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Materiał informacyjny  
Konsultacje społeczne opracowanie LSR dla Doliny Baryczy 2016-2022 

  
 Zadanie finansowane  ze środków z  

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020    



Plan spotkania  

• Prezentacja Stowarzyszenia i dotychczasowych 
doświadczeń  

• Na co możemy liczyć w latach 2016 -2022 
– zakres wsparcia PROW/ PO RYBY 
• Informacja o pracy nad LSR  i doradztwie 
 
• Czy mój pomysł wpisuje się w rozwój obszaru 

Doliny Baryczy   
• Konsultacje analizy SWOT  
      MOJE cele – cele LSR  
 

 



Kim jesteśmy?  

Jaka jest rola Stowarzyszenie:  
1. Pozyskujemy i rozdzielamy środki, by zaspokoić 

potrzeby mieszkańców i sprzyjać rozwojowi 
obszaru Doliny Baryczy. 

2. Aktywizujemy i animujemy do działań i rozwoju. 
3. Promujemy i wspieramy wspólne działania 

sektora publicznego, społecznego i 
gospodarczego. 

 
  



budowanie trwałych zmian   

"Partnerstwo dla Doliny Baryczy"  

Łączy nas:  

• rzeka Barycz  

• NATURA  2000 



 

•  największy i jeden z 

najstarszych kompleksów 
stawów w Europie 

 

• największy Park  

Krajobrazowy w Polsce 

 

• Natura 2000 

 
 

 



Dolina Baryczy w liczbach  
Nazwa Typ gminy 

Liczba ludności  
(31 XII 2008) 

Liczba ludności  
(VI 2014) 

Powierzchnia  
[km2] 

Cieszków wiejska 4 662 4 692 100,7 

Krośnice wiejska 8 066 8 211  178,7 

Milicz miejsko – wiejska  24 140 
 miasto  ok 15000 24 417  435,6 

Odolanów miejsko – wiejska 14 007 
miasto ok 5100 14 393  136, 0 

Przygodzice  wiejska 11 587 11 950  163, 0 

Sośnie wiejska 6 712 6 578  187,4 

Twardogóra miejsko – wiejska 12 982 
miasto  ok 7000 12 968  168, 0 

Żmigród miejsko – wiejska 15 046 
miasto  ok 6000 14 888  293, 0  

Suma       97 202  98 097 1662,4 km2 

Rybackość 2,14  tj . 240 osób z obszaru 

związanych z rybactwem  



10 lat  podejścia trójsektorowego na rzecz  

Doliny Baryczy 

 
 

 
• 2004 r. – Inauguracja działań na rzecz współpracy  przez  zajmujące się ochroną przyrody organizacje 

spoza terenu Doliny Baryczy - Fundacja EkoRozwoju, PTPP „pro Natura” oraz skupiające lokalne  
samorządy Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Doliny Baryczy 

• 2005 r. Realizacja Pilotażowego Program LEADER + Schemat I, finansowany ze środków UE, w ramach 
którego wyłoniona została grupa lokalnych liderów z sektorów publicznego, gospodarczego i 
społecznego. 

• 2006 r.- 2008r.  powołanie Fundacji Doliny Baryczy  - realizującej  projekt  „Dolina Baryczy –rozwój w 
harmonii z przyrodą” - Program LEADER + Schemat II, finansowany ze środków UE. 

 
• 2008 r. powołanie Stowarzyszenia  „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”    
• działające jako Lokalna Grupy Działania LGD - opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla 

Doliny Baryczy  LSR – PROW 2007-2013   
• 2009  r. powołanie w ramach Stowarzyszenia struktur Lokalnej Grupa Rybackiej  LGR, 

opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich  LSROR  PO Ryby 2007-2013  
• 2010 r.  Lokalna  organizacja grantowej  konkursy w ramach programu  Działaj Lokalnie  
• 2012 status OPP – 1%  
• 2015 przystąpienie do opracowania LSR w 
 ramach RLKS  



 
 
 
 

Lokalna Grupa Działania wybrana do realizacji  
Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy 
2009-2015 (PROW 2007-2013) - ponad 14 mln zł. 

 
Lokalna Grupa Rybacka wybranej do  realizacji 

Lokalnej  Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich  
2009-2015 (PO Ryby 2007-2013)  ponad  48/ 44 
mln zł. 

