i promocja produktów wytwarzanych 
tradycyjnymi metodami na terenie: Buskiej LGD „Słoneczny Lider”, Stowarzyszenia „G5” oraz LGD „Perły Ponidzia”, 
stanowiących element dziedzictwa kulinarnego naszego regionu i element tożsamości społeczności lokalnych. Projekt ma 
za zadanie wzmocnienie pozycji rynkowej tych produktów, wzbudzenie większego zainteresowania wśród potencjalnych 
konsumentów, a w rezultacie doprowadzenie do powstania rynku produktów wysokiej jakości. 

Aby zdobyć pełną moc - zapraszamy na Ponidzie Królewskie: Pacanów - moc zabawy, Stopnica, Nowy Korczyn,
Wiślica – moc historii, Solec-Zdrój - moc źródeł leczniczych



293Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Partyzantów 3 
26-004 Bieliny 
Telefon: +48 41 26 08 153 
Adres e-mail: alubek@wokollysejgory.pl 
Strona www: www.wokollysejgory.pl

Osoby do kontaktu: 
Anna Łubek, Prezes - tel. +48 41 26 08 153, e-mail:  
alubek@wokolysejgory.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo świętokrzyskie, gminy: Bieliny, Bodzentyn, 
Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock.
Liczba ludności objęta LSR: 67 553 
Powierzchnia objęta LSR: 636.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju
Cel ogólny: Rozwój turystyki bazującej na walorach 
przyrodniczych i kulturowych Gór Świętokrzyskich.
Cele szczegółowe:

Poprawa  stanu  technicznego  zabytków  i  obiektów 1. 
dziedzictwa  kulturowego  regionu,  poprawa  stanu 
i rozbudowa infrastruktury turystycznej i sportowej
Aktywna promocja walorów turystyczno-kulturowo-2. 
historycznych regionu 

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej 
obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

Podnoszenie kwalifikacji rolników i przedsiębiorców 1. 
Rozwój rzemiosła, ginących zawodów, i przedsiębiorczości pozarolniczej2. 

Cel ogólny: Rozwój potencjału ludzkiego LGD.
Cele szczegółowe:

Wzrost jakości zasobów pracy1. 
Obszar integrujący mieszkańców2. 

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

1.  Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: ochrona dziedzictwa kulturowego, 
ochrona dziedzictwa kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: rolnicy, mikroprzedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, 
instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje po za rządowe zajmujące się turystyką, kulturą, sportem 
oraz krzewieniem zdrowego stylu życia, gospodarstwa agroturystyczne, szkoły, twórcy ludowi, osoby młode, kobiety, 
osoby w wieku 45+, turyści.

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł -  „Moc Atrakcji Turystycznych Regionu Inspirowanych Krainą Świętokrzyską”.
Cel - opracowanie kierunku  rozwoju  turystyki krajowej  i międzynarodowej na obszarze działania partnerów poprzez 
stworzenie koncepcji wykorzystania lokalnych zasobów (kulturowych, przyrodniczych i historycznych)  do wytworzenia 
wspólnej  sieciowej  oferty  turystycznej.  Przedsięwzięcia -  Opracowanie  strategii,  która  zakłada  powstanie  Szlaku 
Przygody, składającego się z sześciu krain. Na terenie LGD Wokół Łysej Góry powstanie Kraina Legend – związana 
z legendami, podaniami. Na trasie szlaku turysta będzie mógł zwiedzić np. Osadę Średniowieczną w Hucie Szklanej, 
Szklany Dom w Ciekotach, a oprócz zwiedzania atrakcji turystycznych, będzie można zasmakować potraw regionalnych, 
lub uczestniczyć w warsztatach i questach.

Zdjęcie 302. Świętokrzyskie Pasiaki Pól. Fot. A. Stolarski.

Zdjęcie 303. Widok na Łysicę i góry domowe Żeromskiego. 
Archiwum LGD „Wokół Łysej Góry”.



294 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły52

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Ruszczańska 27/110 
28-230 Połaniec 
Telefon: +48 15 865 02 16 
Fax: +48 15 865 02 16 
Adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl 
Strona www: www.dorzeczewisly.pl

Osoby do kontaktu 
Aneta Matusiewicz, Prezes Zarządu - tel. 604455994, aneta matusiwicz@umig.polaniec.pl
Łukasz Orłowski, Dyrektor Biura Zarządu - tel. 795563727, lukasz.polaniec@gmail.com 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo świętokrzyskie, gminy: Połaniec, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Rytwiany, Tuczępy
Liczba ludności objęta LSR: 38 895 
Powierzchnia objęta LSR: 551.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rekreacja, integracja i rozwój mieszkańców obszaru „LGD – Dorzecze Wisły”.
Cele szczegółowe:

Atrakcyjna dla mieszkańców oferta rekreacyjna obszaru LGD1. 
Rozwój mikroprzedsiębiorstw i gospodarstw agroturystycznych2. 

Cel ogólny: Wzrost jakości oferty kulturalnej obszaru „LGD – Dorzecze Wisły”.
Cele szczegółowe:

Atrakcyjna dla mieszkańców oferta kulturalna obszaru LGD1. 
Poprawa  stanu  technicznego  i  wyposażenia  obiektów,  w  których  jest  lub  będzie  prowadzona  działalność 2. 
kulturalna

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści. 

 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



295Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

Forma prawna 
Stowarzyszenie (LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
27-423 Bałtów 55 
woj. świętokrzyskie
Telefon: +48 41 264 10 22 
Fax: +48 41 264 10 22 
Adres e-mail: biuro@krzemiennykrag.info 
Strona www: www krzemiennykrag.info

Osoby do kontaktu: 
Jarosław Kuba, Prezes Zarządu - tel.+48 41 264 10 22, +48 506 151 191, biuro@
krzemiennykrag.info
Monika Gromczyk, Specjalista ds. wdrażania LSR - tel.+48 41 264 10 22, biuro@
krzemiennykrag.info

Zasięg terytorialny LGD
Województwo świętokrzyskie, gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Sadowie.
Województwo mazowieckie, gminy: Chotcza, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą.
Liczba ludności objęta LSR: 70 854 
Powierzchnia objęta LSR: 1151.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Podniesienie świadomości znaczenia środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego zrównoważonym rozwoju oraz wzmacnianie poczucia tożsamości 
mieszkańców poprzez kultywowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności 
społecznej.
Cele szczegółowe:

Stworzenie  funkcjonalnej  bazy  informacyjnej  o  dziedzictwie  historycznym,  kulturowym 1. 
i przyrodniczym
Działalność na rzecz odnowy, rewitalizacji i zachowania obiektów nieożywionych oraz walorów 2. 
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych sprzyjających rozwojowi turystyki
Wsparcie i promocja zrównoważonego rozwoju regionu i aktywizacja społeczności lokalnych3. 

Cel ogólny: Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, kulturowych i przyrodniczych dla 
celów turystycznych i okołoturystycznych, zapewniając ich trwałą dostępność dla obecnego 
i przyszłych pokoleń.
Cele szczegółowe:

Opis i publikacje funkcjonujących produktów, usług turystycznych i produktów lokalnych1. 
Opracowanie  koncepcji  promocji    funkcjonujących  produktów,  usług  turystycznych 2. 
i produktów turystycznych
Wspieranie  i  współdziałanie  na  rzecz  zwiększenia  atrakcyjności  regionu  i  poszerzenia 3. 
oferty turystycznej oraz zwiększenie długości odpowiednio wytyczonych, przygotowanych, 
oznakowanych i wyposażonych szlaków turystycznych łączących atrakcje historyczne i przyrodnicze obszaru

Cel ogólny: Zapewnienie warunków efektywnej sprzedaży produktów lokalnych i atrakcji turystycznych 
regionu.
Cele szczegółowe:

Badania marketingowe regionalnego rynku turystycznego1. 
Wsparcie  systemu reklamy, promocji i  marketingu rynku turystycznego2. 
Komercjalizacja atrakcji i usług turystycznych oraz  marek produktu lokalnego3. 

Cel ogólny: Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości oraz rozwój społeczeństwa 
informacyjnego. Cele szczegółowe:

Wdrożenie  i  wykorzystanie  nowoczesnych  technik  teleinformatycznych  w  edukacji,  doradztwie,  1. 
przedsiębiorczości i rolnictwie
Zapewnienie mieszkańcom swobodnego i darmowego dostępu do zasobów teleinformatycznych2. 
Zwiększenie  liczby  podmiotów  gospodarczych  zajmujących  się  działalnością  turystyczną,  rękodzielniczą, 3. 
rzemieślniczą, usługową  oraz wzrost liczby nowo powstałych miejsc pracy w tych dziedzinach

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: rolnicy i leśnicy i przedsiębiorcy. 

Zdjęcie 306. 
Figurka z porcelany 

wykonana 
w Ćmielowie. 

Archiwum LGD 
„Krzemienny 

Krąg”.

Zdjęcie 304. JuraPark 
w Bałtowie. Archiwum LGD 

„Krzemienny Krąg”.

Zdjęcie 305. Chotcza 
- Rezerwat Borowiec. 

Archiwum LGD 
„Krzemienny Krąg”.



296 Lokalna Grupa Działania „BIAŁE ŁUGI” 

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
Plac Staszica 6 
26-021 Daleszyce 
Telefon: +48 41 307 26 44 
Fax: +48 41 307 20 11 
Adres e-mail: biuro@bialelugi.pl 
Strona www: www.bialelugi.pl

Osoby do kontaktu
Witold Kowal, Dyrektor biura - tel. +48 509341069, witold.
kowal@bialelugi.pl
Mariusz Iwan, Koordynator LSR - tel. +48507188237, 
iwan mariusz@bialelugi.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo świętokrzyskie, gminy: Raków, Daleszyce, 
Chmielnik, Pierzchnica, Staszów, Bogoria, Szydłów, 
Gnojno.
Liczba ludności objęta LSR: 87 402 
Powierzchnia objęta LSR: 1318.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: LGD Białe Ługi regionem atrakcyjnym turystycznie. 
Cele szczegółowe:

1.  Sprzedajemy atrakcyjne i konkurencyjne produkty turystyczne
2.  Spójny system promocji i informacji turystycznej obszaru LGD

Cel ogólny: Najlepsze produkty i aktywności lokalne w LGD Białe Ługi.
Cele szczegółowe:

Komercjalizacja produktów lokalnych1. 
Pobudzenie aktywności społecznej2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Projekty współpracy
Międzyregionalne: Tytuł  -  „Dziedzictwo  -  Naszą   Atrakcją”. Partnerzy -  LGD  „Białe  Ługi”,  LGD  „Gryflandia”, 
LGD „Kraina Rawki”, LGD „Owocowy Szlak”, LGD „Nasza Suwalszczyzna”, LGD „Sejneńszczyzna”, LGD „Region 
Włoszczowski”. Cele - podniesienie atrakcyjności obszaru LGD poprzez promocję dziedzictwa kulturowego i atrakcji 
turystycznych,  zaangażowanie  społeczności  lokalnej  do  odtworzenia  i  zachowania  dziedzictwa  kulturowego  poprzez 
zaangażowanie młodzieży. Przedsięwzięcia - udział w sześciu  imprezach  targowych, wydanie  folderu  turystycznego, 
spotkania z twórcami lokalnymi i przedstawicielami branży turystycznej, utworzenie Młodzieżowej Akademii Dziedzictwa 
Kulturowego „MADZIK”, w ramach której zorganizowano konkurs „MADZIK” (przedstawienie dziedzictwa kulturowego 
i tradycji regionu oraz wypracowanie łańcucha powiązań dorobku wszystkich regionów projektu).
Międzynarodowe: Tytuł -  „Plum Area  Turism  PAT”  (Śliwkowy  Obszar  Turystyczny). Cele -    aktywizacja  sektora 
turystycznego oraz podniesienie jakości usług turystycznych, a także wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych 
i kulturowych. Partnerzy - Stowarzyszenie “Na Śliwkowym Szlaku”, LGD BIAŁE ŁUGI (woj. świętokrzyskie), LGD 
BACHUREN (Słowacja) oraz LGD CSERHÁTALJA (Węgry). Przedsięwzięcia - Przygotowanie projektu: organizacja 
trzech spotkań z partnerami projektu współpracy, mających na celu uszczegółowienie planowanych działań w zakresie 
harmonogramów i budżetów poszczególnych partnerów projektu. Adresaci -  sektor turystyczny, czyli podmioty zajmujące 
się turystyką, funkcjonujące na obszarach objętych działaniem poszczególnych partnerów - prywatne przedsiębiorstwa 
jak i organizacje trzeciego sektora oraz osoby fizyczne. Czas realizacji - do sierpnia 2013. 

Zdjęcie 307. Pałac w Kurozwękach. Archiwum LGD „Białe Ługi”.



297BUSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SŁONECZNY LIDER”53

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
ul. Świętokrzyska 9 
28-100 Zbludowice
Adres do korespondencji
ul. Partyzantów 22 
28–1 Busko - Zdrój 
świętokrzyskie
Telefon: +48 41 378 71 77 
Fax: +48 41 378 71 77 
Adres e-mail: biuro@slonecznylider.pl 
Strona www: www.slonecznylider.pl

Osoba do kontaktu: 
Marek Bębenek - Dyrektor Biura Zarządu, tel. +48 41 378 71 77, biuro@slonecznylider.pl
Zasięg terytorialny LGD
Województwo świętokrzyskie, gmina Busko-Zdrój
Liczba ludności objęta LSR: 32 680 
Powierzchnia objęta LSR: 235.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Działania w zakresie turystyki.
Cele szczegółowe:

Poprawa atrakcyjności obszaru jako miejsca do wypoczynku – podejmowanie różnej działalności gospodarczej 1. 
Podejmowanie  działań  promocyjnych  poprzez  wzmocnienie  przepływu  informacji  w  społeczności  lokalnej 2. 
dotyczącej atrakcyjności obszaru 
Szlak Wokół Słońca – markowym produktem turystycznym 3. 
Rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców 4. 

Cel ogólny: Działania w zakresie regionalizmu – tworzenie produktu regionalnego.
Cele szczegółowe:

Poprawa atrakcyjności obszaru jako miejsca życia i pracy 1. 
Animowanie współpracy społeczności lokalnej 2. 
Rozszerzenie wiedzy społeczności lokalnej o produktach i usługach regionalnych 3. 
Kultywowanie tradycyjnej, lokalnej kultury i sztuki ludowej 4. 

Cel ogólny: Działania prozdrowotne.
Cele szczegółowe:

Wzmacnianie świadomości ekologicznej i zdrowotnej mieszkańców obszaru LSR 1. 
Promowanie  oraz  podejmowanie  działań  wspierających  proekologiczną  działalność  gospodarczą  ,  a  także 2. 
gospodarstwa ekologiczne 
Wspieranie czynnego wypoczynku wśród mieszkańców obszaru LGD. Działania integracyjne ze szczególnym 3. 
uwzględnieniem niepełnosprawnych 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia 
i ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  kobiety,  rolnicy  i  leśnicy,  prowadzący  własną  działalność 
gospodarczą, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne: Temat - rozwój turystyki w oparciu o kulturę i dziedzictwo kulturowe regionu. Przedsięwzięcia - 
promocja kulinarnego produktu regionalnego oraz Festiwal Smaków zorganizowany na obszarze każdej z współpracujących 
LGD.

53 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r. oraz LSR LGD „SŁO-
NECZNY LIDER”.



298 Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego – Lokalna Grupa 
Działania 

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Krakowska 26 
27-600 Sandomierz
Telefon: +48 15 832 09 44 
Fax: +48 15 832 09 44 
Adres e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu 
Strona www: www.lgd-sandomierz.eu

Osoby do kontaktu
Agnieszka Szczucińska, Dyrektor biura - tel. +48 15 832 09 44, +48 795 414 754, 
biuro@lgd-sandomierz.eu
Anna Kręcichwost, Pracownik Biura LGD - tel. +48 15 832 09 44, +48 795 414 746, 
biuro@lgd-sandomierz.eu 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo świętokrzyskie, gminy: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, 
Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost.
Liczba ludności objęta LSR: 63 134 
Powierzchnia objęta LSR: 728.00 km2

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców na terenie objętym LSR 
z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.
 Cele szczegółowe:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich1. 
Zaspokojenie  potrzeb  społecznych,  kulturowych 2. 
i  sportowo-  rekreacyjnych  mieszkańców  obszaru 
LSR
Podnoszenie  kwalifikacji  mieszkańców  obszaru 3. 
LSR

Cel ogólny: Wspieranie inicjatyw ekologicznych podstawą 
do zachowania i poprawy stanu posiadanych zasobów
Cel szczegółowy:

Rozwój  inicjatyw  ekologicznych  i  wykorzystanie 1. 
alternatywnych źródeł energii 

Cel ogólny: Rozwój turystyki oraz aktywowanie dbałości 
o tradycje poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczo- 
krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego terenu.
Cele szczegółowe:

Zachowanie  i  kreowanie  tradycji  oraz  szerzenie 1. 
aktywności  lokalnejRozwój  usług  turystycznych 
i okoloturystycznych
Poprawa stanu infrastruktury turystycznej2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, rozwój przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Zdjęcie 308. Kościół św. Floriana. 
Archiwum Sandomierskiego 

Stowarzyszenia Rozwoju 
Regionalnego.

Zdjęcie 309. Pomidory ze szklarni loklanych producentów. 
Archiwum Sandomierskiego Stowarzyszenia Rozwoju 

Regionalnego.



299Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”54

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Żeromskiego 28 
26-230 Radoszyce 
Adres do korespondencji
ul. Konecka 12 
25-070 Łopuszno
Telefon: +48 41 380 81 33 
Fax: +48 41 39150 68 
Adres e-mail: biuro@nadczarnaipilica.pl 
Strona www: www nadczarnaipilica.pl

Osoby do kontaktu: 
Grzegorz Grzywna - Kierownik Biura, tel. +48 796 653 805, grzegorz.grzywna@nadczarnaipilica.pl
Magdalena Bujak - Zastępca Kierownika Biura, tel. +48 796 653 806, biuro@nadczarnaipilica.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo świętokrzyskie, gminy: Łopuszno, Słupia, Radoszyce, Fałków, Krasocin
Liczba ludności objęta LSR: 37 652 
Powierzchnia objęta LSR: 755.17 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Obszar działania LGD „Nad Czarną i Pilicą” – region znany w Polsce.
Cel szczegółowy:

Wypromowanie obszaru działania LGD „Nad Czarną i Pilicą1. 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia na obszarze działania LGD „Nad Czarną i Pilicą”.
Cel szczegółowy:

Stworzenie optymalnych warunków społeczno – gospodarczych dla osób zamieszkujących  teren LGD „Nad 2. 
Czarną i Pilicą”

Cel ogólny:  Aktywizacja młodzieży poprzez edukację.
Cel szczegółowy:

Młodzież widzi szansę rozwoju w regionie działania LGD „Nad Czarną i Pilicą”3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  rozwój 
przedsiębiorczości.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

54 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



300 Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Złota 7 
28-400 Pińczów 
Telefon: +48 41 357 73 47 
Fax: +48 41 357 73 47 
Adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl 
Strona www: www.lgdponidzie.pl

Osoby do kontaktu
Janusz Zieliński, Kierownik Biura - tel. +48 41 357 73 47, biuro@lgdponidzie.pl
Marcin Gręda, Asystent ds. obsługi biura - tel. +48 41 357 73 47, biuro@lgdponidzie.pl
Paweł Gawior, Referent ds. realizacji LSR - tel. +48 41 357 73 47 
 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo świętokrzyskie, gminy: Pińczów, Działoszyce, Złota, Michałów, Kije.
Liczba ludności objęta LSR: 42 455
Powierzchnia objęta LSR: 613 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o wartości dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.
Cele szczegółowe:

Ochrona i ulepszanie zasobów przyrodniczo-kulturowych 1. 
Wsparcie dla tworzenia infrastruktury i produktów turystycznych 2. 
Promocja walorów i produktów turystycznych3. 

Cel ogólny: Świadome i aktywne społeczeństwo warunkiem rozwoju gospodarczego i integracji społecznej.
Cele szczegółowe:

Działania na rzecz zwiększenia zainteresowania własną tożsamością 1. 
Działania na rzecz zwiększenia odpowiedzialności za środowisko przyrodniczo-krajobrazowe  2. 
Działania na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych3. 

Cel ogólny: Wsparcie dla zwiększenia konkurencyjności i potencjału ekonomicznego obszaru.
Cele szczegółowe: 

Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej 1. 
Promocja gospodarcza obszaru2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia  i ochrona środowiska, 
wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu  lokalnego,  integracja  społeczna,  wsparcie  organizacji  pozarządowych, 
turystyka i promocja produktów turystycznych, promocja gospodarcza obszaru.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.
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Województwo
warmińsko–mazurskie



302 Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 
Mazurskich (LGD9)

Forma prawna
Związek Stowarzyszeń
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Portowa 2/3 
11-600 Węgorzewo 
Telefon: +48 87 427 06 17 
Fax: +48 87 427 06 17 
Adres e-mail: biuro@mazurylgd9.pl  
Strona www: www.mazurylgd9.pl

Osoby do kontaktu
Barbara Dacewicz, Prezes - tel. +48 87 427 06 17, biuro@
mazurylgd9.pl
Mariusz Fatyga, Dyrektor biura - tel. +48 87 427 06 17, 
biuro@mazurylgd9.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo warmińsko-mazurskie, gminy: 
Węgorzewo, Budry, Pozezdrze, Giżycko, Wydminy, 
Kruklanki, Ryn, Miłki, Srokowo.
Liczba ludności objęta LSR: 55 915 
Powierzchnia objęta LSR: 2 902.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych 
i kulturowych północnego obszaru Wiejskich Jezior Mazurskich.    
Cele szczegółowe:

Wykreowanie marki Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich1. 
 Poprawa stanu infrastruktury związanej z obsługą ruchu turystycznego2. 
 Rozwijanie zintegrowanej oferty usług turystycznych     3. 

