
1 

 

 
 
 
 

STRATEGIA  
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  

KWIAT LNU (skrót) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Lubawka 2016 
 
SPIS TREŚCI 
 
1. Co to jest LEADER?...................................................................................... 3 

2. Opis obszaru Lokalnej Grupy Działania……………………………………………….…… 4 

3. Główne zasady ubiegania się o pomoc……………………………………….…………… 6 

4. Cele i przedsięwzięcia………………………………………………………………….………….. 7 

5. Grupy docelowe szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju…………………………………………………………………………..………….. 16 

6. Planowane przedsięwzięcia wraz z budżetem………………………….…………….. 18 

 
 
 
 
  



3 

 

Wstęp  
 
1. Co to jest LEADER? 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(PROW 2014-2020) jednym z realizowanych działao jest „LEADER”, czyli 
wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społecznośd 
(RLKS). Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy 
finansowej 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także  
w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej. 
RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest: 

  

 

 
 

LEADER to coś więcej niż kolejny program dotujący projekty, to również swoista 

filozofia i duch. W programie LEADER nie chodzi tylko o pieniądze. 

Chodzi przede wszystkim o ludzi, którzy tworzą społeczność lokalną. 

Podejście 
LEADER 

7 zasad 
Terytorialnośd

Oddolnośd 
inicjatywy

Integralnośd 
podejścia

Partnerstwo

Samodzielne 
zarządzanie na 

poziomie lokalnym

Innowacyjnośd

Sieciowanie

i współpraca
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Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991 r.  
i stanowi nowe podejście do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem 
niezbędnym do pełnego i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów 
wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w proces podejmowania 
decyzji na poziomie lokalnym.  

W krajach Unii Europejskiej powstało ponad 1000 Lokalnych Grup 
Działania (LGD) funkcjonujących na poziomie lokalnym. W Polsce działa 
ponad 290 grup. Przez swoje działania i inicjatywy dają pole do aktywności 
mieszkaocom wsi, wykorzystując w sposób innowacyjny lokalne zasoby 
przyrodniczo- kulturowe, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy  
i promocji obszarów wiejskich.  

Lokalna Grupa Działania (LGD) Kwiat Lnu jest partnerstwem 
trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, 
społecznego, gospodarczego oraz mieszkaoców. 

LGD opracowała program wspólnych działao w formie dokumentu - 
Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która opisuje takie obszary tematyczne jak: 
wzmocnienie kapitału społecznego, rozwój przedsiębiorczości poprzez 
podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, rozwój rynków zbytu 
produktów i usług lokalnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowy lub 
przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej, promowanie obszaru LSR. 
 
 
2. Opis obszaru Lokalnej Grupy Działania 
 

Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu obejmuje swoim działaniem obszar  
8 gmin położonych w granicach administracyjnych dwóch powiatów: 
kamiennogórskiego i wałbrzyskiego, a mianowicie: czterech gmin wiejskich - 
Kamienna Góra, Marciszów, Czarny Bór i Stare Bogaczowice; dwóch gmin 
miejsko-wiejskich: Lubawka i Mieroszów oraz dwóch gmin miejskich: 
Szczawno – Zdrój i Boguszów – Gorce. Łącznie zajmują powierzchnię 650 km2, 
co stanowi 3,25% powierzchni województwa dolnośląskiego. Obszar leży  
w południowo-zachodniej Polsce, na pograniczu Sudetów Zachodnich  
i Środkowych. 
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Gminy wchodzące w skład LGD Kwiat Lnu 

 

Gmina 
Rodzaj 

gminy 
km2 

Liczba 

mieszkaoców 

31.12.2013 

Liczba 

sołectw 
Zasięg administracyjny 

Boguszów 

Gorce 
miejska 27 16 216 0 Miasto Boguszów Gorce 

Czarny Bór wiejska 66 4 838 6 
Borówno, Czarny Bór, Grzędy, Grzędy Górne, 

Jaczków, Witków Śląski 

Kamienna 

Góra 
wiejska 158 9 038 21 

Czadrów, Czarnów, Dębrznik, Dobromyśl, 

Gorzeszów, Janiszów, Jawiszów, Kochanów, 

Krzeszów, Krzeszówek, Leszczyniec, Lipienica, 

Nowa Białka, Ogorzelec, Olszyny, Pisarzowice, 

Przedwojów, Ptaszków, Raszów, Rędziny, 

Szarocin 

Lubawka 
miejsko-

wiejska 
138 11 345 14 

Błażejów, Błażkowa, Bukówka, Chełmsko Śl., 

Jarkowice, Miszkowice, Niedamirów, 

Okrzeszyn, Opawa, Paczyo, Paprotki, 

Szczepanów, Uniemyśl, Stara Białka oraz 

miasto Lubawka 

Marciszów wiejska 82 4 642 9 

Ciechanowice, Domanów, Marciszów, 

Nagórnik, Pastewnik, Pustelnik, Sędzisław, 

Świdnik, Wieściszowice. 