 
Lokalna Organizacja Grantowa w ramach programu 

Działaj Lokalnie – roczna dotacja max 55 tys. zł. + 
min 25 tys. zł wkładu własnego 

- granty do 6000zł dla NGO i nieformalnych grup 
 
 

 
 





nabory wniosków 

Ilość środków 2007-2013  
(wydatkowanie 2009 – 2015) 

Podział środków w ramach PROW i PO RYBY 
dla wniosków zrealizowanych i w trakcie 

realizacji wg gmin [%] 

Gmina Środki w ramach PROW, PO 
RYBY i DL 

Składki gmin  

2008-2014  
Cieszków                      3 858 207,20 zł   29 86,00 zł  

Krośnice                      2 575 168,54 zł   41 475,00 zł  

Milicz                   16 769 985,96 zł  89 135,00 zł  

Odolanów                      3 133 299,48 zł   63 592,00 zł  

Przygodzice                      6 009 811,11 zł  58 747,00 zł  

Sośnie                      3 233 356,48 zł  38 135,00 zł  

Twardogóra                      3 745 397,83 zł   61 042,00 zł  

Żmigród                      6 723 653,86 zł  65 008,00 zł  

Powiat Milicki                               1 890 772,12 zł  33 749,00 zł  

RAZEM                    46 048 880,46 zł               446 520,00 zł  

Cieszków 
8% Krośnice 

6% 

Milicz 
36% 

Odolanów 
7% 

Przygodzice 
13% 

Sośnie 
7% 

Twardogóra 
8% 

Żmigród 
15% 

• Dolnośląskie 73%  
• Wielkopolskie 27%  



 

 2007-2013 (wydatkowanie 2009 – 2015)  

Cieszków

Krośnice

Milicz

Odolanów

Przygodzice

Sośnie

Twardogóra

Żmigród

Dolina Baryczy

822 

314 

687 

218 

503 

492 

289 

452 

469 

Wartość projektów zrealizowanych i w trakcie realizacji w ramach PROW, 
PO RYBY i DL w przeliczeniu na jednego mieszkańca*  

każdej z gmin Doliny Baryczy [zł/osoba] 
*liczba ludności na podstawie danych GUS, VI 2014 r. 



Działania  Stowarzyszenia  
„PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”   

• Nabory  wniosków   -  konkursy na nabory wniosków .  

Wnioskodawcy  
 sektor publiczny 

 społeczny 

 gospodarczy  

 

Wybór wniosków zgodnie z przyjętymi w LSR/ LSROR lokalnymi 
kryteriami wyboru i regulaminami lub wytycznymi przez:   

• Radę LGD/ Komitet LGR 

• Komisję Konkursową Działaj Lokalnie  



Działania  Stowarzyszenia  
„PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”  

 • Administracja  

organizacja Biura Stowarzyszenia  „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”  

kompleksowe doradztwo dla wnioskodawców, pomoc beneficjentom w realizacji i 
rozliczeniu wniosków, działania aktywizujące  i animacja lokalnych społeczności.  

• Aktywizacja i animacja lokalnych społeczności  

działania realizowane bezpośrednio przez Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny 
Baryczy”,  w których partnerami sią podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze  

• Współpraca  międzyregionalne pomiędzy  innymi LGD /LGR  

działania realizowane na rzecz obszaru Doliny Baryczy z innymi organizacjami lub/i z 
partnerami z obszaru 

• Inne  

 projekty i działania na rzecz rozwój obszaru Doliny Baryczy , 

 opracowywanie dokumentów strategicznych dla sektora publicznego , gospodarczego  

i społecznego, 

 udostępnienie sprzętu,  

 organizacja wizyt studyjnych,  

 promocja obszaru    



Projekty - 
 zestawienie ilościowe i kwotowe 

 Program Liczba/wartość złożone wybrane zrealizowane odrzucone przez IW rezygnacja 

LSR 
  
  

ilość 402 250 163 64 23 

wartość      26 362 679,59 zł   16 124 612,37 zł   10 397 596,11 zł   4 240 010,62 zł   1 487 005,64 zł  

LSROR 
  
  

ilość 172 81 77 18 7 

wartość     77 684 839,72 zł  36 665 455,87 zł     35 309 341,03 zł   12 740 943,96 zł     4 646 886,55 zł  

DL 
  
  

ilość Ok. 250 94  93 - -  

wartość         341 943,32 zł   - 1 

RAZEM 
  

ilość 574 / 724 331 / 424 333 82 30/ 31 

  wartość     104 047 519,31 zł   52 790 068,24 zł     46 048 880,46 zł     16 980 954,58 zł    6 133 892,19 zł  



nabory wniosków 

Stan wdrażania LSR/ LSROR 2007-2013  
(wydatkowanie 2009 – 2015) 

Sektor 
publiczny 

30% 

Sektor 
społeczny 

16% 

Sektor 
gospodarczy 

54% 

Wnioski odrzucone i po rezygnacji wnioskodawców w 
ramach PROW i PO RYBY wg sektorów 