Cel ogólny: Wzrost aktywności społeczno–gospodarczej mieszkańców obszaru 
LGD9.
Cele szczegółowe: 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości1. 
Aktywizacja lokalnej społeczności 2. 
Poprawa jakości kapitału społecznego   3. 

Cel ogólny: Promowanie i ochrona unikalnego środowiska naturalnego i przestrzeni kulturowej.
Cele szczegółowe: 

Promocja walorów przyrodniczo – kulturowych obszaru4. 
 Poprawa stanu infrastruktury związanej z ochroną środowiska i zasobów kulturowych 5. 
Rozwijanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i przyjezdnych 6. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: ochrona dziedzictwa kulturowego, 
ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  rozwój  przedsiębiorczości,  promocja  produktu 
lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.
Projekty współpracy
Międzyregionalny: Temat -  „AS” (Aktywny Sołtys). Partnerzy - Związek Stowarzyszeń LGD9 (woj. warmińsko – 
mazurskie), Stowarzyszenie „Kapitał – Praca – Rozwój” (woj. mazowieckie) oraz LGD „Równiny Wołomińskiej”(woj. 
mazowieckie). Cel – kształtowanie  przedsiębiorczych  postaw  wśród  lokalnych  liderów. Przedsięwzięcia – sześć 
warsztatów, podczas których beneficjenci (mieszkańcy obszaru objętego LSR LGD9, w tym lokalni liderzy i członkowie 
Forum Sołtysów) zdobędą wiedzę nt.  zasad pozyskiwania  środków na działania finansowane w  ramach PROW Oś 4 
Leader, a także nt. zakładania działalności gospodarczej oraz sposobu wytwarzania i rejestracji regionalnych produktów 
kulinarnych oraz publikacja pn. „Od pomysłu do rejestracji – poradnik młodego biznesmena”. Czas realizacji - lipiec- 
grudzień 2012 roku.

Zrównoważony rozwój gospodarczy i zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD9 dla kolejnych pokoleń.

Zdjęcie 310. Aktywny wypoczynek na obszarze LGD. Archiwum 
LGD 9.

Zdjęcie 311. Żeglarstwo na 
obszarze LGD. Archiwum LGD 9.



303Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii

Forma prawna
Fundacja 
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Generalska 8 
14-520 Pieniężno 
Telefon: +48 791 526 599 
Fax: +48 55 244 61 10 
Adres e-mail: lgddlawarmii@o2.pl 
Strona www: www.lgddlawarmii.pl

Osoba do kontaktu
Jarosław Skiba - Dyrektor Biura LGD, tel. +48 791 
526 588, jskiba@o2.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo warmińsko-mazurskie, gminy: Pieniężno, 
Braniewo, Płoskinia, Lelkowo, Wilczęta, Frombork
Liczba ludności objęta LSR: 26 154 
Powierzchnia objęta LSR: 1190.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia.
Cel szczegółowy:

Rozwój  przestrzeni  i  obiektów  użyteczności 1. 
publicznej.

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej. 
Tworzenie pozarolniczych miejsc pracy
Cel szczegółowy:

Rozwój  usług  i  infrastruktury  rekreacyjnej, 1. 
sportowej  i  turystycznej, agroturystycznej  i około-
turystycznej

Cel ogólny III Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego wsi 
Cele szczegółowe:

Promocja  walorów  kulturowych,  przyrodniczych, 1. 
krajoznawczych i  turystycznych obszaru.
Ochrona,  zachowanie  i  kultywowanie  dziedzictwa 2. 
historycznego, kulturowego i przyrodniczego

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: ochrona dziedzictwa kulturowego, 
ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii, 
rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Obszar Fundacji Partnerstwa dla Warmii jest ośrodkiem wypoczynku i turystyki 
wpływającym na jakość życia mieszkańców

Zdjęcie 312. Pieniężno z lotu Ptaka z najwyższym czynnym mostem 
kolejowym w Polsce. Z archiwum Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

Zdjęcie 313. Wczesna zima na Warmii. Autor: J.Skiba.



304 Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” 

Forma prawna
Związek Stowarzyszeń
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Mazurska 30 
14-105 Łukta
warmińsko-mazurskie
Telefon: +48 89 647 57 45 
Fax: +48 89 647 57 45 
Adres e-mail: leader@frrl.org.pl, 
Strona www: www.leader frrl.org.pl

Osoba do kontaktu
Wanda Łaszkowska, Prezes Zarządu - tel. + 48 89 
647-57-45, leader@frrl.org.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo warmińsko-mazurskie, gminy: Łukta, 
Morąg, Ostróda, Miłakowo, Gietrzwałd, Jonkowo, Świątki
Liczba ludności objęta LSR: 66 153 
Powierzchnia objęta LSR: 1 559.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Wykorzystanie zasobów naturalnych 
i kulturowych.
Cele szczegółowe:

Rewitalizacja obiektów zabytkowych i zwiększenie 1. 
ich  dostępności  dla  społeczności  lokalnej 
i turystów 
Tworzenie  i  promowanie  lokalnych  produktów 2. 
turystycznych 
Wykorzystanie  naturalnych  walorów 3. 
przyrodniczych 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia na obszarach 
wiejskich.
Cele szczegółowe: 

Zwiększenie  atrakcyjności  turystycznej  i  bytowej 1. 
terenów wiejskich
Wsparcie  różnicowania  działalności  gospodarczej 2. 
i  zwiększenie  udziału  pozarolniczych  źródeł 
dochodu na terenach wiejskich 

Cel ogólny: Aktywizacja społeczności lokalnych. 
Cele szczegółowe:

Pobudzenie aktywności społecznej 1. 
Poszerzenie oferty szkoleniowo-edukacyjnej 2.   

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  wykorzystanie 
zasobów  naturalnych,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł 
energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, 
osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 314. Rajd wzdłuż szlaków rowerowych wytyczonych 
w zakresie projektu pt. „Kraina Drwęcy i Pasłęki-kolebka liderów 

lokalnych” w ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leder+. 
W ramach projektu wyznaczone zostały nowe szlaki rowerowe 

na terenie pięciu gmin: Ostróda, Grunwald, Łukta, Morąg, 
Gietrzwałd. Szlaki te w większości zaprojektowane są w formie 

pętli o długości ok. 30 km. Archiwum LGD „Kraina Drwęcy 
i Pasłęki”.



305Stowarzyszenie „Łączy Nas Kanał Elbląski” Lokalna Grupa Działania

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40 
82-300 Elbląg 
Telefon: +48 55 643-58-45 
Fax: +48 55 239-49-61 
Adres e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl 
Strona www: www kanal-elblaski-lgd.pl

Osoba do kontaktu:
Stanisława Pańczuk - Prezes Zarządu Stowarzyszenia, tel. 
+48 55 239-49-61, spanczuk2@wp.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo warmińsko-mazurskie, gminy: Elbląg, 
Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, 
Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo
Liczba ludności objęta LSR: 92 690 
Powierzchnia objęta LSR: 2 414 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: „Dobrze rozwinięte obszary wiejskie wokół 
Kanału Elbląskiego”.
Zadania kierunkowe:

Kształcenie liderów wiejskich – szkolenia z zakresu turystyki: „Produkt turystyczny – krok po kroku”, „Szkolenie 1. 
znakarzy szlaków rowerowych”, II Forum LGD Warmii i Mazur – szlaki rowerowe jako produkt turystyczny Warmii 
i Mazur.
Rozwój i promocja turystyki na obszarach wiejskich - znakowanie turystyczne obszaru Krainy Kanału Elbląskiego, 2. 
promocja obszarów wiejskich wokół Kanału Elbląskiego, organizacja udział w  imprezach promocyjno-integracyjnych, 
targach i wystawach, rajdach rowerowych i pieszych, spływach kajakowych, maratonach wrotkarskich, jarmarkach, 
piknikach i innych wydarzeniach promocyjnych.

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, rozwój przedsiębiorczości, oprawa infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25. Kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzynarodowe: 1. Partnerzy – LGD  wzdłuż  Międzynarodowego  Szlaku  Rowerowego  R1  –  14  LGD.  Cele – 
rewitalizacja szlaku R-1,  rozwój  turystyka wiejska wokół R-1, promocja szlaku R-1. Przedsięwzięcia – opracowanie 
i wydanie katalogu obiektów turystycznych R-1 w Polsce, przewodnika rowerowego o szlaku R-1, film promocyjny, strona 
internetowa szlaku. 2.  Partner – LGD Wysoczyna Elbląska. Cel – kształcenie liderów wiejskich, promocja turystyki 
poprzez  znakowanie  obszaru,  wydawnictwa  i  imprezy. Przedsięwzięcia –  wydanie  katalogu  obiektów  noclegowych 
i gastronomicznych.

Zdjęcie 315. Na pochylni Buczyniec. Fot. R. Rochna.



306 Stowarzyszenie LGD „Lider w EGO”55

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
Plac Wolności 2 
19-400 Olecko 
Telefon: +48876101183 
Fax: +48876101183 
Adres e-mail: dyrektor@liderwego.pl, biuro@liderwego.pl 
Strona www: www.liderwego.pl

Osoby do kontaktu: Jarosław Franczuk - Prezes Stowarzyszenia, tel. +48 601 559 195, jarek@franczuk.pl
Paweł Modrakowski - Dyrektor Biura LGD, tel. +48 507 558 765, dyrektor@liderwego.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo warmińsko-mazurskie, gminy: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki, Kalinowo, Prostki, 
Stare Juchy, Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap
Liczba ludności objęta LSR: 80 736 
Powierzchnia objęta LSR: 2359.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru EGO.
Cele szczegółowe:

Poprawa i rozbudowa stanu infrastruktury rekreacyjno-turystycznej1. 
Promocja walorów turystycznych obszaru2. 
Rozwój usług związanych z turystyką i wypoczynkiem3. 

Cel ogólny: Aktywizowanie mieszkańców obszaru EGO na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej 
obszaru.
Cele szczegółowe:

Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców1. 
Wzrost aktywności społecznej mieszkańców2. 
Wzrost kwalifikacji mieszkańców w zakresie pozyskiwania nowych źródeł dochodu 3. 

Cel ogólny: Promocja obszaru EGO jako miejsca o czystym środowisku.
Cele szczegółowe:

Wzrost atrakcyjności zamieszkania na obszarze EGO1. 
Wypromowanie kulturowych i środowiskowych walorów obszaru EGO2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

55 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



307Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”56

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Mickiewicza 40 
11-010 Barczewo 
Telefon: +48 89 674 04 85 
Fax: +48 89 674 04 85 
Adres e-mail: lgd@barczewo.pl, tp13@wp.pl 
Strona www: www.poludniowawarmia.pl

Osoby do kontaktu
Tomasz Piłat, Dyrektor Biura - tel. +48 695 337 524, tp13@wp.pl
Iwona Kućko, Pracownik Biura - tel. +48 608 218 948, lgd@barczewo.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo warmińsko-mazurskie, gminy: Barczewo, Biskupiec, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda
Liczba ludności objęta LSR: 65 157 
Powierzchnia objęta LSR: 1 701.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Efektywne wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich  i poprawa jakości życia na tych obszarach.
Cele szczegółowe:

Pobudzenie aktywności gospodarczej1. 
Efektywne i zrównoważone wykorzystanie zasobów2. 
Rozwój tożsamości mieszkańców i ich zaangażowanie w lokalne życie3. 

Cel ogólny: Budowa kapitału społecznego na obszarach wiejskich.
Cele szczegółowe:

Pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz ich aktywności i świadomości1. 
Stworzenie zaplecza instytucjonalnego i kadrowego do efektywnego rozwoju obszaru2. 

Cel ogólny: Rozwój współpracy w regionie i współpracy międzyregionalnej.
Cel szczegółowy:

Promocja obszaru oraz efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i wymiana doświadczeń.1. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulinarnego,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy. 

56 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



308 Lokalna Grupa Działania „Barcja”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
ul. Kościuszki 2/21 
11-400 Kętrzyn 
Telefon: +48 89 751 0768 
Fax: +48 89 751 2450 
Adres e-mail: biuro@lgdbarcja.pl 
Strona www: www.lgdbarcja.pl

Osoby do kontaktu
Damian Niski, Kierownik Biura - tel. +48 89 751 0768, 
biuro@lgdbarcja.pl
Marta Gembal, Specjalista ds. funduszy - tel. +48 89 751 
0768, biuro@lgdbarcja.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo warmińsko-mazurskie, gminy: Barciany, 
Kętrzyn, Korsze, Reszel, Sępopol.
Liczba ludności objęta LSR: 40 999 
Powierzchnia objęta LSR: 1 255.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o lokalne zasoby obszaru LGD
Cele szczegółowe:

Zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez ochronę i racjonalne wykorzystanie jego walorów przyrodniczych1. 
Rewitalizacja i zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kultury2. 
Rozwój infrastruktury turystycznej wraz z usługami towarzyszącymi3. 
Intensyfikacja działań promocyjnych i informacyjnych4. 

Cel ogólny: Poprawa wizerunku obszaru i jakości życia mieszkańców
Cele szczegółowe:

Podniesienie atrakcyjności terenu poprzez rozwój infrastruktury społecznej1. 
Zachowanie i pielęgnacja kulturowej spuścizny obszaru2. 
Rozwój oferty edukacyjnej i szkoleniowej dla mieszkańców3. 
Kreowanie warunków sprzyjających współpracy i wymianie doświadczeń4. 

Cel ogólny: Poprawa poziomu zamożności mieszkańców
Cele szczegółowe:

Intensyfikacja działań na rzecz rozwoju pozarolniczych form zarobkowania1. 
Tworzenie i rozwój drobnej przedsiębiorczości2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Zdjęcie 316. Archiwum LGD „Barcja”.



309Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

Forma prawna
Związek Stowarzyszeń
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
Plac Wolności 1 
13-100 Nidzica 
Telefon: +48 89 625 43 37 
Fax: +48 89 625 43 37 
Adres e-mail: lgd@nida.pl 
Strona www: www.lgdbmk.pl

Osoby do kontaktu
Krzysztof Margol, Prezes Zarządu, tel. +48 606 953 089, kmargol@nida.pl
Barbara Tyszka, Dyrektor biura - tel. +48 89 625 43 37, lgd@nida.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo warmińsko-mazurskie, gminy: Nidzica, Janowo, 
Kozłowo, Janowiec Kościelny, Szczytno, Jedwabno, Wielbark, Rozogi, 
Świętajno, Pasym, Dźwierzuty, Działdowo, Iłowo-Osada, Płośnica.
Liczba ludności objęta LSR: 10 1527 
Powierzchnia objęta LSR: 3 420.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD oraz wzmocnienie i rozwój sektora MŚP. 
Cele szczegółowe:

Zwiększenie ilości miejsc pracy pozarolniczych w sektorze MŚP1. 
Podniesienie kondycji firm wiejskich i promocja działalności gospodarczej na wsi2. 
Rozwój innowacyjnych form przedsiębiorczości  oraz ekonomii społecznej3. 

Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD poprzez budowanie kapitału społecznego na wsi  oraz 
samoorganizację mieszkańców w zakresie działań związanych z edukacją i rynkiem pracy.
Cele szczegółowe:

Aktywizacja mieszkańców do działania na rzecz samorozwoju oraz rozwoju społeczności lokalnych 1. 
Utworzenie sieci świetlic wiejskich służących jako ośrodki rozwoju wsi2. 
Zwiększenie estetyki wsi oraz wzmocnienie infrastruktury na obszarach wiejskich, 3. 

Cel ogólny: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych do rozwoju gospodarczego.
Cele szczegółowe:

Poprawa estetyki przestrzennej z wykorzystaniem rozwiązań proekologicznych1. 
Rozwój nowych produktów lokalnych, atrakcji i usług  turystycznych z wykorzystaniem tradycyjnego rzemiosła 2. 
oraz  ich  promocja  oraz  budowanie  świadomości  i  tożsamości  regionalnej  bazującej  na  wielokulturowości 
mieszkańców obszaru LGD

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia  i ochrona środowiska, 
wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja 
produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 
Projekty współpracy
Międzyregionalny: Temat - Cztery Zakątki Aktywnej Rekreacji (CZAR). Partnerzy - „Brama Mazurskiej Krainy”, LGD „Kraina 
Drwęcy i Pasłęki” oraz LGD „Partnerstwo dla Warmii”, LGD „Warmiński Zakątek”. Cel - wdrożenie innowacyjnych kanałów 
promocji i sieciowania zasobów w działania na rzecz rozwoju turystyki aktywnej na obszarze partnerskich LGD. Przedsięwzięcia 
-  utworzenie  i  prowadzenie  strony  internetowej  (www.czarlgd.pl),  kampania  reklamowa  w  mediach  i  wydanie  folderów 
oraz wykonanie gadżetów reklamowych, wymiana doświadczeń pomiędzy LGD dotycząca instrumentów i dobrych praktyk 
działań służących optymalnemu wykorzystaniu zasobów do  rozwoju  turystyki. Międzynarodowy: Temat - Transgraniczna 
Przedsiębiorczość Blekinge / Warmia – Mazury. Partnerzy - LGD „Brama Mazurskiej Krainy”, LGD „Warmiński Zakątek” oraz 
LGD LEADER BLEKINGE (Szwecja). Założenia - współpraca podmiotów obszaru działania LGD, polegająca na wymianie 
doświadczeń, w  celu  zbudowania  przewagi  konkurencyjnej  regionu w branży  turystyki, wymiana doświadczeń w  zakresie 
rozwijania obszarów wiejskich przez instytucje publiczne, organizacje społeczne  i  przedsiębiorców, zintegrowanie środowisk 
lokalnych i powstanie sieci współpracy w formie konsorcjów produktowych i grup partnerskich, wysoka efektywność działań 
w zakresie promocji oferty turystycznej.  Cel - wykreowanie, rozwinięcie i wypromowanie markowych produktów turystycznych 
i zastosowanie najskuteczniejszych modeli rozwoju obszarów wiejskich w postaci co najmniej trzech mikroprzedsiębiorstw.

Zdjęcie 317. Archiwum LGD „Brama Mazurskiej 
Krainy”.



310 Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
ul. Rynek 4a 
12-250 Orzysz 
Tel./Fax: +48 87 423 85 20 
Adres e-mail: biuro@lgd mazurskiemorze.pl 
Strona www: www.lgd mazurskiemorze.pl

Osoba do kontaktu
Dariusz Kizling, Prezes Zarządu LGD - tel. +48 600 275 
784, dariusz.kizling@um.orzysz.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo warmińsko-mazurskie, gminy: Pisz, 
Orzysz, Biała Piska, Ruciane-Nida, Piecki, Mikołajki.
Liczba ludności objęta LSR: 74 519 
Powierzchnia objęta LSR: 2 347 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólnyI: Podniesienie jakości życia mieszkańców 
poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej. 
Cel ogólnyII: Podniesienie jakości życia mieszkańców 
poprzez rozwój ich aktywności gospodarczej, społecznej 
i kulturalnej przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego 
i poszanowaniem przyrody.
Cele szczegółowe:

Wydłużenie  sezonu  turystycznego  i  średniej 1. 
długości pobytu turysty na terenie
Rozwój nowych produktów turystycznych 1. 
Inwentaryzacja,  waloryzacja  i  promocja  atrakcji 2. 
przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego
Wzrost dochodów mieszkańców wsi3. 
Zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  związanych 4. 
z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz 
wiedzy i umiejętności wytwórczych
Poprawa  jakości  otoczenia  i  infrastruktury  wsi 5. 
i miasteczek
Budowa kapitału społecznego na obszarze LGD6. 
Rozwój usług dla ludności7. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i  kulinarnego, 
wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia  i  ochrona 
środowiska, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury 
wiejskiej, budowa społeczeństwa obywatelskiego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Zdjęcie 318. Wyjazd studyjny do Wioski Garncarskiej. Z archiwum 
LGD „Mazurskie Morze”.

Zdjęcie 319. Laureaci konkursu „Znawca Mazurskiego Morza”. 
Z archiwum LGD „Mazurskie Morze”.

Zdjęcie 320. I Rajd Rowerowy po Mazurskim Morzu nad Jeziorem 
Nidzkim. Z archiwum LGD „Mazurskie Morze”.



311Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Warszawska 7 
11-040 Dobre Miasto 
Telefon: + 48 89 616 00 58 
Fax: +48 89 616 00 58 
Adres e-mail: warminskizakatek@wp.pl, malgorzata.
ofierska@warminskizakatek.com.pl 
Strona www: www.warminskizakatek.com.pl

Osoba do kontaktu
Małgorzata Ofierska - Dyrektor Biura, tel. +48 89 616 00 
58, malgorzata.ofierska@warminskizakatek.com.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo warmińsko-mazurskie, gminy: Bartoszyce, 
Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Jeziorany, Lidzbark 
Warmiński, Orneta, Lubomino, Kiwity, Górowo Iławeckie, 
Górowo Iławeckie (Miasto).
Liczba ludności objęta LSR: 90 065 
Powierzchnia objęta LSR: 2 592 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Efektywne i zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczo -kulturowo-krajobrazowych.
Cele szczegółowe:

Usprawnienie wielopłaszczyznowej współpracy  trzech sektorów 1. 
Rozwój agroturystyki, oferty kulturalno-rekreacyjno -turystycznej 2. 

Cel ogólny: Budowanie tożsamości i wspieranie aktywności lokalnych społeczności. 
Cele szczegółowe:

Wspieranie inicjatyw społecznych integrujących środowiska lokalne 1. 
Tworzenie i wspieranie rozwoju zaplecza niezbędnego do budowania tożsamości,  aktywności społecznej oraz 2. 
edukacji mieszkańców

Cel ogólny: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
Cele szczegółowe:

Poprawa konkurencyjności obszarów wiejskich przez wspieranie inicjatyw gospodarczych, kreujących postawy 1. 
przedsiębiorcze i rynek pracy dla mieszkańców wsi
Podnoszenie  poziomu  wiedzy  mieszkańców  na  temat  wykorzystania  zewnętrznych  źródeł  finansowych  do 2. 
uruchomienia lub wspierania rozwoju działalności gospodarczej

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia  i ochrona środowiska, 
wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja 
produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież, kobiety, rolnicy, leśnicy, przedsiębiorcy.
Projekty współpracy
Międzyregionalny: Temat - Cztery Zakątki Aktywnej Rekreacji  (CZAR). Partnerzy -  „Brama Mazurskiej Krainy”, 
LGD Kraina Drwęcy i Pasłęki oraz Fundacja Partnerstwo dla Warmii. Cel - wdrożenie innowacyjnych kanałów promocji 
i  sieciowania  zasobów  w  działania  na  rzecz  rozwoju  turystyki  aktywnej  na  obszarze  partnerów.  Przedsięwzięcia - 
utworzenie  i  prowadzenie  turystycznej  strony  internetowej  obszaru  (www.czarlgd.pl),  promocję  w  formie  reklamy 
medialnej i folderów oraz gadżetów reklamowych, wymiana doświadczeń między LGD dotycząca instrumentów i dobrych 
praktyk działań służących optymalnemu wykorzystaniu zasobów do rozwoju turystyki. 
Międzynarodowy: Międzynarodowy: Temat - Transgraniczna  Przedsiębiorczość  Blekinge  /  Warmia  –  Mazury. 
Partnerzy - LGD „Brama Mazurskiej Krainy”, LGD „Warmiński Zakątek” oraz LGD LEADER BLEKINGE (Szwecja). 
Założenia - współpraca podmiotów obszaru działania LGD, polegająca na wymianie doświadczeń, w celu zbudowania 
przewagi konkurencyjnej regionu w branży turystyki, wymiana doświadczeń w zakresie rozwijania obszarów wiejskich 
przez instytucje publiczne, organizacje społeczne  i  przedsiębiorców, zintegrowanie środowisk lokalnych i powstanie sieci 
współpracy w formie konsorcjów produktowych i grup partnerskich, wysoka efektywność działań w zakresie promocji 
oferty turystycznej.  Cel - wykreowanie, rozwinięcie i wypromowanie markowych produktów turystycznych i zastosowanie 
najskuteczniejszych modeli rozwoju obszarów wiejskich w postaci co najmniej trzech mikroprzedsiębiorstw.

Zdjęcie 321. Archiwum LGD „Warmiński Zakatek”.



312 Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Grunwaldzka 39 
13–306 Kurzętnik 
Telefon: +48 56 49 181 63 
Fax: +48 56 49 181 63  
Adres e-mail: biuro@lgdziemialubawska.pl 
Strona www: www.lgdziemialubawska.pl

Osoby do kontaktu
Michał Markowski - Prezes Stowarzyszenia, tel. +48 56 49 181 63, michmarkowski@o2.pl
Karol Draśpa- Dyrektor Biura, tel. +48 56 49 181 63, karol.draspa@onet.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo warmińsko-mazurskie, gminy: Kurzętnik, Grodziczno, Nowe Miasto Lubawskie, Biskupiec, Rybno, 
Lubawa, Grunwald, Dąbrówno.
Liczba ludności objęta: 61 357 LSR  
Powierzchnia objęta LSR: 1412 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Dywersyfikacja i rozwój aktywności gospodarczej mieszkańców wsi.
Cele szczegółowe: 

Wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnych form aktywności gospodarczej1. 
Sieciowanie lokalnych podmiotów gospodarczych 2. 
Edukacja na rzecz różnych form zatrudnienia mieszkańców wsi3. 

Cel ogólny: Zrównoważone wykorzystanie i promocja walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego.
Cele szczegółowe: 

Rozwój infrastruktury służącej popularyzowaniu wśród mieszkańców i przyjezdnych aktywnego stylu życia1. 
Promocja „Ziemi Lubawskiej” jako miejsca aktywnego i zdrowego stylu życia2. 
Wspieranie działań mieszkańców na rzecz poszukiwania i rozwijania lokalnej tożsamości kulturowej3. 
Wspieranie działań na rzecz zachowania różnorodności  biologicznej i krajobrazowej obszaru4. 

Cel ogólny: Wspieranie rozwoju kapitału społecznego.
Cele szczegółowe: 

Promocja i rozwój inicjatyw społecznych podejmowanych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne 1. 
mieszkańców i wolontariat
Integracja grup społecznych i gmin na obszarze „Ziemi Lubawskiej”2. 
Rozwój inicjatyw edukacyjnych na rzecz mieszkańców3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia  i ochrona środowiska, 
wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.



313Lokalna Grupa Działania – Wysoczyzna Elbląska

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
ul. Szkolna 4 
82-316 Milejewo 
Telefon: +48 55 231 12 52 
Fax: +48-55 231 12 52 
Adres e-mail: lgdwysoczyznaelblaska@o2.pl 
Strona www: www.lgdwysoczyzna.pl

Osoba do kontaktu
Bartłomiej Zięba, Kierownik - tel. +48 55 231 12 52, lgdwysoczyznaelblaska@o2.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo warmińsko-mazurskie, gminy: Milejewo, Tolkmicko, Młynary
Liczba ludności objęta LSR: 14 348 
Powierzchnia objęta LSR: 462.29 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

Rozbudowa  infrastruktury  turystycznej,  rekreacyjnej  i  sportowej  poprzez  stworzenie  nowych  obiektów 1. 
sportowo-rekreacyjnych i kulturowych, rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej opartej na gospodarstwach 
agroturystycznych, różnicowanie działalności rolniczej w kierunku usług świadczonych dla turystów, zwiększenie 
ilości gospodarstw agroturystycznych, produkcję ekologicznej żywności, rozwój rzemiosła i rękodzielnictwa
Aktywna  promocja  walorów  turystyczno-kulturowych  obszaru  LGD  poprzez  stworzenie  i  wypromowanie 2. 
spójnej i atrakcyjnej dla turystów oferty

 Cel ogólny:  Różnicowanie działalności gospodarczej obszaru LGD w oparciu o produkty lokalne i tradycyjne.
Cele szczegółowe:

Podnoszenie poziomu kwalifikacji rolników i przedsiębiorców poprzez stworzenie na obszarze LGD systemu 1. 
wsparcia informacyjnego i doradczego dla rolników i przedsiębiorców.
Rozwój rzemiosła i przedsiębiorczości pozarolniczej – odtworzenia tradycyjnych zawodów 2. 

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

Podnoszenie  świadomości  ekologicznej  mieszkańców  -  wdrażanie  systemów  segregacji  odpadów, 1. 
upowszechnianie  metod  zmniejszania  ilości  i  objętości  produkowanych  odpadów,  propagowanie  budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków, czy tez prowadzenie kampanii i akcji edukacyjnych 
Zwiększenie  udziału  odnawialnych  źródeł  energii  poprzez  propagowanie  innowacyjnego  charakteru 2. 
przedsięwzięć, które przyczyni  się do zachowania  stanu  środowiska naturalnego, oszczędności finansowych, 
może stać się dodatkowym dochodem dla rolnictwa

Cel ogólny: Rozwój społeczności lokalnej obszaru LGD.
Cele szczegółowe:

Wzrost  jakości  zasobów pracy mieszkańców poprzez  zintegrowane działania na  rzecz  rozwoju umiejętności 1. 
i kompetencji mieszkańców.
Integracja mieszkańców i poprawa jakości życia poprzez organizację kursów, szkoleń, wizyt studyjnych, imprez 2. 
okolicznościowych,  festynów  rekreacyjnych  lub  sportowych  oraz  rozwój  aktywności  społeczności  lokalnej, 
promocja lokalnej twórczości ludowej, remonty świetlic wiejskich i, poprawa jakości usług dla ludności.

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy. 



314 Lokalna Grupa Działania – „Razem Silniejsi”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Armii Krajowej 3 
19-300 Ełk 
Telefon: +48 87 610 44 37 
Fax: + 48 87 610 38 70 
Adres e-mail: t makowski@elk.gmina.pl 
Strona www: www.razemsilniejsi.org

Osoby do kontaktu 
Tomasz Makowski, Prezes LGD - tel. + 48 87 610 44 37, 
t.makowski@elk.gmina.pl
Marcin Supiński, Sekretarz LGD - tel. + 48 87 610 44 37, 
m.supinski@elk.gmina.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo warmińsko -mazurskie, gmina: Ełk
Liczba ludności objęta LSR: 10 577 
Powierzchnia objęta LSR: 380.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Poprawa jakości życia.
Cele szczegółowe:

Jak  najlepsze wykorzystanie walorów naturalnych 1. 
i kulturowych wzmocnienie tożsamości lokalnej
Promocja regionu LGD i walorów krajoznawczo – 2. 
turystycznych Gminy Ełk
Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu3. 

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej, 
tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.
Cele szczegółowe:

Rozwój  przedsiębiorczości  i  tworzenie  nowych 1. 
miejsc pracy
Tworzenie  nowych  produktów  i  usług 2. 
turystycznych

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego wsi.
Cele szczegółowe:

Zachowanie  tradycji  lokalnych  i  tożsamości 1. 
społeczności lokalnych
Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi oraz rewitalizacja obiektów sakralnych2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, rozwój 
przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 322. Archiwum LGD „Razem Silniejsi”.

Zdjęcie 323. Zajęcia w trakcie trwania projektu „Jak zostać 
Einsteinem?”. Archiwum LGD „Razem Silniejsi”.
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Województwo
wielkopolskie



316 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”
Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Rynek 21 
63-604 Baranów 
Adres do korespondencji
ul. Jana Pawła II 2 
63-604 Baranów
Telefon: +48 62 782 02 56 
Fax: +48 62 782 02 56 
Adres e-mail: leader@wrota.info.pl, biuro@wrota.info.pl 
Strona www: www.wrota.info.pl

Osoby do kontaktu
Grzegorz Grzunka, Prezes Zarządu - tel. +48 62 781 04 33, leader@wrota.info.pl
Magdalena Osada, Członek Zarządu - tel. +48 62781 45 36, magda@wrota.info.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, 
Perzów, Rychtal, Trzcinica.
Liczba ludności objęta LSR: 55 718 
Powierzchnia objęta LSR: 608.00 km2

 
Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Silna tożsamość kulturowa warunkiem zachowania dziedzictwa 
kulturowego LGD.
Cele szczegółowe:

Ochrona  i  zachowanie  dziedzictwa 1. 
kulturowego  oraz  zwiększenie  nakładów  na 
rozwój i promocję dziedzictwa kulturowego na 
obszarze LSR do 2015 roku
Rozwijanie  infrastruktury  służącej  jak 2. 
najlepszemu  wykorzystaniu  zasobów 
kulturowych i przyrodniczych na obszarze LSR 
do 2015 roku
Stworzenie atrakcyjnego i bogatego programu 3. 
kulturalno-społecznego  na  obszarze  LSR  do 
2015 roku
Rozwijanie  i  promocja  produktów  lokalnych, 4. 
w tym rzemiosła i rękodzieła na obszarze LSR 
do 2015 roku

Cel ogólny: Zorganizowane, przedsiębiorcze i aktywne 
społeczeństwo u Wrót Wielkopolski.
Cel szczegółowy:

Rozwój nowoczesnej funkcjonalnej  infrastruktury społecznej na obszarze  LSR do 2015 roku1. 
Aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze LSR do 2015 roku2. 
Rozwój sektora usługi i drobnej przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2015 roku3. 

 Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie  zasobów naturalnych,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, kościoły, instytucje kultury.
 
Projekty współpracy
Międzyregionalny: Partner – Ostrzeszowska LGD, LGD „Wrota Wielkopolski”. Cele - opracowanie  sieci  szlaków 
rowerowych łączącej dwie zaprzyjaźnione i sąsiadujące ze sobą LGD, promocja walorów przyrodniczych i historycznych 
południowej Wielkopolski oraz zacieśnienie wzajemnej współpracy pomiędzy sąsiadującymi LGD, a także utworzenia 
sieci szlaków rowerowych południowej Wielkopolski. Przedsięwzięcia – wytyczenie szlaku rowerowego.

Zdjęcie 324. Archiwum LGD 
„Wrota Wielkopolski”.

Zdjęcie 325. Festiwal Produktu Lokalnego. Archiwum LGD 
„Wrota Wielkopolski”.



317Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „KOLD”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Jana Pawła II 8 
64-550 Duszniki 
Adres do korespondencji
Telefon: +48 61 291 92 39 
Fax: +48 61 291 92 39 
Adres e-mail: kold@duszniki.eu 
Strona www: www kold.pl

Osoby do kontaktu
Ireneusz Witkowski, Dyrektor Biura - tel. +48 601819928, 
irwit@poczta.onet.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Duszniki, Pniewy, 
Kuślin, Opalenica, Lwówek, Nowy Tomyśl, Miedzichowo
Liczba ludności objęta LSR: 79 437 
Powierzchnia objęta LSR: 1 148.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Wzrost poziomu i jakości życia.
Cele szczegółowe:

Rozwój przedsiębiorczości, w  tym mikro  i małych 1. 
przedsiębiorstw
Rozwój infrastruktury i poprawa funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej2. 
Rozwój usług i rzemiosła3. 

Cel ogólny: Aktywizacja i integracja mieszkańców. 
Cele szczegółowe:

Wzrost  kwalifikacji  rolników,  przedsiębiorców,  przedstawicieli  i  animatorów  organizacji  pozarządowych 1. 
w zakresie prowadzonej działalności
Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej2. 
Wzrost poziomu aktywności mieszkańców3. 

Cel ogólny: Rozwój turystyki, rekreacji i sportu.
Cele szczegółowe:   

Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i sportowej1. 
Rozwój usług turystycznych2. 
Promocja walorów regionu KOLD3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  młodzież,  kobiety,  rolnicy,  leśnicy,  przedsiębiorcy, 
niepełnosprawni.
Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł -  „Szlak  frontu  północno-zachodniego  Powstania  Wielkopolskiego”.  Przedsięwzięcia 
-  utworzenie  szlaku  turystycznego  z  wydaną  mapą,  oznakowanie  mogił  powstańczych  medalem,  utworzenie  bazy 
o powstańcach i imprezy tematyczne – sesja popularno–naukowa, organizacja nocnego biegu ulicznego, rajd turystyczny. 
Partnerzy - Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader , Stowarzyszenie LGD Regionu Kozła, Stowarzyszeni KOLD.
Międzynarodowe: 1. Tytuł - „Szlak i promocja produktów lokalnych”. Partnerzy - LGD Fläming – Havel (Niemcy), 
Stowarzyszenie  KOLD. Przedsięwzięcia -  utworzenie  szlaków  turystycznych  z  ustawieniem  produktów  lokalnych 
partnerów (Niemcy – garncarstwo, Polska – wiklina) z wydaniem mapy szlaków, folderów gospodarstw agroturystycznych 
oraz pałaców i dworków, organizacja seminarium nt. agroturystyki oraz zagospodarowanie pałaców i dworków, promocja 
produktów  lokalnych  oraz  zespołów  artystycznych  na  festynach  okolicznościowych  u  partnerów.  2. Tytuł - „Szlak 
bajkowy  i  promocja  produktów  lokalnych”. Partnerzy -  LGD  SPIS  (Słowacja),  LGD  Suduva  (Litwa),  LGD Harju 
(Estonia). Przedsięwzięcia - promocja produktów lokalnych na festynach u wszystkich partnerów z występem zespołu 
artystycznego, utworzenie szlaków bajkowych na których ustawione zostaną elementy bajek (legend) lokalnych każdego 
partnera i inscenizowanie bajek przez miejscowe grupy społeczne z wydaniem mapy o szlaku. 

Zdjęcie 326. Zdjęcie z realizacji projektu współpracy pn. „Szlak 
frontu północno-zachodniego Powstania Wielkopolskiego”. 

Archiwum LGD „KOLD”.



318 Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Poznańska 15a 
62-400 Słupca 
Telefon: 63/241 00 73 
Adres e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl 
Strona www: www.unianadwarcianska.pl

Osoby do kontaktu
Iwona Suszka, Kierownik Biura - tel.+48 63 241 00 73
Anita Herudzińska, Wiceprezes - tel. +48  63 274 22 16, 
anita_herudzinska@o2.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Lądek, Słupca, 
Strzałkowo, Powidz, Zagórów
Liczba ludności objęta LSR: 35 629 
Powierzchnia objęta LSR: 62 538.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
1.  Waloryzacja  dziedzictwa  kulturowego 

i przyrodniczego, 
2.  Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału 

społecznego,  
3.  Zwiększenie aktywności gospodarczej,  
4.  Zwiększenie  zdolności  pozyskiwania  środków 

pomocowych. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka 
i  turystyka  wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego, 
rozwój  przedsiębiorczości,  promocja  produktu  lokalnego, 
zintegrowana i aktywna społeczność lokalna.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: kobiety, rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne: Zakres – turystyczno-rekreacyjne wykorzystanie rzeki Warty. Cele  - rozbudowa wodnej i lądowej 
infrastruktury turystycznej oraz aktywizacja turystyczna obszaru środkowej Warty.
Międzynarodowe: Zakres - turystyczno-rekreacyjne  wykorzystanie  rzeki  Warty. Cele  - rozbudowa  wodnej 
i  lądowej  infrastruktury  turystycznej,  aktywizacja  turystyczna  obszaru  środkowej Warty  oraz  budowa  społeczeństwa 
obywatelskiego.

Obszar LGD Stowarzyszenie ,,Unia Nadwarciańska” posiada bogatą historię, o której świadczą wspaniałe zabytki: 
grodziska wczesnośredniowieczne, klasztor pocysterski w Lądzie, kościoły gotyckie renesansowe i barokowe w Ciążeniu, 
Lądku, Zagórowie, dawny pałac biskupów poznański w Ciążeniu oraz dwory i pałace. Krajobraz naszego regionu 
zdobią również liczne wiatraki, figurki, pomniki i krzyże. Wielkim atutem jest piękna przyroda. Pradolina Warty, 
zachwycająca swym urokiem, stanowi siedliska wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Zdjęcie 327. Archiwum LGD „Unia Nadwarciańska”.

Zdjęcie 328. Archiwum LGD „Unia Nadwarciańska”.



319Stowarzyszenie Światowid

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
Łubowo 1 
62-260 Łubowo 
Telefon: + 48 61 427 59 50 
Fax: + 48 61 427 59 50 
Adres e-mail: swiatowid@lubowo.pl, swiatowid.promocja@lubowo.pl 
Strona www: www.swiatowidlubowo.pl

Osoby do kontaktu 
Katarzyna Jórga, Prezes - tel. +48 61 427 59 50, swiatowid@lubowo.pl
Marek Kurek, Wiceprezes - tel. +48 61 427 59 50, swiatowid@lubowo.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, 
Mieleszyn, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo, Kostrzyn, Kleszczewo, Pobiedziska, Nekla 
i Czerwonak.
Liczba ludności objęta LSR: 138 853
Powierzchnia objęta LSR: 1811.48 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Rozwój gospodarczy w oparciu o wykorzystanie zasobów 
lokalnych. 
Cele szczegółowe: 

Wzrost  liczby  gospodarstw  rolnych  prowadzących  pozarolniczą 1. 
działalność gospodarczą 
Zwiększenie  liczby  podmiotów  gospodarczych  prowadzących 2. 
działalność gospodarczą opartą o wykorzystanie zasobów lokalnych 
Wzrost przedsięwzięć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 3. 
Utworzenie nowych miejsc pracy 4. 
Wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru   5. 

