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ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA LGD
Podrozdział I.1. Forma prawna i nazwa stowarzyszenia.
Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” jest stowarzyszeniem, powstałym w skutek działań przedstawicieli
trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego, mających na celu pozyskiwanie środków unijnych na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich należących do LGD oraz zmobilizowanie mieszkańców regionu do wzięcia
aktywnego udziału w promocji i rozwoju tych obszarów.
Nazwa Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” jest odwołaniem do nazwy projektu „Perła Jury”, czyli
realizacji Schematu I Pilotażowego Programu Leader+ w powiecie zawierciańskim, który został złożony przez Gminę
Łazy w grudniu 2004r do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa w ramach SPO „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Nazwa LGD nawiązuje do
lokalizacji geograficznej i ukształtowania terenu (Jura Krakowsko-Częstochowska) i ukazuje wyjątkowość krajobrazu
jurajskiego oraz możliwości jakie oferuje. Z kolei pierwszy człon nazwy „Perła” oznacza coś wyjątkowego- wręcz
unikatowego, pięknego i czystego (nie wytworzonego przez człowieka i przez niego niezmodyfikowanego). „Perła
Jury” to miejsce, gdzie można podziwiając piękno natury, odetchnąć czystym powietrzem jednocześnie korzystając
z uroków i atrakcji jakie przygotowała dla człowieka natura.
Podrozdział I.2. Obszar.
W skład obszaru objętego działalnością LGD od 2006 r. wchodziło 8 gmin powiatu zawierciańskiego (Łazy,
Ogrodzieniec, Pilica, Szczekociny, Włodowice, Kroczyce, Irządze, Żarnowiec), a w roku 2014 do LGD przyłączyła
się Gmina Poręba. Siedziba LGD znajduje się w Łazach (teren LGD-gmina Łazy).
Tabela nr 1. Gminy wchodzące w skład LGD „Perła Jury”.
Nazwa gminy
Lp. będącej członkiem LGD
„Perła Jury”
1
Łazy
2
Ogrodzieniec
3
Pilica
4
Szczekociny
5
Włodowice
6
Kroczyce
7
Irządze
8
Żarnowiec
9
Poręba
Ogółem
Źródło: dane www.stat.gov.pl

Powierzchnia gminy
w km2
133,0
85,0
143,0
134,0
76,0
111,0
71,0
125,0
40,0
918,0

Liczba mieszkańców wg. danych na
31.12.2013r
16 101
9383
8877
8046
5 299
6 352
2 786
4 780
8 801
70 425

Spójność przestrzenną prezentuje załączona poniżej mapa LGD „Perła Jury”.
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Lokalna Grupa Działania obejmuje swoim zasięgiem ogółem 918 km2 powierzchni, co stanowi 91,52 %
powierzchni powiatu zawierciańskiego i 7,44 % powierzchni całego województwa śląskiego. Spójność przestrzenna
w kontekście geograficznym została zachowana, gdyż wszystkie gminy należące do LGD pozostają ze sobą
w sąsiedztwie, tworząc tym samym zwarty geograficznie obszar.
Podrozdział I.3. Potencjał LGD.
Proces budowania partnerstwa miał charakter uspołeczniony, tzn. odbywał się z udziałem jednostek
samorządu terytorialnego, mieszkańców, organizacji i instytucji z obszaru LGD i zainicjowany został jesienią 2005 r.
w gminie Łazy. Na zebraniu założycielskim, które odbyło się w styczniu 2006 r. przedstawiciele sektora publicznego,
społecznego i gospodarczego 8 gmin powiatu zawierciańskiego (63 osoby) podjęli decyzję o utworzeniu LGD „Perła
Jury”, które to stowarzyszenie 26.04.2006 r uzyskało osobowość prawną i zostało wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000255872. Celem powstania LGD były działania na rzecz innowacyjnego,
zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich gmin należących do LGD oraz rozwoju przedsiębiorczości
i kultywowania tradycji i zwyczajów lokalnych. LGD „Perła Jury” uczestniczyła w realizowanym w okresie 20042006 Pilotażowym Programie LEADER+. Dzięki uczestnictwu w tym Programie oraz zdobytemu doświadczeniu
(uczestnictwo w Schemacie I i II PPL+), podjęto starania o sięgnięcie po kolejne środki finansowe w nowym rozdaniu
środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zgodnie z raportem z ewaluacji z 2015 r dzięki dużej ilości członków i sympatyków LGD jest odbierana jako
organizacja, która przede wszystkim aktywizuje środowiska lokalne. Kadry zarządzające LGD posiadają wieloletnie
doświadczenie sięgające początków działania organizacji i wywodzą się w większości z członków założycieli. Dzięki
ich zaangażowaniu w realizowane działania mieszkańcy bardzo pozytywnie oceniają LGD oraz jej wpływ na rozwój
obszarów wiejskich.
Należy tu wspomnieć o działalności biura od początków istnienia LGD. Biuro LGD prowadzi bieżącą obsługę
działalności LGD, a jego personel stanowią osoby wykwalifikowane, które służą pomocą beneficjentom jak
i uczestniczy w aktywizowaniu mieszkańców.
W okresie programowania 2014-2020 podobnie jak w poprzednim okresie przyjęto szczegółowy podział obowiązków
pracowników i ustalono procedury określające ich podział.
Zgodnie z powyższym za realizowanie działań w ramach LSR i LGD odpowiedzialny jest Zarząd, który wyznacza
kierunki działań i określa obowiązki poszczególnych pracowników.
Ponadto wyznaczono zadania w zakresie animacji lokalnej i współpracy poprzez pracę pracowników biura i członków
Zarządu z lokalnymi grupami i/ lub organizacjami pozarządowymi w celu rozpoznania ich potrzeb i mobilizacji do
działania na rzecz lokalnej społeczności oraz usamodzielnienia się w zakresie realizacji działań na rzecz swoich
członków oraz społeczności. Metodami pomiaru będą m.in.:
-konsultacje z grupami oraz pozyskiwanie informacji nt. liczby grup społecznych o zdiagnozowanych potrzebach
i ukierunkowanych do realizacji oczekiwaniach, mierzone poprzez informacje o liczbie zarejestrowanych NGO.
- konsultacje określające liczbę inicjatyw społecznych i projektów współpracy łączących grupy- mierzone liczbą
zrealizowanych zadań służących lokalnej społeczności - ankietyzacja wśród mieszkańców (również członków grup)
dot. sugestywnej oceny potrzeby istnienia grup społecznych działających dla dobra lokalnej społeczności.
Dzięki realizacji PPL+ LGD osiągnęła cel jakim było integrowanie i aktywizowanie mieszkańców terenu poprzez
udział w spotkaniach, szkoleniach czy wydarzeniach promocyjnych. Mieszkańcy zauważyli jaką wartość dodaną
niesie wspólna realizacja działań i że jest to najlepszy sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Kolejnym celem – zrealizowanym w ramach PROW 2007-2013, było inwestowanie w infrastrukturę i kompetencje
mieszkańców z terenu LGD. Dzięki takim działaniom jak remonty świetlic czy tworzenie miejsc rekreacji
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i wypoczynku społeczeństwo pogłębiało tożsamość lokalną oraz wzmacniało swoje kompetencje społeczne poprzez
udział w warsztatach, spotkaniach czy wydarzeniach. Również projekty współpracy realizowane przez LGD miały
bardzo pozytywny wydźwięk. Projekt Ekologiczny „EKOLC-kogo obchodzą losy cywilizacji” wzmacniał
świadomość społeczną w zakresie ekologii i łączył pokolenie dzieci z pokoleniem dorosłych aktywizując ich
i sprawiając, że przykład bycia „eko” wychodził niejednokrotnie właśnie od dzieci. Ponadto drugi z projektówinfrastrukturalny pt. „Pilica- atrakcyjna turystycznie” promował rzekę Pilica na obszarze kilku województw zarówno
poprzez budowę infrastruktury pomostowej jak i promocję wydawniczą, a także promocję wśród społeczności
i turystów w skutek organizowanych spływów kajakowych korytem rzeki Pilica. Oba projekty były bardzo ważnym
elementem współpracy i aktywizacji społeczności nie tylko LGD ale i mieszkańców. Wzmacniały one zadania
realizowane w ramach „Wdrażania LSR” oraz efekty pracy biura w zakresie aktywizacji i integracji lokalnej
społeczności.
Wiele lat pracy i pozyskiwania środków w ramach programu LEADER pozwoliło na realizację zadań
odpowiadających na potrzeby mieszkańców. Niemniej pomimo starań LGD „Perła Jury” nie wszystkie założone do
realizacji cele zostały w pełni zrealizowane. Może o tym świadczyć choćby fakt, że w wielu sołectwach mieszkańcy
nie słyszeli o LGD, czy też nie pozyskano środków na żadne z działań. Wybiórczość terenów na których realizowane
były działania oraz słaba promocja projektów spowodowała, że rozpoznawalność LGD i wiedza o możliwości
pozyskiwania środków z Unii Europejskiej nadal jest niewystarczająca. Pierwotnie środki przeznaczone na działanie
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wynosiły 730 000,00 zł (+ w ramach umowy na realizację
dodatkowych zadań 200 000,00 zł), natomiast zrealizowano tylko 5 projektów na kwotę 500 000,00 zł, co stanowi
53,76 % wszystkich środków dedykowanych na to działanie. Również działania skierowane do przedsiębiorców nie
cieszyły się dużym zainteresowaniem. W efekcie z założonych pierwotnie 730 000,00 zł (+ środki w ramach
dodatkowych zadań w wys. 500 000,00 zł) wykorzystano tylko 916 478,00 zł, co stanowi 74,51 % wszystkich
założonych na to działanie środków. Najlepiej sytuacja ta kształtowała się w przypadku działań dot. sektora
publicznego. Na realizację działań, w których wnioskodawcą były jednostki sektora samorządu terytorialnego
pozyskano aż 6 679 824,23 zł. Natomiast grupą społeczną najbardziej niedoinwestowaną (poza rolnikami
i przedsiębiorcami) były organizacje pozarządowe. Na działania przez nie realizowane pozyskano 591 589,59 zł.
Diagram nr 1. Poziom wykorzystanych środków w ramach PROW 2007-2014 w podziale na poszczególne grupy

PROW 2007-2013
1. Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej

5%
8%

16%

2. Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
3. JST

6%

4. NGO

5%
60%

5. Inne podmioty
6. Środki nie wykorzystane

W nowym okresie programowania w ramach PROW 2014-2020 zadaniem LGD będzie dalsze wspieranie
społeczności lokalnej z uwzględnieniem działań infrastrukturalnych i działań związanych z kultywowaniem tradycji
i zwyczajów. Natomiast bardzo duży nacisk LGD będzie stawiało na działania dotyczące przeciwdziałaniu bezrobociu
takie jak inwestowanie w nowe oraz już istniejące przedsiębiorstwa, które mogą mieć realny wpływ na lokalny rynek
pracy i sytuację społeczno-gospodarczą.
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Dotychczas realizowane działania wykształciły grupy społeczne kultywujące lokalne tradycje i zwyczaje,
jednak bez możliwości ich dalszego wspierania i aktywizowania grupy te nie będą miały szansy na usamodzielnienie
się, gdyż niezbędne jest poprowadzenie ich tak aby dotychczasowe działania mogły być kontynuowane. Ponadto
osoby kultywujące tradycje często są również beneficjentami działań rekreacyjno-wypoczynkowych i wraz ze swymi
rodzinami uczestniczą w różnego typu wydarzeniach czy korzystają z powstałej/ wyremontowanej infrastruktury,
jednocześnie dając dobry przykład i ukierunkowując młodsze pokolenia na dbanie o swoje zdrowie psycho-fizyczne.
Powstała w latach 2007-2013 infrastruktura wpłynęła na poprawę atrakcyjności terenu LSR przez turystów
odwiedzających powiat zawierciański. Promocja terenu wpłynęła z kolei na zwiększenie się liczby turystów co ma
niewątpliwie związek ze zwiększeniem dochodów mieszkańców i poprawą warunków życia, zwłaszcza na terenach na
których głównym źródłem dochodu jest gospodarka rolna czy turystyka.
Zadaniem- poniekąd nowym w swojej intensywności, będą działania skierowane stricte do przedsiębiorców
(nowopowstających i istniejących na rynku pracy), gdyż dotychczasowa realizacja tych działań nie miała znaczącego
wpływu na poprawę bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego. Można powiedzieć iż zrealizowane działania
staną się początkiem dalszego procesu, który LGD zamierza kontynuować w latach 2014-2020. Przedsiębiorcy zdali
sobie sprawę jak wiele można osiągną poprzez aplikowanie o środki unijne za pośrednictwem LGD i to oni będą
największą grupą docelową za którą pójdą środki finansowe z budżetu LSR.
W związku z dużym bezrobociem na terenie powiatu zawierciańskiego oraz wynikającymi z tego powodu
problemami społecznymi typu ubóstwo, niepełnosprawność czy bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
(zjawiska opisane w diagnozie) LGD będzie wspierać te grupy społeczne poprzez możliwość aplikowania do środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na ich
aktywizację i poprawę warunków życia jak również m.in. w zakresie rozwijania ekonomii społecznej.
Dotychczasowe działania LGD wpłynęły na aktywizację mieszkańców oraz rozwój infrastruktury, szeroko rozumianej
kultury i dziedzictwa lokalnego co przełoży się w najbliższych latach na wzrost tożsamości społeczności lokalnych
z obszarem LGD oraz większe zainteresowanie turystyką i wypoczynkiem ze strony odwiedzających nasz teren gości.
Dodatkowo długofalowym efektem partnerstwa będzie rozwój społeczny, gospodarczy powiązany z aktywizacją
lokalnych społeczności poprzez realizację niniejszej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Dzięki zaangażowaniu
społeczności lokalnych i udziale w jej opracowaniu możliwe było opracowanie wspólnych celów i kierunków
działania.
Podrozdział I.4. Opis struktury LGD.
Struktura LGD „Perła Jury” przedstawia się następująco:
 Zarząd – 9 osób- reprezentanci gmin członkowskich, stanowiący organ wykonawczy Walnego Zebrania
Członków odpowiedzialny za realizację działań statutowych, w tym realizację PROW w zakresie Osi Leader.
Analiza sektorowości organu wskazuje na zachowanie parytetów pod kątem mniej niż 49%.
Tabela nr 2. Struktura Zarządu w podziale na sektorowość.
Zarząd
Sektor publiczny

Sektor społeczny

Sektor gospodarczy

3 osoby- co stanowi 33,33 %
składu Zarządu

3 osoby- co stanowi 33,33 %
składu Zarządu

3 osoby- co stanowi 33,34 %
składu Zarządu

Źródło: Dane własne LGD.
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 Rada Programowa liczy 23 członków, z możliwością zwiększenia tej liczby zgodnie z zapisami Statutu do 30
osób. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, w rozumieniu art.2 pkt 9 rozporządzenia
nr 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez lokalną grupę działania lokalnej
strategii rozwoju oraz ustalanie kwoty wsparcia. Analiza sektorowości organu wskazuje na zachowanie
parytetów pod kątem mniej niż 49%.
Tabela nr 3- Struktura Rady Programowej w podziale na sektorowość.
Rada Programowa
Sektor publiczny