Stan wdrażania LSR/LSROR/DL 
 2007-2013 (wydatkowanie 2009 – 2015)  

publiczny społeczny gospodarczy

 1 500 812,50  

 635 150,26  

 1 722 244,44  

 1 500 812,50  

 601 743,06   701 091,04  

 -     -    

 1 021 153,40  

 -     33 407,20   -    

Gmina Cieszków 
Łącznie: 3 858 207,20 zł 

Łącznie w sektorze Środki uzyskane poza DBP i DL

Środki uzyskane przez użytkowników DBP Środki uzyskane w ramach DL



Stan wdrażania LSR/LSROR/DL 
 2007-2013 (wydatkowanie 2009 – 2015)  

publiczny społeczny gospodarczy

 2 381 585,17  

88 477,04   105 106,33  

 2 381 585,17  

 48 468,58   -     -     -     105 106,33   -     40 008,46   -    

Gmina Krośnice 
Łącznie: 2 575 168,54 zł 

Łącznie w sektorze Środki uzyskane poza DBP i DL

Środki uzyskane przez użytkowników DBP Środki uzyskane w ramach DL



Stan wdrażania LSR/LSROR/DL 
 2007-2013 (wydatkowanie 2009 – 2015)  

publiczny społeczny gospodarczy

4 693 448,36  

2 485 065,57  

9 591 472,03  

 4 693 448,36  

 2 279 409,16  

 1 385 913,17  

 -     139 113,01  

 8 205 558,86  

 -     66 543,40   -    

Gmina Milicz 
Łącznie: 16 769 985,96 zł 

Setor publiczny 4 693 448,36 zł z czego Powiat Milicki 1 890 772,12 zł  
(7 wniosków w PROW + 3 wnioski w PO RYBY) 

Łącznie w sektorze Środki uzyskane poza DBP i DL

Środki uzyskane przez użytkowników DBP Środki uzyskane w ramach DL



Stan wdrażania LSR/LSROR/DL 
 2007-2013 (wydatkowanie 2009 – 2015)  

publiczny społeczny gospodarczy

2 436 479,04  

82 584,31  

614 236,13  

 2 436 479,04  

 72 959,31  

 600 000,00  

 -     -     14 236,13   -     9 625,00   -    

Gmina Odolanów 
Łącznie: 3 133 299,48 zł 

Łącznie w sektorze Środki uzyskane poza DBP i DL

Środki uzyskane przez użytkowników DBP Środki uzyskane w ramach DL



Stan wdrażania LSR/LSROR/DL 
 2007-2013 (wydatkowanie 2009 – 2015)  

publiczny społeczny gospodarczy

3 746 814,26  

50 268,83  

2 212 728,02  

 3 746 814,26  

 4 130,00  
 300 000,00  

 -     -    

 1 912 728,02  

 -     46 138,83   -    

Gmina Przygodzice 
Łącznie: 6 009 811,11 zł 

Łącznie w sektorze Środki uzyskane poza DBP i DL

Środki uzyskane przez użytkowników DBP Środki uzyskane w ramach DL



Stan wdrażania LSR/LSROR/DL 
 2007-2013 (wydatkowanie 2009 – 2015)  

publiczny społeczny gospodarczy

2 022 316,51  

150 352,86  

1 060 687,11  

 20 651,43   100 000,00  

 1 060 687,11  

 2 001 665,08  

 -     -     -     50 352,86   -    

Gmina Sośnie 
Łącznie: 3 233 356,48 zł 

Łącznie w sektorze Środki uzyskane poza DBP i DL

Środki uzyskane przez użytkowników DBP Środki uzyskane w ramach DL



Stan wdrażania LSR/LSROR/DL 
 2007-2013 (wydatkowanie 2009 – 2015)  

publiczny społeczny gospodarczy

2 358 327,03  

58 542,10  

1 328 528,70  
 1 693 296,00  

 17 883,53  

 1 030 700,08  

 665 031,03  

 -    

 297 828,62  

 -     40 658,57   -    

Gmina Twardogóra 
Łącznie: 3 745 397,83 zł 

Łącznie w sektorze Środki uzyskane poza DBP i DL

Środki uzyskane przez użytkowników DBP Środki uzyskane w ramach DL



Stan wdrażania LSR/LSROR/DL 
 2007-2013 (wydatkowanie 2009 – 2015)  

publiczny społeczny gospodarczy

2 472 461,85  

948 129,82  

3 303 062,19  

 2 472 461,85  

 892 920,82  
 707 155,00  

 -     -    

 2 595 907,19  

 -     55 209,00   -    

Gmina Żmigród 
Łącznie: 6 723 653,86 zł  

Łącznie w sektorze Środki uzyskane poza DBP i DL

Środki uzyskane przez użytkowników DBP Środki uzyskane w ramach DL



Na co postawiliśmy? Lokalne Kryteria Wyboru 

Wskaźnik Kryterium 

60% ankietowanych deklaruje wzrost 
świadomości walorów obszaru 

Promocja obszaru 

Preferuje operacje, które wpływają na promocję obszaru LGD, 

wspólnej marki Doliny Baryczy. (w projekcie zaplanowane są 

adekwatne narzędzia promocyjne) 

Spełnienie tego kryterium zapewni wpływ na rozpoznawalność 

marki obszaru. 

60% ankietowanych deklaruje 

rozpoznawalność oferty lub 

świadomość walorów obszaru 

j.w. 