Cel ogólny: Poprawa warunków i jakości życia. 
Cele szczegółowe: 

Poprawa stanu obiektów społeczno-kulturalnych służących mieszkańcom obszaru 1. 
Zwiększenie liczby obiektów umożliwiających aktywny wypoczynek mieszkańców 2. 
Poprawa estetyki miejscowości 3. 
Tworzenie miejsc zapewniających publiczny dostęp do sprzętu komputerowego i internetu 4. 
Aktywizacja i integracja mieszkańców5. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia  i ochrona środowiska, 
wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, placówki kultury, 
twórcy ludowi oraz grupy i zespoły artystyczne, szkoły i inne placówki edukacyjne, rolnicy, mikroprzedsiębiorcy, grupy 
i zespoły sportowe, kościoły  i związki wyznaniowe. 
Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł – Smaki Łączą Regiony - Festiwal Smaków. Partnerzy - LGD Dolina Raby, Stowarzyszenia 
LGD  „Gościniec  4  Żywiołów,  LGD  „Puszcza  Białowieska”,  LGD  Stowarzyszenie  Światowid,  LGD  „Echo  Puszczy 
Bolimowskiej”,  Stowarzyszenie  LGD  „Ziemia  Chełmońskiego”. Cele - zachowanie  i  waloryzacja  dziedzictwa 
kulturowego, związanego z dziedzictwem kulinarnym, wzrost atrakcyjności turystycznej. Przedsięwzięcia - organizacja 
targów,  wystaw  i  innych  wydarzeń  promujących  lokalnych  przedsiębiorców,  organizacja  wydarzeń  promocyjnych 
związanych z obszarem objętym LSR, w szczególności z potencjałem turystycznym.
Międzynarodowy: Tytuł -  „Europejskie  szlaki  św.  Jakuba”.  Partnerzy -    Lokalne  Grupy  Działania  
z krajów, przez które przebiega Droga św. Jakuba, czyli: Niemcy (koordynator projektu), Polska, Austria, Szwajcaria 
i  Węgry.  Cele -  uatrakcyjnienie  Szlaku  św.  Jakuba  we  wszystkich  zaangażowanych  w  jego  realizację  krajach, 
Przedsięwzięcia - wydanie materiałów promocyjnych szlaku oraz podniesienie świadomości o jego międzynarodowym 
znaczeniu,  aktywizacja  ludności  zamieszkującej  tereny  szlaku  i  generowanie  za  jego  pośrednictwem  korzyści 
ekonomicznych, stworzenie infrastruktury i punktów informacyjnych dla pielgrzymów niezależnie od ich narodowości 
i języka.

Zdjęcie 329. Archiwum LGD 
„Światowid”.

Zdjęcie 330. Archiwum LGD „Światowid”.



320 Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
Rynek 1 
63-300 Pleszew 
Adres do korespondencji:
Czermin 47 
63-304 Czermin
Telefon: +48 62 741 68 91 
Fax: 48 62 741 68 92 
Adres e-mail: swdp@pleszew.pl 
Strona www: www.lgd.pleszew.pl

Osoby do kontaktu
Hanna Bielarz, Kierownik biura - tel. 48 62 741 68 91, h.bielarz@pleszew.pl 
Ewelina Fajka, Asystent kierownika - tel. 48 62 741 68 91, e fajka@pleszew.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Pleszew, Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, 
Gołuchów
Liczba ludności objęta LSR: 62 313 
Powierzchnia objęta LSR: 713.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Innowacja jako element rozwoju 
gospodarczego LGD. 
Cel szczegółowy:

Dywersyfikacja źródeł dochodów mieszkańców1. 
Cel ogólny: Rozwój i integracja społeczeństwa opartego 
na wiedzy.  
Cel szczegółowy:

1.  Wzrost  integracji  i  aktywności  mieszkańców 
obszaru LGD

Cel ogólny: Zasoby przyrodniczo - krajoznawcze oraz 
dziedzictwo kulturowe jako podstawa rozwoju jakości 
życia.
Cel szczegółowy:

1.  Wzrost atrakcyjności oferty Turystycznej

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka 
i  turystyka  wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego, 
ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów 
naturalnych,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie 
nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł 
energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: rolnicy, 
przedsiębiorcy,  emeryci  i  renciści,  osoby niepełnosprawne, 
NGO, osoby fizyczne.

Zdjęcie 331. „Warsztaty smaków”. 
Archiwum LGD „Wspólnie dla 

przyszłości”. 

Zdjęcie 333. Zamek Gołuchów. Archiwum LGD „Wspólnie dla 
przyszłości”. 

Zdjęcie 332. W trakcie „Festiwalu potraw z kapusty”. Archiwum 
LGD „Wspólnie dla przyszłości”.



321Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Przemysłowa 27 
63-500 Ostrzeszów
Telefon: +48 62 586 03 20 
Fax: +48 62 505 81 36 
Adres e-mail: anna.madra@olgd.org.pl, iza.kunc@olgd.
org.pl 
Strona www: www.olgd.org.pl

Osoby do kontaktu: 
Anna Mądra, Dyrektor biura - tel. +48 667 777 024, anna.
madra@olgd.org.pl
Izabela Kunc, Pracownik biurowy - tel. +48 667 777 024, 
iza kunc@olgd.org.pl
Maria Maj, Pracownik ds. administracyjnych - tel. +48 
62 586-03-20 maria.maj@olgd.org.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Ostrzeszów, Grabów 
nad Prosną, Mikstat, Doruchów, Kraszewice, Czajków, 
Kobyla Góra.
Liczba ludności objęta LSR: 54 621 
Powierzchnia objęta LSR: 773 km²

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Podniesienie jakości życia przy wykorzystaniu specyfiki obszaru.
Cele szczegółowe:

Stworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji na obszarze LGD1. 
Poprawa stanu infrastruktury społecznej2. 
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury oraz ochrona dziedzictwa3. 
historycznego i kulturowego4. 
Promocja obszaru SOLGD5. 

Cel ogólny: Podniesienie aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców.
Cele szczegółowe:

Podniesieniu aktywności społecznej mieszkańców1. 
Podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców 2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia  zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia  i ochrona środowiska, 
wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy (sektor prywatny), lokalni 
liderzy,  osoby  niepełnosprawne  lub  chore,  osoby  starsze,  rolnicy  i  domownicy, mniejszości  narodowe, wyznaniowe, 
kulturalne, turyści, bezrobotni, kobiety, mężczyźni, uczniowie, młodzież i inni. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł - „Rowerowa Pętla Południowej Wielkopolski”(akronim  RPPW). Partnerzy - Stowarzyszenia 
Lokalna  Grupa  Działania  „Wrota  Wielkopolski”  i  Stowarzyszenia  „Ostrzeszowska  Lokalna  Grupa  Działania”. 
Cele -  zachowanie dziedzictwa kulturalnego  i  przyrodniczego     Południowej Wielkopolski  przez,  promocja walorów 
przyrodniczych  i  historycznych  Południowej  Wielkopolski  oraz  rozwój  współpracy  partnerów,    poprzez  realizację 
przedsięwzięcia we współdziałaniu z partnerem. Przedsięwzięcia – wytyczenie i oznakowanie szlaku szlaku rowerowego 
przebiegającego przez teren powiatu  ostrzeszowskiego i kępińskiego. W każdej gminie przez którą przebiegał będzie 
szlak  zostaną  umieszczone  tablice    z  mapą  szlaku.  Zostanie  opracowany  folder  promocyjny  szlaku,  mapa  w wersji 
papierowej oraz strona internetowa, a uwieńczeniem współpracy będzie wspólny rajd rowerowy.

Zdjęcie 334. Szkolenie na temat przygotowania potraw 
regionalnych i tradycyjnych. Archiwum OLGD.



322 Stowarzyszenie „Między Ludźmi i Jeziorami”
Forma prawna
Stowarzyszenie

 Adres siedziby 
ul. Plac Wolności 2 
62-530 Kazimierz Biskupi 
Telefon: +48 63 240 26 03 
Adres e-mail: leader@ludzieijeziora.pl 
Strona www: www.ludzieijeziora.pl 

Osoby do kontaktu
Katarzyna Chojnacka, Dyrektor Biura - tel. +48 63 244 77 
31, kasiagalazka2@op.pl
Justyna Robak, Specjalista - tel. +48 63 240 26 03, robakj@
vp.pl
Justyna Szeflińska, Podinspektor - tel. +48 63 240 26 03 
justyna_zbyszewska@wp.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Kazimierz Biskupi, 
Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Ostrowite.
Liczba ludności objęta LSR: 37 712 
Powierzchnia objęta LSR: 489.70 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o  zasoby 
przyrodnicze, walory krajobrazowe oraz bogate 
dziedzictwo historyczne i kulturowe - jeziora, kanał 
Warta-Gopło, parki krajobrazowe, obszary chronionego 
krajobrazu, pozostałości po szlakach romańskim, 
bursztynowym i napoleońskim.
Cele szczegółowe: 

1.  Rozwój infrastruktury turystycznej 
2.  Rozwój usług turystycznych 
3.  Promocja 

Cel ogólny: Rozwój i integracja społeczna – wzmocnienie 
kapitału ludzkiego na rzecz rozwoju gospodarczego. 
Cele szczegółowe: 

1.  Poprawa  infrastruktury  społecznej,  powodowana 
wzrostem zaangażowania społecznego 

2.  Aktywizacja  życia    społecznego  –  budowa 
społeczeństwa obywatelskiego

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy i członkowie LGD, 
gminy, instytucje kultury, kościoły i jednostki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, osoby prawne, osoby fizyczne.
 
Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł -  Turystyczne  uroki  regionu  inspiracją  społecznej  aktywności  (TURISA). Partnerzy - 
„Solidarni w Partnerstwie”, „Wielkopolska Wschodnia”, „Solna Dolina”, Stowarzyszenie „Między Ludźmi i Jeziorami” 
Cel - Promocja i wzrost atrakcyjności regionów partnerskich w oparciu o lokalne zasoby turystyczne. Przedsięwzięcia - 
opracowanie i montaż tablic lub infokiosków, opracowanie i wydanie albumów, założenie strony internetowej, organizację 
czterech wydarzeń promocyjnych . Czas realizacji – 2012 – 2013.

Wyjątkowa przyjaźń może istnieć tylko Między Ludźmi i Jeziorami

Zdjęcie 335. Archiwum LGD „Między ludźmi i jeziorami”.

Zdjęcie 336. Archiwum LGD „Między ludźmi i jeziorami”.



323Stowarzyszenie Puszcza Notecka57

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu 
Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. 17 Stycznia 100 
64-400 Międzychód 
Adres do korespondencji
ul. Marszałka Piłsudskiego 17 
64-400 Międzychód
Telefon: +48 95 717 35 24 
Fax: +48 95 717 35 24 
Adres e-mail: i.wojciechowska@puszczanotecka.org, b napierala@puszczanotecka.org 
Strona www: www.puszczanotecka.org

Osoba do kontaktu
Irena Wojciechowska, Wiceprezes i kierownik biura - tel. +48 500 432 077, i.wojciechowska@puszczanotecka.org

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Chrzypsko  Wielkie,  Kwilcz,  Międzychód,  Obrzycko,  Ostroróg,  Sieraków, 
Wronki
Liczba ludności objęta LSR: 64 275 
Powierzchnia objęta LSR: 1 237,54 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru w oparciu o wykorzystanie jego potencjału  turystycznego. 
Cele szczegółowe: 

Wzrost aktywności gospodarczej 1. 
Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej w gospodarstwach rolnych 2. 
Kreowanie nowych produktów i usług 3. 
Zwiększenie turystycznej atrakcyjności obszaru 4. 
Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców i ich kompetencji zawodowych5. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy,  
osoby niepełnosprawne. 

57 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r. oraz ze strony 
internetowej LGD „Puszcza Notecka”.



324 Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23D 
62-065 Grodzisk Wielkopolski 
Telefon: +48 61 44 44 486 
Adres e-mail: m.burzynski@szgleader.pl 
Strona www: www.szgleader.pl
 
Osoby do kontaktu 
Natalia Odważna, Prezes Stowarzyszenia - tel. +48 61 44 
52 565, nodwazna@pgw.pl
Marcin Burzyński, Dyrektor Biura Zarządu, tel. +48 61 44 
44 486, m.burzynski@szgleader.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Grodzisk 
Wielkopolski, Granowo, Kamieniec, Rakoniewice, 
Wielichowo.
Liczba ludności objęta LSR: 49 436 
Powierzchnia objęta LSR: 638.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Rozwój aktywności mieszkańców na rzecz 
tworzenia atrakcyjności turystycznej oraz poprawy jakości i komfortu życia, głównie przez wykorzystanie 
lokalnych zasobów i tradycji.
Cele szczegółowe:

Budowa i rozwój potencjału turystycznego i rekreacyjnego w oparciu o lokalne zasoby obszaru LSR1. 
Poprawa jakości i komfortu życia na terenie LGD poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów oraz aktywności 2. 
społeczno-gospodarczej mieszkańców

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej.

 Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł -  „Szlak  frontu  północno-zachodniego  Powstania  Wielkopolskiego”.  Przedsięwzięcia 
-  utworzenie  szlaku  turystycznego  z  wydaną  mapą,  oznakowanie  mogił  powstańczych  medalem,  utworzenie  bazy 
o powstańcach i imprezy tematyczne – sesja popularno–naukowa, organizacja nocnego biegu ulicznego, rajd turystyczny. 
Partnerzy - Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader , Stowarzyszenie LGD Regionu Kozła, Stowarzyszeni KOLD.

Zdjęcie 337. „Dzień Pamięci” – wydarzenie w ramach realizacji 
projektu współpracy poświeconego Powstaniu wielkopolskiemu. 

Archiwum LGD „Ziemi Grodziskiej LEADER”.



325Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto”58

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
Plac Wł. Reymonta 1 
62-306 Kołaczkowo 
Telefon: +48 61 4385 018 
Fax: +48 61 4385 018 
Adres e-mail: info@znamiwarto.pl , jerzy-mazurkiewicz@wp.pl  
Strona www: www.znamiwarto.pl

Osoby do kontaktu
Ewa Jankowiak, Pracownik biura - tel. +48 61 4385 018, info@znamiwarto.pl 
Jerzy Mazurkiewicz, Prezes - tel. +48 601 08 47 11, jerzy-mazurkiewicz@wp.pl  

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Kołaczkowo, Miłosław, Pyzdry, Września
Liczba ludności objęta LSR: 38 833 
Powierzchnia objęta LSR: 595.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja – rozwój infrastruktury społecznej, 
zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz promocja regionu.
Cele szczegółowe:

Poprawa stanu bazy kulturalnej i obiektów zabytkowych1. 
Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i okołoturystycznej 2. 
Wypromowanie walorów rekreacyjnych i turystycznych obszaru3. 

Cel ogólny: Budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do  
powstawania nowych miejsc pracy.
Cele szczegółowe:     

Wzrost  aktywności  społecznej  na  obszarach  wiejskich  i  zwiększanie  oferty  alternatywnych  form  spędzania 1. 
wolnego czasu
Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej w zakresie usług kulturalnych, rekreacyjnych i okołoturystycznych, 2. 
i zwiększenie ilości miejsc pracy na obszarze LGD
Wzrost dochodów gospodarstw rolnych przez podejmowanie nierolniczej działalności gospodarczej3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie  zasobów naturalnych,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne:  Zakres  - Wykorzystanie walorów  historycznych  terenu  oraz walorów  naturalnych,  czyli  parków 
krajobrazowych (żerkowsko -czeszewskiego  i nadwarciańskiego) i położenia nad rzeką Warty. 

58 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



326 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Samy”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Szamotulska 7 
62-090 Cerekwica
Telefon: +48 723 636 381 
Adres e-mail: biuro@dolinasamy.pl 
Strona www: www.dolinasamy.pl

Osoby do kontaktu 
Maciej Adamski, Prezes Zarządu - tel. +48 512 150 591, biuro@dolinasamy.pl 
Radosław Kowerko, Kierownik Biura - tel.+48 723 636 381, biuro@dolinasamy.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Szamotuły, Kaźmierz
Liczba ludności objęta LSR: 65 490 
Powierzchnia objęta LSR: 484,78 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Aby żyło nam się lepiej.
Cele szczegółowe:

Rozwój infrastruktury związanej z jakością życia na obszarach wiejskich1. 
Poprawa zagospodarowania i organizacji czasu wolnego2. 
Podnoszenie i doskonalenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mieszkańców3. 

Cel ogólny: Dolina SAMY przedsiębiorczością stoi.
Cele szczegółowe:

Wsparcie inwestycyjne istniejących i nowych podmiotów gospodarczych1. 
Poprawa dostępu do wiedzy i informacji dla podmiotów gospodarczych z terenu LGD2. 
Promocja przedsiębiorców, produktów i usług z terenu LGD3. 

Cel ogólny: Odkrywamy bogactwa Doliny SAMY.
Cele szczegółowe:

Zagospodarowanie miejsc i zasobów przyrodniczych1. 
Kultywowanie dziedzictwa kulturowego2. 
Promocja walorów rekreacyjnych, przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego wsi3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: poprawa infrastruktury wiejskiej, 
poprawa dostępności do usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego, animacja społeczna, rozwój firm przez 
inwestycje, inkubator przedsiębiorczości, promowanie walorów regionu, kultywowanie tradycji.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  osoby  fizyczne,  osoby  prawne,  przedsiębiorcy,  właściciele 
gospodarstw  agroturystycznych,  samorządy  lokalne,  sołectwa,  koła  gospodyń  wiejskich,  organizacje  pozarządowe, 
Kościoły, instytucje kultury.



327Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Główna 16 
62-571 Stare Miasto
Telefon: +48 63 241 62 16, wew.249 
Fax: +48 63 241 69 52 
Adres e-mail: lgd@stare-miasto.pl 
Strona www: www.sswp.com.pl

Osoby do kontaktu
Iwona Bańdosz, Dyrektor Biura - tel. +48 63 241 62 16,wew.249, iwona.bandosz@wp.pl
Ireneusz Ćwiek, Prezes - tel. +48 63 241 62 16,wew.249, lgd@stare-miasto.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Tuliszków.
Liczba ludności objęta LSR: 52 949 
Powierzchnia objęta LSR: 686,53 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Poprawa jakości życia.
Cele szczegółowe: 

Poprawa stanu obiektów społeczno-kulturalnych i rekreacyjno-sportowych1. 
Lepszy dostęp mieszkańców do edukacji i informacji2. 
Wsparcie oddolnych inicjatyw w zakresie edukacji, kultury, sportu i wypoczynku3. 

Cel ogólny: Zachowanie, odtwarzanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego  i przyrodniczego.
Cele szczegółowe:

Renowacja obiektów zabytkowych1. 
Ożywienie i kultywowanie miejscowych tradycji kulturowych2. 
Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej3. 
Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru4. 

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy w oparciu o wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczych obszaru.
Cele szczegółowe:

Tworzenie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych związanych z obsługą ruchu turystycznego 1. 
Tworzenie nowych miejsc pracy w branży turystycznej2. 
Upowszechnienie kwalifikacji potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej i ułatwienie dostępu do 3. 
informacji gospodarczej
Tworzenie i rozwój firm wytwarzających produkty lokalne4. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja 
produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: samorządy lokalne, placówki kultury, organizacje pozarządowe, 
kościoły i inne związki wyznaniowe, twórcy ludowi, zespoły artystyczne, zespoły sportowe, szkoły , przedsiębiorcy. 

Projekty współpracy
Międzyregionalny: Tytuł -  Turystyczne  uroki  regionu  inspiracją  społecznej  aktywności  (TURISA). Partnerzy - 
„Solidarni w Partnerstwie”, „Wielkopolska Wschodnia”, „Solna Dolina”, Stowarzyszenie „Między Ludźmi i Jeziorami” 
Cel - Promocja i wzrost atrakcyjności regionów partnerskich w oparciu o lokalne zasoby turystyczne. Przedsięwzięcia 
- opracowanie i montaż 23 tablic lub trzech infokiosków, opracowanie i wydanie albumów, założenie strony internetowej, 
organizację czterech wydarzeń promocyjnych . Czas realizacji – 2012 – 2013.



328 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
Kolska Szosa 3 
62-700 Turek 
woj. wielkopolskie
Telefon: +48 63 289 36 57 
Fax: +48 63 289 36 57 
Adres e-mail: biuro@lgd-tur.org.pl  
Strona www: www.lgd-tur.org.pl

Osoby do kontaktu
Magdalena Ciołek, Prezes Zarządu - tel. +48 63-289-36-57, 
biuro@lgd-tur.org.pl
Ewa Dygas, Wiceprezes Zarządu - tel. +48 63-279-10-23, 
ewa.dygas@lgd-tur.org.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Brudzew, Kawęczyn, 
Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów. 
Województwo łódzkie, gminy: Goszczanów
Liczba ludności objęta LSR: 50180 
Powierzchnia objęta LSR: 858,00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Rozwój rekreacji i turystyki .

Rozwój  usług  w  sektorze  turystyki  i  działalności 1. 
pokrewnych na obszarze działania Lokalnej Grupy 
Działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.
Zwiększenie  dostępności  bazy  rekreacyjno-2. 
sportowej  na  obszarze  działania  Lokalnej  Grupy 
Działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.
Rozwój  sportowo–rekreacyjny  mieszkańców 3. 
obszaru  działania  Lokalnej  Grupy  Działania 
Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R
Zwiększenie  świadomości  znaczenia  zachowania 4. 
i  ochrony  zasobów przyrodniczych oraz promocja 
walorów  turystycznych  i  rekreacyjnych  na 
obszarze  działania  Lokalnej  Grupy  Działania  
Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.  