Sektor społeczny

Sektor gospodarczy

9 osób- co stanowi 37,50 % składu
Rady

8 osób- co stanowi 33,33 % składu
Rady

7 osób- co stanowi 29,17 % składu
Rady

Źródło: Dane własne LGD.
 Walne Zebranie Członków liczy 124 osoby.
Tabela nr 4. Struktura członków WZC w podziale na sektorowość.
Sektor publiczny

Sektor społeczny ( w tym mieszkańcy)

Sektor gospodarczy

13 osób

80 osób

31 osób

Źródło: Dane własne LGD.
Podrozdział I.5. Struktura organu decyzyjnego- Rady Programowej LGD.
Rada Programowa LGD „Perła Jury” zawiązana została w II Schemacie PPL+ i funkcjonowała jako organ
opiniotwórczy monitorujący merytorycznie projekty i dbający o realizację całości statutowych zadań stowarzyszenia
na rzecz poprawy jakości życia na obszarze LGD. Od roku 2010 Rada Programowa odpowiadała za ocenę wniosków
złożonych do LGD w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.
Członkowie Rady Programowej mającej w okresie 2014-2020 oceniać wnioski i wpływać na poziom wsparcia
operacji są osobami kompetentnymi i posiadającymi doświadczenie w ocenie projektów i w większości wywodzą się
ze składu dotychczas funkcjonującej Rady, jak i członków LGD. Żadna pojedyncza grupa interesu nie będzie
posiadała więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji. LGD będzie prowadziła Rejestr Interesów członków
RP, pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z Wnioskodawcami/ poszczególnymi projektami.
Podrozdział I.6. Zasady funkcjonowania LGD – charakterystyka rozwiązań stosowanych w procesie decyzyjnym.
Proces decyzyjny zachodzący w LGD „Perła Jury” związany jest z koniecznością ustalenia pewnych
rozwiązań formalno-prawnych. Działania LGD regulują dokumenty wewnętrzne tj. Statut czy szczegółowe
Regulaminy funkcjonowania organów (Regulamin Zarządu, Regulamin Komisji Rewizyjnej, Regulamin Rady
Programowej oraz Regulamin pracy biura LGD).
Walne Zebranie Członków LGD „Perła Jury” na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz przepisów i wymogów
dot. zasad realizacji działań leaderowskich i innych aktów prawnych związanych z programem LEADER+ ustaliła
zasady i procedury funkcjonowania organów wewnętrznych.
Zgodnie z nimi Rada Programowa będzie dokonywała oceny złożonych wniosków oraz określała poziom wsparcia
operacji. W swych działaniach będzie kierowała się Regulaminem Rady Programowej, Księgą Procedur, Lokalnymi
kryteriami
wyboru
operacji,
Regulaminem
Konkursów
Grantowych,
Rozporządzeniami
dot. wdrażania LSR, Statutem Stowarzyszenia oraz innymi wymaganymi prawem dokumentami.
Podrozdział I.7. Potencjał ludzki LGD a dokumenty wewnętrzne LGD

str. 8

W Statucie Stowarzyszenia zostały opisane wymagania dot. członkostwa w Radzie Programowej, Zarządzie i Komisji
Rewizyjnej, natomiast w Regulaminie pracy biura opisano m.in. wymagania określone dla konkretnych stanowisk
oraz wskazane zostały rozwiązania mające na celu zapewnienie spełnienia tych wymagań.
ROZDZIAŁ II. PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR.
Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” od początku swej działalności w szczególny sposób współpracowała ze
społecznością lokalną. Podczas tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ten proces również został
zapewniony, gdyż oddolność inicjatyw jest kluczowym działaniem przy realizacji pomysłów.
Wobec powyższego podczas tworzenia obecnej LSR LGD prowadziło konsultacje społeczne z mieszkańcami
w postaci otwartych spotkań- konferencji i warsztatów, zamieszczania informacji na stronach gmin członkowskich,
stronie LGD oraz na facebooku, prowadzone były punkty konsultacyjne przy Urzędach Gmin, zamieszczano
informacje w gazetach lokalnych oraz stosowano metodę pisemnych konsultacji z przedstawicielami wszystkich
3 sektorów-przy uwzględnieniu również mieszkańców LGD. Z wieloma mieszkańcami i przedsiębiorcami
kontaktowano się za pośrednictwem telefonu (również serwis sms) oraz zaproszeń indywidualnych. Na terenach gmin
rozwieszone były plakaty informujące o konsultacjach społecznych.
Wybór w/w metod nie jest przypadkowy. Wynika on z dokonanego rozeznania wśród mieszkańców, którzy podczas
pierwszych spotkań konsultacyjnych informowali przedstawicieli LGD w jaki sposób chcieliby mieć wpływ na
tworzenie LSR przy zachowaniu taktownego i niezobowiązującego sposobu komunikacji.
Dlatego też LGD podjęła decyzję o stosowaniu preferowanych przez mieszkańców sposobach komunikacji opisanych
powyżej.
LGD rozdzieliło metody związane z bezpośrednim kontaktem na spotkania warsztatowe oraz konferencje, gdyż ten
sposób umożliwił uczestnikom zarówno otrzymanie informacji przez prelegenta ( lub prowadzącego warsztaty),
a także otrzymanie informacji zwrotnej poprzez możliwość wypowiedzenia się w poruszanych tematach, co
w konsekwencji będzie miało wpływ na wypracowanie prawdziwie oddolnego dokumentu uwzględniającego potrzeby
mieszkańców. Jest to sposób konsultacji z tymi mieszkańcami, którzy chcą brać aktywny udział w tworzeniu LSR.
Natomiast konsultacje internetowe pozwalają na dotarcie do szerszej społeczności zwłaszcza osób młodszych (nie
mającym czasu na udział w spotkaniach, ale mających dostęp do Internetu) przy zachowaniu jednocześnie
anonimowości.
Ponadto od września do połowy grudnia 2015r w gminach należących do LGD działały punkty konsultacyjne, mające
na celu przekazywanie mieszkańcom m.in. informacji o PROW 2014-2020 oraz etapach tworzenia strategii.
Działalność punktów miała na celu stworzenie LSR jak również zapoznanie mieszkańców z wypracowanymi już
dokumentami i przekazanie opinii bądź uwag.
Dodatkowo, aby zapewnić podczas tworzenia LSR reprezentatywność wszystkich 3 sektorów LGD prowadziło
konsultacje pisemne z udziałem osób, które wyraziły taką chęć. Konsultacje pisemne w pierwszym etapie polegały na
udzieleniu odpowiedzi pisemnej (formularz) przez przedstawicieli 3 sektorów (oraz mieszkańców) nt. problemów
i potrzeb, natomiast w drugim etapie polegały na tym, iż opracowany przez zespół ds. tworzenia LSR materiał
przedstawiany był wybranym przedstawicielom wszystkich sektorów z prośbą o jego analizę i udzielenie odpowiedzi
na kilka pytań związanych z dokumentem.
Pierwsze spotkanie zespołu ds. tworzenia LSR odbyło się 03.09.2015r, na którym zapoznano się
z podstawowymi dokumentami programowymi i określono wzory stosowanych dokumentów (zarówno na
spotkaniach jak i w kontakcie bezpośrednim z potencjalnym beneficjentem/mieszkańcem). Kolejne spotkanie odbyło
się 05.10.2015r, na którym ustalono główne etapy tworzenia LSR, określono harmonogram spotkań i zakres
poszczególnych działań, ustalono metody komunikacji ze społecznością lokalną w kontekście poszczególnych etapów
tworzenia LSR na podstawie informacji od mieszkańców pozyskanych podczas spotkań konsultacyjnych.
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Następne spotkania zespołu (14.10.2015r, 19.10.2015r, 27.10.2015r, 03.11.2015r, 06.11.2015r, 10.11.2015r,
19.11.2015r, 26.11.2015r, 02.12.2015r, 09.12.2015r, 14.12.2015r) miały na celu zebranie informacji pozyskiwanych
na bieżąco od mieszkańców w toku konsultacji społecznych i wyznaczenie konkretnych ścieżek rozwoju,
a w konsekwencji stworzenie LSR adekwatnej do potrzeb mieszkańców.
LGD wyróżniło następujące etapy tworzenia LSR:
1. etap definiowania potrzeb i problemów-tzw. spotkania konsultacyjne (podzielone na część konferencyjną
i warsztatową) w 9 gminach we wrześniu 2015r z mieszkańcami reprezentującymi wszystkie sektory, na
których oparte jest działanie LGD. Podczas spotkań (rodzaj konferencji) przekazano uczestnikom informacje
o dotychczasowej działalności oraz o możliwościach wynikających z realizacji PROW na lata 2014-2020rodzaj konferencji. Następnie w części warsztatowej określono sposoby komunikacji, dokonano analizy
SWOT, określono grupy defaworyzowane (sposoby komunikacji, działania mające na celu ułatwienie im
dostępu do rynku pracy) a także określono potrzeby mieszkańców w kolejnych latach. W sumie w ww.
spotkaniach wzięło udział 346 mieszkańców (37 przedsiębiorców i rolników, 109 przedstawicielek KGW,
25 przedstawicieli OSP, 55 mieszkańców, 90 przedstawicieli sektora publicznego, 30 przedstawicieli NGO’s).
W okresie od lipca do września 2015 r. trwały konsultacje internetowe za pośrednictwem ankiety zamieszczonej na
stronach internetowych gmin i LGD. W badaniu internetowym wzięło udział 150 osób.
W okresie od września do grudnia 2015r działały także punkty konsultacyjne, jako jedna z metod konsultacji
związanych z tworzeniem Strategii.
Ponadto w ramach konsultacji w punktach, które zostały zlokalizowane w/przy Urzędach gmin udzielono
mieszkańcom 46 konsultacji. Konsultacje dot. możliwości pozyskiwania środków ale również potrzeb i oczekiwań
mieszkańców, określania grup defaworyzowanych oraz dokonania analizy SWOT obszaru. Konsultacje te były
prowadzone w oparciu o wykorzystanie narzędzia jakim jest formularz ankietowy z pytaniami otwartymi
i zamkniętymi.
Kolejnym działaniem były konsultacje pisemne. Proszono przedstawicieli wszystkich 4 sektorów o wypowiedzenie się
w formie pisemnej na temat dotyczący pierwszego etapu konsultacji. W efekcie uzyskano 36 pisemnych wypowiedzi.
W ramach pierwszego etapu wykorzystano 5 metod konsultacji społecznych. Efektem konsultacji była integracja
mieszkańców i wykazanie dobrej woli w procesie tworzenia LSR, a także spojrzenie na sprawy obszaru ze strony osób
najbardziej zainteresowanych tym tematem. Wykorzystane metody zostały realizowane w taki sposób, aby nie
narzucać mieszkańcom zdania na omawianą tematykę.
Przygotowane dokumenty zostały przeanalizowane i poddane dalszej „obróbce” podczas spotkań zespołu
ds. tworzenia LSR na lata 2014-2020.
2. etap określania celów, tworzenia kryteriów oceny, procedur i identyfikacji grup docelowych strategii trwał
od października do grudnia 2015 r.
Podczas konferencji przypomniano uczestnikom informacje dot. zasad ubiegania się o środki unijne jak
i przedstawiono opracowane przez zespół roboczy proponowane cele do realizacji LSR, kryteria oceny operacji,
procedury wyboru i oceny wniosków oraz proponowane grupy docelowe.
W części warsztatowej uczestnicy określali czy zaproponowane cele przygotowane przez zespół roboczy na podstawie
dokonanej we wcześniejszym etapie analizy odpowiadają na realne potrzeby oraz analizowali lokalne kryteria wyboru
operacji i zaproponowane przez LGD grupy docelowe, do których należy kierować działania w ramach Wdrażania
LSR oraz działania realizowane przez LGD. Zaproponowane przez zespół przygotowujący Strategię cele zostały
skonsultowane z mieszkańcami (również poprzez strony www) i zatwierdzone do realizacji w nowym okresie
programowania. Ponadto ustalano grupy docelowe do których skierowane mają zostać działania realizowane z PROW
2014-20 a także w ramach EFS i EFRR, co jest również efektem pracy ze społecznością lokalną w poprzednim etapie.