55% turystów uznaje ofertę za atrakcyjną i 

nawiązującą do tradycji 

architektonicznych 

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

Preferuje operacje, które zachowują lokalny potencjał 

przyrodniczo-kulturowy czy architektoniczny. 

Wzrost liczby osób rozpoznających markę/ 

logo obszaru: 500 osób/ rocznie 

Kompleksowość rozwoju oferty usług i produktów obszaru 

Preferuje operacje, które służą rozwojowi lokalnych produktów 

lub usług, w tym ramach systemu „Dolina Baryczy Poleca”. Rozwój 

systemu jest wpisany w cel projektu. 

Min 70 % wzrost poczucia więzi 
wynikającego ze wspólnych działań lub inwestycji 

Aktywizacja mieszkańców 

Preferuje operacje aktywizujące mieszkańców. 



 
 

Kryteria wynikające z  
„braku wpływu na wnioskodawcę” 

- powiązanie z LSR/LSROR  
 Jakość projektu 

• spójnością celów i działań, mają 
adekwatny do zakładanych celów 
budżet, opis operacji i wskazane w 
nim zadania odpowiadają zakresowi 
kosztów z kosztorysu, kwoty z 
kosztorysu oferty znajdują się w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym  
oraz wpisują się w zakres 
dokumentów programowych.  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Opracowano dodatkowe 3 załączniki  
„weryfikowano”:  
• kompletność wniosków  
• obecność i rzetelność załączników (oferty, 

biznes plan) 
• adekwatność budżetu do założonego celu 
• Znajomość celów i wskaźników  
• Zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru 
• Odpowiednie oznakowanie projektu 
• Zobowiązanie do  sprawozdawania się 

 

  
Udzielono 2 081 h doradztwa, z którego skorzystało 2 515 osób.  
Doradztwo na każdym etapie realizacji operacji.  
Ocena doradztwa z ankiet wyniosła 4,7 (max. 5 pkt). Najlepiej ocenione zostały: 
indywidualne doradztwo w biurze oraz spotkania szkoleniowe. 



Kryteria  
wspierające specyfikę obszaru:  

 
Wykorzystanie lokalnych zasobów 
• Wpływ na zachowanie naturalnej 

różnorodności biologicznej i 
przedmiotów ochrony w 
obszarach Natura 2000 

• Preferuje operacje, które 
zachowują lokalny potencjał 
przyrodniczo-kulturowy czy 
architektoniczny. 

• Spójność z systemem szlaków 
zidentyfikowanych w bazie 
danych  

• Służą rozpoznawalności obszaru  
• Wspierają rybactwo  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

W ramach LSR/LSROR w 72 projektach 
wykorzystano projekty z ww. Katalogu.  

  



Kryteria  
wynikające z działań aktywizacyjnych:  

 
Wykorzystanie udziału w 
systemach współpracy   
• Kryteria kompleksowość 

rozwoju oferty usług i 
produktów obszaru służą 
rozwojowi lokalnych 
produktów lub usług, w 
tym ramach systemu 
„Dolina Baryczy Poleca”.  

• Powiązanie z innymi 
projektami 

• Wsparcie aktywności 
lokalnej  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  



Ze względu na 
wyjątkowe walory 
obszaru (Park 
Krajobrazowy Doliny 
Baryczy) w ramach 
wyboru projektów obu 
strategii preferuje się 
te, które nawiązują do 
tradycji 
architektonicznych 
obszaru. 

80% wniosków  
wykorzystuje 
elementy z katalogu  
 

 
 
 
 
 
Zachowanie specyfiki i promocja obszaru - 
budowanie marki   

 
 



"Partnerstwo dla Doliny Baryczy"  



• Wymiernym efektem 
promocji projektów 
zachowując tradycje  
architektoniczne jest nie tylko 
wykorzystanie przez 
wnioskodawców gotowych 
kart z katalogu,  ale i zlecanie 
opracowania nowych 
projektów nawiązujących do 
specyfiki i tradycji 
architektonicznych obszaru 

• Wartością dodaną jest 
wyspecjalizowanie  się  i 
włączenie do wspólnych 
działań lokalnych biur 
projektowych oraz plany 
powstania serwisu 
architektura.barycz.pl  z 
projektami, działkami i 
dobrymi praktykami 
architektonicznymi w Dolinie 
Baryczy. 

 



Aktywizacja i animacja lokalnych społeczności   

Wsparcie podmiotów  gospodarczych  

Dolina Baryczy Poleca  

• Systemowe wsparcie 
służące promocji oferty 
wysokiej jakości 
produktów i usług z 
obszaru Doliny Baryczy.  

• Współpraca, integracja, 
budowanie więzi i 
pozytywnych relacji 
pomiędzy różnymi 
podmiotami w regionie. 