Cel ogólny: Poprawa warunków i jakości życia.
Cele szczegółowe:

Rozwój  społeczno  –  kulturalny  mieszkańców 1. 
obszaru  działania  Lokalnej  Grupy  Działania 
Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.
Poprawa  warunków  do  integracji  i  rozwoju 2. 
społeczno  –  kulturalnego  mieszkańców  obszaru 
działania  Lokalnej  Grupy  Działania  Turkowskiej 
Unii Rozwoju – T.U.R.
Rozwój  działalności  w  zakresie  wytwarzania 3. 
produktów  lokalnych  oraz  kultywowania  tradycji 
i  historii  na  obszarze  działania  Lokalnej  Grupy 
Działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.
Zwiększenie  zainteresowania  tradycją  i  historią 4. 
regionu obszaru działania Lokalnej Grupy Działania 
Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie 
zasobów naturalnych, wsparcie nowych technologii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja 
produktu lokalnego.Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, przedsiębiorcy.

Zdjęcie 338. Archiwum LGD „T.U.R.”

Zdjęcie 339. Archiwum LGD „T.U.R.”

Zdjęcie 340. Sztuka ludowa z obszaru LGD. Archiwum LGD 
„T.U.R.”



329Stowarzyszenie „Solna Dolina”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Dąbska 17 
62-650 Kłodawa
Telefon: +48 63 218 02 42, +48 603 994 142 
Fax: +48 63 27 30 622 
Adres e-mail: solnadolina@wp.pl, mbawej@wp.pl 
Strona www: www.solnadolina.eu

Osoby do kontaktu
Magdalena Bawej, Prezes Stowarzyszenia - tel. 
+48 607719071; +48 63 2730622, mbawej@wp.pl, 
solnadolina@wp.pl 
Beata Mruk, Kierownik biura - tel. +48 63 21 80 242, 
solnadolina@wp.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Chodów, Kłodawa, 
Przedecz
Liczba ludności objęta LSR: 21 489 
Powierzchnia objęta LSR: 283.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Przedsiębiorczy klimat - Sprzyjający klimat 
dla rozwoju kapitału ludzkiego i przedsiębiorczości, 
w szczególności dla młodego pokolenia.
Cele szczegółowe:

Rozwinięty kapitał ludzki – optymalny rozwój kompetencji mieszkańców1. 
Konkurencyjność firm – Wzmocnienie lokalnej gospodarki2. 

Cel ogólny: Zadbana dolina – Optymalne zagospodarowanie zasobów społecznych, środowiska naturalnego 
i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Cele szczegółowe:

Czysta dolina – Dbałość o czystość i ład naturalnego środowiska1. 
Żywa tradycja – Poszanowanie tradycji i kultura dnia codziennego2. 

Cel ogólny: Ukwiecona łąka – Aktywna i zintegrowana społeczność, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału 
i potrzeb młodych mieszkańców oraz zaangażowaniem osób starszych.
Cele szczegółowe:

Skarb młodości – Optymalne warunki rozwoju i kształtowania zaangażowania młodego pokolenia1. 
Kapitał  społeczny  –  Aktywność  i  zaangażowanie  mieszkańców  oparte  na  dialogu  i  współpracy  na  rzecz 2. 
rozwoju

Cel ogólny: Zdolna solna – Skuteczna Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina” jako wspierająca aktywność, 
współpracę i lokalne inicjatywy.
Cel szczegółowy:

Partnerstwo – Sprawna organizacja zapewniająca optymalną koordynację przedsięwzięć rozwojowych1. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia  i ochrona środowiska, 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy. 

„Solna Dolina” jest zintegrowaną wspólnotą, dbającą o zrównoważony rozwój w oparciu o optymalne 
zagospodarowanie zasobów i sprawne, partnerskie zarządzanie.

Zdjęcie 341. Uczestnicy projektu pn. „Z rąk do rąk - cykl 
programów edukacyjnych”. Archiwum Gminny Ośrodek Kultury 

w Kłodawie.



330 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Długosz Królewski

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. 1000-lecia 10 
62-874 Brzeziny
woj. wielkopolskie 
Telefon: +48 62 769 82 22 
Fax: +48 62 769 80 62 
Adres e-mail: biuro@dlugoszkrolewski.org.pl 
Strona www: www.dlugoszkrolewski.org.pl

Osoby do kontaktu: 
Zbigniew Słodowy, Prezes Stowarzyszenia - tel. +48 697 935 
069, kindziol@o2.pl
Piotr  Świderski,  Wiceprezes  Stowarzyszenia  -  tel. 
+48 605 409 479, piotrswiderski@o2.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Brzeziny, Szczytniki.
Województwo łódzkie, gmina: Gmina i Miasto Błaszki.
Liczba ludności objęta LSR: 29 244 
Powierzchnia objęta LSR: 43 943 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Poprawa jakości życia na obszarze objętym 
działalnością LGD.
Cele szczegółowe:

Rozwój infrastruktury związanej z jakością życia na 1. 
obszarach wiejskich
Poprawa  zagospodarowania  i  organizacji  czasu 2. 
wolnego

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej 
i rozwój przedsiębiorczości.
Cele szczegółowe:

Podnoszenie  i  doskonalenie  wiedzy,  umiejętności 1. 
i kwalifikacji mieszkańców
Wsparcie tworzenia nowych i rozwój już istniejących 2. 
podmiotów gospodarczych

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i  kulinarnego, 
wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie 
odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  organizacje  pozarządowe,  rolnicy,  przedsiębiorcy,  osoby 
bezrobotne, młodzież do lat 25.

Zdjęcie 342. Rezerwat przyrody OLBINA – wejście. Archiwum 
LGD  „Długosz Królewski”.

Zdjęcie 343. Archiwum LGD  „Długosz Królewski”.



331Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
ul. Chopina 12 
62-511 Kramsk
Telefon/fax: +48 63 245 18 58
Adres e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl, biuro@wielkopolskawschodnia.pl 
Strona www: www.wielkopolskawschodnia.pl

Osoby do kontaktu
Jarosław Felczyński, Prezes Zarządu - tel. +48 63 245 18 58
Agnieszka Lewandowska, Kierownik Biura - tel. +48 63 245 18 58, biuro@wielkopolskawschodnia.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, 
Wierzbinek.
Liczba ludności objęta LSR: 68 038 
Powierzchnia objęta LSR: 1 030.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia.
Cele szczegółowe:

Poprawa estetyki obszarów wiejskich do 2015 r.1. 
Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich do 2015 r.2. 
Stworzenie warunków dla aktywizacji mieszkańców do 2015 r.3. 

Cel ogólny: Aktywizacja mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego.
Cele szczegółowe:

Poprawa dostępu do bazy sportowo – rekreacyjnej do 2015 r.1. 
Wzmocnienie potencjału turystycznego do 2015 r.2. 
Propagowanie zdrowego stylu życia do 2015 r.3. 
Likwidacja barier utrudniających przechodzenie na wyższy poziom edukacji do 2015 r.4. 
Zmniejszenie nierówności w dostępie do usług edukacyjnych do 2015 r.5. 
Pobudzanie aspiracji edukacyjnych wśród dorosłych do 2015 r.6. 
Wzmacnianie kompetencji kluczowych mieszkańców wsi do 2015 r.7. 

Cel ogólny: Polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.
Cele szczegółowe:

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców do 2015 r.1. 
Promowanie energii odnawialnej do 2015 r.2. 
Ochrona zasobów naturalnych do 2015 r.3. 

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.
Cele szczegółowe:

Kultywowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i obrzędów do 2015 r.1. 
Przywracanie i utrzymanie tradycyjnego rzemiosła do 2015 r.2. 
Promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa do 2015 r.3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, ekologia i ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
turyści.

Zintegrowani, przyjaźni i gospodarni – pracujemy na rzecz pięknego i bogatego regionu



332 Stowarzyszenie „Dolina Wełny”59

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
Plac Powstańców Wielkopolskich 13 
62-290 Mieścisko 
woj. wielkopolskie
Adres do korespondencji
ul. Kolejowa 24 
62-100 Wągrowiec
Telefon: +48 67 255 24 89 
Fax: +48 67 255 24 89 
Adres e-mail: biuro_dolinawelny@o2.pl, stowarzyszenie@
dolinawelny.eu 
Strona www: www.dolinawelny.eu

Osoba do kontaktu
Janusz Woźniak - Prezes Zarządu/Dyrektor Biur, tel. + 48 
512-361-838, januszwozniak61@o2.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Wągrowiec, 
Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno, Rogoźno
Województwo kujawsko-pomorskie, gmina Janowiec 
Wielkopolski
Liczba ludności objęta LSR: 146 134 
Powierzchnia objęta LSR: 1 369.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Podniesienie jakości życia na obszarach 
wiejskich.
Cele szczegółowe:

Modernizacja obiektów społeczno-kulturalnych1. 
Zwiększenie  liczby  i poprawa standardu obiektów 2. 
sportowo-rekreacyjnych
Wsparcie aktywizacji społecznej mieszkańców1. 
Wsparcie inicjatyw w zakresie organizacji czasu wolnego (realizacji i aktywnego wypoczynku)2. 
Wzrost kwalifikacji zawodowych mieszkańców3. 

Cel ogólny: Rozwój gospodarki lokalnej.
Cele szczegółowe:

Wzrost/zwiększenie ilości miejsc pracy1. 
Wzmocnienie sektora mikroprzedsiębiorstw2. 
Różnicowanie (dywersyfikacja) dochodów w gospodarstwach rolnych3. 

Cel ogólny: Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego.
Cele szczegółowe:

Rozbudowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej1. 
Rozbudowa usług turystyczno-rekreacyjnych2. 
Rozbudowa sieci szlaków turystycznych3. 
Rozbudowa systemu informacji turystycznej4. 
Promocja walorów turystyczno-rekreacyjnych5. 
Poprawa jakości środowiska przyrodniczego6. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
wykorzystanie zasobów naturalnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa 
infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: organizacje pozarządowe, mikroprzedsiębiorcy, instytucje kultury, 
grupy i zespoły folklorystyczne, samorządy gminne i ich jednostki organizacyjne.

59 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.

Zdjęcie 345. Rajd Rowerowy - Rowerem przez Dolinę Wełny. Fot. 
Archiwum LGD „Dolina Wełny”.

Zdjęcie 344. Spływ Kajakowy z Doliną Wełny. Fot. Archiwum LGD 
„Dolina Wełny”.



333Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
Pl. Kościuszki 4/229 
64-100 Leszno
Telefon/Fax: +48 65 529 61 03 
Adres e-mail: biuro@wlgd.org.pl 
Strona www: www.wlgd.org.pl

Osoby do kontaktu: 
Mateusz Samol - tel. +48 65 529 6103, biuro@wlgd.org.pl
Maciej Tomaszewski, Dyrektor biura - tel. +48 65 529 6103, 
m.tomaszewski@wlgd.org.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Krzemieniewo, 
Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, 
Włoszakowice, Bojanowo, Poniec, Śmigiel, Przemęt, 
Wolsztyn
Liczba ludności objęta LSR: 127 597 
Powierzchnia objęta LSR: 1 726.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Poprawa jakości życia na obszarze działania 
WLGD Kraina Lasów i Jezior.
Cele szczegółowe:

1. Poprawa stanu infrastruktury społeczno-kulturalnej
2. Ochrona  cennych  elementów  dziedzictwa 

przyrodniczego, kulturowego i historycznego wraz 
z poprawą ich dostępności

Cel ogólny: Wzrost poziomu aktywności mieszkańców 
Krainy Lasów i Jezior.
Cele szczegółowe:

1. Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej
2. Zwiększanie zaangażowania mieszkańców w rozwój 

swoich małych ojczyzn
3. Integracja działań lokalnych podmiotów
4. Podniesienie wiedzy i umiejętności mieszkańców

Cel ogólny: Poprawa pozycji Krainy Lasów i Jezior 
w otoczeniu.
Cele szczegółowe:

1. Rozwój potencjału rekreacyjno-turystycznego
2. Promocja atrakcyjnego wizerunku regionu

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  wykorzystanie 
zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, emeryci i renciści. 

Zdjęcie 346. Jezioro Olejnickie. Fot. Archiwum WLGD.

Zdjęcie 348. Wiatraki w Osiecznej. Fot. Archiwum WLGD.

Zdjęcie 347. Kościól w Kaczkowie. Fot. Archiwum WLGD.



334 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek 

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 
64-600 Oborniki
Telefon: + 48 791 222 764 
Adres e-mail: biuro@kraina3rzek.pl, renata.gembiak@
kraina3rzek.pl 
Strona www: www.kraina3rzek.pl

Osoby do kontaktu
Województwo wielkopolskie, gminy: Murowana Goślina, 
Oborniki, Ryczywół.
Liczba ludności objęta LSR: 54 792 
Powierzchnia objęta LSR: 666.78 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Podniesienie jakości życia na obszarach 
wiejskich.
Cele szczegółowe:

Modernizacja obiektów społeczno-kulturalnych1. 
Zwiększenie  liczby  i poprawa standardu obiektów 2. 
sportowo-rekreacyjnych
Wsparcie społecznej aktywności mieszkańców3. 
Wsparcie inicjatyw w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku4. 
Wzrost kwalifikacji zawodowych mieszkańców5. 

Cel ogólny: Rozwój gospodarki lokalnej. 
Cele szczegółowe:

Wzmocnienie sektora mikroprzedsiębiorców1. 
Dywersyfikacja dochodów w gospodarstwach rolnych2. 
Tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy3. 

Cel ogólny: Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru. 
Cele szczegółowe:

Rozbudowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej1. 
Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych2. 
Rewitalizacja obiektów zabytkowych1. 
Ochrona zasobów przyrodniczych obszaru2. 
Promocja walorów rekreacyjno-turystycznych obszaru3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych technologii, rozwój przedsiębiorczości, 
poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

Zdjęcie 349. Przystań Kajakowa „Binduga”. Archiwum UMiG 
Murowana Goślina.



335Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby
ul. Adama Mickiewicza 5 
63-210 Żerków
Adres do korespondencji
ul. Rynek 7E 
63-210 Żerków
Telefon: +48 62 740 20 40 
Fax: +48 62 740 36 27 
Adres e-mail: biuro@zascianek.org.pl 
Strona www: www.zascianek.org.pl

Osoby do kontaktu
Jakub Antkowiak, Prezes - tel. +48 62 740 20 40, biuro@zascianek.org.pl
Sabina Mańkowska, Kierownik biura - tel. +48 62 740 20 40, biuro@zascianek.
org.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Żerków, Nowe Miasto.
Liczba ludności objęta LSR: 19 776 
Powierzchnia objęta LSR: 289.59 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel ogólny: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców.
Cele szczegółowe: 
1. Poprawa stanu obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz estetyki 
miejscowości
2. Zwiększenie liczby obiektów umożliwiających uprawianie sportu i rekreacji
3.  Wzrost  aktywności  społecznej  w  zakresie  działań  społeczno-kulturalnych, 
rekreacyjnych i sportowych
Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie lokalnego 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Cele szczegółowe:
1. Rozwój bazy turystycznej
2. Rozwój działalności gospodarczej związanej z turystyką

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte 
w LSR: agroturystyka  i  turystyka wiejska,  ochrona dziedzictwa kulturowego, 
wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury turystycznej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  rolnicy  zainteresowani 
podjęciem działalności gospodarczej związanej z turystyką, drobną wytwórczością, 
rzemiosłem i  rękodzielnictwem, organizacje pozarządowe, samorządy  lokalne, 
kościoły i związki wyznaniowe, placówki kultury, rolnicy, mikroprzedsiębiorcy 
z  branży  usług  turystycznych  przetwórstwa  rolno-spożywczego,  drobnej 
wytwórczości, rzemiosła i rękodzielnictwa, twórcy ludowi oraz kluby, zespoły artystyczne i grupy zainteresowań, szkoły 
i inne placówki edukacyjne.
Projekty współpracy
Międzyregionalny: 1. Temat - „Podróże  z  Panem  Tadeuszem”.  Partnerzy -  LGD  „Zaścianek”,  LGD  „Gościnna 
Wielkopolska”. 2.  Temat - „Wspólna Animacja Rozwoju Turystyki Aktywnej” akronim „WARTA”. Cel - efektywne 
wykorzystanie piękna i potencjału przyrodniczego terenu objętego działaniem trzech LGD, szczególnie rzeki Warty oraz 
promocja walorów przyrodniczych i kulturowych tego obszaru. Przedsięwzięcia – posadowienie pomostów dla kajakarzy, 
wydanie  mapy  turystycznej,  utworzenie  strony  internetowej  i  infokiosków  oraz  organizacja  spływów  kajakowych.  
Partnerzy - LGD „Zaścianek”, LGD „Z Nami Warto”, LGD „Unia Nadwarciańska”.

Zdjęcie 350. Pałac w Śmiełowie. Archiwum 
LGD „Zaścianek”.

Zdjęcie 351. Kościół w Nowym Mieście. 
Archiwum LGD „Zaścianek”.

Zdjęcie 352. Pomost pływający 
w Pogorzelicy Gmina Żerków. Archiwum 

LGD „Zaścianek”.



336 Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Źródło”60

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Ratuszowa 1 
64-320 Buk
Telefon: +48 618 140 671 wew. 56 
Fax: +48 618 140 101 
Adres e-mail: s.jachna@lgdzrodlo.pl, m kubiak@lgdzrodlo.pl 
Strona www: www.lgdzrodlo.pl

Osoby do kontaktu
Sylwia Świdzińska-Jachna - Kierownik Biura, tel. +48 618 140 671, s.jachna@lgdzrodlo.pl
Marta Kubiak - Specjalista ds. projektów, tel. +48 618 140 671 wew.56, m.kubiak@lgdzrodlo.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Buk, Dopiewo, Stęszew
Liczba ludności objęta LSR: 40 487 
Powierzchnia objęta LSR: 373.64 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju  
Cel nadrzędny: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przywrócenie właściwych warunków środowiska 
naturalnego i wzrost atrakcyjności rekreacyjnej terenów jezior Niepruszewskiego, Tomickiego i Strykowskiego.
Cele ogólne: 

Wykorzystanie walorów geograficznych, środowiskowych i historycznych dla poprawy jakości życia i aktywizacji 1. 
terenów wokół jezior
Wzrost tożsamości lokalnej i promocja terenów Lokalnej Grupy Działania2. 
Rozwój aktywności gospodarczej społeczności lokalnej3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, rozwój 
przedsiębiorczości.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

60 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



337Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”
 
Forma prawna
Stowarzyszenie
 
Adres siedziby 
ul. Zdunowska 12 
63-700 Krotoszyn
Telefon: +48 62 725 06 23
Fax: +48 62 725 06 23
Adres e-mail: lgd.opw@gmail.com
Strona www: www.slgdopw.pl
 
Osoby do kontaktu
Joanna Ptak, Doradca ds. dotacji i funkcjonowania LGD - 
tel. +48 62 725 06 23, lgd.opw@gmail.com 
Kamila Jarocka, Doradca ds. dotacji i funkcjonowania LGD 
– tel. +48 62 725 06 23, lgd.opw@gmail.com

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Krotoszyn, Zduny, 
Sulmierzyce, Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce, 
Raszków.
Liczba ludności objęta LSR: 65 673 
Powierzchnia objęta LSR: 865 km2

  
Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa warunków i jakości życia 
mieszkańców LGD.  
Cele szczegółowe:  

Poprawa  estetyki  i  atrakcyjności  obszaru  LGD 1. 
w  tym  stanu  obiektów,  infrastruktury,  przestrzeni 
publicznej oraz trenów rekreacyjnych do 2015 r. 
Podtrzymanie  dziedzictwa  kulturowego, 2. 
historycznego i przyrodniczego do 2015 r.

Cel ogólny: Wzrost konkurencyjności gospodarczej 
oraz rozwój rynku pracy na obszarze LGD. 
Cele szczegółowe:

Wzrost  aktywności  gospodarczej,  w  tym  opartej 1. 
o wykorzystanie lokalnych zasobów z terenu LGD 
do 2015 r. 
Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej do 2015 r.2. 

Cel ogólny: Wzrost aktywności i rozwój kapitału ludzkiego oraz skuteczna promocja obszaru LGD. 
Cele szczegółowe:

Wzrost wiedzy z zakresu działań Leader PROW, wdrażania LSR, prowadzenia działalności gospodarczej, w tym 1. 
pozarolniczej  i  funkcjonowania  na  rynku  pracy  oraz  zwiększenie  świadomości  ekologiczno-przyrodniczej, 
mieszkańców obszaru LGD do 2015 r. 
Wzrost aktywności edukacyjnej, społecznej, kulturalnej,  turystycznej, rekreacyjnej i sportowej, mieszkańców 2. 
obszaru LGD do 2015 r. 
Intensyfikacja promocji obszaru LGD do 2015 r. 3. 
Rozwój współpracy i wymiana doświadczeń na rzecz integracji oraz wzmocnienia partnerstw do 2015 r.4.   

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  kształtowanie  obszaru  LGD, 
aktywizacja gospodarcza na obszarze LGD, aktywizacja społeczna na obszarze obszaru LGD, promocja obszaru LGD. 
 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: mieszkańcy obszaru.