str. 10

Zgodnie z powyższym grupami docelowymi (beneficjentami ostatecznymi) uznano mieszkańców, organizacje
pozarządowe ( w tym grupy nieformalne), przedsiębiorców oraz turystów. W sumie w ww. spotkaniach wzięło udział
65 mieszkańców (4 z sektora gospodarczego, 43 przedstawicieli sektora społecznego -w tym mieszkańców,
13 przedstawicieli sektora publicznego).
Kolejnym etapem było korzystanie z konsultacji internetowych poprzez zamieszczenie na stronach gmin i LGD
ankiety i materiałów opracowanych przez zespół tworzący Strategię. Z tej formy konsultacji skorzystało 69 osób.
Metodą wykorzystywaną już w poprzednim etapie były punkty konsultacyjne w Urzędach gmin, w których
mieszkańcy mogli zapoznać się z opracowanym materiałem i wyrazić swoje uwagi w formie pisemnej. Z tej formy
konsultacji skorzystało 38 osób.
Ostatnim sposobem konsultacji w ramach drugiego etapu tworzenia Strategii były konsultacje pisemne, które polegały
na przekazaniu poszczególnym przedstawicielom sektora społecznego, gospodarczego i publicznego opracowanych
dokumentów, a następnie umożliwienia wyartykułowania swojej wypowiedzi w postaci formularza z zamieszczonymi
pytaniami. W konsultacjach pisemnych wzięło udział 36 osób.
Wnioski z drugiego etapu konsultacji społecznych pozwalają wskazać jak społeczność postrzega sam proces
konsultacji, że jest zainteresowana współtworzeniem nowej Strategii, a następnie korzystaniem z niej
w oparciu o wsparcie na rzecz rozwoju lokalnego społeczeństwa i infrastruktury, w tym z możliwości walki
z bezrobociem i poprawy warunków życia. Pracownicy biura oraz zespół tworzący LSR dokonał analizy przyjęcia
bądź odrzucenia wniosków z konsultacji, czego efektem jest powstanie Strategii odzwierciedlającej potrzeby
społeczności lokalnej przy uwzględnieniu zasad Wdrażania Strategii.
Przy opracowaniu LSR uwzględniono wyniki ewaluacji własnej LGD dot. lat 2007-2013. Wyniki te wskazały
konieczność większego promowania LGD, również poprzez zobowiązanie Wnioskodawców do zamieszczania
informacji o pozyskaniu środków z LGD. Dobrze postrzegana aktywizacja i integracja mieszkańców realizowana
przez i za pośrednictwem LGD sprawiły, że postanowiono kontynuować takie działania. Wspólna praca mieszkańców
przy realizacji projektów ogólnodostępnych budowała poczucie ich odpowiedzialności za przestrzeń publiczną.
Oczekiwania mieszkańców związane ze zwiększeniem oferty dla dzieci, młodzieży i seniorów jak również
doposażenia w sprzęt innych podmiotów niż tylko związanych z kultywowaniem tradycji mają swoje
odzwierciedlenie w zakładanych do realizacji operacjach.
Ponadto strategia nie została przygotowana przez podmiot zewnętrzny, lecz od podstaw jest stworzona w oparciu
o oddolne działania i inicjatywy podejmowane przez wszystkie gminy członkowskie Stowarzyszenia oraz podmioty
współpracujące z LGD.
Projekt Strategii po naniesieniu uwag ze strony mieszkańców w toku konsultacji społecznych został przedstawiony
członkom LGD na Walnym Zebraniu Członków w dniu 18.12.2015r, a następnie wraz z dokumentami niezbędnymi
do urzeczywistniania LSR, przyjęty do realizacji w latach 2014-2020.
Podział na 2 kluczowe etapy został wymuszony krótkim czasem przygotowania LSR oraz możliwościami
finansowymi i kadrowymi Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”. Niemniej zespół zajmujący się tworzeniem
Strategii pracował niezwykle intensywnie, aby niniejszy dokument spełniał wszystkie wymagania programowe i był
odzwierciedleniem mocnych i słabych stron oraz potrzeb społecznych.
LGD podczas realizacji LSR będzie aktywnie współpracować z mieszkańcami, a w szczególności
z określonymi w Strategii grupami docelowymi wskazanymi w Planie Komunikacji, zarówno na poziomie
monitorowania i oceny realizacji strategii, jej aktualizacji jak i konsultowania lokalnych kryteriów wyboru.
Współpraca ta będzie polegała zarówno na konsultowaniu ww. działań ze społecznością w formie bezpośredniej
(organizacja spotkań otwartych w formie konferencji, warsztatów) jak i poprzez konsultacje internetowe.
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Animacja społeczności lokalnych z terenu LGD będzie polegała na korzystaniu z dotychczas wykorzystywanych
metod tj. spotkania aktywizujące, warsztaty, szkolenia i wydarzenia. Metody te dotychczas przynosiły dobre rezultaty
i były kierowane w zależności od instrumentu do konkretnych grup docelowych. Ich efektem była integracja
i aktywizacja mieszkańców, a także nabywanie i podnoszenie umiejętności w konkretnych dziedzinach, jak również
wzbudzanie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania i identyfikowanie się z nim.
III. DIAGNOZA – OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI.
Stowarzyszenie LGD „Perła Jury” liczy 121 członków, w tym 58 osób fizycznych oraz 29 podmiotów
prawnych. Od momentu rozpoczęcia działalności znacząco zwiększyła się liczba członków. Sektor społeczny
reprezentuje 11 organizacji pozarządowych + 5 osób będących członkami NGO nie wpisanymi do LGD, sektor
gospodarczy reprezentuje 8 podmiotów gospodarczych + 17 rolników, sektor publiczny reprezentuje 10 podmiotów
będących JST oraz 12 przedstawicieli JSFP. Pozostali członkowie w ilości 58 osób to mieszkańcy, którzy aktywnie
wspierają działania LGD „Perła Jury” oraz aktywizują społeczeństwo na swoim terenie.
Ponadto wśród członków można wskazać osoby, które reprezentują grupy szczególnie istotne z punktu widzenia
realizacji LSR. Są to np. przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz
przedsiębiorcy i rolnicy.
Zarząd Lokalnej Grupy Działania we współpracy z włodarzami gmin należących do LGD, powołał zespół ds.
tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, którego członkowie podczas intensywnych prac w oparciu
o przeprowadzone konsultacje społeczne tj. spotkania z mieszkańcami (konferencje i warsztaty), prowadzenie
punktów konsultacyjnych, konsultacje indywidualne- pisemne oraz internetowe dokonali szerokiej diagnozy obszaru
i wniosków z konsultacji sformułowali cele oraz przedsięwzięcia szczegółowo opisane w dokumencie strategicznym.
W diagnozie uwzględniono problemy obszaru, wyłoniono grupy docelowe- w tym grupy defaworyzowane,
i sformułowano obszary interwencji. Ze względu na wysoki wskaźnik bezrobocia na terenie LGD wynikający
z analizy SWOT i danych z PUP oraz emigracja zarobkowa i izolowanie się mieszkańców grupą najbardziej
defaworyzowaną ( w szczególności pod kątem dostępu do rynku pracy) są osoby długotrwale bezrobotne. W związku
z tym LGD zamierza wesprzeć tą grupę poprzez premiowanie projektów składanych przez przedsiębiorców, którzy
zdecydują się na zatrudnienie takich osób. Ponadto osoby długotrwale bezrobotne będą miały możliwość aktywizacji
poprzez udział w realizowanych ze środków EFS projektach, nabycie nowych kwalifikacji i w efekcie zwiększenie
swoich szans na rynku pracy. Metody komunikacji z tą niezwykle trudną we współpracy grupą społeczną będą
związane z kontaktem bezpośrednim (np. na spotkaniach, szkoleniach, poprzez współpracę z Powiatowym Urzędem
Pracy w celu ukazania możliwości uzyskania dofinansowania bądź ewentualnego wskazania pracodawcy możliwości
zatrudnienia defaworyzowanego), natomiast operacje skierowane na rzecz ich aktywizacji będą dotyczyły głównie
projektów miękkich np. z EFS bądź współudziału w projektach realizowanych z PROW przez przedsiębiorców,
co przełoży się na zapewnione na ten cel środki w budżecie LGD. Również wyższe punktowanie wniosków (poprzez
lokalne kryteria oceny i wyboru) składanych przez tą grupę społeczną na podejmowanie działalności gospodarczej
będzie sprzyjało zmniejszaniu wykluczenia społecznego, tworzenia miejsc pracy i zmniejszania bezrobocia i ubóstwa
na terenie LGD.
Ponadto na skutek niejednolicie rozłożonej na terenie LGD infrastruktury sportowo-rekreacyjnowypoczynkowej oraz niewystarczającej oferty kulturalnych i rekreacyjnych przedsięwzięć drugą w kolejności
najbardziej zagrożoną grupą jest młodzież, zdiagnozowana jako osoby w wieku od 18-35 r. życia, która ma utrudniony
dostęp do ww. dóbr kultury. Tak określone kryterium wieku jest związane z weryfikacją danych z PUP w Zawierciu,
dot. liczby ludności pozostających bez pracy. Osoby do 24 r. życia to osoby próbujące swoich sił na rynku pracy
( niejednokrotnie po skończeniu studiów), natomiast osoby w wieku 25-34 to często osoby wykształcone, których
kwalifikacje nie są dostosowane do rynku pracy (za wysokie lub za niskie kwalifikacje w stosunku do wymagań
pracodawcy) lub też proponowane im warunki nie spełniają ich wymagań ( za niska płaca, praca w trudnych
warunkach). Działaniom takim LGD zamierza przeciwdziałać poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury,
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ułatwianie dostępu do szeroko rozumianej kultury (również przez środki z EFS), co niewątpliwie w przyszłości
przyniesie wymierne rezultaty w postaci zachowania tożsamości ze społecznością lokalną i obszarem oraz aktywizacją
mieszkańców i kultywowaniem lokalnych zwyczajów i tradycji. Metodami komunikacji z młodzieżą ( w wieku
18-35r. życia) będą informacje w gazetach lokalnych, na stronach internetowych, portalach społecznościowych jak
również metody pozwalające na bezpośredni kontakt tj. spotkania, szkolenia, warsztaty podczas których
przekazywane będą informacje o działalności LGD i możliwości realizacji LSR, zgodnie z Planem komunikacyjnym.
W szczególności grupa ta zostanie wsparta poprzez premiowanie jej udziału w projektach konkursowych, co również
zostanie uwzględnione w budżecie LSR. Przeznaczenie na działalność gospodarczą połowy środków w budżecie LSR
będzie miało również docelowo wpływ na możliwości zatrudnienia młodzieży w nowo powstałych lub rozwijających
się przedsiębiorstwach. Wnioski przez nich składane będą preferowane przez Radę podczas weryfikacji pod kątem
lokalnych kryteriów wyboru.
Kolejną grupą, która jest defaworyzowana w kontekście do rynku pracy oraz poprawy ich warunków
społeczno-bytowych są osoby, które ukończyły 50 r. życia. Są to osoby, które według wszelkich prognoz
demograficznych coraz częściej są aktywnymi i pełnowartościowymi uczestnikami rynku pracy. Obecnie wśród
pięćdziesięciolatków aktywna zawodowo jest co druga osoba. Starsi pracownicy stanowią coraz bardziej liczącą się
grupę zawodową na polskim rynku pracy. Od kilku lat takich osób na rynku pracy przybywa. Pomimo statystycznie
słabszego formalnego wykształcenia osoby starsze mają specyficzne kompetencje, których nierzadko trudno szukać
u młodszego pokolenia. Mówiąc o osobach starszych w kontekście rynku pracy, podkreśla się najczęściej ich
doświadczenie, cierpliwość czy lojalność w stosunku do pracodawcy. Chęć dorobienia do niskiej emerytury,
przyzwyczajenie do rytmu, jaki wyznaczała przez całe życie praca zawodowa czy zwyczajna chęć spotkania się
z ludźmi – motywacje wykonywania pracy przez osoby starsze mogą być różne. Pracujący pięćdziesięciolatkowie
to coraz częściej spotykana sytuacja. Wszechobecny kult młodości sprawia jednak, że seniorzy nadal często
wypychani są z rynku pracy, zwalniając miejsce dla młodszych kolegów. Wsparcie tej grupy będzie związane
(podobnie jak w przypadku młodzieży od 18-35 r. życia) z uwzględnieniem jej w kryteriach wyboru operacji pod
kątem tworzenia miejsc pracy, ale także pod kątem dostępu do szeroko rozumianych usług zdrowotnych i socjalnych.
Dbałość o pozostawanie w dobrej kondycji zdrowotnej oraz utrzymywanie więzi ze społeczeństwem poprzez udział
w różnego typu inicjatywach społecznych jest jedną z form wsparcia tej grupy w najbliższym okresie.
LGD zamierza realizować cele i przedsięwzięcia w zakresie rozwoju obszaru, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji
mieszkańców, zmniejszenia stopy bezrobocia na obszarze oraz pogłębiania tożsamości i kultury lokalnej.
Opracowane kryteria wyboru operacji i wskaźniki LSR wynikają z przeprowadzonej diagnozy i są spójne
z celami i przedsięwzięciami. Zgłoszone przez mieszkańców potrzeby dot. okresu programowania 2014-2020 zostały
przeanalizowane, a w przypadku potrzeb dot. modernizacji dróg czy budowy chodników potrzeby te zostały
odrzucone ze względu na nieracjonalność kosztów, które należałoby ponieść do ich realizacji. W kryteriach oceny
będą premiowane operacje skierowane do konkretnych grup społecznych oraz miejscowości poniżej 50 tys.
mieszkańców. Ponadto po dokonaniu analizy uznano, iż ważniejsze są potrzeby dot. infrastruktury okołoturystycznej
czy społecznej oraz związane z dziedzictwem lokalnym. Koszty związane z budową kilku kilometrów infrastruktury
drogowej są porównywalne z kosztami dot. realizacji pozostałych działań, a ich znaczenie dla mieszkańców jest
niewspółmiernie mniejsze niż pozostałych działań. Wobec powyższego uznano, iż działania związane z infrastrukturą
drogową mogą zostać realizowane w ramach innych środków unijnych.
Podrozdział III.1. Charakterystyka obszaru LGD „Perła Jury”.
Powiat zawierciański w granicach, którego leży obszar LGD „Perła Jury” usytuowany jest w północnowschodniej części województwa śląskiego, w pasie jurajskich parków krajobrazowych na Wyżynie KrakowskoCzęstochowskiej. Obszar ten to teren pagórkowaty, cechujący się licznymi walorami krajobrazowymi
i przyrodniczymi. Najbardziej charakterystyczną cechą krajobrazu są białe wapienne skały zwane ostańcami.
Oprócz malowniczych form skalnych, występują tu również licznie jaskinie i schroniska skalne, będące typowymi
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formami krajobrazu krasowego. Różnorodność ukształtowania powierzchni stwarza ogromne możliwości dla
uprawiania różnych form turystyki, w szczególności turystyki aktywnej oraz sportów ekstremalnych.
Mając tak wspaniały teren niezwykle ważną kwestią jest jej promocja w odniesieniu do szerokiego grona odbiorców,
co przekłada się na wszystkie dziedziny życia. W poprzednim okresie programowania 2007-2013 na to działanie
wykorzystano bardzo niewielką ilość środków (94 080,92 zł, co stanowiło zaledwie 0,97% wykorzystanych środków),
co nie wpłynęło znacząco na rozpropagowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenu.
W niedalekiej odległości znajdują się duże aglomeracje miejskie Górnego Śląska oraz Kraków i Częstochowa, a także
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice. Droga nr 790 relacji Dąbrowa Górnicza – Ogrodzieniec- Pilica
stanowi ważną trasę wylotową z obszaru aglomeracji śląskiej w rejon Jury Krakowsko-Częstochowskiej, jako trasa
ruchu rekreacyjno-turystycznego. Przez teren ten przebiega również droga krajowa ze Śląska do Kielc DK 78 (Poręba,
Kroczyce, Irządze, Szczekociny). Obszar ten przecina ważny kolejowy szlak komunikacyjny północ – południe, linia
kolejowa Gdańsk – Warszawa – Częstochowa – Katowice.
Podrozdział III.2 Grupy szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji LSR.
Ze względu na dotychczasowe działania realizowane w ramach I i II Schematu PP Leader+, PROW na lata
2007-2013 oraz w ramach Wsparcia Przygotowawczego celem realizacji PROW 2014-2020 zrealizowane z dużym
powodzeniem, nabyte doświadczenie w realizacji ww. działań oraz nadal bardzo duże potrzeby mieszkańców LGD
„Perła Jury” będzie realizowała LSR ze środków EFSI na całym obszarze LGD. Zgodnie z wynikami ankiet dot.
oczekiwań mieszkańców na lata 2014-2020 oraz przeprowadzoną analizą SWOT pomimo dużych zmian jakie zaszły
w latach 2009-2015 na obszarze LGD nadal zauważane są braki w infrastrukturze rekreacyjno-wypoczynkowej.
Jest to widoczne w szczególności w małych sołectwach, które nie wyróżniają się walorami turystycznymi i nie
wymuszają konieczności zmian zwłaszcza pod kątem turystyki. Małe społeczności, których nie reprezentują
w szczególności organizacje społeczne, nie są w stanie same wpływać na zmiany w swoim otoczeniu. Dlatego tak
istotne jest aby ułatwić im możliwość pozyskiwania środków i kształtowania przestrzeni publicznej zgodnie
z potrzebami lokalnej społeczności a jednocześnie poszerzenie oferty kulturalno-rekreacyjnej.
Problemy wynikające z braku bazy rekreacyjno-kulturalnej mobilizują w wielu miejscowościach społeczność lokalną,
aby aktywizować się i integrować z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury. Takie spotkania odbywają się z reguły
w centrach miejscowości tj. np. świetlice. Na całym terenie istnieje wiele instytucji wspierających dostęp do kultury
i udostępniających infrastrukturę. Są to zarówno ośrodki kultury będące organami urzędów, ale także placówki
edukacyjne, biblioteki, świetlice, obiekty sportowe z których może skorzystać bez ograniczeń każdy mieszkaniec
z danego obszaru. Oprócz wspomnianych podmiotów w działania kulturalne wpisują się już wcześniej wspomniane
organizacje społeczne. Na terenie LGD istnieje wiele ośrodków propagujących ideę szerzenia kultury oraz miejsc.
Korzystanie z dóbr kultury –również infrastrukturalnych, wpływa na jakość życia ludności i świadczy o poziomie
rozwoju społecznego.
Pomimo dużego wykorzystania środków z budżetu LGD „Perła Jury” w ramach PROW 2007-2013 ta dziedzina
w dalszym ciągu jest niedoinwestowana. Mieszkańcy oczekują kontynuacji działań związanych z budową
infrastruktury rekreacyjno-sportowej, działań integrujących i aktywizujących, zagospodarowywania obszaru oraz
zainteresowania młodszego pokolenia inwestowaniem w rozwój osobisty, co z kolei wpłynie na wzrost tożsamości
lokalnej. Miejsca rekreacji i wypoczynku są elementem niezbędnym w celu poprawy jakości życia mieszkańców,
uatrakcyjnienia terenu pod kątem turystów i zwiększenia oferty kulturalno-wypoczynkowej.
Dziedziną życia niezwykle istotną dla mieszkańców jest również kultywowanie tradycji i zwyczajów
lokalnych i w związku z tym widzą dalszą potrzebę kontynuowania tej sfery życia przy pomocy środków unijnych
z LGD. Mimo iż dotychczasowe działania „leaderowskie” bardzo zbliżyły do siebie niektóre społeczności lokalne,
to nadal da się zauważyć w pewnych regionach i wśród niektórych grup społecznych małą aktywność i współpracę
mieszkańców
i organizacji w działaniach na rzecz rozwoju obszaru LGD. Wpływa to niekorzystnie na atmosferę między
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mieszkańcami, co jest widoczne szczególnie w sytuacjach gdy zachodzi konieczność współpracy grup nieformalnych,
poszczególnych mieszkańców z grupami sformalizowanymi. Dlatego tak ważne jest aby zmierzyć się z tym
problemem i przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom wynikającym z trudności w porozumiewaniu i współpracy.
W poprzednim okresie programowania bardzo dużą popularnością cieszyły się działania związane
z pozyskiwaniem środków na stroje, instrumenty czy wyposażenie dla lokalnych społeczności, działających na
korzyść ogółu mieszkańców. Podobnie różnego typu działania miękkie tj. warsztaty, spotkania i wydarzenia były
okazją do integracji i aktywizacji mieszkańców, niejednokrotnie jedynym sposobem kontaktu i wzmocnienia poczucia
patriotyzmu lokalnego. Dlatego też jednym z działań realizowanych w nowym okresie programowania będzie
podtrzymanie tego stylu komunikowania się i współistnienia w społeczeństwie.
Bardzo ważnym zadaniem jest również promocja LGD i działań zrealizowanych za jej pośrednictwem.
Analiza SWOT wykazuje iż nadal słabo jest rozpropagowana informacja o LGD, co jest spójne z wynikami ewaluacji
zewnętrznej LGD „Perła Jury”. Pojedynczy respondenci - badani przez firmę dokonującą ewaluacji uważają, że LGD
nie jest jeszcze wystarczająco wypromowana, a działania i inwestycje w których LGD ma swój udział, kojarzone są
z działaniami gmin i jednostek im podległych, a niektóre grupy społeczne rzadko kiedy wiedzą o istnieniu LGD.
Beneficjenci niezwiązani z sektorem JST często mieli trudności z rozpoznaniem, które działania powstały przy
wsparciu LGD.
Pomimo niejednorodnej atrakcyjności terenu LGD „Perła Jury” pod względem turystycznym zgodnie
z danymi Urzędów Gmin zauważa się wzrost zainteresowania zamieszkaniem (również tzw. zamieszkania
weekendowe związane głównie z odpoczynkiem od miasta) na terenie LGD oraz inwestowaniem (jedną z mocnych
stron obszaru są atrakcyjne tereny inwestycyjne oraz sprzyjające rozwojowi turystyki). Niewątpliwie tereny takie
mogą przyciągnąć pewną grupę społeczną, gotową do inwestowania w miejsca pracy oraz miejsca sprzyjające
rozwojowi turystyki. Wg danych Urzędów Gmin z pozyskanych dokumentów tj. m.in. plany zagospodarowania
23,21 % obszaru jest przeznaczone pod usługi związane z turystyką, rekreacją i sportem. Jest to niewątpliwie mocny
argument aby wspierać grupy społeczne, które chcą korzystać z takiej formy rekreacji bądź też prowadzenia swojej
działalności gospodarczej, co ma również związek z określonymi w LSR grupami defaworyzowanymi.
Diagram nr 2. % udział terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne, rekreacyjne i sportowe w poszczególnych
gminach należących do LGD
Łazy
Ogrodzieniec
Pilica
Poręba
Szczekociny
Włodowice
Kroczyce
Irządze
Żarnowiec