 

 



www.dbpoleca.barycz.pl 
(największa baza producentów i usługodawców z obszaru)  

 SERWIS DBP 
R

A

Z

E
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Użytkownicy systemu DBP  
Użytkownicy spoza 

systemu 

Producenci Usługodwcy Producenci Usługodawcy 

17 25 16 25 

42 41 83 

Potrzeby w zakresie partnerskiej 
współpracy  
 
 Promocja systemu wśród 

mieszkańców / przedsiębiorców  
 Baner linkujący na stronę na 

stronie gminy / powiatu  
 Wpisanie do bazy / aktualizacja 

ofert   
 
 

http://www.dbpoleca.barycz.pl/


Aktywizacja i animacja lokalnych społeczności   

Wsparcie podmiotów społecznych  

Konkurs  Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy   

 

 
 

 

• Systemowe wsparcie 
służące zwiększeniu 
aktywizacji społeczności 
wiejskich oraz powstaniu 
(komercyjnej) oferty 
sołectw.  

• Promocja działań i oferty 
sołectw.  

• Współpraca, integracja, 
budowanie więzi i 
pozytywnych relacji 
pomiędzy sołectwami z 
różnych gmin w regionie. 



Aktywizacja i animacja lokalnych społeczności   

Wsparcie podmiotów społecznych  

Konkurs Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy   

 

 
 

 

 Promocja serwisu wśród 
mieszkańców/sołectw   

 Baner linkujący na stronę 
na stronie gminy/powiatu  

 Informacja  o serwisie i 
działaniach 
aktywizujących na 
zebraniach sołtysami  

 Informacja o Akademii 
Lidera  

 

 

 

 

 

Podstrony na serwisie ma 50 sołectw   



Aktywizacja i animacja lokalnych społeczności   

Wsparcie podmiotów społecznych  

Aktywni mieszkańcy w Dolinie Baryczy   

 

 
 

 

• Zadania Stowarzyszenia 
„PARTNERSTWO dla Doliny 
Baryczy”  

• Organizacja konkursu / 
komisja konkursowa  

• Umowy i wsparcie w 
rozliczeniu  grantów 

• Organizacja i finasowanie 
działań wspierających  

• Pozyskanie  min. 25 tys. zł 
• Konkurs  OPOWIEDŹ 
• Serwis www.dzialaj.barycz.pl 

 
 

http://www.dzialaj.barycz.pl/


Aktywizacja i animacja lokalnych społeczności   

Wsparcie podmiotów społecznych/ publicznych/ gospodarczych   

Aktywni mieszkańcy w Dolinie Baryczy   

 

 

 

 

 Promocja unikalnego piękna 
Doliny Baryczy, jej producentów i 
usługodawców, a także szerokiej 
oferty turystycznej regionu za 
pomocą sztandarowego 
produktu jakim jest karp.  

 Wsparcie tradycyjnej  gospodarki 
rybackiej – promocja produktów 
rybactwa 

 Współpraca partnerów   





Puzzle edukacyjne XXL | wiek 3+  



KARTY edukacyjne Piotruś | wiek 3+ | 2 rodzaje 



DOMINO edukacyjne | wiek 3+ | 2 rodzaje 



DOMINO edukacyjne | wiek 3+ | 

 2 rodzaje 



Puzzle edukacyjne | wiek 6+ | 8 wariantów 



KARTY edukacyjne Piotruś | wiek 6+ | 2 rodzaje 



DOMINO edukacyjne | wiek 6+ | 2 rodzaje 





Projekty współpracy 
Realizacja  celów LSR/ LSROR  

Działania na rzecz oferty turystycznej obszaru  

 

 
 

 

Gra „Kręgowce Doliny Baryczy”; wiek 10+ 



Społeczna Rada na Rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy | 

serwis 

Zadania Rady  

1. określenie  zasad 
certyfikacji szkół/ ośrodków  - 
na podstawie raportowania 
aktywności w serwisie  
2.  weryfikacja jakości treści  
serwisu edukacyjnego, 
3.  opracowanie Programu 
edukacji regionalnej i 
przyrodniczej Doliny 
Baryczy   
4. regionalne konkursów, 
wydarzeń edukacyjnych   Już ponad 1000  materiałów  

scenariuszy zajęć , oferty 
ośrodków/ zasobów 
edukacyjnych  

7 plansz A1: Historia karpia, Hodowla karpia, Przystanek 
stawy, W szuwarach, Staw zmienny jest, Rybożercy, Ryby 
stawów Doliny Baryczy; wiek: 10 + 



Projekty współpracy 
Realizacja  celów LSR/ LSROR  

Działania na rzecz oferty turystycznej obszaru  

 

 
 

 

Gra „OMNIBUS Doliny Baryczy ”; wiek: 10+ 



Projekty współpracy 
Realizacja  celów LSR/ LSROR  

Działania na rzecz oferty turystycznej obszaru  

 

 
 

 