Mieroszów 
miejsko-

wiejska 
76 7 106 8 

Goliosk, Kowalowa, Łączna, Nowe Siodło, 

Sokołowsko, Różana, Rybnica Leśna-Kamionka, 

Unisław Śląski oraz miasto Mieroszów 

Stare 

Bogaczowice 
wiejska 88 4 254 8 

Cieszów, Chwaliszów, Gostków, Jabłów, 

Lubomin, Nowe Bogaczowice, Stare 

Bogaczowice, Struga 

Szczawno-

Zdrój 
miejska 15 5 796 0 Miasto Szczawno Zdrój 

 

 

3. Główne zasady ubiegania się o pomoc 
W oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach poddziałania„ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecznośd” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570). 
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Pomoc udzielana jest na: 

1) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, 
także z wykorzystaniem rozwiązao innowacyjnych; 
2) rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez: 
a) podejmowanie działalności gospodarczej, 
b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów 
rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest 
wykonywana działalnośd w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji 
żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej 
żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego przedsiębiorstwa 
jest przetwarzanie, 
c) rozwijanie działalności gospodarczej, 
d) podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie 
określonym w lit. a - c 
3) wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalnośd 
gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: 
a) w ramach krótkich łaocuchów dostaw, lub 
a) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub 
b) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych; 
4) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji 
polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem 
wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich; 
5) zachowania dziedzictwa lokalnego; 
6) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; 
7) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, 
które: 
a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są 
świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuoczo-wychowawcze lub 
edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo 
b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów; 
8) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 
 

O pomoc może się ubiegad: 
1. Osoba fizyczna (pełnoletnia, zamieszkała na obszarze objętym LSR, 
prowadząca działalnośd gospodarczą na obszarze LSR) 
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2. Osoba prawna, której siedziba lub jej oddział znajduje się na obszarze 
objętym LSR. 
3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolnośd prawną. 
4. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach działalności 
gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki powinny byd spełnione przez 
wszystkich wspólników. 
5. Mikro i małe przedsiębiorstwa. 
6. Gminy i jednostki sektora publicznego. 
 

O pomoc można się ubiegad w ramach działao: 

 Konkursy otwarte 

 Konkursy grantowe 

 Podejmowanie działalności gospodarczej 

 Rozwijanie przedsiębiorczości.  
Pozostałe, wybrane akty prawne unijne i krajowe stosowane w realizacji 
programu Leader 
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW 
oraz EFMR oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMR oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 
str. 320 z późn. zm.); 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r.w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW  
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 
str. 487, z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  
z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349  
i 1888); 

 ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności (Dz. U. poz. 378); 
4. Cele i przedsięwzięcia 

Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju są odpowiedzią na diagnozę 
obszaru opierającą się na konsultacjach społecznych, doświadczeniach LGD  
i danych statystycznych oraz wynikłej z tej oceny analizy SWOT. Lokalna 
Strategia Rozwoju będzie realizowad jeden cel główny, do którego 
przypisanych zostało trzy cele szczegółowe oraz osiem przedsięwzięd. 
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C E L  G Ł Ó W N Y  
Zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy oparty na wykorzystaniu zasobów obszaru  

z poszanowaniem środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym  
Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu do 2022 (23)r. 

1.1. Region z zadbaną przestrzenią 
publiczną i środowiskiem, atrakcyjny 
turystycznie.  

1.2. Aktywna, zintegrowana  
i świadoma ekologicznie społecznośd 
lokalna.  

1.3. Aktywne, innowacyjne podmioty 
gospodarcze tworzące miejsca pracy, 
dbające o ochronę środowiska i 
łagodzenie zmian klimatycznych.  

1.1.1. Zagospodarowanie przestrzeni  
publicznej na potrzeby rekreacyjne  
i kulturowe. 

1.2.1. Działania rozwijające potencjał 
społeczności lokalnych i organizacji oraz 
edukacja przyrodnicza  
i klimatyczna. 

1.3.1. Wspieranie tworzenia nowych  
podmiotów gospodarczych w tym przez 
osoby z grupy defaworyzowanej 
określonej w LSR. 

1.1.2. Rozwój infrastruktury 
turystycznej. 

1.1.3. Działania promujące region, markę 
regionu oraz produkty lokalne  
i turystyczne. 

1.1.4. Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego. 

1.2.2. Funkcjonowanie LGD oraz 
włączenie mieszkaoców we wdrażanie 
LSR. 

1.3.2. Rozwijanie podmiotów 
gospodarczych w kluczowych branżach 
dla regionu. 

C E L E  S Z C Z E G Ó Ł O W E  

P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A  
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CEL GŁÓWNY 1  
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oparty na wykorzystaniu 
zasobów obszaru z poszanowaniem środowiska i przeciwdziałaniu zmianom 
klimatycznym do 2022 (23)r. 
 