Źródło: dane Urzędów Gmin na październik 2015r.

Pozostały obszar

Pomimo niewątpliwych pozytywnych stron rozwijającej się agroturystyki, mieszkańcy obawiają się (analiza
SWOT- zagrożenia) iż bardzo duży napływ turystów wpłynie na obniżenie się atrakcyjności terenów na skutek
dewastacji infrastruktury. Niemniej turystyka na terenie rozwija się i nie wydaje się zasadne zatrzymanie tego
kierunku, gdyż w wielu przypadkach jest ono nierozerwalnie związane z bytem mieszkańców. Przypływ turystów
powoduje zwiększenie się dochodów, co w efekcie wymusza inwestowanie w infrastrukturę i dbałość o dobro ogółu.
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Na terenie LGD w ramach turystyki bardzo aktywnie rozwija się turystyka weekendowa oraz agroturystyka,
co niewątpliwie związane jest z ukształtowaniem terenu (Jura), atrakcyjną geolokalizacją (bliskość do Krakowa,
Częstochowy, Śląska) oraz walorami przyrodniczo – historycznymi ( cenne miejsca i zabytki). Ale jest to również
efekt zmieniającego się charakteru wsi- nie jest to już wieś zaściankowa lecz wieś nowoczesna, jednakże zachowująca
tradycje i kultywująca zwyczaje. Dzięki możliwości pozyskiwania środków w ramach PROW 2007-2013 oraz 20142020 zmienia się oblicze polskiej- śląskiej wsi, która zyskuje nowy - lepszy wymiar, przy zachowaniu swojego uroku
i wyważeniu poziomu ingerencji człowieka w dobro jakim jest natura. Te wszystkie mocne strony sprawiają, że liczba
turystów przyjeżdżających na teren LGD ciągle wzrasta, co świadczy o stałym zainteresowaniu wypoczynkiem
na terenach LGD.
W ślad za turystami powstają nowe miejsca noclegowe, dostosowane do ich potrzeb, zwiększa się liczba
atrakcji turystycznych jak i jakość świadczonych usług. Wg GUS w latach 2010-2014 liczba turystycznych obiektów
noclegowych wzrosła o ponad 50%.
Tabela nr 5. Liczba turystycznych obiektów noclegowych na terenie LGD w poszczególnych latach.
Rok

2010

Turystyczne obiekty
465
noclegowe

2011

2012

2013

2014

465

339

349

718

Źródło: www.stat.gov.pl
Podrozdział III. 3 Rynek pracy.
Dużym problemem wynikającym z analizy SWOT jest utrzymujące się na wysokim poziomie bezrobocie oraz
nadal niewielka liczba drobnej przedsiębiorczości. Niezwykle ważnym zatem celem działań LGD będzie w dalszym
ciągu wspieranie mikro i małych przedsiębiorstw.
Efektem niewiele zmieniającego się wskaźnika przedsiębiorczości, który obrazuje poniższy wykres,
jak i nieadekwatnych do wymagań ewentualnych pracowników warunków pracy i płacy jest utrzymujący się wysoki
(choć wykazujący tendencję malejącą) wskaźnik stopy bezrobocia w stosunku do bezrobocia w woj. śląskim
czy Polsce.
Wykres nr 1. Wskaźnik przedsiębiorczości na terenie LGD, powiatu zawierciańskiego, województwa śląskiego oraz
Polski w latach 2010-2014.
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Źródło: www.stat.gov.pl
Z przedstawionych danych wynika, iż wskaźnik przedsiębiorczości w rozpatrywanym okresie w skali kraju jak
i poszczególnych analizowanych jednostek terytorialnych ma tendencję rosnącą, przy czym w 2011 roku nastąpiło
nieznaczne obniżenie się wskaźnika.
Tabela nr 6. Stopień bezrobocia na terenie LGD w latach 2010-2014.
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Dane w latach/ badany obszar

12.2010 r

12.2014 r

Obszar LGD

16,8 %

14,8 %

Śląsk

10 %

9,6 %

Polska

12,4 %

11,5 %

Źródło: dane PUP w Zawierciu oraz GUS
Około połowę osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z terenu LGD stanowią kobiety. W 6 z 9 gmin powiatu
zawierciańskiego liczba bezrobotnych spada, jednak nie jest to znaczący spadek i nie ma większego wpływu na
kondycję finansową gospodarstw domowych. Wśród osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
w Zawierciu w latach 2010-2014 przeważały kobiety, natomiast w grupie osób pow. 50r. życia liczba mężczyzn
w okresie 2010-2014 sukcesywnie maleje, natomiast w przypadku kobiet rośnie. Ponadto grupa osób w wieku 50+ jest
oprócz grup 18-34, grupą najbardziej narażoną na pozostawanie bez pracy.
Tabela nr 7. Liczba bezrobotnych w powiecie zawierciańskim w kontekście wieku.
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W związku z przewagą kobiet zamieszkujących teren powiatu zawierciańskiego odbija się to na strukturze bezrobocia,
gdyż kobiety stanowią większą grupę długotrwale bezrobotnych. Ponadto analizując dane można zauważyć, iż we
wszystkich grupach wiekowych kobiety stanowią większą liczbę bezrobotnych niż mężczyźni. Natomiast sytuacja ta
ulega nieznacznej poprawie, co jest związane ze zmniejszaniem się bezrobocia w powiecie, a to z kolei jest efektem
obniżenia się stopy bezrobocia w Polsce.
Wykres nr 2. Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Zawierciu w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na terenie LGD.
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Źródło: www.stat.gov.pl
Gminami, w których występuje największy problem związany z wyludnianiem się społeczności w latach
2010-2014 są gminy Irządze, Pilica, Szczekociny i Żarnowiec. Pomimo jednak zgłaszanych na spotkaniach
konsultacyjnych informacji o wyludnianiu się obszaru LGD nie ma to odzwierciedlenia w statystykach GUS.
Wg danych na lata 2010-2014 liczba nowych osób, które zameldowały się na terenie LGD ”Perła Jury” wyniosła
3 909 osób, natomiast liczba osób wymeldowanych – 3 662 osoby. Analizując dane z tabeli nr 8 można zauważyć,
że w latach 2010-2013 występowała tendencja rosnąca w liczbie meldunków nad wymeldowaniami, natomiast rok
2014 przyniósł spadek zameldowań na niekorzyść migracji zewnętrznej. Istotnym problemem są również migracje
zarobkowe, co wynika z obserwacji sytuacji zawodowej mieszkańców i analizy SWOT obszaru.
Tabela nr 8. Migracje na pobyt stały wg miejsca zamieszkania.

2010 2011
105 123
Poręba
21
19
Irządze
50
71
Kroczyce
280 261
Łazy
Ogrodzieniec 117 124
71
73
Pilica
64
72
Szczekociny
79
65
Włodowice
37
36
Żarnowiec
824 844
Ogółem
Źródło: www.stat.gov.pl

2012
95
19
92
178
107
72
72
83
28
746

2013
89
17
73
225
78
69
79
75
40
745

Wymeldowania ogółem

2014
104
19
65
228
90
75
58
83
28
750

516
95
351
1172
516
360
345
385
169
3909

2010
76
19
61
181
97
94
100
48
35
711

2011
86
25
75
174
92
79
121
60
43
755

2012
101
13
43
152
95
100
73
62
46
685

2013
64
30
54
174
97
87
112
67
51
736

2014
113
45
61
190
75
102
107
46
36
775

Ogółem

Zameldowania ogółem
Ogółem

Nazwa gminy

440
132
294
871
456
462
513
283
211
3662
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Na terenie LGD gęstość zaludnienia sukcesywnie się zmniejsza. Wg danych GUS za lata 2010 i 2014 wskaźnik ten
z 87,22% w 2010r obniżył się na 86,22 w 2014r. Nie jest to duży spadek, ale świadczy o zmniejszającej się liczbie
mieszkańców na terenach wiejskich.
Kolejnym problemem, który dosięga nie tylko obszaru LGD, ale całej Polski, jest starzejące się społeczeństwo.
Wg danych GUS oraz analizy SWOT obszaru liczba urodzeń żywych od 2010 r do 2014 stale się zmniejsza, przy
jednoczesnej znacznej przewadze zgonów nad urodzeniami. Ponadto przyrost naturalny jest ujemny i do roku 2013
ciągle się pogłębiał. W 2014 roku odnotowano nieznaczny spadek ujemnego przyrostu, który mimo wszystko nadal
jest bardzo niski, co oznacza iż obszar LGD się wyludnia. Wskaźnik przyrostu naturalnego na terenie powiatu
zawierciańskiego wyniósł w 2013r -4,8%, w 2014r -4,6%, w stosunku do wskaźnika na Śląsku ( w 2013r -1,4%,
w 2014r -1,1%) czy w Polsce (2013r -0,5%, 2014r 0,0%). Dane to obrazuje poniższa tabela.
Tabela nr 9. Starzejące się społeczeństwo na obszarze LGD.
Rok/
obszar LGD
Urodzenia żywe
Zgony ogółem
Przyrost naturalny
Dzieci i młodzież
(0-24 lata)
Wiek produkcyjny (25-64 lata)
Wiek poprodukcyjny (65 lat i więcej)
Źródło: www.stat.gov.pl

2010

2011

2012

2013

2014

644
908
-264

646
862
- 216

646
951
- 305

600
946
-346

592
899
-307

18 694

-

-

-

17 363

40 943
11 366

-

-

-

49 726
12 224

Ze względu na zagrożenie wynikające z analizy SWOT w szczególności dot. 4 wymienionych wcześniej gmin
i obawy o sytuację w kolejnych latach (tabela nr 10), jakimi jest wyludnianie się społeczności wiejskiej– (na skutek
utrzymującego się wysokiego wskaźnika bezrobocia grupą, którą należy wesprzeć w szczególności są podmioty
tworzące miejsca pracy. Można domniemywać iż dofinansowanie tych podmiotów -tworzących więcej niż jedno
(w ramach samozatrudnienia) miejsce pracy jest szansą na zatrzymanie wyludniania się obszaru.
Tabela nr 10. Wyludnianie się społeczności obszaru LGD – prognoza.
Rok