W sercu naszych działań leży przyszłość mieszkańców regionu – ich aktywizacja, edukacja i podnoszenie kwalifikacji, 
dające wymierne szanse rozwoju na obszarach wiejskich. Chcemy, by nasza LGD była rozpoznawalna jako obszar 
zrównoważonego rozwoju, gdzie gospodarka opiera się o zasoby lokalne, a dzisiejsze społeczeństwo optymistycznie 

patrzy w przyszłość, pamiętając o tradycjach i historii obszaru.

Zdjęcie 353. Archiwum LGD „Okno Południowej Wielkopolski”.

Zdjęcie 354. Archiwum LGD „Okno Południowej Wielkopolski”.



338 LGD „Gościnna Wielkopolska” w Pępowie

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Powstańców Wlkp. 43 
63-830 Pępowo
Telefon: +48 65 573 63 00 
Fax: +48 65 573 63 00 
Adres e-mail: biuro@wielkopolskagoscinna.pl 
Strona www: www.goscinnawielkopolska.pl

Osoba do kontaktu
Bernadeta Listwoń - Pracownik ds. administracji, tel. +48 
65 573 63 00, biuro@wielkopolskagoscinna.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Czempiń, Piaski, 
Pępowo, Krobia, Kościan, Krzywin, Kobylin, Pakosław, 
Miejska Góka, Jutrosin, Dolsk.
Liczba ludności objęta LSR: 99 000 
Powierzchnia objęta LSR: 1 375km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój funkcji rekreacyjnych i turystycznych 
obszaru Gościnnej Wielkopolski.
Cele szczegółowe:

Rozwój bazy rekreacyjnej i turystycznej 1. 
Wzrost  aktywności  gospodarczej  i  społecznej 2. 
w obszarze rekreacji i turystyki
Promocja Gościnnej Wielkopolski3. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców 
Gościnnej Wielkopolski.
Cele szczegółowe:

Poprawa estetyki oraz zagospodarowanie obiektów 1. 
i przestrzeni publicznej
Wzrost aktywności społecznej  i gospodarczej oraz 2. 
integracja mieszkańców

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka  wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona 
dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: organizacje pozarządowe, lokalni liderzy, mieszkańcy, turyści, 
młodzież. 

Zdjęcie 355. Kolejka Parkowa w Cichowie. Fot. A. Kuźmiński.

Zdjęcie 356. Rajd konny na terenie LGD. Fot. P. Galeja.



339Stowarzyszenie „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”

Forma prawna: 
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby: 
Tadeusza Kościuszki 7 
62-840 Koźminek
Telefon: +48 62 763 70 68 
Fax: +48 62 763 70 68 
Adres e-mail: lgd7krainanocyidni@wp.pl 
Strona www: www krainanocyidni.pl

Osoba do kontaktu: 
Kamila Pawlak, Dyrektor biura – tel. +48 062 7637068, lgd7krainanocyidni@wp.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Blizanów, Ceków – Kolonia, Godzieszyce 
Wielkie, Koźminek, Opatówek, Sieroszowice, Żelazków.
Liczba ludności objęta LSR: 58 400 
Powierzchnia objęta LSR: 817.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Stworzenie rozpoznawalnej marki jako element rozwoju obszaru 
działania”LGD7-Kraina Nocy i Dni”.
Cele szczegółowe:

Wspieranie  powstawania  oraz  rozwój  grup  producenckich,  przetwórczych 1. 
i organizacji   branżowych
Edukacja, szkolenia oraz wymiana doświadczeń związana z produktem markowym2. 
Promocja 3. 

Cel ogólny: Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych oraz 
walorów kulturowych i historycznych.
Cele szczegółowe:

Wsparcie podmiotów kultywujących tradycje obszaru działania „LGD7- Kraina Nocy i   Dni”1. 
Wsparcie i rozwój gospodarstw agroturystycznych 2. 
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 3. 
Promocja 4. 

Cel ogólny: Poprawa dbałości o środowisko naturalne, usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi 
i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.
 Cele szczegółowe:

Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców z terenu działania LGD1. 
Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujących alternatywne źródła energii oraz wspierających 2. 
zagospodarowanie odpadów
Promocja 3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego,  ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych, 
ekologia  i  ochrona  środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR:  młodzież,  kobiety,  rolnicy  i  leśnicy,  przedsiębiorcy,  emeryci 
i renciści, osoby niepełnosprawne. 
Projekt współpracy
Międzynarodowy:  Temat - SPOTKANIE Z NATURĄ 2010. Partnerzy - LGD7 – Kraina Nocy i Dni, LGD „Przymierze 
Jeziorsko”, LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal (Niemcy) oraz LAG Hunsruck (Niemcy). Cel - edukacja ekologiczna oraz 
integracja młodzieży z Polski (grupa 30 osób) oraz młodzieży z Niemiec (grupa 15 osób)  poprzez wydarzenia sportowo-kulturalno-
rekreacyjne,  a  przede wszystkim  kształtowanie  świadomości  ekologicznej,  wpajanie  zasad  racjonalnego wykorzystywania 
zasobów naturalnych oraz  ukazanie ich znaczenia  dla zdrowia i życia człowieka i korzyści płynących ze stosowania różnego 
rodzaju form aktywnego wypoczynku na łonie natury. Przedsięwzięcie - 6-10 września 2010r. na terenie działania LGD7 – 
Kraina Nocy i Dni oraz LGD „Przymierze Jeziorsko” odbyły się rajdy, przejścia przez szlaki edukacyjne i innych działania (Leśna 
Ścieżka Edukacyjna Winiary, zajęcia sportowo-rekreacyjne w Gospodarstwie Agroturystycznym Karczma Kaliska w Szadku, 
Rajd pieszy oraz rowerowy wokół zbiornika Jeziorsko). Poprzez realizację  projektu „SPOTKANIE Z NATURĄ 2010” grupa 
młodzieży z terenu działania LGD7 mogła nawiązać współpracę  z młodzieżą pochodzącą z innych obszarów Polski, a także 
z Niemiec oraz podzielić się wiedzą i doświadczeniem, wiążącym się z ochroną posiadanych walorów przyrodniczych.

Zdjęcie 357. Nazwa „LGD7-Kraina 
Nocy i Dni” nawiązuje do obszaru, 
gdzie tworzyła  Maria Dąbrowska, 

autorka powieści „Noce i Dnie”. 
Archiwum LGD 

Zdjęcie 358. Archiwum LGD 7.



340 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią61

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby:
Bydgoska 32 
89-300 Wyrzysk
Adres do korespondencji:
Grabówno 59 
89-350 Miasteczko Krajeńskie
Telefon: +48 67 213 22 39 
Fax: +48 67 213 22 39 
Adres e-mail: dyrektor@lgdkrajna.pl, biuro@lgdkrajna.pl 
Strona www: www.lgdkrajna.pl 

Osoba do kontaktu
Krzysztof Bogdanowicz, Dyrektor biura LGD - tel. +48 67 
213 22 39, dyrektor@lgdkrajna.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Miasteczko 
Krajeńskie, Białośliwie, Wysoka, Wyrzysk, Szydłowo, 
Łobżenica, Krajenka, Złotów
Liczba ludności objęta LSR: 63 762 
Powierzchnia objęta LSR: 1 369.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Wzrost turystycznej atrakcyjności Krajny nad Notecią.
Cele szczegółowe:

Waloryzacja dziedzictwa kulturowego1. 
Ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazowego2. 
Rozwój usług turystycznych3. 
Promocja obszaru jako regionu turystycznego4. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia.
Cele szczegółowe: 

Poprawa  warunków  dla  uprawiania  sportu 1. 
i rekreacji
Wzbogacenie działań społeczno-kulturalnych2. 
Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych mieszkańców3. 
Poprawa  ładu  przestrzennego  i  estetyki 4. 
miejscowości

Cel ogólny: Wzrost aktywności gospodarczej.
Cele szczegółowe:

Tworzenie nowych miejsc pracy1. 
Lepsze  wykorzystanie  lokalnych  surowców 2. 
i produktów
Poprawa kapitału społecznego3. 
Podwyższenie  kwalifikacji  społecznych 4. 
i zawodowych mieszkańców

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: kobiety, rolnicy i leśnicy.

61 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.

Zdjęcie 359. Rzeka Noteć. Fot. Archiwum LGD „Krajna nad 
Notecią”.

Zdjęcie 360. Dębowa Góra. Fot. 
Archiwum LGD „Krajna nad 

Notecią”.

Zdjęcie 361. Skansen w Osieku. Fot. Archiwum LGD „Krajna 
nad Notecią”.



341Stowarzyszenie „Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
Rybaki 3 
64-700 Czarnków
Adres do korespondencji
ul. Kościuszki 88/37 
64-700 Czarnków
Telefon: +48 67 344 16 53 
Fax: +48 67 254 81 99 
Adres e-mail: lgd.czarnkow@wp.pl, biuro@czarnkowsko-
trzcianecka-lgd.pl, promocja@czarnkowsko-trzcianecka-
lgd.pl 
Strona www: www.czarnkowsko–trzcianecka-lgd.pl

Osoby do kontaktu
Elżbieta Rybarczyk, Prezes - tel. +48 603 504 726, prezez@
czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl
Liliana Helwich, Dyrektor Biura - tel. +48 603 074 945, lgd.
czarnkow@wp.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Czarnków, Wieleń, 
Krzyż Wielkopolski, Drawsko, Lubasz, Połajewo, Trzcianka
Liczba ludności objęta LSR: 75 217 
Powierzchnia objęta LSR: 1798,5 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój funkcji turystycznej obszaru. 
Cel szczegółowy:

Ochrona,  zachowanie  i  promocja  walorów 1. 
przyrodniczych i kulturowych 
Rozbudowa infrastruktury turystycznej2. 
Rozwój  działalności  gospodarczej  w  branży 3. 
turystycznej

Cel ogólny: Zrównoważony rozwój gospodarczy oparty 
o
 wykorzystanie zasobów obszaru.
Cel szczegółowy:

Tworzenie  pozarolniczych  źródeł  dochodu 1. 
w gospodarstwach rolnych
Lepsze wykorzystanie zasobów obszaru, w tym lokalnych umiejętności i surowców2. 
Zmniejszenie poziomu bezrobocia3. 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia i wzmocnienie kapitału społecznego.
Cel szczegółowy: 

Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno sportowej 1. 
Wzrost atrakcyjności mieszkańców2. 
Integracja społeczności lokalnej 3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury 
wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści. 

Zdjęcie 362. Jezioro Logo w Trzciance. Archiwum „Czarnorzecko-
Trzcianeckiej LGD”.

Zdjęcie 363. Warsztaty florystyczne 2011. Archiwum 
„Czarnorzecko-Trzcianeckiej LGD”.



342 Towarzystwo Społęczno-Gospodarcze „Dwa Mosty”62

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
Tokary 12 
62-561 Ślesin
Telefon: +48 63 270 41 27 
Fax: +48 63 270 41 27 
Adres e-mail: lesna.polana@wp.pl, prezes@dwamosty.pl 
Strona www: www.dwamosty.pl

Osoby do kontaktu: 
Bogdan Poroński, Prezes - tel. +48 63 270 41 27, lesna.polana@wp.pl
Mariusz Zaborowski, Zastępca Prezesa - tel.+48 63 270 40 11 wew.15, sekretarz@slesin.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gmina: Ślesin
Liczba ludności objęta LSR: 13 900 
Powierzchnia objęta LSR: 146.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Bogate życie społeczne w gminie.
Cele szczegółowe:

Aktywna, zintegrowana, otwarta społeczność Lokalna1. 
Dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna i turystyczna2. 

Cel ogólny: Dynamiczny Rozwój gospodarczy gminy
Cel szczegółow:

Konkurencyjna gospodarka gminy oparta na turystyce1. 
Cel ogólny: Duży potencjał rozwojowy gminy.
Cele szczegółowe:

Atrakcyjne zasoby kulturowe, ukierunkowane na rozwój turystyki1. 
Zadbane środowisko przyrodnicze, ukierunkowane na rozwój turystyki2. 
Dobra infrastruktura techniczna3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, wsparcie nowych technologii, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. 

62 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r. oraz Lokalnej 
Strategii Rozwoju LGD „Dwa mosty”.



343Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Berwińskiego 1 
63-000 Środa Wielkopolska
Telefon: +48 61 285 20 13, +48 61 285 24 70 
Fax.: +48 61 285 24 70 
Adres e-mail: biuro@liderzielonejwielkopolski.pl  
Strona www: www.liderzielonejwielkopolski.pl

Osoby do kontaktu 
Dariusz Tomaszewski, Prezes Zarządu - tel.  +48 501 
130 375, tomaszewski@liderzielonejwielkopolski.pl 
Halina Biechowiak-Drożak, Skarbnik Stowarzyszenia - tel. 
+48 504 269 876, drozak@liderzielonejwielkopolski.pl 
Magdalena Danecka, Pracownik administracyjno- biurowy - 
tel. +48 505 178 571, danecka@liderzielonejwielkopolski.pl  
Marta Mańkowska, Specjalista ds. Rozwoju Obszarów 
Wiejskich - tel.+48 500 162 975, mankowska@
liderzielonejwielkopolski.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, Gminy: Brodnica, 
Dominowo,  Jaraczewo,  Jarocin,  Kórnik,  Krzykosy,  Książ 
Wielkopolski, Mosina, Śrem, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl. 
Liczba ludności objęta LSR: 116 998 
Powierzchnia objęta LSR: 1 598.76 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki i rekreacji. 
Cele szczegółowe: 

Poprawa infrastruktury1. 
Promocja2. 

Cel ogólny: Zrównoważony rozwój społeczny.
Cele szczegółowe: 

Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej1. 
Wspomaganie  integracji,  inicjatyw  lokalnych  i  rozwoju 2. 
przedsiębiorczości

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte 
w LSR:  agroturystyka  i  turystyka wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego 
i kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, rozwój przedsiębiorczości, 
poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: 
młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, samorządy i inne 
jednostki im podległe, organizacje pozarządowe, organizacje 
kościelne, związki wyznaniowe.

Zdjęcie 364 W miejscowości Kórnik. Archiwum LGD „Zider 
Zielonej Wielkopolski”.

Zdjęcie 365. Koszuty (gm. Środa 
Wlkp.). Archiwum LGD „Zider Zielonej 

Wielkopolski”.

Zdjęcie 366. Szkolenie dla Liderek wiejskich Lider Zielonej 
Wielkopolski. Archiwum LGD „Zider Zielonej Wielkopolski”.



344 Stowarzyszenie ,,Dolina Noteci’’

Forma prawna
Stowarzyszenie 
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
Siedziba: Urząd Gminy Chodzież
ul. Notecka 28
64-800 Chodzież
Telefon: +48 693 933 246 
Fax: +48 67 284 60 68 
Adres e-mail: biuro@dolinanoteci.com.pl 
Strona www: www.dolinanoteci.com.pl

Osoby do kontaktu
Eugeniusz Koczorowski,  Dyrektor biura - tel. +48 
601711743
Ewelina Wargułą, Specjalista administracyjny i do ds. 
promocji – tel. +48 693 933 246, +48 511 226 779
Roman Trzebny, Specjalista ds LSR – tel. 509195332 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Budzyń, Chodzież, 
Margonin, Szamocin, Ujście.
Liczba ludności objęta LSR: 35 484 
Powierzchnia objęta LSR: 794.70 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozszerzanie zrównoważonej działalności 
społeczno – gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem 
rozwoju turystyki i ochrony zasobów.

Rozbudowywanie infrastruktury turystycznej1. 
Wspieranie  przyjaznej  dla  środowiska  działalności 2. 
gospodarczej  i  społecznej  na  potrzeby  turystyki 
i mieszkańców

Cel ogólny: Poprawianie jakości życia i stwarzanie 
warunków do dalszego harmonijnego rozwoju lokalnej 
społeczności.
Cele szczegółowe:

Rozwój  infrastruktury  społeczno  –  kulturalnej 1. 
i rekreacyjno – sportowej
Wzrost  aktywności  i  integracji  społeczności 2. 
lokalnej

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR:  agroturystyka  i  turystyka 
wiejska,  ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie  zasobów naturalnych,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki terytorialne,
przedsiębiorcy i rolnicy podejmujący lub prowadzący działalność pozarolniczą, organizacja pozarządowe, osoby fizycznej 
prawne  nie wymienione wyżej,  zainteresowane  realizacja  operacji  na  rzecz  realizacji  przedsięwzięcia  oraz  jednostki 
organizacyjne nie posiadając osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność do czynności prawnej.

Stowarzyszenie LGD „Dolina Noteci”, to unikalna symbioza natury i kultury. 
Materialnymi dobrami tej kultury i dziedzictwem przeszłości są układy urbanistyczne  bądź ruralistyczne niektórych 

miejscowości, pałace i dwory oraz towarzyszące im parki, zabytki sakralne  i inne dobra kultury. 
Niematerialnym dziedzictwem przeszłości są natomiast wartości historyczne: legendy, tradycyjne, specyficzne 

umiejętności, charakterystyczne dla mikro oraz makroelementy.
Teren Stowarzyszenia to wyjątkowo ciekawy zakątek o bogatej kulturze, zróżnicowanym kompleksie leśnym 

i wodnym.

Zdjęcie 367. Margonin z lotu ptaka. Archiwum Urzędu AMiasto 
i Gmina Margonin.

Zdjęcie 368. Pałac w Strzelcach. Archiwum Urzędu AMiasto 
i Gmina Margonin.



345Stowarzyszenie LEADER Suchy Las

Forma prawna
Stowarzyszenie
 
Adres siedziby
ul. Szkolna 13 pok.8 
62-002 Suchy Las
Telefon: +48 502 040 656 
Adres e-mail: leadersuchylas@wp.pl 
Strona www: www.leadersuchylas.pl
 
Osoba do kontaktu
Elżbieta Ławicka-Poplewska, Prezes LGD oraz Kierownik 
Biura, tel. - +48 502 040 656, leadersuchylas@wp.pl
 
Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gmina: Suchy Las.
Liczba ludności objęta LSR: 13 305 
Powierzchnia objęta LSR: 116.55 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Stymulowanie przekształceń w gospodarce 
żywnościowej przez różnicowanie gospodarki terenu 
LGD. 
Cele szczegółowe:

Rozwój  usług  świadczonych  przez  rolników 1. 
i gospodarstwa rolnicze 
Wsparcie  inicjatyw  związanych  z  zachowaniem 2. 
i ochroną środowiska przyrodniczego w gospodarce 
żywnościowej

Cel ogólny: Wzrost konkurencyjności gospodarczej 
obszarów wiejskich poprzez rozwój innowacyjnej 
przedsiębiorczości aktywizacja lokalnych zasobów 
poprzez tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Cele szczegółowe:

Promowanie  współpracy  gospodarczej  na  rzecz 1. 
innowacji i ochrony środowiska przyrodniczego
Wsparcie przedsiębiorstw w działających na  rzecz 2. 
innowacji 

Cel ogólny: Odnowa i rozwój wsi przez zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. 
Cel szczegółowy:

Działania  na rzecz odnowy wsi służące podniesieniu jakości życia 1. 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez optymalizację zarządzania lokalnymi zasobami - małe 

projekty.
Cele szczegółowe:

Podnoszenie świadomości w zakresie zachowania i ochrony środowiska przyrodniczego1. 
Realizacja projektów współpracy międzysektorowej i pomiędzy różnymi branżami 2. 
Wsparcie imprez sportowych i rekreacyjnych 3. 
Działania na rzecz odnowy wsi służące podniesieniu jakości życia4. 

 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  rozwój przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury 
wiejskiej.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
samorząd i jednostki im podległe (domy kultury, placówki oświatowe), organizacje społeczne.

Zdjęcie 369. Park Wodny Octopus w Suchym Lesie. Archiwum 
LGD „LEADER Suchy las”.

Zdjęcie 370. Neorenesansowy pałac w Biedrusku, zbudowany 
w latach 1877-1880 przez Albrechta Ottona von Treskov. Archiwum 

LGD „LEADER Suchy las”.



346 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią”

Forma prawna 
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
ul. Stary Rynek 11 
63-720 Koźmin Wielkopolski
Adres biura:
ul. Borecka 25 
63-720 Koźmin Wielkopolski
Telefon: +48 62 721 60 88, +48 782 386 222 
Adres e-mail: pkrt538@op.pl, stow@
wielkopolskazwyobraznia.pl 
Strona www: www.wielkopolskazwyobraznia.pl

Osoby do kontaktu
Sławomir Szyszka, Prezes zarządu - tel. +48 513 963 872, 
+48 782 384 222  pkrt538@op.pl 
Agnieszka Szymańska, Członek zarządu - tel. +48 663 
722 925, promocja@kozminwlkp.pl,

Zasięg terytorialny LGD
Województwo wielkopolskie, gminy: Koźmin 
Wielkopolski, Rozdrażew, Borek Wielkopolski, Pogorzela 
Liczba ludności objęta LSR: 32 813 
Powierzchnia objęta LSR: 456.21 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia na obszarze objętym 
działalnością LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” – Na 
wsi pięknej, lepiej i weselej.
Cele szczegółowe:

Rozwój infrastruktury związanej z jakością życia na 1. 
obszarach wiejskich
Poprawa  zagospodarowania  i  organizacji  czasu 2. 
wolnego
Podnoszenie  i  doskonalenie  wiedzy,  umiejętności 3. 
i kwalifikacji mieszkańców

Cel ogólny: Rolniku bądź przedsiębiorczy.
Cele szczegółowe:

Wsparcie tworzenia nowych i rozwój już istniejących 1. 
podmiotów gospodarczych
Poprawa  dostępu  do  wiedzy  i  informacji  dla 2. 
podmiotów gospodarczych z terenu LGD
Promocja  przedsiębiorców,  produktów  i  usług 3. 
z terenu LGD

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: ochrona dziedzictwa kulturowego, 
ochrona  dziedzictwa  kulinarnego, wykorzystanie  zasobów  naturalnych, wsparcie  nowych  technologii, wykorzystanie 
odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego. 