Tak sformułowany cel bezpośrednio wynika z diagnozy, sformułowanych 
problemów rozwoju obszaru w trakcie konsultacji oraz analizy SWOT LGD 
Kwiat Lnu. Uczestnicy konsultacji wskazywali iż jedną z najważniejszych 
kwestii jest wykorzystanie specyficznych i niepowtarzalnych zasobów 
przyrodniczych, historycznych, kulturowych i społecznych obszaru, które 
stanowią potencjał rozwojowy pod warunkiem ich zrównoważonego 
wykorzystania. Zrównoważony rozwój oznacza odpowiednio ukształtowane 
relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko  
i podnoszeniem jakości życia z korzyścią dla obecnego pokolenia i bez 
uszczerbku dla przyszłych pokoleo. Cel ten odnosi się również do dwóch 
celów przekrojowych PROW 2014-2020 tj. ochrony środowiska, 
przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym a w celu szczegółowym „Aktywne, 
innowacyjne podmioty gospodarcze tworzące miejsca pracy, dbające  
o ochronę środowiska i łagodzenie zmian klimatycznych” jest również 
odniesienie do celu przekrojowego związanego z innowacyjnością. Wysoki 
priorytet dla tych kwestii w strategii podkreślają odpowiednie kryteria 
wyboru operacji związane właśnie z zastosowaniem rozwiązao sprzyjających 
ochronie środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz 
innowacjom. 
Wysoka ranga została również przypisana celowi szczegółowemu 1.3 
związanemu z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze LGD. Według 
uczestników konsultacji duży poziom bezrobocia, niedostateczna ilośd miejsc 
pracy oraz migracje młodych w poszukiwaniu lepszych warunków życia 
powodują iż wsparcie zakładania podmiotów gospodarczych i rozwoju 
przedsiębiorczości to ważny kierunek poprawy warunków na rynku pracy, 
wsparcia osób bezrobotnych z obszarów wiejskich i zatrzymania tendencji 
migracyjnych. Cele szczegółowe 1.1 oraz 1.2 odnoszą się bezpośrednio do 
zidentyfikowanych problemów na obszarze LGD tj. braków związanych  
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych w miejscowościach, 
zwiększenia dbałości o dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze i większego 
aktywizowania i integrowania społeczności lokalnych. Związki pomiędzy 
zidentyfikowanymi problemami, sformułowanymi celami i przedsięwzięciami 
oraz wskaźnikami ich osiągania zostały przedstawione w tabeli matrycy 
logicznej. 
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CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 Region z zadbaną przestrzenią publiczną  
i środowiskiem, atrakcyjny turystycznie 
 
Cel ten zwiera cztery uzupełniające się przedsięwzięcia związane  
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacyjne  
i kulturowe – ten kierunek interwencji mocno akcentowali mieszkaocy  
w trakcie prowadzonych konsultacji wskazując na lokalne deficyty w tym 
zakresie. Kolejne przedsięwzięcie to rozwój infrastruktury turystycznej 
powiązany bezpośrednio z przedsięwzięciem działania promujące region, 
markę regionu i produkty turystyczne oraz kolejne przedsięwzięcie 
zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego które będzie 
dodatkowo podnosid atrakcyjnośd turystyczną obszaru. Przedsięwzięcia te są 
komplementarne, wzajemnie uzupełniające się i zapewniają interwencję  
o przemyślanej sekwencji wzmacniającej potencjał turystyczny obszaru LGD. 
Kryteria wyboru operacji zapewnią dbałośd o aspekty środowiskowe oraz 
innowacyjnośd w podejmowanych działaniach. Beneficjenci tych działao 
reprezentowad będą sektor pozarządowy i samorządowy a grupami 
docelowymi będą mieszkaocy obszaru w tym grupy wymagające 
szczególnego wsparcia m in. dzieci , młodzież, seniorzy, przedsiębiorcy, 
turyści, osoby bezrobotne. 
 
1.1.1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacyjne  
i kulturowe w tym: zagospodarowanie centrów wsi, tworzenie miejsc 
integracji i spotkao, place zabaw, siłownie, boiska wielofunkcyjne, parki 
linowe, wioski tematyczne itp. 
Działania niezbędne do podjęcia w tym zakresie, wynikające z diagnozy  
i słabych stron pozwolą rozwinąd infrastrukturę kulturową i rekreacyjną  
w miejscowościach na terenie których brakuje takiego zagospodarowania 
dodając atrakcyjności obszaru i wpływając na podniesienie jakości życia 
mieszkaoców. Przedsięwzięcie obejmuje infrastrukturę, która będzie bazą dla 
organizacji różnych form aktywności lokalnej umożliwiających rozwój pasji 
i integrujących mieszkaoców. Jednocześnie są odpowiedzią na problemy, 
które zostały zidentyfikowane podczas spotkao z mieszkaocami i badaniach 
ankietowych. Aż 70% osób wskazało na niewystarczające zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej w swoich miejscowościach a tylko 10% jest zadowolona 
z infrastruktury która jest dyspozycji. W trakcie konsultacji mieszkaocy 
podnosili takie problemy jak: niedostateczne zagospodarowanie przestrzeni 
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publicznej w stosunku do potrzeb mieszkaoców, słaba infrastruktura 
rekreacyjna, niewystarczająca liczba miejsc do integracji mieszkaoców. 
beneficjent: JST i NGO 
rodzaj: konkurs, grant 
 