2014

2025

2050

Liczba mieszkańców powiatu zawierciańskiego

121 012

114 271

93 305

Źródło: www.stat.gov.pl
Podrozdział III. 4. Gospodarka/ przedsiębiorczość na terenie LGD
Tereny które obejmuje swoim zasięgiem LGD, jest to głównie obszar rolniczo-turystyczny, ze słabo rozwiniętą
przedsiębiorczością, zwłaszcza dot. średnich i dużych firm.
Analizując dane z GUS za lata 2010-2014 pod kątem liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru
REGON z terenu LGD „Perła Jury” należy zauważyć iż liczba ta nieznacznie rośnie (2010r-5846 podmioty,
2011r- 5684 podmioty, 2012r-5820 podmiotów, 2013r-5889 podmiotów, 2014r-5901 podmiotów).
Wykres nr 3. Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON
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W szczególności jest to widoczne na przykładzie małych rodzinnych- często jednoosobowych firm, w których
właścicielem i pracownikiem jest ta sama osoba. Środki z PROW na lata 2014-2020 dają szansę na wzrost
gospodarczy regionu i zwiększenie liczby nowo powstających jak i już istniejących firm poprzez dofinansowanie ich
działalności. Połowa środków będących w dyspozycji LGD przeznaczona na działania związane z powstawaniem
nowych i rozwojem już istniejących podmiotów tworzących miejsca pracy, zdecydowanie wzmocni pozycję
gospodarczą regionu i wpłynie na obniżenie poziomu bezrobocia.
Ze względu na fakt iż teren LGD to głównie obszar rolniczo-turystyczny, a znaczna część obszaru leży
na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej toteż bardzo dużą rolę odgrywa tutaj działalność
okołoturystyczna oraz związana z lokalnymi produktami (gmina Włodowice, Ogrodzieniec, Kroczyce, Pilica,
Szczekociny, Łazy, Poręba) a także rolnicza (gmina Irządze, Żarnowiec). Rolniczy charakter obszaru powinien być
jednym z obszarów wspierających rozwój turystyki w regionie.
Diagram nr 3. Liczba użytków rolnych na obszarze LGD "Perła Jury".
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Źródło: www.zawiercie.powiat.pl
Natomiast główne branże gospodarki działające na terenie to handel, usługi, budownictwo, przetwórstwo
przemysłowe, transport. Na terenie LGD występuje mała ilość dużych przedsiębiorstw, co również ma wpływ
na wskaźnik bezrobocia.
W ramach branż gospodarki mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru należy wyróżnić dwie branże:
- działalność usługową, a w szczególności około turystyczną, ze względu na położenie i warunki
przyrodnicze, które umożliwiają prowadzenie tego typu działalności i stwarzają szanse na jej rozwój co jest
niewątpliwie związane także ze zwiększonym ruchem turystycznym na terenie Jury;
- działalność rolną i przetwórstwo rolno-spożywcze oraz owocowo-warzywne, ze względu na fakt iż teren
LGD to głównie teren rolniczy (powiat ziemski), gdzie ok. 61% obszaru stanowią użytki rolne.
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W Polsce za przedsiębiorstwa społeczne uznaje się te podmioty, które nie dążą do maksymalizacji zysku, a ich
działalność ekonomiczna prowadzona jest w celach społecznych, do których należą aktywizacja zawodowa osób
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, wychodzących z bezdomności i innych osób zagrożonych
wykluczeniem.. Warunkiem koniecznym do tego, by organizację uznać za przedsiębiorstwo społeczne jest misja
dążenia do zmian społecznych, jak choćby wspomniana aktywizacja zawodowa osób doświadczających szczególnych
trudności na otwartym rynku pracy. Może to być także działalność na rzecz ochrony środowiska, edukacyjna,
terapeutyczna.
Zgodnie z tymi informacjami na terenie LGD istnieje tylko 6 tego typu przedsiębiorstw społecznych:
-W Gminie Łazy istnieje Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – Warsztaty Terapii Zajęciowej integrujące
społeczność ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie
prowadzi także Centrum Integracji Społecznej będące formą aktywizacji zawodowej.
- W gminie Włodowice- Fundacja ROZRUSZNIK, której celem jest zaszczepienie w młodych ludziach postaw
prospołecznych, zwiększenie świadomości konsumenckiej na temat polskich produktów oraz zwiększenie
świadomości historycznej.
- W gminie Ogrodzieniec – Spółdzielnia socjalna IMPULS. Celem jej działalności jest przeciwdziałanie bezrobociu,
rozwój gospodarczy oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
- W gminie Poręba istnieją trzy przedsiębiorstwa społeczne:
1. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „NESTOR”, którego celem działalności jest przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
2-3.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Prymusek” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana
Pawła II w Porębie "Dwójka z Górki", których celem jest m.in. podejmowanie działań na rzecz edukacji, oświaty
i wychowania środowiska szkolnego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
LGD stoi na stanowisku, że konieczna jest intensyfikacja działań zmierzających w kierunku powstawania
przedsiębiorstw społecznych, co wpływa na zmiany społeczne i aktywizację zawodową społeczeństwa oraz ukazuje
pozytywne wzorce koniecznych przemian.
Realizując działania mające na celu powstawanie nowych miejsc pracy LGD przyczyni się do zmniejszenia wskaźnika
bezrobocia oraz zmniejszenia wyludniania się obszarów wiejskich, co z kolei wpłynie na zwiększenie się dochodów
mieszkańców oraz pociągnie za sobą działania zmierzające do ich aktywności.
W ten sposób również grupa osób długotrwale bezrobotnych określona przez mieszkańców jako najbardziej
wymagająca wsparcia (co znajduje odzwierciedlenie także w analizach PUP Zawiercie, gdzie w 2014r wśród
bezrobotnych największą grupę stanowiły osoby długotrwale bezrobotne) będzie mogła zostać wsparta poprzez
zwiększenie ich szans na zatrudnienie u pracodawców, którzy będą pozyskiwali środki z LGD.
Liczba ludności w wieku produkcyjnym stale się zmniejsza i w 2014r stanowiła 62,27% ogółu społeczności
mieszkańców terenu LGD.
Ponadto problemy na rynku pracy prowadzą do obniżenia standardu życia ludności, co przekłada się na problem
migracji oraz dzietności i zakładania rodziny.
Podrozdział III. 5. Sektor społeczny.
Na terenie LGD „Perła Jury” istnieje ok. 350 organizacji pozarządowych (zwykłych i rejestrowanych w KRS).
Są również organizacje nieformalne, przy czym są to głównie Koła Gospodyń Wiejskich.
Działalność KGW polega w szczególności na rozwijaniu różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet,
zwiększaniu uczestnictwa wsi w kulturze, kultywowaniu tradycji, folkloru i sztuki ludowej. Członkinie KGW
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organizują a także uczestniczą w imprezach aktywizujących lokalną społeczność, podtrzymują i rozsławiają lokalne
tradycje, sztukę ludową oraz piękno naszego terenu. Ogółem na terenie LGD istnieje ok. 70 Kół Gospodyń Wiejskich
i liczba ta sukcesywnie wzrasta, gdyż działania jakimi zajmują się panie znajduje zainteresowanie wśród coraz
szerszego grona odbiorców i naśladowców.
Ochotnicze Straże Pożarne- jako drugie pod kątem liczby organizacji biorących udział w tworzeniu lokalnego
sektora społecznego, za cel działania stawiają sobie zadania związane z ochroną przeciwpożarową i krzewieniem
kultury fizycznej. Ponadto wraz z innymi organizacjami (niejednokrotnie są to KGW) aktywnie współpracują
i uczestniczą w realizacji projektów oraz aktywizowaniu i integrowaniu społeczności lokalnej. Na terenie LGD
znajduje się 101 jednostek OSP.
Oprócz ww. podmiotów działających w sektorze społecznym można wyróżnić branżowe organizacje, których
celem działania jest edukacja społeczeństwa, działania prospołeczne, działania propagujące pomysłowe i aktywne
formy spędzania wolnego czasu (np. organizacje sportowe), działania promujące walory przyrodniczo-krajobrazowe
i turystyczne terenu LGD. Ogółem na terenie LGD działają 122 takie organizacje.
Liczną grupę stanowią także organizacje sportowe (43) oraz uczniowskie kluby sportowe (13).
Wszystkie organizacje społeczne mają również za zadanie wspieranie inicjatyw lokalnych oraz wszechstronnego
rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
W woj. śląskim zauważa się tendencję malejącą jeśli chodzi o powstawanie organizacji pozarządowych w gminach
miejskich czy miejsko -wiejskich, natomiast na wsiach obserwuje się wzrost aktywności społecznej (w 2012 r.
w stosunku do roku 2008 o 5,8%).
Organizacje pozarządowe są niezwykle ważnym elementem kultury, ale przede wszystkim są przejawem
społeczeństwa obywatelskiego i jedną z form aktywności społeczeństwa.
Dotychczasowe doświadczenia w integracji i aktywizacji lokalnej społeczności organizującej się w ramy prawne,
nabyte poprzez realizację działań w latach 2006-2013 mają możliwość wykorzystania tej wartości dodanej
w przyszłości i zniwelowanie zagrożenia jakim jest zamknięcie się jednostki na potrzeby i problemy ogółu
społeczeństwa, na skutek nowoczesnego trybu życia. Dlatego tak ważnym celem LGD jest dalsza aktywizacja
i integracja mieszkańców z udziałem organizacji wspierających dbałość o dobro lokalne, jakim jest tradycja.
Dobrze zorganizowane społeczeństwo może sprzyjać aktywizowaniu nie tylko jednostek ludzkich czy zmniejszania
marginalizacji grup społecznych, ale i ich lokalnego otoczenia oraz sprzyja budowaniu samowystarczalności
społeczności lokalnych poprzez uruchomienie i wykorzystanie jej zasobów.
Opisany w rozdziale I niewielki % działań realizowanych przez organizacje pozarządowe spowodowany był obawą
przed biurokracją, skomplikowanymi przepisami prawnymi i procedurami pozyskiwania środków oraz koniecznością
posiadania własnych środków finansowych na realizację operacji, co w przypadku małych organizacji było
przeszkodą nie do pokonania ( m.in. takie problemy wskazane zostały przez beneficjentów podczas ewaluacji własnej
LGD).
Podrozdział III.6. Problemy społeczne obszaru.
Instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości są ośrodki pomocy społecznej. To poprzez ich działania rodziny w których istnieje jeden
z ww. problemów społecznych mają możliwość poprawy swoich warunków bytowych.
Analiza danych otrzymanych z Ośrodków Pomocy Społecznej działających na terenie LGD „Perła Jury”
wskazuje, iż największym problemem będącym przyczyną wykluczenia społecznego w 2013 r i 2014 r jest
bezrobocie. W analizowanych latach 3 183 osoby (ok. 2% mieszkańców LGD) korzystały z pomocy OPS ze względu
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na ten problem, przy czym we wszystkich gminach odnotowano spadek w 2014 r beneficjentów korzystających
z pomocy w tym zakresie, za wyjątkiem Gminy Irządze. Brak zatrudnienia, które jest nie tylko indywidualnym
problemem człowieka nim dotkniętego, ale niewątpliwie wpływa na życie i funkcjonowanie całej rodziny,
jest źródłem problemów i patologii. Problem ten również był wskazany w trakcie I etapu konsultacji przez
mieszkańców podczas określania grup defaworyzowanych.
Wykres nr 4. Liczba osób korzystających z pomocy OPS na skutek bezrobocia w latach 2013-2014 w podziale na
gminy.
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Źródło: Dane z OPS z terenu LGD dot. bezrobocia.
Zauważalnym problemem na terenie LGD jest również tzw. bezrobocie ukryte. Młodzież kończąca edukację nie ma
możliwości zarejestrowania się w PUP w Zawierciu, gdyż opłacają składki KRUS jako rolnicy prowadzący
gospodarstwo rolne. Problem ten dotyczy całego terenu LGD, a najbardziej widoczny jest na typowo rolniczych
obszarach. Żadna instytucja nie prowadzi statystyk dot. bezrobocia ukrytego pomimo iż jest ono częścią bezrobocia
i niejednokrotnie prowadzi do problemów społecznych typu ubóstwo.
Drugim z kolei problemem społecznym na terenie LGD „Perła Jury” pod względem ilości beneficjentów
korzystających z pomocy OPS jest ubóstwo. Do przyczyn ubóstwa można zaliczyć niezaradność życiową oraz brak
lub zbyt małą ilość środków finansowych niezbędnych do prowadzenia godnego życia.
Z tego powodu z pomocy OPS skorzystało w latach 2013-2014 – 2408 osób ( ok. 1,7% ogółu mieszkańców LGD).
W każdej z gmin sytuacja ta w 2014 r ulegała poprawie, za wyjątkiem gminy Irządze i Kroczyce, gdzie odnotowano
zwiększenie się liczby osób korzystających z pomocy na skutek ubóstwa.
Wykres nr 5. Liczba osób korzystających z pomocy OPS na skutek ubóstwa w latach 2013-2014 w podziale na
gminy.
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Źródło: Dane z OPS z terenu LGD dot. ubóstwa
W wielu przypadkach ubóstwo stało się sposobem na życie, bez konieczności podejmowania działań zaradczych
zmierzających do likwidacji tego problemu. Pewna grupa społeczna traktuje pobieranie środków finansowych
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z ośrodków pomocy społecznej jako sposób na życie, przekazując jednocześnie negatywne wzorce młodszemu
pokoleniu.
Następnym w kolejności problemem wskazywanym przez OPS jest niepełnosprawność. W omawianych
latach z pomocy w tym zakresie skorzystało 1508 mieszkańców (ok. 1,07% ogółu mieszkańców LGD). Problem ten
był również wskazywany przez mieszkańców podczas I etapu konsultacji dot. tworzenia LSR.
Wykres nr 6. Liczba osób korzystających z pomocy OPS na skutek niepełnosprawności w latach 2013-2014
w podziale na gminy.
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Źródło: Dane z OPS z terenu LGD dot. niepełnosprawności.
Również długotrwała lub ciężka choroba była częstą przyczyną otrzymywania pomocy w OPS
(1494 mieszkańców).
W dalszej kolejności jako przyczyny przyznawania pomocy przez OPS znajdowały się: bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa,
alkoholizm, bezdomność, trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego i inne.
Wszystkie te problemy mają wpływ na szeroko rozumiane wykluczenie społeczne mieszkańców.
Wykluczenie społeczne będące procesem spowodowanym brakiem jakiegoś dobra może prowadzić do zerwania więzi
z rodziną i otoczeniem, powodować utratę poczucia tożsamości i celu w życiu a w konsekwencji do działań społecznie
nieakceptowanych. Taki sposób życia sprawia iż jest on często przekazywany na młodsze pokolenie, co determinuje
dalszy rozwój tegoż społeczeństwa.
Wykres nr 7. Liczba osób korzystających z pomocy OPS na skutek wykluczenia społecznego w latach 2013-2014
w podziale na gminy.
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Źródło: Dane z OPS z terenu LGD dot.
Tabela nr 11. Liczba osób korzystających z pomocy OPS na terenie LGD.
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Nazwa gminy/
rok