Książka „Grabkowe bajanie z Doliny Baryczy”, zbór legend  
 wiek 10+ 



Gra „Historyczne duety ”; wiek: 10+ 





Rysunkowa Mapa obszaru |  



Działania na rzecz oferty turystycznej obszaru  

 

 
 

 



Działania na rzecz oferty turystycznej obszaru  

 

 
 

 

Szlak KAJAKOWY  Doliny Baryczy jako 
sieciowy produkt turystyczny 
udostępniający obszar zależny od 
rybactwa  
 
 Uzgodnienia i wykonanie oznakowanie i 

modernizacja ok 80 km szlaku - operator 
szlaku  

 Współpraca z partnerami (zarządy melioracji, 
Stawy Milickie S.A,  samorządy,  podmioty 
prywatne)  

 Etap uzgodnień  do III.2015   – VI 2015 
 Etap realizacji do VI.2015      –  IX 2015 



Działania na rzecz oferty turystycznej obszaru  

 

 
 

 

Szlak KARPIOWY Doliny Baryczy 
jako sieciowy produkt 
turystyczny udostępniający 
miejsca atrakcyjnie turystycznie 
  
 Zaangażowanie  dzieci i młodzieży – 

konkurs rysunkowy  ponad 1000  
prac  

 Organizacja konkursu 
 Malowanie 30 karpi  
 Instalacja w przestrzeni publicznej – 

szlak karpia 



Działania na rzecz oferty turystycznej obszaru  

 

 

  
 Informacja i promocja wśród 

mieszkańców  - rozwijająca się oferta 
szlaków  

 Ustalanie zasad współpracy w 
zakresie zarządzania szlakami i ofertą 
turystyczną Doliny Baryczy !!! 

 Ścisła współpraca w ramach 
promocji obszaru Doliny Baryczy   

 
 



Perspektywa 2014-2020  





 
Nowe priorytety Europy 

 
 

Przedsiębiorczość i miejsca pracy 
 

Przeciwdziałanie zmianom klimatu  
 

„Innowacyjność” operacji 
 
  Wsparcie grup defaworyzowanych   



 
Lokalna Strategia Rozwoju  2016 - 2022  

 
  Cel :  jeden obszar – jedna strategia  

 
Strategiczny, „wielofunduszowy” dokument dla obszaru 
            (uszczegółowienie do wskaźników poszczególnych programów)   
  
Wdrażanie LSR   
 
• Tryb konkursowy  
• Koszty administracyjne   
• Projekty współpracy  
 
Nowe operacje LGD 
 
• Operacje parasolowe -  (projekty grantowe)  
Doświadczenia z Programu Działaj Lokalnie  
• Operacje własne  
• Wsparcie przygotowawcze (od 07.2015 do 03.2016)  
 



Planowany Budżet  

• PROW  ok. 11 mln zł / wdrażanie LSR ( bez 
projektów współpracy i działań 
aktywizacyjnych)  

• Po Ryby ok. 16 mln zł / wdrażanie LSR  

 PROGI Wysokość zatrudnienia w sektorze 

rybackim (liczba osób)  

Wartość całkowitej rocznej 

produkcji/połowów ryb, w tym 

wartość zarybień w publicznych 

śródlądowych powierzchniowych 

wodach płynących (w PLN)  

Maksymalna kwota środków na 

realizację LSR w ramach EFMR* (w 

EURO)  

Minimalna kwota środków na 

realizację LSR w ramach EFMR* (w 

EURO) 

I. 

Dotyczy LSR współfinansowanych z 

EFSI, w tym EFMR.   

co najmniej 50  co najmniej  1 300 000  2 000 000  1 500 000 

II.  co najmniej 70  co najmniej  2 600 000  3 000 000  3 000 000  

III.  co najmniej 150  min. 5 200 000  4 000 000  Euro 

Ok 16 mil zł 

3 000 000  

IV.  co najmniej 300  co najmniej  10 400 000  5 000 000  3 000 000  



Co to jest Lokalna Strategia Rozwoju  
w ramach RLKS 

• Planujemy – potrzeby i pomysły 
Diagnoza obszaru, analiza SWOT, cele, budżet  
IX – XI 2015   konsultacje społeczne  
• Wybieramy - projekty realizujące LSR  
 od ok VIII 2016 – 2020  
• Konkurs na wybór projektów (umowa z IZ), Granty (umowy z LGD),  
• Projekty własne (LGD), Projekty współpracy (LGD), 
• Administracja i aktywizacja (LGD)  

• Monitorujemy  - jak nam się udaje zmienić obszar  
 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności RLKS 
Finasowanie PROW  i PO Ryby  (Rybactwo i Morze) 2014-2020 



Legislacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)  
na lata 2014–2020 
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020;  
 
Cel : wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia 
ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich” 
poprzez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LSR).  
 