1.1.2 Rozwój infrastruktury turystycznej w tym: tworzenie lub modernizacja 
tras turystycznych i rekreacyjnych (pieszych, konnych, rowerowych, 
rollkostrad, edukacyjnych, narciarskich, historycznych, kajakowych, itp.). 
Budowa lub przebudowa obiektów o charakterze turystycznym, punkty 
informacji turystycznej, mała infrastruktura turystyczna np. wiaty, ławki, 
miejsca postoju, miejsca widokowe, toalety ekologiczne itp. oraz ich 
monitoring. Mała infrastruktura miejsc edukacji przyrodniczej /np. ścieżek 
przyrodniczych/ oraz przygotowanie obiektów do pełnienia takich funkcji. 
Działania niezbędne do podjęcia w tym zakresie, wynikające ze słabych stron  
i diagnozy pozwolą na podniesienie standardu i atrakcyjności turystycznej 
obszaru wykorzystując jego walory położenia geograficznego. Dodatkowo 
pozwolą na zróżnicowanie oferty turystycznej poprawiając kompleksowośd 
oferty co wpłynie na wzrost ruchu turystycznego i w konsekwencji na wzrost 
wskaźnika Schneidera. Potrzebę wzmocnienia turystyki jako obszaru 
generującego dochody i miejsca pracy pokazały głównie wywiady  
z mieszkaocami i wywiady fokusowe z przedsiębiorcami. 60% badanych 
wskazało na niewystarczającą liczbę różnego typu szlaków, tras i ścieżek, oraz 
niezadowalający stan i nierównomierne rozłożenie infrastruktury turystycznej 
i okołoturystycznej, koniecznośd rewitalizacji szlaków i małej infrastruktury. 
Badanie fokusowe pokazało również, że ponad połowa (56%) osób 
zajmujących się turystyką jest chętna do współpracy partnerskiej na rzecz 
rozwoju turystyki. 
beneficjent: JST i NGO, rodzaj: konkurs, grant 
 
1.1.3 Działania promujące region, markę regionu oraz produkty lokalne  
i turystyczne w tym: promowanie i wyeksponowanie atrakcji turystycznych 
na obszarze LGD, oznakowanie obiektów zabytkowych, obiektów 
architektonicznych np. domów przysłupowo – szachulcowych, pomników 
przyrody, miejsc przyrodniczo cennych, obszarów Natura 2000 itd. Promocja 
regionu oraz oferty i produktów turystycznych w formie wydawnictw, 
publikacji, ekspozycji oraz przy wykorzystaniu Internetu, portali 
społecznościowych, radia, TV, filmy promocyjne, materiały w j. polskim  
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i wielojęzyczne. Opracowanie i wdrażanie marki, usług i produktów regionu 
Kwiat Lnu.  
Działania niezbędne do podjęcia w tym zakresie, wynikające ze słabych stron  
i diagnozy, to zwiększenie rozpoznawalności obszaru LGD, promocja 
najważniejszych produktów i usług turystycznych (np.: obiektów, szlaków, 
atrakcji, walorów przyrodniczych itp.). Stworzenie jednolitej marki regionu, 
zidentyfikowania dóbr turystycznych i nadaniu im odpowiedniej jakości. 
Spotkania z mieszkaocami i grupą przedsiębiorców pokazały, że aż 80% osób 
widzi szansę rozwoju turystyki na naszym obszarze w sprawnej i jednolitej 
promocji wsparte opracowaną i wdrażaną marką usług i produktów Kwiatu 
Lnu. Działania te są komplementarne z przedsięwzięciami 1.1.2, 1.1.4. 
beneficjent: JST i NGO, rodzaj: konkurs, projekty współpracy. 
LGD planuje do realizacji 3 projekty współpracy w tym jeden 
międzynarodowy. Wszystkie będą wpisywały się w przedsięwzięcie 1.1.3.: 
1 projekt współpracy (2016 – 2018) - międzynarodowy z partnerami z Czech, 
podpisane porozumienie 16.12.2015r. Główne założenia i cel to wzajemna 
promocja obszarów Lokalnych Grup Działania poprzez wielojęzyczne 
wydawnictwa turystyczne. Do projektu LGD Kwiat Lnu zaangażuje powstałe  
w wyniku wcześniejszego projektu współpracy miejsca informacji 
turystycznej, które będą zajmowad się dystrybucją materiałów. W wyniku 
współpracy mają powstad 4 rodzaje wydawnictw turystycznych. 
2 projekt współpracy (2019 – 2021) – główne założenia i cele: wypracowanie 
marki lokalnej, opracowania kryteriów marki, zasad przyznawania, system 
certyfikacji, identyfikacja produktów, produktów rolnych, rzemiosła, miejsc, 
obiektów, usług na terenie każdego LGD, które potencjalnie są 
zainteresowane uczestnictwem w systemie marki, wymiana doświadczeo.  
3 projekt współpracy (2019–2021) – główny cel to stworzenie wspólnego 
koszyka potraw jako produktu promującego nasz obszar. W ramach działao 
planuje się wyłonienie wyjątkowych potraw wykonanych z produktów 
regionalnych, które będą serwowane w lokalnych restauracjach i barach.  
Szczegółowe wskaźniki dotyczące projektów współpracy zostały określone  
w Planie działania. 
Zakres projektów współpracy ściśle wynika z analizy SWOT obszaru, z której 
wynika potrzeba opracowania jednej, wspólnej marki regionu, wzmocnienia 
promocji turystycznej regionu, produktów i usług lokalnych. 
 