Łazy

Ogrodzieniec

Pilica

Poręba

Szczekociny

Kroczyce

Włodowice

Irządze

Żarnowiec

Ogółem

2013 r

722

283

171

347

1071

255

342

158

112

3461

2014

612

250

156

299

988

240

307

171

100

3123

533

327

646

2059

495

649

329

212

6584

Ogółem 1334

Źródło: Dane z OPS w latach 2013-2014.
Na podstawie danych przedstawionych powyżej można zauważyć, iż liczba osób korzystających z OPS maleje
(w 2013 r liczba ta stanowiła 4,91 % ogółu mieszkańców LGD, natomiast w 2014 r – było to 4,46%).
Podrozdział III.7. Spójność kulturowa obszaru.
Obszar LGD jest spójny nie tylko przestrzennie, ale także pod względem historycznym, kulturowym
i gospodarczym o czym świadczy wspólna historia rozwoju miast i osad jako systemu obronnego (zamki jurajskie)
oraz wspólne możliwości rozwoju (turystyka, ekologiczna żywność) i wspólne problemy (niski wskaźnik
przedsiębiorczości, duże bezrobocie, postawy roszczeniowe mieszkańców). Jednocześnie kultywowanie tradycji
i aktywność społeczna mieszkańców łączy społeczność LGD. Realizacja wspólnych działań i projektów od początku
wdrażania w Polsce programu LEADER+ dodatkowo wzmocniła i potwierdziła spójność kulturową i historyczną
mieszkańców obszaru LGD „Perła Jury”.
Wewnętrzna spójność obszaru LGD „Perła Jury” jest oparta o spójność kulturową. Tym co łączy 9 gmin
powiatu zawierciańskiego są dobra kultury niematerialnej, pielęgnowane na przestrzeni wielu lat, na które składają się
m.in. legendy, baśnie, opowieści, tradycje i zwyczaje (kultywowane po dzień dzisiejszy), jak również wspólna dla
całego obszaru kultura materialna – szczególnie architektura i rzemiosło.
Teren LGD jest bardzo bogaty w lokalne produkty, ale nie są one ogólnodostępne. Na listę potraw
tradycyjnych w MRiRW wpisane są: kiełbasa porębska, szynka wieprzowa parzona porębska, porębskie prażonki,
szczekocińska kiełbasa siekana na słomie pieczona, kaszanka pieczona szczekocińska, kluski z tarcinami, kluchy
połom bite. Oprócz zarejestrowanych produktów lokalnych mieszkańcy wytwarzają lokalne produkty, które nie tylko
wybornie smakują ale i cieszą oko niejednego turysty. Jest to efekt przekazywania wiedzy i doświadczenia młodszym
pokoleniom. Niewystarczające wsparcie podmiotów lokalnych promujących i wytwarzających lokalne produkty była
jedną ze słabych stron obszaru określoną podczas dokonywania analizy SWOT obszaru LGD „Perła Jury”.
Lokalne produkty kulinarne to tradycyjne produkty wytwarzane od lat na tym terenie. Należą do nich m.in. polewka
z ziemniakami, kluski prażuchy, chleb wiejski na naturalnym zakwasie, nalewka z porzeczki, bigos Irządzki,
Bodziejowicki smalec, Wiejskie ogórki kiszone, ser kozi, miód z pasieki, „Kluchy połom bite”, „Prażuchy”, produkty
z mleka, sernik śmietankowy, pasztet domowy, zalewajka, chrust i inne.
Oprócz produktów kulinarnych wytwarzane są również ”małe rękodzieła” tj. np. koszyki z korzeni sosnowych, pająki
ludowe ze słomy, wieńce dożynkowe, kwiaty z bibuły i krepiny, ceramika regionalna, przedmioty unikatowe
z drewna, obrzędy ludowe, pająki ze słomy, kapelusze, ozdoby z papieru, rzeźby w skorupce jajek, serwety
wykonywane na szydełku, a także takie inne formy plastyczne uwydatniające piękno regionu tj. malarstwo czy
hafciarstwo.
Obszar LGD to także region bogaty w liczne zabytki, będące wynikiem działalności człowieka (zamki
warowne, zabytkowe kościoły, pałace, dworki wraz z zespołami parkowymi, zabytki techniki.
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Spójność kulturowa to jednak także mentalność mieszkańców i ich chęć do przekazywania wiedzy
i doświadczenia młodszemu pokoleniu. Kultywowanie tradycji przez społeczności lokalne tj. Koła Gospodyń
Wiejskich czy organizacje muzyczno-taneczne to wartość dodana obszaru, dzięki której obszar żyje i jest promowany
wśród szerokiego grona odbiorców, również poza granicami kraju.
ROZDZIAŁ IV. ANALIZA SWOT
Analiza potencjału obszaru LGD „Perła Jury” przeprowadzona została metodą warsztatową i objęła
przedstawicieli wszystkich gmin wchodzących w skład LGD i przedstawicieli wszystkich 3 sektorów,
z uwzględnieniem mieszkańców. Zgodnie z metodologicznymi założeniami analizy SWOT proces planowania
strategicznego oparto na wiedzy lokalnej społeczności. Metodą dyskusji i analizy na spotkaniach z mieszkańcami oraz
poprzez konsultacje internetowe, punkty konsultacyjne oraz konsultacje pisemne w okresie od września do grudnia
2015r wypracowano zestawienie słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń LGD. Analiza ta była również
konsultowana przez członków zespołu ds. tworzenia nowej LSR, w efekcie czego powstała taka analiza SWOT,
która była podstawą do stworzenia adekwatnych do potrzeb celów i przedsięwzięć.
Problemy społeczne tj. ubóstwo czy wykluczenie społeczne będą osłabiane przez przeciwdziałanie
wykluczeniu dzieci, młodzieży czy osób dorosłych poprzez inwestowanie w infrastrukturę sportowo-rekreacyjnowypoczynkową oraz ofertę kulturalnych i rekreacyjnych przedsięwzięć mogących zapewnić im możliwość spędzania
wolnego czasu. Wzmacniana będzie integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców w szczególności osób starszych
bądź tych, którzy mają utrudniony dostęp do dóbr ogólnodostępnej kultury lokalnej poprzez inicjowanie
organizowania spotkań, warsztatów, wydarzeń.
Dbałość o dziedzictwo lokalne jest jednym z priorytetów LGD „Perła Jury” w nowym okresie
programowania. Mieszkańcy kultywujący tradycję wspierają się, integrują i aktywizują jednocześnie wpływając na
ograniczanie problemu wykluczenia społecznego z racji braku dostępu do różnych form edukacji, rekreacji
czy wypoczynku.
Przestrzeń publiczna dostosowująca się do oczekiwań mieszkańców jest niewątpliwie jedną z mocnych stron,
która dodatkowo wzmacniana pozwoli na wyciągnięcie jednostki wykluczonej społecznie i jej zaktywizowanie.
Przeznaczenie połowy środków finansowych z budżetu LSR na walkę z bezrobociem i tworzeniem nowych
miejsc pracy wpłynie na zmniejszenie stopnia ubóstwa na terenie LGD oraz poprawi warunki bytowe nowo
zatrudnionych bądź otwierających nowe firmy a co za tym idzie, wzmocni gospodarczo region.
Lokalizacja geograficzna terenu w kontekście atrakcyjności turystycznej i zainteresowania wypoczynkiem na
terenie LGD „Perła Jury” może mieć wpływ na rozwój turystyki i produktów lokalnych, a co za tym idzie
prowokować sytuacje mające na celu wyjście jednostki wykluczonej społecznie „na zewnątrz” poprzez udział
w tworzeniu produktów lokalnych czy uczestniczenie w kultywowaniu obrzędów lokalnych.
Taka forma „terapii” może zapobiegać wykluczeniu, a integracja społeczeństwa może mieć wpływ na problemy
związane z bezradnością czy chorobą, bądź też w wielu przypadkach zapobiegać chorobom wieku starego poprzez
udział mieszkańców w aktywnych formach spędzania wolnego czasu.
Integracja mieszkańców sprawia że wszyscy się znają i znają swoje problemy, a co za tym idzie wspierają się w ich
rozwiązywaniu. Jest to widoczne w szczególności w małych miejscowościach, zwłaszcza takich gdzie średnia wieku
przekracza 50 lat.
Tabela nr 12. Analiza SWOT obszaru LGD „Perła Jury”.
Mocne strony
(czynniki wewnętrzne)

Odniesienie
do diagnozy

Walory krajobrazowo-przyrodnicze na Podrozdział
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Park III.1

Słabe strony
(czynniki wewnętrzne)

Odniesienie
do diagnozy

Bezrobocie w powiecie utrzymujące Podrozdział
się na stosunkowo wysokim
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Krajobrazowy „Orlich Gniazd”

diagnozy

poziomie

III.3 diagnozy

„Atrakcyjne
tereny
rekreacyjno- Podrozdział
wypoczynkowe,
baza noclegowa i III.2
diagnozy
atrakcje turystyczne.”

Niezadowalająca ilość podmiotów- Podrozdział
w tym przedsiębiorstw, które oferują III.4 diagnozy
nowe miejsca pracy

Infrastruktura zabytkowa i dbałość o Podrozdział
dziedzictwo lokalne regionu
III.2
diagnozy

Niedoinwestowana
baza
i Podrozdział
infrastruktura rekreacyjno-kulturalna III.2 diagnozy

Doświadczenie w integracji i aktywizacji Podrozdział
regionalnej społeczności
III.2
diagnozy

Niewystarczające
środki
na Podrozdział
kontynuację promocji walorów i III.2 diagnozy
obszaru LGD „Perła Jury”

Bliskość aglomeracji
Krakowa i Częstochowy

oraz Podrozdział
III.1
diagnozy

Niewystarczająca
oferta Podrozdział
kulturalnych
i
rekreacyjnych III.2 diagnozy
przedsięwzięć mogących zapewnić
możliwość spędzania wolnego czasu
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Przestrzeń publiczna dostosowująca się Podrozdział
do oczekiwań mieszkańców i turystów
III.2
diagnozy

Mała aktywność i współpraca Podrozdział
mieszkańców i organizacji w III.2 diagnozy
działaniach na rzecz rozwoju
obszaru LGD

śląskiej

Atrakcyjne tereny sprzyjające rozwojowi Podrozdział
Słabo rozpropagowana informacja o
turystyki
III.
2 LGD
diagnozy
Niewystarczające
wsparcie
podmiotów
promujących
i
wytwarzających lokalne produkty
Szanse

Odniesienie
do diagnozy

(czynniki zewnętrzne)

Zagrożenia
(czynniki zewnętrzne)

Podrozdział
III.2 diagnozy
Podrozdział
III.7 diagnozy

Odniesienie
do diagnozy

na Podrozdział
III.2
diagnozy

Zbytni
fiskalizm,
biurokracja, Podrozdział
skomplikowane przepisy prawne i III.5 diagnozy
procedury pozyskiwania środków

Możliwości wsparcia rozwoju obszarów Podrozdział
wiejskich ze środków Unii Europejskiej, III.4
w tym dot. infrastruktury oraz diagnozy
kultywowania tradycji

Wyludnienie obszaru na skutek Podrozdział
wysokiego wskaźnika bezrobocia w III.3 diagnozy
powiecie i obniżenia poziomu życia
mieszkańców

Rozwój turystyki i agroturystyki w Podrozdział
regionie
III.2
diagnozy

Zamknięcie się jednostki na Podrozdział
problemy ogółu mieszkańców na III.5 diagnozy
skutek prowadzenia „szybkiego
trybu życia” oraz korzystania ze
zdobyczy techniki

Powstawanie i rozwój przedsiębiorczości

Obniżenie się atrakcyjności terenów Podrozdział
w związku z degradacją środowiska III. 2 diagnozy
i dewastacją infrastruktury-również

Zainteresowanie
wypoczynkiem
terenach wiejskich

Podrozdział
III.4
diagnozy
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Wzrastająca popularność na produkty Podrozdział
lokalne związane z regionem, kulturą, III.2
tradycją
diagnozy

na
skutek
turystycznego

dużego

Wzrastająca integracja i współpraca Podrozdział
środowiska społeczności lokalnych
III.5
diagnozy

Starzejące się społeczeństwo

ruchu

Podrozdział
III.3 diagnozy

Rosnące
zainteresowanie Podrozdział
zamieszkiwaniem i inwestowaniem w III.2
regionie
diagnozy

Podrozdział IV.1.Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy SWOT.
Konfrontacja potrzeb, uwarunkowań oraz doświadczeń zdobytych w latach poprzednich umożliwiły
mieszkańcom dokonanie analizy posiadanych atutów i zestawienie ich z możliwościami ich wykorzystania,
jak również niedoskonałości obszaru i społeczeństwa - w kontekście niebezpieczeństwa ich uwydatnienia
w przyszłości. Uwzględniając posiadane walory przyrodniczo-kulturowe i lokalizację, nowopowstałą infrastrukturę
oraz doświadczenie w integracji społeczeństwa można wykorzystać szanse jaką jest zainteresowanie wypoczynkiem
i osiedlaniem się w naszym regionie przez turystów co wzmocni rozwój turystyki i wpłynie na popularność regionu
i lokalnych produktów. Działania te jednocześnie będą miały swoje przełożenie na pozytywne zmiany na rynku pracy
poprzez powstawanie i rozwój mikro i małej przedsiębiorczości, a w konsekwencji zmniejszenie bezrobocia.
Wbrew demograficznym uwarunkowaniom (starzejące się społeczeństwo, niski przyrost naturalny) lokalna
społeczność wykazuje się zaangażowaniem w poprawę jakości życia. Potencjał społeczny ludzi to wyzwanie
strategiczne regionu, w którym turystyka ma optymalne warunki do rozwoju. Nowopowstała i wyremontowana
infrastruktura sportowo-rekreacyjno-kulturowa może być zapleczem do dalszego rozkwitu obszaru, choć niewątpliwie
wymaga jeszcze doinwestowania. Ponadto intensyfikacja działań dot. oferty kulturalnej wpłynie pozytywnie na
rozwój mieszkańców i atrakcyjność turystyczną obszaru oraz tożsamość Od pomysłowości i zaangażowania
mieszkańców oraz warunków koniunktury gospodarczej w regionie i kraju zależeć będzie na jaką skalę ten potencjał
zostanie wykorzystany do poprawy jakości życia i rozwoju regionu.
Rozbudzona aktywność społeczna, świadomość potencjału i słabości, wsparta nadzieją na poprawę, zmianę
i rozwój odpowiedni do lokalnego zapotrzebowania została dogłębnie przeanalizowana przez aktywnych
przedstawicieli gmin (zespół ds. tworzenia LSR) i przełożono na cele i zaplanowane przedsięwzięcia. Uwagi
wnoszone do przygotowywanych ankiet czy dokumentów w oparciu o konsultacje społeczne z mieszkańcami
pozwoliły udoskonalić proces tworzenia Strategii i nadać mu świeżości. Poprzez otwartość na pomysły mieszkańców
(zarówno dot. propozycji działań i oczekiwań jak również w kwestii procedur czy kryteriów oceny) dokument
Strategii nabrał ludzkiego wymiaru. Stał się spisem rzeczywistych potrzeb mieszkańców i oczekiwań, tak aby
nadchodzący okres był dla wszystkich czasem możliwości i rozwoju. Również realizacja działań przez organizacje
pozarządowe i jednostki nieposiadające osobowości prawnej (zgłaszane podczas konsultacji) ma zmotywować do
działania większą liczbę mieszkańców i zaktywizować środowisko wiejskie tak, aby zaczęło samo tworzyć swoją
przestrzeń a nie oczekiwać biernie na działania sektora finansów publicznych.
Określone słabe strony będą stanowić bodziec do poprawy poziomu życia mieszkańców oraz dostępu do dóbr kultury
zarówno infrastrukturalnych jak i zaspokajających potrzebę bezpieczeństwa, przynależności, uznania i samorealizacji.
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ROZDZIAŁ V. CELE I WSKAŹNIKI.
Stworzone w toku konsultacji i prac zespołu tworzącego Strategię Cele, przedsięwzięcia oraz kryteria wyboru operacji są adekwatne do diagnozy i wniosków
z konsultacji LSR i przyczyniają się do osiągnięcia wskazanych celów i wskaźników produktu i rezultatu. Przyjęte kryteria są mierzalne, przejrzyste i do każdego wskaźnika
są podane źródła danych i okresy pomiaru, wartość bazowa oraz termin osiągnięcia wartości docelowych. Wartości docelowe wskaźników, jakie mają zostać osiągnięte dzięki
realizacji LSR zostały określone proporcjonalnie do planowanej wielkości zaangażowania środków programów, z których ma być finansowana LSR.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Perła Jury” opiera się na założeniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, Programu Rozwój
Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) oraz RPO. Założone w niniejszej strategii cele wynikają z przeprowadzonej analizy SWOT i są zbieżne z celami
ww. programów, co przedstawia poniższy schemat.