Projekt Rozporządzenia Wdrażanie LSR  
 
 



Zakres PROW 2014-2020  
projekt zakresu   

1. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym 

• podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w 
zakresie ochrony środowiska i zmian  
klimatycznych, także z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych 



Zakres PROW 2014-2020 
projekt zakresu   

2. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez 
 podejmowanie działalności gospodarczej 
 tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 

przez przedsiębiorstwa spożywcze, w których jest prowadzona działalność 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) 

 rozwijanie działalności gospodarczej 
 podnoszenie kompetencji osób podejmujących lub rozwijających działalność 

gospodarczą oraz tworzących lub rozwijających inkubatory przetwórstwa lokalnego 
produktów rolnych 
 

3. wspierania współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność 
gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: 
 w ramach krótkich łańcuchów dostaw 
 w zakresie świadczenia usług turystycznych 
 w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług 

turystycznych 
4. rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji 
polegających na budowie lub modernizacji targowisk 
 



Zakres PROW 2014-2020  
projekt zakresu  

 
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 umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej w których 
świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub 
edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają 
dystans lub czas dojazdu do tych obiektów 
 
8. promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 
 

 



Kto może skorzystać?  
 

• 1. Osoby fizyczne – jest obywatelem Państwa UE, jest 
pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze 
wiejskim, lub adres pod którym prowadzi działalność 
gospodarczą znajduje się na tym obszarze;  

• 2. Osoby prawne – z wyłączeniem województwa, jeśli 
siedziba lub oddział znajduje się na obszarze;  

• 3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną – 
jeśli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się 
na obszarze wiejskim objętym LSR 

 
R.  



 
Limity finansowe  

 
   Kwota na wdrażanie LSR  ok. 11 mln zł w ramach PROW  
 
 Co najmniej 50% budżetu na przedsięwzięcia związane 

z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy 
   
 



Limity finansowe  
 1.Maksymalny limit na operację i beneficjenta w okresie 

realizacji LSR – 300 tys. zł.  

2.Rozpoczęcie działalności – nie więcej niż 100 tys. zł.  

3.Na inkubator przetwórstwa lokalnego – 500 tys. zł.  

4.Limity te nie dotyczą podmiotów z sektora finansów 
publicznych (samorząd i jego jednostki).  

5.Projekty grantowe – jeden do 300 tys. zł. (finansowane 
w ramach niego zadania od 5 tys. do 50 tys. zł. -  limit na 
beneficjenta 100 tys. zł.  

7.Projekty grantowe – limit na jednostki sektora finansów 
publicznych 20% jednego projektu grantowego.  

8.Operacja własna LGD – do 50 tys. zł.  

 



Limity finansowe  
 

 
1.Podejmowanie działalności gospodarczej – płatność 
ryczałtowa (I transza 70%, a II transza 30%).  
2.Pozostałe z zakresu przedsiębiorczości – 50% 
kosztów kwalifikowalnych (możliwe 70% jeśli 
zaspokaja „potrzeby społeczności lokalnej”).  
3.Pozostałe operacje – 80% kosztów 
kwalifikowalnych (możliwe 100% jeśli zaspokaja 
„potrzeby społeczności lokalnej”).  
4.Pomoc na operacje realizowane podmioty z sektora 
finansów publicznych – 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych.  

 



Zakres PO Rybactwo i Morze  
2014-2020  - projekt działań  

• Cel I. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc 
pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji 
na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w 
sektorze rybołówstwa i akwakultury.  

• Działanie 4.2.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa 
poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw 
produktów sektora rybołówstwa i akwakultury.  

• Działanie 4.2.2 Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji 
młodych ludzi w łańcuchu dostaw (Sposób wprowadzenia 
produktu do klienta ostatecznego poprzez jego 
wyprodukowanie, obróbkę, zapakowanie, dostarczenie oraz 
handel)  produktów sektora rybołówstwa i akwakultury.  



Zakres PO Rybactwo i Morze  
2014-2020  - projekt działań  

• Cel II. Wspieranie różnicowania działalności w ramach 
rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się 
przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich  

• Działanie 4.2.3. Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja 
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w 
drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z 
podstawową działalnością rybacką.  

• Działanie 4.2.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej 
wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego.  

• Działanie 4.2.5. Wspieranie uczenia się osób z sektora rybackiego, 
wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.  



Zakres PO Rybactwo i Morze  
2014-2020  - projekt działań  

• Cel III. Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i 
obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.  

• Działanie 4.2.6. Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i 
obszarach akwakultury poprzez działania na rzecz przeciwdziałania kłusownictwu.  

• Działanie 4.2.7. Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich w 
przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 
żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków 
zwierząt.  

• Działanie 4.2.8. Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego poprzez 
renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych (Wody będące we 
władaniu sektora publicznego)  

• Działanie 4.2.9. Poprawa potencjału ekologicznego wód otwartych poprzez odłowy 
regulacyjne nadmiernie rozwijających się ryb przyspieszających eutrofizację.  