1.1.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w tym: remont, 
konserwacja, rewitalizacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub 
objętych ewidencją zabytków. Rozwój istniejących i tworzenie nowych miejsc 
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prezentacji produktów lokalnych i rękodzieła, pamiątek i dziedzictwa 
historycznego np. galerii, skansenów, ekomuzeów, izb pamięci. Działania na 
rzecz zachowania krajobrazu kulturowego wsi, odtwarzanie i rewitalizacja 
alei, nasadzeo, detali przestrzeni wiejskiej oraz małych obiektów 
zabytkowych: krzyże, kapliczki, rzeźby itp. Działania niezbędne do podjęcia  
w tym zakresie, wynikające ze słabych stron i diagnozy, to utrzymanie 
obiektów zabytkowych i przyrodniczych w dobrym stanie, ich renowacja, 
konserwacja, rewitalizacja w celu zachowania dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego które jest niezaprzeczalnym skarbem obszaru. Zły stan 
zabytków nie generuje ruchu turystycznego i miejsc pracy w tym obszarze. 
Podczas spotkao z mieszkaocami i badao ankietowych 63% respondentów 
zwróciło uwagę na brak dbałości o zachowanie tego dziedzictwa oraz na 
możliwośd podejmowania niektórych działao w ramach środków PROW. 
beneficjent: JST i NGO 
rodzaj: konkurs, grant. 
 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Aktywna, zintegrowana i świadoma ekologicznie 
społecznośd lokalna 
 

Cel ten zawiera dwa uzupełniające się przedsięwzięcia tj.: działania 
rozwijające potencjał społeczności lokalnych i organizacji oraz edukacja 
przyrodnicza i klimatyczna oraz funkcjonowanie LGD i włączenie 
mieszkaoców we wdrażanie LSR. To cel wspierający mocno oddolne projekty 
„miękkie” kierowane do grup o największych deficytach aktywizacji i edukacji 
tj. dzieci, młodzieży i seniorów, liderów, organizacji, wolontariatu. 
Wzmocnienie tych grup i większe włączenie w decyzje dotyczące LSR wpłynie 
na pełniejsze zaangażowanie społeczności lokalnych w planowanie projektów 
oraz ich wdrażanie w ramach strategii LSR. W celu 1.2 założono iż 
podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie środowiska, przyrody  
i klimatu będzie skutkowało podejmowaniem różnorodnych działao 
ekologicznych w skali lokalnej i może wpłynąd na łagodzenie zmian 
klimatycznych w dłuższej perspektywie co będzie również wpływało 
pozytywnie na realizację działao celu 1.1. tj. „Region z zadbaną przestrzenią 
publiczną i środowiskiem, atrakcyjny turystycznie”. 
 

1.2.1. Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i organizacji 
oraz edukacja przyrodnicza i klimatyczna w tym: warsztaty i zajęcia 
prowadzone przede wszystkim w świetlicach dla dzieci, młodzieży i seniorów, 
tworzenie i rozwój kół zainteresowao, prowadzenie zajęd rekreacyjnych oraz 
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promujących zdrowy styl życia, „mobilne domy kultury” i „mobilne 
uniwersytety”, akcje i wydarzenia edukacyjne oraz kampanie w zakresie 
ochrony przyrody np. edukacja o miejscach przyrodniczo cennych i ochrony 
środowiska, postępowania z odpadami, niskiej emisji, edukacji  
o odnawialnych źródłach energii, łagodzenia zmian klimatycznych itp. w tym 
prowadzenie szkoleo, warsztatów, prelekcji, ulotki, foldery, strony 
internetowe. Działania niezbędne do podjęcia w tym zakresie, wynikające ze 
słabych stron i diagnozy, to budowanie i wzmocnienia kapitału społecznego  
i ich edukacja, szeroka mobilizacja mieszkaoców, liderów lokalnych  
i organizacji pozarządowych do aktywnego działania na rzecz swojej 
społeczności. w badaniach prowadzonych przy opracowaniu LSR mieszkaocy 
źle oceniają aktywnośd społeczną i ofertę spędzania czasu wolnego, osoby 
niezadowolone stanowią ponad 60% badanych, bardzo zadowoleni stanowią 
w obu przypadkach zaledwie 8% respondentów. W trakcie fokusów 
wskazywano również na słaby poziom wiedzy i świadomości dotyczącej 
wartości przyrodniczych obszaru oraz zagrożeo związanych ze zmianami 
klimatycznymi, które mogą wpłynąd na utratę tych wartości. Stąd tez  
w kryteriach wyboru będą premiowanie aktywne działania w tym zakresie. 
beneficjent: JST i NGO,  
rodzaj: grant 
 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.3 Aktywne, innowacyjne podmioty gospodarcze 
tworzące miejsca pracy, dbające o ochronę środowiska i łagodzenie zmian 
klimatycznych 
 