C.O.1. Rozwój obszaru i społeczności LGD „Perła Jury”

C.Szcz.1.
Zwiększenie C.Szcz.2. Intensyfikacja działań
wykorzystania
zasobów informacyjno-promocyjnych
naturalnych, kulturowych i
społecznych także poprzez
rewitalizację
zasobów
materialnych
i/lub
dostępności
do
usług
zdrowotnych, socjalnych
oraz komunalnych.

C.O.2. Rozwój przedsiębiorczości na
obszarze LGD.

C.Szcz.3.
Aktywizacja
środowiska
społeczności
lokalnych a także integracji i
ekonomii społecznej

C.O.3. Kultywowanie dziedzictwa
lokalnego

C.Szcz.1. Wspieranie rozwoju C.Szcz.1. Zachowanie tradycji i
sektora mikro i małych produktów
lokalnych
oraz
przedsiębiorstw
celem tożsamości społeczności lokalnych.
tworzenie nowych miejsc
pracy.

PROW 2014-2020- Priorytet 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
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RPO- -EFRR: Rozwój
mieszkalnictwa socjalnego,
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury
usług społ.; Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych;
-EFS: Ułatwianie dostępu
do niedrogich, trwałych
oraz wysokiej jakości
usług, w tym opieki
zdrowotnej
i
usług
socjalnych świadczonych
w zakresie ogólnym.

PROWWsparcie
badań
inwestycji
związanych
z
utrzymaniem,
odbudową
i poprawą stanu dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego
wsi, krajobrazu wiejskiego
i miejsc o wysokiej wartości
przyrodniczej, w tym dotyczące
powiązanych
aspektów
społeczno-gospodarczych oraz
środków
w
zakresie
świadomości środowiskowej.

RPO- EFS:

PROW,

RPO-EFS,

Wspieranie
przedsiębiorczości
społecznej
i
integracji
zawodowej
w
przedsiębiorstwach
społecznych oraz ekonomii
społecznej i solidarnej w celu
ułatwienia
dostępu
do
zatrudnienia.

Dostęp do zatrudnienia dla
osób poszukujących pracy
i biernych zawodowo, w tym
długotrwale bezrobotnych oraz
oddalonych od rynku pracy,
także
poprzez
lokalne
inicjatywy
na
rzecz
zatrudnienia oraz wspieranie
mobilności pracowników.

PROW- Wsparcie badań inwestycji
związanych
z
utrzymaniem,
odbudową i poprawą stanu
dziedzictwa
kulturowego
i przyrodniczego wsi, krajobrazu
wiejskiego i miejsc o wysokiej
wartości przyrodniczej, w tym
dotyczące powiązanych aspektów
społ-gosp. oraz środków w zakresie
świadomości środowiskowej.

Tabela nr 13. Cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia, wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania.

str. 30

Cel ogólny 1

1.1
Cele
szczegółowe

Zwiększenie wykorzystania zasobów naturalnych, kulturowych i społecznych także poprzez rewitalizację zasobów materialnych
i/lub dostępności do usług zdrowotnych, socjalnych oraz komunalnych.
Intensyfikacja działań informacyjno-promocyjnych

mieszkańców %
osób
deklarujących
wzrost standardu

Wskaźniki
rezultatu
Jednostka miary
dla celów szczegółowych

w 1.1

Liczba
osób
zmodernizowanej/
infrastruktury

korzystających
ze osoba
rozbudowanej

Liczba osób korzystających z nowo powstałej osoba
infrastruktury

Plan 2028 rok

Dane na podstawie badań własnych LGD (ankieta
monitorująca wśród mieszkańców) w stosunku do 2016r.
95 %

Wzrost standardu życia
obszaru LGD „Perła Jury”

Stan
począ
tkowy

2023

W 1.0

Źródło danych / sposób pomiaru

*Badanie przeprowadzone na grupie 102 mieszkańców
uczestniczących w procesie konsultacji podczas tworzenia
LSR na lata 2014-2020

Źródło danych / sposób pomiaru

2016r

Plan
rok

Wskaźniki oddziaływania
Jednostka miary
dla celu ogólnego

2016 rok

Aktywizacja środowiska społeczności lokalnych a także integracji i ekonomii społecznej

1.3

Stan początkowy

1.2

Rozwój obszaru i społeczności LGD „Perła Jury”

87% *

1.0

1 000
osób

6000
osób

Dane od Beneficjentów – badanie ruchu

0

10 000
osób

Dane od Beneficjentów-– badanie ruchu
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0

1

Dane własne LGD

Liczba osób, które uzyskały informacje o osoba
terenie LGD i realizacji działań w ramach
LSR
z
materiałów
promocyjnoinformacyjnych

0

1400

Dane od Beneficjenta/ Dane własne LGD - Protokół
odbioru materiałów prom-inf.

w 1.4

Liczba osób, które wzięły
inicjatywach społecznych

w osoba

0

2300

Dane od Beneficjenta na podstawie: List obecności lub
Protokołów przekazania/ odbioru lub Dane od beneficjenta
dot. liczby uczestników- metoda naoczna

w.1.5

Liczba osób, uczestniczących w spotkaniach osoba
informacyjno-konsultacyjnych

0

45

Dane własne LGD

27

Dane od uczestników spotkań na podstawie ankiet
ewaluacyjnych

2

Oświadczenie przedsiębiorcy o ilości utworzonych miejsc
pracy w ramach realizacji operacji w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne

w.1.2

Liczba
projektów
skierowanych
następujących grup docelowych:
Przedsiębiorcy, grupy
młodzież, turyści, inne.

w 1.3

do operacja

defaworyzowane,

udział

Badanie ankietowe podczas organizowanych inicjatyw
oraz indywidualnych spotkań z mieszkańcami i turystami

Liczba osób zadowolonych ze spotkań
przeprowadzonych przez LGD
w.1.6

Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

osoba

0

Wartość produktu
Przedsięwzięcia

Grupy
docelowe

Sposób
realizacji

Wartość
Nazwa

Jednostka miary

Początkowa

Końcowa

2016 rok

2023 rok

Źródło danych /
sposób pomiaru
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1.1.1

Inwestycje w Beneficjenci Konkurs,
ostateczni:
infrastrukturę
Projekty
rekreacyjną/tur
Mieszkańcy grantowe,
ystyczną
,
ze
szczególny
m
uwzględnie
niem grup
defaworyzo
wanych, turyści
Wnioskoda
wcy:
-NGO, JSFP
-grupy
nieformalne
Beneficjenci Projekt
ostateczni:
współpracy
Mieszkańcy
, turyści
Wnioskoda
wcy: LGD

1)Liczba
wybudowanych,
przebudowanych/
doposażonych
miejsc
rekreacyjnych/

operacja

0

25

Ankieta
monitorującadane
od
beneficjentów –
badanie ruchu

1

Ankieta
monitorującadane
od
beneficjentów

Dane
LGD

turystycznych

2) Liczba
doposażonych
jednostek sektora
publicznego
świadczących
usługi zdrowotne,
socjalne lub
komunalne

Operacja
+ 0
utworzone lub/i
utrzymane
miejsce pracy

3)
Liczba operacja
zrealizowanych
projektów
współpracy,
w
tym
projektów
współpracy
międzynarodowej

0

1

4) Liczba LGD operacja
uczestniczących
w
projektach
współpracy

0

4

własne
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1.1.2

Inwestycje w
infrastrukturę
pełniącą
funkcje
kulturalną

Beneficjenci Konkurs
ostateczni:
Mieszkańcy
,
ze
szczególny
m
uwzględnie
niem grup
defaworyzo
wanych, turyści

2)
Liczba
doposażonych
jednostek sektora
publicznego
świadczących
usługi kulturalne

Wnioskoda
wcy:
-NGO, JSFP

1.2.1
Działalność
promocyjnoinformacyjna

Beneficjenci
ostateczni:
Mieszkańcy
,
ze
szczególny

operacja
1)Liczba
przebudowanych,
doposażonych,
zaadaptowanych
obiektów/pomies
zczeń pełniących
funkcje
kulturalną
np.
świetlic wiejskich

Projekty
grantowe,

1)Liczba
materiałów
promocyjnoinformacyjnych

0

15

Ankieta
monitorującadane
od
beneficjentówbadanie ruchu

Operacja
+ 0
utworzone lub/i
utrzymane
miejsce pracy

1

Ankieta
monitorującadane
od
beneficjentów

operacja

10

Ankieta
monitorującadane
od
beneficjentówprotokół odbioru

0
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m
uwzględnie
niem grup
defaworyzo
wanych, Animacja w
turyści
ramach
Wnioskoda LGD
wcy:

operacja

0

3

Dane
LGD

własne

Operacja
1)Liczba
inicjatyw
społecznych
powstałych
w
wyniku realizacji
operacji, w tym
pogłębiających
operacja
wiedzę
i
umiejętności
mieszkańców
bądź
powodujących
nabycie nowych
umiejętności

0

7

Ankieta
monitorującadane
od
beneficjentów-

-NGO, JSFP
-grupy
nieformalne
1.3.1

Pobudzanie i
stymulowanie
inicjatyw
społecznych

Beneficjenci Konkurs,
ostateczni:
Projekty
Mieszkańcy
grantowe
,
ze
szczególny
m
uwzględnie
niem grup
defaworyzo
wanych,
- turyści
Wnioskoda

-Listy obecności
0

6

Dane
LGD

własne
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wcy:
-NGO,
- JSFP
-grupy
nieformalne

2)Liczba
grup Operacja
społecznych,
które
uzyskały
wsparcie poprzez
zakup
np.
strojów,
wyposażenia

0

15

operacja
3)Liczba
zrealizowanych
wydarzeń
promocyjnoinformacyjnych,
w
tym
aktywizujących i
integrujących
mieszkańców
i operacja
turystów

0

0

9

Dane
LGD

własne

4)
Wskaźnik spotkanie
produktu- Liczba
spotkań
informacyjnokonsultacyjnych
LGD
z
mieszkańcami

0

3

Dane
LGD

własne

-Protokół
przekazania/
odbioru lub

-LGD

Suma

Ankieta
monitorującaDane
od
Beneficjenta:

11

Ankieta
monitorująca-Dane
od
beneficjenta dot.
liczby
uczestnikówmetoda naoczna

116
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szczegółowy

Wspieranie rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw celem tworzenie nowych miejsc pracy.

Wskaźniki oddziaływania
Jednostka miary
dla celu ogólnego

W 2.0

Źródło danych / sposób pomiaru

Poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej %
spadku
bezrobocia
mieszkańców z terenu LGD „Perła Jury” na
13,7
skutek tworzenia nowych miejsc pracy
% *

Wskaźniki
rezultatu
dla celów szczegółowych
Jednostka miary

Stan
począ
tkowy
2016
rok

w 2.1

Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

osoba

0

rok

Cel

Plan 2026

2.1

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD.

2016 rok

Cel ogólny 2

Stan początkowy

2.0

Dane z PUP wg stanu dot. bezrobocia 2016 w stosunku do
roku 2026.
10%

Plan
2023
rok

39

*Stan początkowy -2016r. podany na podstawie danych o
stopie bezrobocia w powiecie zawierciańskim za okres
sierpień-październik 2015r.(średnia arytmetyczna).

Źródło danych / sposób pomiaru

Oświadczenie przedsiębiorcy o ilości utworzonych miejsc
pracy w ramach realizacji operacji w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne
Wartość produktu

Przedsięwzięcia

Grupy
docelowe

Sposób
realizacji

Wartość
Nazwa

Jednostka miary

Początkowa

Końcowa

2016 rok

2023 rok

Źródło danych /
sposób pomiaru
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2.1.1

Wspieranie
lokalnej
przedsiębiorcz
ości w sferze
usługowej oraz
usług
dot.
działalności
około
turystycznej.

Beneficjenci Konkurs
ostateczni:
Mieszkańcy
Wnioskoda
wcy:
Mieszkańcy
,
Przedsiębior
cy

operacja
1)Liczba
operacji
polegających na
utworzeniu
nowego
przedsiębiorstwa

0

30

Ankieta
monitorującaDane
od
beneficjenta

2)Liczba operacji operacja
polegających na
rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa

0

8

Ankieta
monitorującaDane
od
beneficjenta

3)
Liczba operacja
operacji
ukierunkowanych
na
innowacyjność

0

1

Ankieta
monitorująca –
Dane
od
beneficjenta w
oparciu
o
Zbiorczą Kartę
oceny operacji

39

Suma
3.0

Cel ogólny 3

Kultywowanie dziedzictwa lokalnego

3.1

Cele
szczegółowe

Zachowanie tradycji i produktów lokalnych oraz tożsamości społeczności lokalnych.
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W 3.0

Jednostka miary

Liczba osób uczestniczących w działaniach osoba
rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego

Stan
począ
tkowy

rok

Plan 2028

2016 rok

Źródło danych / sposób pomiaru

Wzrost poczucia tożsamości i przynależności %
osób
regionalnej mieszkańców
identyfikujących
się z obszarem
99%*

Wskaźniki
rezultatu
dla celów szczegółowych

w 3.1

Stan początkowy

Wskaźniki oddziaływania dla
Jednostka miary
celu ogólnego

Dane ankietowe od mieszkańców oraz w oparciu o dane
własne LGD, mierzone w 2028 roku w stosunku do 2016r.
100%

Plan
2023

2016
rok

rok

0

630

*Badanie przeprowadzone na grupie 102 mieszkańców
uczestniczących w procesie konsultacji podczas tworzenia
LSR na lata 2014-2020

Źródło danych / sposób pomiaru

Dane od beneficjenta/ dane własne LGD:
- Listy obecności,
-Protokół przekazania/ odbioru
Dane od Beneficjenta - dot. liczby uczestników- metoda
naoczna

w 3.2

Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i osoba
obiekty

Przedsięwzięcia

Grupy

Sposób

2500

3000

Dane od Beneficjenta- dot. liczby odwiedzających obiekty
i zabytki wpisane co najmniej do gminnej ewidencji
zabytków- metoda naoczna.