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy. 

Projekty współpracy:
Proponowane tematy projektów międzyregionalnych: „Rozwijamy  nasze  lokalne  centra  wiejskie”,  „Inwestujemy 
w nasze firmy”, „Wspomagamy nasze firmy wiedzą, informacją i promocją”.

Zdjęcie 371. Zdjęcie z imprezy promocyjnej - „Obchody Dnia 
Sera Smażonego - Pogorzela 2011. Archiwum LGD „Wielkopolska 

z Wyobraźnią”.

Zdjęcie 372. Zdjęcie z imprezy promocyjnej - „Obchody Dnia 
Sera Smażonego - Pogorzela 2011. Archiwum LGD „Wielkopolska 

z Wyobraźnią”.
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Województwo
zachodniopomorskie



348 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
ul. Plac Wolności 3 
74-200 Pyrzyce
Telefon: +48 91 570 16 15 
Fax: +48 91 570 16 15 
Adres e-mail: biuro@lgdpyrzyce.pl 
Strona www: www.lgdpyrzyce.pl

Osoba do kontaktu 
Agnieszka Odachowska, Dyrektor biura - tel. +48 609 510 
766
Zasięg terytorialny LGD
Województwo zachodniopomorskie, gminy: Dolice, 
Pyrzyce, Warnice
Liczba ludności objęta LSR: 31 232 
Powierzchnia objęta LSR: 527.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o zasoby 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Cele szczegółowe:   

Tworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych i lokalnych oraz podniesienie konkurencyjności miejscowych 1. 
atrakcji, kuchni, rzemiosła i rękodzielnictwa   
Rozwój  Infrastruktury  turystycznej  wykorzystującej  zabytkowe  obiekty,  miejsca  historyczne  i  parki 2. 
podworskie  
Promocja walorów kulturowych i przyrodniczych  3. 

Cel ogólny: Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego.
Cele szczegółowe:   

Rozwój Infrastruktury społecznej i kulturalno-sportowej   1. 
Zapewnienie oferty spędzania wolnego czasu 2. 
Wspieranie integracji mieszkańców, kształtowanie postaw proekologicznych, podnoszenie wiedzy i umiejętności  3. 
mieszkańców obszaru  LGD

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: ochrona dziedzictwa kulturowego, 
ochrona  dziedzictwa  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  rozwój 
przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści. 
Projekty współpracy
Międzyregionalne: 1. Temat -  I  Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego. Cele - Popularyzacja  piłki  nożnej, 
aktywnego  wypoczynku  i  zdrowego  stylu  życia,  połączenie  sportowej  rywalizacji  z  rekreacją  i  zabawą,  promocję 
utalentowanych  zawodników,  integrację  grupy  docelowej,  wzrost  identyfikacji  oraz  poczucia  przynależności  grupy 
docelowej  projektu  do  sieci  zachodniopomorskich  LGD.  Przedsięwzięcia - organizacja  rozgrywek  eliminacyjnych 
na  poziomie  gmin  objętych  działaniem  Partnerów  oraz  11  finałowych  rozgrywek wraz  z  Jarmarkiem  różnorodności 
kulturowej w formie 11 stoisk prezentujących tradycję i kulturę Partnerów. Czas realizacji – wrzesień 2010. 2. Temat 
- Marka Pojezierza Zachodniopomorskiego  –  Szlakiem  zabytkowych  kościołów  powiatu  starogardzkiego  oraz  gmin: 
Pyrzyce, Recz, Warnice. Partnerzy - Stowarzyszenie LGD Ziemia Pyrzycka, Stowarzyszenie „WIR” Wiejska Inicjatywa 
Rozwoju, Stowarzyszenie Dobre Inicjatywy Regionu. Cel - zrównoważony rozwój turystyki w oparciu o dziedzictwo 
historyczne w oparciu o zabytki architektury sakralnej. Przedsięwzięcia - budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
oraz  tworzenie  atrakcyjnych produktów  turystycznych poprzez wytyczenie  i  oznakowanie  sieci  szlaków  rowerowych 
w dziewięciu gminach powiatu Stargardzkiego i gminach: Pyrzyce, Recz, Warnice. Profesjonalne oznakowanie sieci tras 
przez PTTK Regionalny Oddział Szczeciński przyczyni się do rozwoju funkcji turystycznej i powstania infrastruktury 
turystycznej, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców i gości, jako przykład zdrowego i aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Czas realizacji – 2011r. – 2014r.

Zdjęcie 373. Archiwum LGD „Ziemia Pyrzycka”.



349Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Forma prawna:
Stowarzyszenie 
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby: 
Słowackiego 1 
72-100 Goleniów
Telefon: +48 91 461 25 84,  +48 504 062 884
Fax: +48 91 461 25 84
Adres e-mail: biuro@szansebezdrozy.pl
Strona www: www.szansebezdrozy.pl

Osoby do kontaktu: 
Zbigniew Łukaszewski, Prezes - tel. +48 603586815, biuro@
szansebezdrozy.pl
Kinga Huber-Mazurczak, Pełniący obowiązki dyrektora - tel. +48 
504 062 884, biuro@szansebezdrozy.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo zachodniopomorskie, gminy: Goleniów, Maszewo, 
Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica.
Liczba ludności objęta LSR: 56 888 
Powierzchnia objęta LSR: 1604.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.  Cele szczegółowe:

1.       Budowanie kapitału społecznego, kulturowego oraz aktywizacja i integracja mieszkańców
2.        Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich 

Cel ogólny: Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.  Cele szczegółowe: 
1.       Rozwój drobnej i średniej przedsiębiorczości wśród mieszkańców
2.       Rozwój i promocja inicjatyw gospodarczych w tym mikro-przedsiębiorstw

Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.  Cele szczegółowe:
1.       Rozwój turystyki 
2.       Zachowanie dziedzictwa i wiejskiej specyfiki obszaru

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i  kulinarnego,  wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia  i  ochrona  środowiska, 
wsparcie nowych technologii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym
Projekty współpracy
Międzyregionalne: 1. Temat -  I  Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego. Cele - Popularyzacja  piłki  nożnej, 
aktywnego  wypoczynku  i  zdrowego  stylu  życia,  połączenie  sportowej  rywalizacji  z  rekreacją  i  zabawą,  promocję 
utalentowanych  zawodników,  integrację  grupy  docelowej,  wzrost  identyfikacji  oraz  poczucia  przynależności  grupy 
docelowej  projektu  do  sieci  zachodniopomorskich  LGD.  Przedsięwzięcia - organizacja  rozgrywek  eliminacyjnych 
na  poziomie  gmin  objętych  działaniem  Partnerów  oraz  11  finałowych  rozgrywek wraz  z  Jarmarkiem  różnorodności 
kulturowej w formie 11 stoisk prezentujących tradycję i kulturę Partnerów. Czas realizacji – wrzesień 2010.  2. Temat - 
II Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego. Cele - Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich obszaru działania 
Partnerów Projektu. Przedsięwzięcia - organizacja 8 rozgrywek eliminacyjnych w piłce nożnej i siatkowej na obszarze 
działania każdego z Partnerów Projektu (8 LGD, 52 gminy) oraz finał w Dobrej k. Nowogardu, w którym wzięło udział 8 
LGD i 228 zawodników. Czas realizacji – wrzesień 2011. 3. Temat - Leaderowskie Zloty Rowerowe - z rowerem za pan 
brat, bierz uśmiech i dawaj w świat. Cele - popularyzacja jazdy na rowerze, propagowanie aktywnego wypoczynku jako 
zdrowego stylu życia, połączenie sportu z turystyką, rekreacją i zabawą, promocję szlaków rowerowych, propagowanie 
i naukę zasad bezpieczeństwa, integrację grupy docelowej. Przedsięwzięcia - organizacja trzech zlotów rowerowych na 
terenie 3 LGD wraz z imprezami towarzyszącymi, wydanie materiałów promocyjnych oraz zagospodarowanie terenów 
wydzielonych na rowerowe miejsce postojowe.
Międzynarodowy: Temat – Polsko – Niemieckie Targi Seniorów „50+”. Przedsięwzięcia -  Polsko - Niemieckie warsztaty 
z  przysposobienia  zawodowego  z  udziałem  młodzieży  z  grup  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym.  Uzasadnienie 
-   Podobne problemy występują zarówno w Niemczech i w Polsce, stąd współpraca z partnerami z tego kraju przyniesie 
najlepsze efekty. Dodatkowym wsparciem dla projektu jest zaangażowanie sektora gospodarczego w Niemczech i w Polsce.

Zdjęcie 374. Szkoła dla świetlicowych. Archiwum LGD 
„Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.



350 Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
Rynek Staromiejski 5 
73-110 Stargard Szczeciński
Telefon: +48915784378 
Fax: +48915784378 
Adres e-mail: wir-lgd@wp.pl 
Strona www: www.wir-lgd.org.pl

Osoby do kontaktu
Elżbieta Rink, Prezes Zarządu - tel.  +48915613866, wojt@
marianowo.pl 
Małgorzata Krysiak, Kierownik biura - tel.  +48915784378, 
wir-lgd@wp.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo zachodniopomorskie, gminy: Chociwel, 
Kobylanka,  Marianowo,  Stara  Dąbrowa,  Stargard 
Szczeciński, Suchań.
Liczba ludności objęta LSR: 32 631 
Powierzchnia objęta LSR: 949.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Zrównoważony rozwój turystyki w oparciu 
o czyste i różnorodne środowisko przyrodnicze 
i kulturowe. 
Cele szczegółowe:

Tworzenie  atrakcyjnych  produktów  turystycznych 1. 
i  lokalnych  oraz  podniesienie  konkurencyjności 
miejscowych  atrakcji,  kuchni,  rzemiosła 
i rękodzielnictwa 
Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury 2. 
turystycznej i rekreacyjnej 
Poprawa stanu technicznego zabytkowych obiektów 3. 
architektonicznych oraz parków podworskich 
Rozwój  promocji  i  eksponowanie  walorów 4. 
przyrodniczych oraz kulturowych 

Cel ogólny: Stworzenie warunków do rozwoju zasobów 
ludzkich. 
Cele szczegółowe:

Rozwój infrastruktury kulturalno-sportowej i społecznej 1. 
Zwiększenie  oferty  spędzania  wolnego  czasu,  w  tym  na  obszarach  zagrożonych  marginalizacją  społeczną 2. 
i gospodarczą 
Rozwój integracji i komunikacji lokalnej społeczności, kształtowanie postaw pro-turystycznych, upowszechnianie 3. 
wiedzy o mikroregionie wśród mieszkańców LGD

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

Zdjęcie 375. Lato z Sydonią. Archiwum LGD „WIR”.

Zdjęcie 376. Tradycyjne ozdoby wielkanocne. Archiwum LGD 
„WIR”.



351Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby 
Graniczna 24A 
72-003 Dobra
Telefon: +48 91 311 36 21 
Adres e-mail: lgd1@dobraszczecinska.pl 
Strona www: www.lgd.wdobrej.pl

Osoby do kontaktu
Anna Bundz, Kierownik biura - tel. +48 91 311 36 21, lgd1@dobraszczecinska.pl
 
Zasięg terytorialny LGD
Województwo zachodniopomorskie, gminy: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police.
Liczba ludności objęta LSR: 30 318 
Powierzchnia objęta LSR: 62805 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa infrastruktury oraz rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „Dobre Gminy”.
Cele szczegółowe:

Sprawna, funkcjonalna i bezpieczna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i sportowa1. 
Aktywna promocja walorów turystycznych i kulturowych2. 
Zachowanie w dobrym stanie obiektów kulturowych i historycznych3. 

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dobre Gminy”.
Cele szczegółowe:

Rozwój agroturystyki.1. 
Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.2. 

Cel ogólny: Rozwój zasobów ludzkich obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dobre Gminy”.
Cele szczegółowe:

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę edukacji mieszkańców1. 
Wspieranie integracji i wzrostu świadomości kulturowej społeczeństwa LGD2. 

Cel ogólny: Wykorzystanie walorów przyrodniczych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dobre Gminy”.
Cel szczegółowy:

Podnoszenie świadomości ekologicznej i ochrona walorów przyrodniczych1. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa kulturowego  i  kulinarnego,  ekologia  i  ochrona  środowiska,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej, wspieranie działań z zakresu kultury, sportu i rekreacji obszaru LGD.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, prowadzący własną 
działalność gospodarczą, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, jednostki samorządu terytorialnego, inne podmioty 
publiczne, organizacje pozarządowe, szkoły, parafie.

Projekty współpracy
Międzyregionalne: 1. Temat -  I  Leaderowskie  Igrzyska Zachodniopomorskiego. Cele - Popularyzacja  piłki  nożnej, 
aktywnego  wypoczynku  i  zdrowego  stylu  życia,  połączenie  sportowej  rywalizacji  z  rekreacją  i  zabawą,  promocję 
utalentowanych  zawodników,  integrację  grupy  docelowej,  wzrost  identyfikacji  oraz  poczucia  przynależności  grupy 
docelowej  projektu  do  sieci  zachodniopomorskich  LGD.  Przedsięwzięcia - organizacja  rozgrywek  eliminacyjnych 
na  poziomie  gmin  objętych  działaniem  Partnerów  oraz  11  finałowych  rozgrywek wraz  z  Jarmarkiem  różnorodności 
kulturowej w formie 11 stoisk prezentujących tradycję i kulturę Partnerów. Czas realizacji – wrzesień 2010r. 2. Temat - 
II Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego. Cele - Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich obszaru działania 
Partnerów Projektu. Przedsięwzięcia - organizacja 8 rozgrywek eliminacyjnych w piłce nożnej i siatkowej na obszarze 
działania każdego z Partnerów Projektu (8 LGD, 52 gminy) oraz finał w Dobrej k. Nowogardu, w którym wzięło udział 
8 LGD i 228 zawodników. Czas realizacji - wrzesień 2011r.



352 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - „Powiatu Świdwińskiego”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby
Kołobrzeska 43 
78-300 Świdwin
Telefon: +48 94 365 00 88 
Fax: +48 94 365 00 88 
Adres e-mail: biuro@lgd-swidwin.org.pl 
Strona www: www.lgd-swidwin.org.pl

Osoby do kontaktu
Agnieszka Brodowska, Kierownik Biura - tel. +48 723 319 975, biuro@lgd-swidwin.org.pl
Zdzisław Pawelec, Prezes Zarządu - tel. +48 94 365 20 15, poczta@swidwin.gmina.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo zachodniopomorskie, gminy: Brzeżno, Połczyn-Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Świdwin
Liczba ludności objęta LSR: 33 069 
Powierzchnia objęta LSR: 1071.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel strategiczny: Intensyfikacja rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD -”Powiatu Świdwińskiego”. 
Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji gospodarczej obszaru LGD. 
Cele szczegółowe: 

Efektywne wykorzystanie potencjału historyczno-kulturowego1. 
Wyeksponowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych 2. 
Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości3. 

Cel ogólny: Wzrost poziomu i jakości życia społeczności lokalnej. 
Cele szczegółowe: 

Aktywizacja lokalnej społeczności1. 
Przeciwdziałaniu bezrobociu i migracjom zarobkowym2. 
Ochrona środwiska naturalnego obszaru LGD3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia  i ochrona środowiska, 
wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa 
infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.



353Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu

Forma prawna 
Stowarzyszenie 

Adres siedziby 
ul. Staszica 1 
73-130 Dobrzany
Telefon: +48 91 562 02 01 
Fax: +48 91 562 02 04 
Adres e-mail: lider@dobrzany.pl 
Strona www: www.lgd-dir.pl

Osoba do kontaktu
Paweł Bot, Kierownik biura LGD - +48 91 562 02 01, lider@dobrzany.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo zachodniopomorskie, gminy: Dobrzany, Ińsko, Recz
Liczba ludności objęta LSR: 14 684 
Powierzchnia objęta LSR: 466.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Zrównoważony rozwój turystyki w oparciu o czyste i różnorodne środowisko przyrodnicze 
i kulturowe. 
Cele szczegółowe:

Tworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych , lokalnych podnoszących konkurencyjność obszaru 1. 
Rozwój infrastruktury turystycznej 2. 
Poprawa stanu technicznego oraz oznakowanie zabytkowych obiektów architektonicznych i archeologicznych3. 
Rozwój i promocja produktów turystycznych, lokalnych obszaru 4. 

Cel ogólny: Stworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich. 
Cele szczegółowe:

Rozwój infrastruktury kulturalno-sportowej i rekreacyjnej 1. 
Rozwój integracji i komunikacji lokalnej społeczności, 2. 
Zwiększenie  oferty  spędzania  wolnego  czasu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  obszarów  zagrożonych 3. 
wykluczeniem społecznym   

Cel ogólny: Zachowanie i ochrona środowiska.
Cele szczegółowe: 

Zwiększenie świadomości ekologicznej 1. 
Wykorzystanie zasobów i zwiększanie udziału energii odnawialnej 2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia  i ochrona środowiska, 
wsparcie nowych technologii, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego, 
zagospodarowanie obiektów zabytkowych i historycznych, rozwój integracji i komunikacji lokalnej społeczności.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, dzieci, kościoły i związki wyznaniowe, gospodarstwa rybackie, instytucje kultury. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne: Zakres - Promocja i poszukiwania rynku zbytu w zakresie turystyki Przedsięwzięcie - stworzenie 
marki produktu LGD, wyjazd studyjny –wykorzystanie obiektów zabytkowych w rozwoju turystyki („trasą historii”).



354 Lokalna Grupa Działania „Gryflandia”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
Plac Zwycięstwa 37 pok.229/230 
72-300 Gryfice
Telefon: +48 91385 32 68, +48 91 385 32 36 
Fax: +48 91 385 32 36 
Adres e-mail: biuro@gryflandia.eu  
Strona www: www.gryflandia.eu

Osoba do kontaktu
Sylwia Zielińska-Poźniak, Dyrektor biura, tel. +48 91 385 32 36, +48 91 385 32 68, 
dyrektor@gryflandia.eu, biuro@gryflandia.eu

Zasięg terytorialny LGD
Województwo zachodniopomorskie, gminy: Gryfice, Trzebiatów, Brojce, Karnice, 
Płoty, Rewal.
Liczba ludności objęta LSR: 61 559 
Powierzchnia objęta LSR: 1 017.00 km2 

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Wzrost aktywności mieszkańców.
Cele szczegółowe:

Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców obszaru LSR do 2015 roku1. 
Zwiększenie  dostępności  i  poprawa  standardu 2. 
usług  społeczno-kulturowych  świadczonych  przez 
miejsca sprzyjające integracji mieszkańców obszaru 
LSR do 2015
Zwiększenie  udziału  mieszkańców  obszaru  LSR 3. 
w  przedsięwzięciach  edukacyjnych,  kulturowych, 
aktywizacyjnych,  integracyjnych,  rekreacyjnych 
i sportowych do 2015 roku

Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej 
obszaru w oparciu o własne zasoby.
Cele szczegółowe:

Rozbudowa  i  poprawa  stanu  infrastruktury 1. 
turystycznej  i  rekreacyjnej  obszaru  LSR  do  2015 
roku
Promocja  atrakcji  turystycznych  obszaru  LSR  do 2. 
2015 roku
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze 3. 
LSR do 2015 roku

Cel ogólny: Zachowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, historycznego i przyrodniczego.
Cele szczegółowe:

Kultywowanie lokalnych tradycji na obszarze LSR 1. 
do 2015 roku
Promocja  i  ochrona  dziedzictwa  historycznego 2. 
i przyrodniczego na obszarze LSR do 2015 roku

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR:  LGD  podejmuje 
działania  na  rzecz  rozwoju  turystyki,  rekreacji,  sportu 
i kultury z zachowaniem dbałości o środowisko i dziedzictwo kulturowe, angażując i inspirując społeczność w procesie 
podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego regionu w celu podniesienia standardów życia.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 377. Rzeka Rega. 
Archiwum LGD „Gryflandia”.

Zdjęcie 378. Nadmorska kolej wąskotorowa. Fot. T. Stolz.

Zdjęcie 379. Latarnia Morska w  Niechorzu. Fot. T. Stolz.



355Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider Wałecki” 63

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. Dąbrowskiego 6
78-600 Wałcz
Telefon: +48 67 258 02 41 wew. 38 
Fax: +48 67 258 02 41 w38 
Adres e-mail: lider@poczta.vel.pl, fundacjalw@poczta.onet.pl  
Strona www: www.liderwalecki.vel.pl

Osoby do kontaktu 
Janusz Bartczak, Prezes Stowarzyszenia - tel. +48 67 258 02 41, j.bartczak@
walcz.ug.gov.pl
Tomasz Albrecht, Dyrektor Biura - tel. +48 67 258 02 41 wew. 41, lider@poczta.vel.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo zachodniopomorskie, gminy: Wałcz, Mirosławiec, Tuczno, 
Człopa
Liczba ludności objęta LSR: 28 867 
Powierzchnia objęta LSR: 1376.42 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Stworzenie warunków godnego życia na wsi i rozwoju mieszkańców obszarów Pojezierza Wałeckiego. 
Cele szczegółowe:

Wzmocnienie potencjału społecznego oraz kwalifikacji kapitału ludzkiego w regionie1. 
Integracja mieszkańców2. 
Aktywizacja mieszkańców wsi do wspólnego działania oraz wzajemnej pomocy3. 
Stworzenie warunków do uczestnictwa w szeroko pojętej Kulturze4. 
Dobrze funkcjonujące świetlice wiejskie5. 
Stworzenie lokalnego funduszu stypendialnego dla młodzieży wiejskiej6. 
Podniesienie jakości życia poprzez działania zmierzające do poszanowania energii7. 

Cel ogólny: Wzrost potencjału przedsiębiorczości oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 
Cele szczegółowe: 

Wspieranie podnoszenia rentowności działalności gospodarczej1. 
Wzrost poziomu wiedzy ekonomicznej społeczności oraz znajomości rynku przez przedsiębiorców2. 
Wpieranie działań związanych z reklamą i marketingiem przedsiębiorstw3. 
Wsparcie dla tworzenia nowych firm oraz wzmacniania i rozszerzania działalności4. 

Cel ogólny: Poprawa konkurencyjności rolnictwa w regionie Pojezierza Wałeckiego. Cele szczegółowe:
Wspieranie  tworzenia  kooperacyjnych  form  produkcji  (rozwój  grup  producenckich  w  oparciu  o miejscowy 1. 
potencjał wraz z biznes planem przedsięwzięć, szkoleniami oraz doradztwem)
Wspieranie promocji i marketingu produktów rolnych Pojezierza Wałeckiego2. 
Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich w oparciu o wykorzystanie energii odnawialnej3. 
Wspieranie pomysłów związanych z nowymi źródłami dochodów rolników4. 
Wspieranie doradztwa dla rolników zapewniającego rozwój i innowacyjność5. 
Wspieranie dostosowania produkcji do wymagań, sprostanie normom6. 
Wspieranie tworzenia certyfikacji i rozwoju rolnictwa ekologicznego7. 
Wspieranie przetwarzania produktów w miejscu ich wytwarzania8. 

Cel ogólny: Wzmocnienie roli turystyki, jako ważnego czynnika rozwoju gospodarczego regionu Pojezierza 
Wałeckiego. Cele szczegółowe:

Realizacja Regionalnej Strategii Rozwoju Turystyki1. 
Rozwój infrastruktury turystycznej i usług turystycznych2.   
Sprawna koordynacja turystyki w regionie oraz wspieranie tworzenia i rozwoju produktów lokalnych3. 
Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców oraz rozwój przyrodniczych produktów turystycznych4. 

Cel ogólny: Wzmacnianie instytucjonalnego i organizacyjnego potencjału Lokalnej Grupy Działania.
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i  kulinarnego, wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  promocja  produktu  lokalnego. 
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież, kobiety, przedsiębiorcy.

63 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.

Zdjęcie 380. Żubry na Pojezierzu 
Wałeckim. Z archiwum LGD „Lider 

Wałecki”.



356 Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania”64

Forma prawna
Fundacja
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Wł. Andersa 34 
75-626 Koszalin
Telefon: +48 94 340 24 58 
Fax: +48 94 340 24 58 
Adres e-mail: fundacja.koszalin@wp.pl 
Strona www: www.lepszawies.pl

Osoby do kontaktu
Gabriela Wołujewicz, Dyrektor Biura - tel. +48 94 340 24 58, fundacja koszalin@wp.pl
Aleksandra Sidorska, Specjalista - tel. +48 94 340 24 58, fundacja.koszalin@wp.pl 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo zachodniopomorskie, gminy: Bobolice, Będzino, Biesiekierz, Manowo, Polanów, Sianów, Świeszyno, 
Tychowo, Biały Bór, Malechowo, Mielno
Liczba ludności objęta LSR: 83 034 
Powierzchnia objęta LSR: 2 516.00 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, naturalnych do rozwoju turystki zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Cele szczegółowe:

Budowa zintegrowanej oferty turystycznej regionu1. 
Poprawa infrastruktury sportowej, turystycznej  i obiektów dziedzictwa kulturowego2. 
Promocja najcenniejszych walorów turystycznych regionu „Pomorza Środkowego”3. 

Cel ogólny: Stymulowanie aktywności społecznych, wzmocnienie więzi regionalnych poprzez rozwój 
przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.
Cele szczegółowe:

Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej1. 
Promowanie lokalnych produktów i usług2. 
Wzrost znaczenia ochrony przyrody i odnawialnych źródeł energii3. 

Cel ogólny: Podniesienie jakości życia mieszkańców.
Cele szczegółowe:

Integracja mieszkańców1. 
Pobudzanie partnerstwa i przedsiębiorczości społecznej2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wykorzystanie 
odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy.

64 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



357Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowało projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby 
ul. Niepodległości 20 
74-320 Barlinek
Adres do korespondencji
ul. Sądowa 8 
74-320 Barlinek
Telefon/Fax: +48 95 746 03 60 
Adres e-mail: lgd@liderpojezierza.pl, sekretariat@liderpojezierza.pl 
Strona www: www.liderpojezierza.pl

Osoby do kontaktu
Ireneusz Kostka , Dyrektor Biura - tel. +48 95 746 03 60, dyrektor@
liderpojezierza.pl
Sylwia Kotkowska – Rzepp,  Kierownik - tel/faks: +48 95 746 03 60, tel.kom. 
+48 661 066 600, kierownik@liderpojezierza.pl
Marta Wojciechowska,  Specjalista ds. koordynowania projektów - tel./faks +48 
951460-360, tel.kom.: 601 806 626, specjalista@liderpojezierza.pl  

Zasięg terytorialny LGD
Województwo zachodniopomorskie, gminy: Barlinek,  Bierzwnik, 
Boleszkowice,  Choszczno, Dębno, Krzęcin,  Lipiany, Myślibórz,  Nowogródek 
Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Trzcińsko Zdrój
Liczba ludności objęta LSR: 125 552 
Powierzchnia objęta LSR: 2435.11 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Pobudzenie działalności gospodarczej na terenach wiejskich.
Cele szczegółowe:

Wdrożenie  innowacji  i  nowych  technologii  oraz  tworzenie 1. 
pozarolniczych miejsc pracy
Wprowadzenie  produktów  i  usług  podnoszących  konkurencyjność 2. 
obszarów wiejskich

Cel ogólny: Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału wsi na 
Pojezierzu Myśliborskim.
Cele szczegółowe:

Lepsze  wykorzystanie  zasobów  przyrodniczych  i  kulturowych 1. 
przy  zachowaniu        dziedzictwa  kulturowego 
i przyrodniczego wsi
Nowe  inicjatywy  zwiększające  kapitał  społeczny 2. 
obszarów wiejskich
Aktywizacja  mieszkańców  oraz  poprawa 3. 
samoorganizacji  i  zarządzania  na  poziomie 
lokalnym

Obszary tematyczne na których koncentrują się 
przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka 
wiejska,  ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i  kulinarnego, 
wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  ekologia  i  ochrona 
środowiska,  wsparcie  nowych  technologii,  wykorzystanie 
odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości, 
poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do  lat 25, kobiety,  rolnicy  i  leśnicy, przedsiębiorcy, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie 381. Mysloborz –miasto nad wodą. 
Fot. A.Schroeder.

Zdjęcie 383. Oczyma sołeckich liderów - Konferencja 2010. 
Archiwum LGD „Lider Pojezierza”.

Zdjęcie 382. Spływ kajakowy TILiA 2011. 
Archiwum LGD „Lider Pojezierza”.



358 Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”
Forma prawna
Stowarzyszenie
(LGD realizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II)

Adres siedziby
ul. IV Dywizji WP 58/13  
78-120 Gościno
Telefon: +48 094 35 133 71 
Fax: +48 94 35 133 71 
Adres e-mail: gcagoscino@op.pl 
Strona www: www.silawgrupie.org.pl

Osoby do kontaktu
Marianna Caban, Prezes – tel. +48 609 405 536, marianna.caban@wp.pl
Beata Mieszkowska, Kierownik biura - tel. +48 606207415, mieszko52@wp.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo zachodniopomorskie, gminy: Dygowo,  Gościno,  Kołobrzeg,  Rymań,  Siemyśl,  Ustronie  Morskie, 
Karlino, Białogard.
Liczba ludności objęta LSR: 48 645 
Powierzchnia objęta LSR: 1168 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Aktywność Społeczno-Kulturowa Mieszkańców
Cele ogólne:

Mieszkańcy mają poczucie wspólnoty1. 
Mieszkańcy są zmotywowani do aktywności 2. 
Mieszkańcy są zintegrowani3. 
Mieszkańcy mają poczucie własnej wartości4. 
Mieszkańcy mają poczucie odpowiedzialności5. 

Rozwój Turystyki i Ochrona Środowiska
Cele ogólne:

Środowisko jest nieskażone i czyste1. 
Turystyka w naszym regionie jest dobrze rozwinięta i zrównoważona 2. 

Efektywna i dochodowa działalność gospodarcza
Cele ogólne:

Działalność pozarolnicza jest efektywna i dochodowa (wzmacniamy naszą przedsiębiorczość)1. 
Działalność rolnicza jest efektywna i dochodowa (pomagamy naszemu rolnictwu)2. 

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” silną i niezależną ekonomicznie organizacją integrującą 
mieszkańców regionu.
Cele ogólne:

Budowanie potencjału organizacyjnego i kapitału ludzkiego LGD1. 
Mamy pole aktywności zapewniające niezależność finansową2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, ekologia i ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój 
przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne: 1. Temat -  I  Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego. Cele - Popularyzacja  piłki  nożnej, 
aktywnego  wypoczynku  i  zdrowego  stylu  życia,  połączenie  sportowej  rywalizacji  z  rekreacją  i  zabawą,  promocję 
utalentowanych  zawodników,  integrację  grupy  docelowej,  wzrost  identyfikacji  oraz  poczucia  przynależności  grupy 
docelowej  projektu  do  sieci  zachodniopomorskich  LGD.  Przedsięwzięcia - organizacja  rozgrywek  eliminacyjnych 
na  poziomie  gmin  objętych  działaniem  Partnerów  oraz  11  finałowych  rozgrywek wraz  z  Jarmarkiem  różnorodności 
kulturowej w formie 11 stoisk prezentujących tradycję i kulturę Partnerów.



359Stowarzyszenie „Centrum Inicjatyw Wiejskich”

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby:
Niepodległości 13  
73-150 Łobez
Telefon: +48 605 270 538 
Adres e-mail: ciw-lobez@wp.pl, biuro@lobez.org  
Strona www: www.lobez.org 

Osoby do kontaktu
Bożena Zarecka, Dyrektor  Biura - tel. +48 605 270 538, 
ciw-lobez@wp.pl 
Grażyna Zaremba-Szuba, Prezes zarządu LGD -  tel. 
+48 725 154 755 

Zasięg terytorialny LGD
Województwo zachodniopomorskie, gminy: Dobra, 
Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno
Liczba ludności objęta LSR: 38 759 
Powierzchnia objęta LSR: 1 074 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Budowa tożsamości regionu poprzez realizację 
działań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji.
Cele szczegółowe:

Wspieranie  wiedzy  o  regionie  i  poczucia  więzi 1. 
z nim
Budowa sieci współpracy i integracji regionalnej2. 

Cel ogólny: Rozwój potencjału organizacji pozarządowych 
i aktywności publicznej w regionie.
Cele szczegółowe:

Tworzenie form aktywności publicznej mieszkańców 1. 
regionu
Transfer wiedzy i wymiana doświadczeń2. 

Cel ogólny: Działania na rzecz efektywnego 
i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych 
regionu.
Cele szczegółowe:

Zachowanie  zasobów  przyrodniczo  – 1. 
krajobrazowych regionu
Promocja  mikroprzedsiębiorczości  w  oparciu 2. 
o zasoby środowiskowe regionu

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy. 

Projekty współpracy
Międzyregionalne: Temat - II Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego. Cele - Wzmocnienie potencjału zasobów 
ludzkich obszaru działania Partnerów Projektu. Przedsięwzięcia - organizacja 8 rozgrywek eliminacyjnych w piłce nożnej 
i siatkowej na obszarze działania każdego z Partnerów Projektu (8 LGD, 52 gminy) oraz finał w Dobrej k. Nowogardu, 
w którym wzięło udział 8 LGD i 228 zawodników. Czas realizacji - wrzesień 2011r.

Zdjęcie 384. Uczestnicy Leaderowskich Igrzysk 
Zachodniopomorskiego. Archiwum „CIW”.

Zdjęcie 385. Rozgrywki Leaderowskich Igrzysk 
Zachodniopomorskiego. Archiwum „CIW”.



360 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”65

Forma prawna
Stowarzyszenie

Adres siedziby
Stary Rynek 6  
78-520 Złocieniec
Telefon: + 48 94 372 03 25
Fax : + 48 94 372 03 25 
Adres e-mail: biuro@partnerstwodrawy.org; sis-gpd@wp.pl 
Strona www: www.partnerstwodrawy.org

Osoby do kontaktu: 
Krzysztof  Zacharzewski – Prezes, tel. +48 604 473 995, +48 94 36 70 084, biuro@partnerstwodrawy.org
Anna Korycka-Kozioł - Koordynator Sieci LEADER, tel. +48 605 920 450, +48 94 36 70 084, biuro@partnrstwodrawy.org

Zasięg terytorialny LGD
Województwo zachodniopomorskie, gminy: Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek, Ostrowice, Wierzchowo, 
Kalisz Pomorski, Szczecinek, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Barwice, Drawno
Liczba ludności objęta LSR: 98 290 
Powierzchnia objęta LSR: 3 542,78 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Partnerstwo Drawy.
Cele szczegółowe:

Poprawienie jakości krajobrazu i estetyki obszaru LGD1. 
Zachowanie i ulepszenie środowiska naturalnego i kulturowego oraz udostępnienie go mieszkańcom obszaru 2. 
i turystom
Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze LGD3. 
Poprawa bezpieczeństwa na obszarze LGD4. 
Wyrównywanie szans w dostępie do osiągnięć cywilizacji5. 
Upowszechnienie dostępności Internetu i usług telekomunikacyjnych i komunikacyjnych 6. 

Cel ogólny: Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru Partnerstwa Drawy. Cele szczegółowe:
Aktywizacja, wsparcie i podniesienie kompetencji  liderów1. 
Upowszechnienie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego2. 
Rozwój przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych  na obszarze LGD3. 
Wzrost mechanizmów współdziałania na obszarze LGD 4. 

Cel ogólny: Rozwój turystyki na obszarze LGD. Cele szczegółowe:
Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej 1. 
Wydłużenie sezonu turystycznego2. 
Zwiększenie i modernizacja infrastruktury oraz bazy turystycznej3. 
Stworzenie warunków do uprawiania i rozwój turystyki kwalifikowanej4. 

Cel ogólny: Zwiększenie rozpoznawalności regionu poprzez stworzenie podstaw marki: Pojezierze Drawskie. Cele 
szczegółowe:

Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na rzecz rozwoju lokalnego1. 
Identyfikacja  i  wprowadzenie  do  świadomości  społecznej  oraz  obiegu  rynkowego  produktów  lokalnych, 2. 
regionalnych i tradycyjnych
Opracowanie i wdrożenie spójnej strategii marketingowej dla Pojezierza Drawskiego 3. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wsparcie nowych 
technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  rozwój przedsiębiorczości, poprawa  infrastruktury wiejskiej, 
promocja produktu lokalnego.
Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy.

65 Dane na temat LGD pochodzą z bazy danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich według stanu na dzień 18.05.2012 r.



361Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju”

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby
ul. Świerczewskiego 4a
72-510 Wolin
Telefon: +48 91 88 12 355 
Fax : +48 91 88 12 355 
Adres e-mail: biuro@partnerstwowrozwoju.pl 
Strona www: www.partnerstwowrozwoju.pl

Osoby do kontaktu: 
Ilona  Szkudlarek, Kierownik biura - tel. +48 512 186 941, 
szkudlarek@wolin.pl
Marzena Mróz, Koordynator ds. LSR - tel. +48 91 88 12 
355, +48 607 221 889, koordynator@partnerstwowrozoju.pl

Zasięg terytorialny LGD
Województwo zachodniopomorskie, gminy: Wolin, 
Golczewo, Świerzno,
Liczba ludności objęta LSR: 22 852 
Powierzchnia objęta LSR: 642 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Rozwój kapitału ludzkiego i zasobów 
społecznych.
Cele szczegółowe:

Działać na rzecz integracji  i wzrostu świadomości 1. 
kulturowej społeczeństwa 
Wypromować zdrowy styl życia2.   
Budować społeczeństwo informacyjne3. 
Wspierać  struktury  Lokalnej  Grupy  Działania 4. 
„Partnerstwo w rozwoju”

Cel ogólny: Zachowanie zasobów kulturowych 
i przyrodniczych
Cele szczegółowe:

Podjąć działania w kierunku zachowania specyfiki 1. 
kulturowej 
Działać na rzecz zachowania  lokalnego dziedzictwa 2. 
krajobrazowego i przyrodniczego 

Cel ogólny: Rozwój turystyki w oparciu o lokalny potencja.
1.  Stworzyć  produkt  turystyczny  przy  wykorzystaniu  zasobów 

przyrodniczych i kulturowych
2.  Wzmocnić infrastrukturę turystyczną
3.  Wypromować  region,  by  stał  się  konkurencyjny  w  stosunku  do 

sąsiednich obszarów
Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej 
mieszkańców.
   1. Podjąć działania na rzecz stworzenia sprawnego systemu wspierania lokalnej 
przedsiębiorczości
   2. Stworzyć warunki do wsparcia dywersyfkiacji źródeł dochodu
 
Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia i ochrona środowiska, wykorzystanie 
odnawialnych  źródeł  energii,  rozwój  przedsiębiorczości,  poprawa  infrastruktury  wiejskiej,  promocja  produktu 
lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i leśnicy, przedsiębiorcy. 

Zdjęcie 386. Skansen. Archiwum LGD „Partnerstwo dla 
Rowzwoju”.

Zdjęcie 387. Archiwum LGD „Partnerstwo dla Rozwoju”.

Zdjęcie 388. Archiwum LGD „Partnerstwo 
dla Rozwoju”.



362 Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

Forma prawna
Stowarzyszenie 

Adres siedziby
ul. Krasińskiego 85 
74-100 Gryfino
Telefon: +48 91 419 08 91, +48 516 196 740
Fax : +48 91 419 08 91 
Adres e-mail: biurodirow@gmail.com 
Strona www: www.dirow.pl

Osoba do kontaktu
Małgorzata Piekutowska, Dyrektor Biura LGD - tel.  +48 
519 055 769,  lgd.piekutowska@gmail.com

Zasięg terytorialny LGD
Województwo zachodniopomorskie, gminy: Banie, 
Bielice, Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Stare Czarnowo, 
Widuchowa, Kozielice, Moryń oraz Chojna.
Liczba ludności objęta LSR: 22 852 
Powierzchnia objęta LSR: 642 km2

Cele lokalnej strategii rozwoju 
Cel ogólny: Wyeksponowanie dziedzictwa przyrodniczo-
historycznego. 
Cele szczegółowe:

Zachowanie  i  wyeksponowanie  zasobów 1. 
przyrodniczych i środowiska naturalnego
Zachowanie  cennego  dorobku  historycznego 2. 
i kulturalnego oraz kultywowanie tradycji

Cel ogólny: Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego. 
Cele szczegółowe:

Rozwój turystyki i rekreacji na bazie uwarunkowao 1. 
przyrodniczo-historycznych 
Rozwój przedsiębiorczości 2. 

Cel ogólny: Budowanie spójności społeczności lokalnej.
Cele szczegółowe:

Wspieranie integracji społecznej 1. 
Wzrost zaangażowania dzieci i młodzieży w życie społeczności lokalnej 2. 

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w LSR: agroturystyka i turystyka wiejska, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, ekologia  i ochrona środowiska, 
rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskiej, promocja produktu lokalnego.

Grupy docelowe przedsięwzięć określonych w LSR: młodzież do lat 25, kobiety, przedsiębiorcy.

Zdjęcie 389. Fot. M.Żak.
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W publikacji wykorzystano informacje, loga oraz zdjęcia przesłane przez lokalne grupy działania. Na podstawie 
przesłanych przez grupy informacji przygotowane zostały opisy zrealizowanych projektów współpracy, projektów będących 
w trakcie realizacji oraz pomysłów na projekty współpracy, stanowiących jednocześnie propozycje współpracy. W związku 
z koniecznością weryfikacji danych, które znajdowały się w bazie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, każda LGD została 

poproszona o ich aktualizację.