Cel szczegółowy 1.3 został zdefiniowany jako ramy dla działao pobudzających 
przedsiębiorczośd na obszarze LGD Kwiat Lnu. W trakcie konsultacji 
społecznych oraz diagnozy potwierdziły się niekorzystne dane dotyczące 
wskaźników przedsiębiorczości, poziomu i struktury bezrobocia, 
niedostatecznej liczby miejsc pracy, słabych powiązao kształcenia 
zawodowego z rynkiem pracy. Konsekwencją tej sytuacji są wysoki poziom 
bezrobocia na obszarach wiejskich, migracje osób młodych w poszukiwaniu 
pracy, niska zamożnośd lokalnej społeczności zdefiniowane w analizie SWOT. 
Stąd też cel stawia na aktywizację podmiotów gospodarczych zakładanych 
przez osoby defaworyzowane na rynku pracy oraz rozwój miejsc pracy w już 
funkcjonujących przedsiębiorstwach w kluczowych dla obszaru branżach 
m.in.: turystyce, gastronomii, przetwórstwie lokalnym, usługi opiekuocze. Ze 
względu na niski poziom innowacyjności preferowane będą operacje 
wdrażające na obszarze LGD nowy lub znacząco udoskonalony produkt, 
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usługę, proces, organizację lub nowy sposób wykorzystania zasobów 
przyrodniczych, środowiskowych, historycznych kulturowych lub społecznych 
w podmiocie gospodarczym. Preferowane będą również operacje mające na 
względzie ochronę środowiska i łagodzenie zmian klimatycznych. 
 
1.3.1 Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych (w tym 
przez osoby z grupy defaworyzowanej określonej tj. osoby długotrwale 
bezrobotne, bezrobotne do 35roku życia, bezrobotne zamieszkałe na wsi)  
w tym: rozwój obiektów turystyczno-noclegowych, obsługa ruchu 
turystycznego, gastronomia, usługi doradcze i konsultacyjne np. zakładanie 
działalności prawnej, księgowej, finansowej itp., przetwórstwo lokalne np. 
browar, działalnośd w zakresie wspierania rozwiązao ekologicznych, usługi 
opiekuocze dla seniorów, osób niepełnosprawnych np. dom lub miejsce 
opieki czasowej lub całodobowej, usługi handlowe, usługi transportowe  
i motoryzacyjne. Działania niezbędne do podjęcia w tym zakresie, wynikające 
ze słabych stron i diagnozy, to zwiększenie ilości miejsc pracy i podwyższenie 
poziomu przedsiębiorczości m.in. przy wykorzystaniu walorów turystycznych 
obszaru. Z analizy danych wynika, że mieszkaocy najgorzej ocenili rynek pracy 
i zarobki, dane statystyczne potwierdzają, że na obszarze funkcjonuje 
stosunkowo niewiele firm, zarobki są niższe niż średnia w województwie  
i Polsce. Podczas spotkao 85% mieszkaoców opowiedziała się za 
koniecznością interwencji w tym zakresie. 
beneficjent: osoby fizyczne, grupy defaworyzowane;  
rodzaj: konkurs – premia ryczałtowa 
 