Zakres PO Rybactwo i Morze  
2014-2020  - projekt działań  

• Cel IV. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa 
kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w 
tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz 
morskiego dziedzictwa kulturowego  

• Działanie 4.2.9. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny 
historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką.  

• Działania 4.2.10. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie 
rybackiego dziedzictwa kulturowego.  

• Cel V. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w 
rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i 
działalnością morską.  

• 4.2.11. Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych 
społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa. 
 

 



Harmonogram  – opracowanie LSR  

Zadanie  Termin 

Diagnoza obszaru   Lipiec – wrzesień 2015  

Wnioski z wdrażania  z podziałem na sektory – 

identyfikacja potrzeb 

 

Lipiec -wrzesień 2015  

 

Ewaluacja LSR/ LSROR  

Wnioski z badań – analiza raportów  

 

Lipiec -wrzesień 2015  

Określenie kierunków działań – celów LSR 2014- 

2020   

Wrzesień 2015  

Uszczegółowienie  celów – przedsięwzięć  - 

wskaźników  

październik  2015  

Aktualizacja dokumentów statutowych   lipiec – październik 2015  

Zakończenie prac LSR  2014- 2020  Listopad  2015 



Doradztwo i konsultacje  

• Punkt konsultacyjny  
Biuro Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”  
pl. Ks. Waresiaka 7, 56-300 Milicz  
tel 71 38 30 432 
partnerstwo@nasza.barycz.pl 
 
czynny:  
• wtorki i czwartki w godz. 08.00 – 12.00  
oraz w  
• środy w godz. 11.00 – 16.00 
 lub w innym ustalonym terminie po uprzednim kontakcie telefonicznym 
/mailowym 

 
  

 
 



Informacja w gminach  
Gmina Imię i Nazwisko dni /godz. udzielenia informacji Tel. E-Mail: Adres 

Nr 

pokoju 

Cieszków  Rafał Ozga  

Poniedziałek – środa – piątek 

 8:00 – 12.00   

lub w innym umówionym terminie   

71/38 48 102  

wew. 61 
rafal.ozga@ug.cieszkow.pl UG Cieszków  6 

Krośnice  Agnieszka Kozińska  poniedziałek – piątek: 8:00-15:00 
71 38 46 017 

71 38 46 004 
akozinska@ug.krosnice.pl UG Krośnice 21 

Milicz  
Maja Jeż  

 Eliza Piotrowska 

środa i czwartek:11.00-15.00 

lub w innym umówionym  

terminie 

71 38 04 309  

71 38 04 308 

m.jez@milicz.pl  

 e.piotrowska@milicz.pl 
UMIG Milicz  

53 

 52 

Twardogóra  

Anna Lorek  

Katarzyna Sobczyk-

Pienio 

poniedziałek – piątek: 

7.30. - 15.30  

71 399 22 31 

71 399 22 34 

fundusze@twardogora.pl 

promocja@twardogora.pl 

UMiG 

Twardogóra  

3 

 16 

Żmigród  
Joanna Monastyrska 

Piotr Truszkowski 

wtorek: 12:00 – 15:00 

środa: 13:30 – 15:30 

lub innym umówionym terminie 

71 385 30 57 

sekretarz@zmigrod.com.pl  

 

 irl@zmigrod.com.pl 

UGiM Żmigród  
16 

 25 

Odolanów  Anna Głowacz  
poniedziałek: 8:00 – 16:00,  

wtorek – piątek: 7:00 – 15:00 

62 733 15 81 

 wew. 61 
anna.glowacz@odolanow.pl 

UGiM  

Odolanów 
12.1 

Przygodzice  Piotr Kryszczak wtorek: 8.00-12.00 

501 611923 

62 73 74 134 

62 59 27 722  

wew. 134 

piotrkryszczak@wp.pl UG Przygodzice  18 

Sośnie  Andrzej Pańczyszyn  wtorek i czwartek:8.00- 12.00 62 73 93 919 apanczyszyn@op.pl UG Sośnie  3 



Warsztat  

• Analiza SWOT  

• Lokalny Bank Pomysłów  - fiszka projektowa  



Sukces  

Zależy ode mnie  Nie zależy ode mnie  



Czy mój pomysł/ projekt może zostać 
dofinasowany?  

• Zgodność z LSR  - zadanie na dziś:  

Czy zakres analizy SWOT umożliwia realizację 
mojego projektu?   

Czy pomysł znajduje odzwierciedlenie w SWOT.  

 

• Hierarchia SWOT – co jest wg mnie 
najistotniejsze   

• Fiszka – zgłoś swoje plany i potrzeby  



 
 
 
Dziękuję za uwagę 
Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”  

 
 
 
Zapraszamy do współpracy  
Znajdziesz nas w Miliczu  
pl. Ks. E. Waresiaka 7 
tel/fax 71 38 30 432  
partnerstwo@nasza.barycz.pl 

 

 

 
  

 