1.3.2 Rozwijanie podmiotów gospodarczych w kluczowych branżach dla 
regionu w tym: rozwój obiektów turystyczno-noclegowych, obsługa ruchu 
turystycznego, gastronomia, usługi doradcze i konsultacyjne np. zakładanie 
działalności prawnej, księgowej, finansowej itp., przetwórstwo lokalne np. 
browar, działalnośd w zakresie wspierania rozwiązao ekologicznych, usługi 
opiekuocze dla seniorów, osób niepełnosprawnych np. dom lub miejsce 
opieki czasowej lub całodobowej, usługi handlowe, usługi transportowe  
i motoryzacyjne. 
Działania niezbędne do podjęcia w tym zakresie, wynikające ze słabych stron  
i diagnozy, to m.in zwiększenie ilości miejsc pracy, modernizacja firm, większe 
wykorzystanie położenia LGD na cele turystyczne pod kątem 
przedsiębiorczości. Na spotkaniach z biznesem oraz po przeanalizowaniu 
ankiet 95% respondentów wskazuje potrzebę wzmacniania lokalnego biznesu 
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w celu poprawy warunków życia oraz ograniczeniu migracji m.in. osób do 35 
roku życia. 
beneficjent: przedsiębiorcy, rodzaj: konkurs  
Intensywnośd pomocy: w przypadku operacji w ramach przedsięwzięcia 1.3.1 
Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych w tym przez osoby 
z grupy defaworyzowanej określonej w LSR polegającego na podejmowaniu 
działalności gospodarczej LGD ustaliła wysokośd pomocy na poziomie 75.000 
zł. bez udziału wkładu własnego. Decyzja ta jest podyktowana trudną sytuacją 
społeczno-gospodarczą obszaru, problemami w pozyskaniu innych środków 
finansowych dla osób uruchamiających własne firmy i dużymi kosztami, które 
muszą ponieśd osoby rozpoczynające działalnośd gospodarczą. Do ustalenia 
wysokości tej kwoty LGD wykorzystała dane historyczne, informacje 
pozyskane od lokalnych przedsiębiorców, osoby zainteresowane podjęciem 
działalności i informacje od lokalnych służb zatrudnienia. Intensywnośd 
pomocy w przypadku pozostałych działao została określona przez LGD na 
poziomie: 
- 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji w zakresie 
przedsięwzięcia 1.3.2 Rozwijanie podmiotów gospodarczych w kluczowych 
branżach dla regionu. Każdorazowo na etapie wyboru operacji LGD 
premiowad będzie jednak operacje, w ramach których wnioskodawca 
przewidział wniesienie wkładu własnego wyższego niż wymagany. 
- 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanych przez 
jednostki sektora finansów publicznych, 
- 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych typów operacji  
i wnioskodawców. 
 

5. Grupy docelowe szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji LSR 
Główne grupy docelowe z punktu widzenia realizacji LSR zostały określone  
w oparciu o szerokie, partycypacyjne rozpoznanie potrzeb i problemów 
obszaru LGD, przeprowadzone przy zastosowaniu m.in.:  
- ankietyzacji dotyczącej badania jakości życia oraz postrzeganych problemów 
przez społeczności lokalne oraz grupy defaworyzowane tj. osoby bezrobotne, 
- otwartych warsztatów dla mieszkaoców prowadzonych w każdej z gmin 
LGD, 
- wywiadów pogłębionych w formie fokusów, w których uczestniczyli 
przedstawiciele mieszkaoców i grup defaworyzowanych, przedsiębiorcy, 
organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele j.s.t. 
- diagnozy obszaru na podstawie danych i informacji pozyskanych z różnych 
źródeł. 
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W trakcie tych prac określono grupy defaworyzowane tj. osoby długotrwale 
bezrobotne mające trudności w powrocie na rynek pracy ze względu na 
bariery mentalne, niechęd do podejmowania aktywności zawodowej, niskie 
wykształcenie lub brak odpowiednich kwalifikacji, młode osoby bezrobotne 
do 35 r. życia, które chcą byd aktywne zawodowo jednak wykształcenie lub 
niskie zarobki są przeszkodą w znalezieniu odpowiedniej pracy oraz osoby 
bezrobotne mieszkające na wsi dla których barierą jest niska mobilnośd tj. 
problemy z dojazdem do miejscowości w których można skorzystad z ofert 
pracy. Osoby te otrzymają wszechstronne wsparcie w zakresie zakładania 
i prowadzenia działalności gospodarczej.  
Kierunek wsparcia został potwierdzony ankietyzacją mieszkaoców: 74,8% 
respondentów określiło że największe problemy w miejscowości to 
niewystarczająca ilośd miejsc pracy, a dla 61,3 % migracje zarobkowe. 
Kolejną grupa docelową będą przedsiębiorcy zainteresowani rozwijaniem 
swojej działalności oraz tworzeniem miejsc pracy. Osoby te otrzymają 
wsparcie finansujące rozwój usług i produktów w kluczowych dla regionu 
branżach m.in. w turystyce, rekreacji, gastronomii, transporcie, premiowane 
również będą innowacje podejmowane przez tę grupę. 
 Kierunek wsparcia został potwierdzony ankietyzacją przedsiębiorców: 47,4% 
respondentów zgłosiło zainteresowanie rozwijaniem działalności 
gospodarczej, dla 31,6% respondentów rozwój przedsiębiorczości to ważny 
kierunek aktywizacji ekonomicznej obszaru. 
Istotną grupą docelową będą organizacje pozarządowe, które są miejscem 
ważnej aktywności społecznej, jednak liczne deficyty dotyczące kompetencji 
w zakresie pozyskiwania środków finansowych, prowadzenia działalności 
odpłatnej, wypalenie liderów, zbyt małe zaangażowanie osób młodych 
powodują słabe wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego w rozwoju 
obszaru oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom klimatycznym które są 
obecne na terenie LGD. 
Organizacje pozarządowe w trakcie otwartych spotkao warsztatowych oraz 
fokusu potwierdziły gotowośd kierowania działao do mieszkaoców, seniorów, 
dzieci i młodzieży czyli grup mających największe potrzeby integracji, 
aktywizacji, edukacji ekologicznej i oferty kulturalnej. W ramach tej grupy 
wzmocnione również zostaną działania wspierające udział mieszkaoców  
w decyzjach lokalnych w tym dotyczących LSR. 
Inwestycje w przestrzeni publicznej będą mogły podejmowad instytucje 
publiczne tj. jednostki samorządu terytorialnego. Uczestnicy konsultacji 
określili że zagospodarowanie przestrzeni publicznej, infrastruktury 
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turystycznej, obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jest nie 
wystarczające i wymaga doinwestowania w miejscowościach gdzie występują 
takie braki. Stad też wsparcie finansowe otrzymają również te operacje.  
W tych obszarach wnioskodawcami będę również organizacje pozarządowe. 
 Kierunek wsparcia został określony poprzez ankietyzację: 36,8% 
respondentów wskazało na potrzebę budowy ogólnodostępnej 
niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej, a 36,8% zgłosiło 
potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego. 
 
6. Planowane przedsięwzięcia wraz z budżetem 

CEL główny Cele szczegółowe Przedsięwzięcia Budżet 
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1.1. Region z zadbaną 
przestrzenią publiczną i 
środowiskiem, 
atrakcyjny turystycznie 

1.1.1. Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na 
potrzeby rekreacyjne i kulturowe 

1 870 000,00 

1.1.2. Rozwój infrastruktury 
turystycznej  

980 000,00 

1.1.3 Działania promujące region, 
markę regionu oraz produkty 
lokalne i turystyczne 

150 000,00 

1.1.4 Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego 
 i przyrodniczego 

700 000,00 

1.2 Aktywna, 
zintegrowana i 
świadoma ekologicznie 
społecznośd lokalna 

1.2.1. Działania rozwijające 
potencjał społeczności lokalnych i 
organizacji oraz edukacja 
przyrodnicza i klimatyczna 

300 000,00 

1.3 Aktywne, 
innowacyjne podmioty 
gospodarcze tworzące 
miejsca pracy, dbające 
o ochronę środowiska i 
łagodzenie zmian 
klimatycznych 

1.3.1 Wspieranie tworzenia 
nowych podmiotów 
gospodarczych w tym przez 
osoby z grupy defaworyzowanej 
określonej w LSR 

1 800 000,00 

1.3.2 Rozwijanie podmiotów 
gospodarczych w kluczowych 
branżach dla regionu 

2 200 000,00 

Razem  8 000 000,00 
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PRODUKTY PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA  
W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH  

PRZEDSIĘWZIĘĆ 

1.1.1. Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na 
potrzeby rekreacyjne  
i kulturowe. 

1.2.1. Działania rozwijające 
potencjał społeczności lokalnych 
i organizacji oraz edukacja 
przyrodnicza i klimatyczna. 

1.3.1. Wspieranie tworzenia 
nowych podmiotów 
gospodarczych w tym przez 
osoby z grupy defaworyzowanej 
określonej w LSR. 

1.1.2. Rozwój infrastruktury 
turystycznej. 

1.1.3. Działania promujące region, 
markę regionu oraz produkty 
lokalne i turystyczne. 

1.1.4. Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego. 

 Liczba wyeksponowanych atrakcji /obiektów 
turystycznych – 80 

 Liczba rodzajów promocji – 4 

1.3.2. Rozwijanie podmiotów 
gospodarczych w kluczowych 
branżach dla regionu. 

 Liczba zagospodarowanych miejsc 
przestrzeni publicznej-28  

 Liczba utworzonych lub zmodernizowanych 
tras turystycznych – 4 

 Liczba utworzonych, przebudowanych 
obiektów infrastruktury turystycznej – 13 

 Liczba obiektów zabytkowych poddanych 
remontom, konserwacji, rewitalizacji- 4 

 Liczba miejsc prezentacji produktów 
lokalnych i dziedzictwa historycznego - 6 

 Liczba miejsc odtwarzania i rewitalizacji 
krajobrazu kulturowego wsi – 10 

 
 Liczba przeprowadzonych warsztatów - 24 

 Liczba akcji/kampanii/wydarzeo/Szkoleo  
w zakresie edukacji przyrodniczej i 
klimatycznej – 24 

 Liczba nowo utworzonych firm – 16 

 Liczba nowoutworzonych firm przez osoby 
defaworyzowane – 8 

 Liczba rozwiniętych przedsiębiorstw - 8 
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