Wartość produktu
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docelowe

Wartość

realizacji
Nazwa

3.1.1

Działania na
rzecz
zachowania
lokalnego
dziedzictwa
kulturowego

Beneficjenci
ostateczni:
Mieszkańcy,
ze
szczególnym
uwzględnieni
em
grup
defaworyzow
anych,
turyści
Wnioskodaw
cy:

Konkurs,
projekt
grantowy

Jednostka miary

operacja
1)Liczba
podmiotów
działających w
sferze
kultury,
które otrzymały
wsparcie
w
ramach realizacji
LSR

Początkowa

Końcowa

2016 rok

2023 rok

0

21

-LGD

Ankieta
monitorującaDane
od
beneficjenta:
-Listy obecności,
-Protokół
przekazania/
odbioru

Animacja
oraz
aktywizacja
w
ramach
LGD

Dane
od
Beneficjentadot.
liczby
uczestnikówmetoda naoczna

-NGO, JSFP
-grupy
nieformalne

Źródło danych /
sposób pomiaru

operacja
2)Liczba
zrealizowanych
wydarzeń
kultywujących
lokalne
dziedzictwo, w
tym
aktywizujących i
integrujących
mieszkańców i
turystów

0

9

Dane
LGD

własne
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3.1.2

Konkurs
Działania na
rzecz
zachowania
tożsamości
lokalnej

3)Liczba operacji operacja
obejmujących
wyposażenie
podmiotów
działających w
sferze kultury

0

operacja
1)Liczba
zabytków
poddanych
pracom
konserwatorskim
lub
restauratorskim
w
wyniku
wsparcia
otrzymanego w
ramach realizacji
strategii

0

28

Ankieta
monitorującaDane
od
beneficjenta:
-Protokół
przekazania/
odbioru

1

Ankieta
monitorująca Dane
od
Beneficjentadot.
liczby
odwiedzających
obiekty i zabytki
wpisane
co
najmniej
do
gminnej
ewidencji
zabytkówmetoda naoczna.

61

Suma

Tabela nr 14. Tabelaryczna matryca powiazań diagnozy, analizy SWOT oraz celów i wskaźników.
Zidentyfiko
wane
problemy/
wyzwania
społecznoekonomiczn

Cel
Ogólny

Cele
szczegółowe

Planowane
przedsięwzięcia

Produkty

Rezultaty

Oddziały
-wanie

Czynniki zewnętrzne mające
wpływ na realizację działań
i osiągnięcie wskaźników
Czynniki
służące
osiągnięciu

Czynniki
utrudniające
osiągnięcie
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e
Niedoinwest
owana baza i
infrastruktur
a
rekreacyjnokulturalna

Cel
Ogólny
1.
Rozwój
obszaru
i
społeczn
ości
LGD
„Perła
Jury”

Zwiększenie
wykorzystania
zasobów
naturalnych,
kulturowych i
społecznych
także poprzez
rewitalizację
zasobów
materialnych
i/lub
dostępności
do
usług
zdrowotnych,
socjalnych
oraz
komunalnych

Inwestycje
w
infrastrukturę
sportową/rekreacyjn
ą/wypoczynkową

Wybudowane,
przebudowane
/wyremontowane/
doposażone miejsca
sportowe/
rekreacyjne
/wypoczynkowe

1)Osoby
korzystające ze
zmodernizowan
ej/
rozbudowanej
Liczba doposażonych
infrastruktury
jednostek
sektora
publicznego
świadczących usługi
zdrowotne, socjalne
lub komunalne

Wzrost
standardu
życia
mieszkań
ców
Liczba
Liczba
obszaru
zrealizowanych
projektów
LGD
projektów
skierowanych
„Perła
współpracy, w tym do nast. grup Jury”
docelowych:
projektów
międzynarodowych
Przedsiębiorcy,
Liczba
LGD grupy
uczestniczących
w defaworyzowan
e,
młodzież,
projektach
turyści, inne.
współpracy

wskaźników

wskaźników

Zainteresowanie
wypoczynkiem i
zamieszkiwanie
m na terenach
wiejskich

1) Biurokracja,
skomplikowane
procedury
pozyskania
dofinansowania

Wsparcie
rozwoju
obszarów
wiejskich
ze
środków UE, w
tym.
dot.
infrastruktury
oraz
kultywowania
tradycji

2)Rezygnacja z
realizacji
operacji przez
wnioskodawcę
3)Niestabilna
sytuacja
gospodarcza,
4)Zdarzenia
losowe, klęski
żywiołowe,
5)Rezygnacja z
realizacji
operacji przez
wnioskodawcę.
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Inwestycje
w
infrastrukturę
pełniącą
funkcje
społecznokulturalną

Przebudowane,
wyremontowane,
doposażone,
zaadaptowane
obiekty/pomieszczeni
a pełniące funkcje
społeczno-kulturalną
np.
świetlic
wiejskich

2)Osoby
korzystające z
nowo powstałej
infrastruktury

Wzrastająca
integracja
współpraca
środowiska
społeczności
lokalnych

i

Liczba doposażonych
jednostek
sektora
publicznego
świadczących usługi
społeczno-kulturalne
Niewystarcz
ające środki
na
kontynuację
promocji
walorów i
obszaru
LGD „Perła
Jury”
Słabo
rozpropagowana
informacja o
LGD

Cel
szczegółowy
2.
Intensyfikacja
działań
informacyjnopromocyjnych

Działalność
promocyjnoinformacyjna

Materiały
promocyjnoinformacyjne

Liczba
osób,
które uzyskały
informacje
o
terenie LGD i
realizacji
działań
w
ramach LSR z
materiałów
promocyjnoinformacyjnych

Znajomość
rynku

1)Biurokracja,
skomplikowane
procedury
pozyskania
dofinansowania
2)Niestabilna
sytuacja
gospodarcza
3)Konieczność
zapewnienia
środków
własnych
na
realizację
operacji
4)Rezygnacja z
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realizacji
operacji przez
wnioskodawcę

Mała
aktywność i
współpraca
mieszkańcó
w
i
organizacji
w
działaniach
na
rzecz
rozwoju
obszaru
LGD

Niewystarcz
ająca oferta
kulturalnych
i
rekreacyjnyc
przedsięwzię
ć, mogących
zapewnić

3.
Aktywizacja
środowiska
społeczności
lokalnych
a
także
integracji
i
ekonomii
społecznej
Pobudzanie
stymulowanie
inicjatyw
społecznych

Inicjatywy społeczne
powstałe w wyniku
realizacji operacji, w
tym
pogłębiające
wiedzę i umiejętności
mieszkańców bądź
powodujące nabycie
nowych umiejętności

Zaangażowanie
społeczności
lokalnej
Liczba
osób,
które
wzięły
udział
w
inicjatywach
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Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” dokonując analizy diagnozy z analizą SWOT oraz celów i wskaźników w toku konsultacji społecznych zidentyfikowała
2 główne problemy z uwzględnieniem adekwatności celów i przedsięwzięć ( do diagnozy i wniosków z konsultacji) mające miejsce na obszarze LGD i rozbiła je
na 3 cele ogólne. Są to:
1 Problem: Mała aktywność i współpraca mieszkańców i organizacji w działaniach na rzecz rozwoju obszaru LGD. Rozwiązaniem tego problemu może być poprawa
infrastruktury miejsc spotkań tj. place zabaw, siłownie czy świetlice wiejskie. Spotkania takie w naturalny sposób integrują i aktywizują mieszkańców. Niekwestionowanym
atutem spotkań „w terenie” jest integracja międzypokoleniowa, dbałość o prowadzenie zdrowego stylu życia i otwarcie się na potrzeby innych ludzi. Jednak ze względu na
porę jesienno-zimową taka integracja ma prawo być kontynuowana tylko w miejscach spotkań takich jak świetlice wiejskie czy inne „zamknięte” powierzchnie. Mają on swój
specyficzny charakter. „Klimat” jaki w nich panuje, wiara liderów w to że można bezinteresownie robić coś dla społeczności lokalnej oraz kultywowanie tradycji lokalnych
sprawiają, że problem aktywności ma szansę zostać przezwyciężony. Efektem takich działań jest również stworzenie nowej, trafiającej w konkretne grupy docelowe oferty
kulturalnych i rekreacyjnych przedsięwzięć mogących zapewnić możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Także zakup strojów,
eksponatów czy wyposażenia sprawia, że miejsca te ożywają i stają się dla wielu osób drugim domem. To tutaj dzieci mogą uczyć się poznawać otaczający świat
i kultywować lokalne tradycje, to w świetlicach mieszkańcy mogą przedstawić pozostałym swoje umiejętności. Również w takich miejscach/ lokalach zachodzą zmiany
w psychice społeczeństwa. Podobnie dzieje się w przypadku organizacji wydarzeń, które często są jedynym sposobem aby wspólnie dokonać czegoś wielkiego, pokazać
wypracowane umiejętności i pochwalić się przed resztą społeczności lokalnej. Wydarzenia mają charakter otwarty i nie blokują dostępu do dóbr kultury, jakim przecież są.
Dzięki współpracy mieszkańców, wspólnemu rozwiązywaniu problemów oraz możliwościom finansowym jakie dają konkursy w zakresie działalności promocyjnoinformacyjnej zmiany mogą zachodzić nie tylko w mentalności mieszkańców ale także turystów. Wypromowany teren i kształtowanie dobrych stosunków z otoczeniem będą
miały również wpływ na wzrost dochodu mieszkańców. Wzrastająca popularność na produkty lokalne związane z regionem, kulturą, tradycją ma związek z otwieraniem się
społeczeństwa na dobro lokalne i jest szansą na to że działania te zaktywizują mieszkańców, co przełoży się na wzrost zainteresowania wypoczynkiem oraz rozwój turystyki
na obszarze. Rozwijająca się działalność usługowa turystyczna i około turystyczna, może wpłynąć na zmniejszenie drugiego problemu. Nawet zagrożenie jakim jest
starzejące się społeczeństwo można wykorzystać dla dobra wspólnego jakim jest kultywowanie tradycji i opieka nad najmłodszymi mieszkańcami. Jeśli jednak nie zadbamy
o poprawę warunków społecznych i prozdrowotnych mieszkańców, zagrożenie to może sprawić iż coraz młodsi będą się czuli nieadekwatnie do swojego wieku i wykształci
się pokolenie geriatrycznie upośledzone. Również obawa przed obniżeniem się atrakcyjności terenów w związku z degradacją środowiska i dewastacją infrastruktury-również
na skutek zwiększonego ruchu turystycznego może być procesem wstrzymującym realizację założonych działań i wskaźników. Mentalność mieszkańców wynikająca
z
„zamknięcia
na
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jest
niekorzystnym
czynnikiem,
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2 problem – o bardzo dużej skali, to problem bezrobocia oraz związane z tym oczekiwania mieszkańców w zakresie
proponowanych warunków pracy. Niejednokrotnie osoby pozostające bez pracy nie wierzą w lepszą przyszłość,
a pracodawcy korzystając z nadarzającej się okazji wykorzystują pracowników proponując im niegodziwe warunki
pracy i płacy. Sytuacja taka jest jak samonapędzająca się karuzela. Im więcej przedsiębiorców chce wykorzystać
problem bezrobocia tym więcej mieszkańców świadomie nie podejmuje pracy, czekając aż ta tendencja ulegnie
zmianie. Ponieważ niezwykle trudno jest zmienić mentalność osób, które chcą się dorobić na cudzej krzywdzie, toteż
wydaje się najlepszym sposobem zastosowanie tzw. zasady kija i marchewki. Umożliwienie mieszkańcom – również
bezrobotnym, zakładania działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach ( „premie” na rozpoczęcie
działalności gospodarczej), pod warunkiem utrzymania działalności i miejsca pracy przez okres związania operacji
z celem, a także rozwijania działalności gospodarczej na podobnych zasadach daje mieszkańcom do ręki rodzaj
narzędzia, którym mogą wypracować sobie lepszy byt-lepszą przyszłość. Także preferowanie w kryteriach oceny grup
defaworyzowanych (długotrwale bezrobotni, młodzież od 18-35 r.ż., osoby w wieku 50+) w zakresie
dofinansowywania operacji zmierzających do podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej może wpłynąć
pozytywnie na zmniejszenie stopy bezrobocia (choć prawdopodobnie nie będzie to miało większego wpływu na ten
problem). Zagrożeniem realizacji założonych wskaźników i przedsięwzięć mogą być zmiany w przepisach prawa
krajowego w kontekście aktualnej sytuacji politycznej oraz trudny dostęp do środków na sfinansowanie operacji
(pożyczki, kredyty bankowe) a także biurokracja. Jednak środkiem zaradczym mogą być tutaj spotkania
z mieszkańcami, doradztwo projektowe oraz pomoc przy realizacji operacji przez przygotowane do tego podmioty.
Oba cele ogólne są ze sobą nierozerwalnie związane i zależą od siebie wzajemnie. Założone przez LGD cele
i wskaźniki są odpowiedzią na problemy społeczne ustalone w toku I etapu konsultacji społecznych oraz potwierdzone
w toku II konsultacji jako zgodne z oczekiwaniami mieszkańców i odpowiadające na realne potrzeby. Ponadto ich
powiązanie z diagnozą obszaru i analizą SWOT (przeprowadzoną w I etapie konsultacji) sprawia że znajdują swoje
potwierdzenie w wynikach z analizy SWOT i uzasadniają podjęte działania do realizacji w ramach Wdrażania LSR
w latach 2014-2020.
Opracowane wskaźniki są adekwatne do celów i przedsięwzięć. Są mierzalne, przejrzyste, do każdego wskaźnika
podano okres pomiary, termin osiągnięcia wartości docelowych. Założone wartości docelowe wskaźników zostały
określone proporcjonalnie do planowanej wielkości zaangażowania środków programu. Uwzględniono dodatkowe
wskaźniki (poza obligatoryjnymi) określające wpływ LSR na realizację Strategii Rozwoju Regionu.
LGD „Perła Jury” w latach 2019-2021 planuje realizację międzyregionalnego projektu współpracy
ukierunkowanego na rozwój i promocję dorzecza rzeki Pilicy, którego celem jest wzbogacenie oferty turystycznej
i promocyjnej szlaku wodnego. Celami szczegółowymi ww. projektu są: zagospodarowanie turystyczne terenów
wzdłuż biegu rzeki Pilicy oraz promocja i upowszechnianie wiedzy nt. wodnego szlaku rzeki Pilicy i towarzyszących
mu atrakcji turystycznych. Z wskazanymi celami związane będą następujące wskaźniki produktu:


zagospodarowanie turystyczne dorzecza rzeki Pilicy na terenie 2 miejscowości obszaru LGD ”Perła Jury”,
dostosowanie 2 działek przylegających bezpośrednio do koryta rzeki Pilicy, posadowienie nadbrzeżnych
altan, umożliwiających turystom odpoczynek podczas spływu liczba wydanych materiałów promocyjnych
(3 komplety), organizacja spływu kajakowego promującego szlak wodny, skierowanego do lokalnej
społeczności (1spływ), stworzenie i wydanie Wirtualnego Spaceru podczas spływu kajakowego rzeką Pilica
z wykorzystaniem istniejącej bazy atrakcji turystycznych i bazy noclegowo-gastronomicznej.

oraz wskaźniki rezultatu:


ocena przydatności podjętych działań w zakresie zagospodarowania nabrzeży Pilicy wg deklaracji 70%
badanej społeczności, rozchód opublikowanych materiałów promocyjnych na poziomie 50 %, liczba
uczestników spływu kajakowego z obszaru LGD ”Perła Jury” -50 os.).
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Planowany do realizacji projekt współpracy ma innowacyjny charakter rozumiany jako wykorzystanie nowego
sposobu wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych, społecznych lub historycznych.
Innowacyjność tego projektu polega na wykorzystaniu możliwości połączenia wirtualnego spaceru po rzece Pilica na
odcinku LGD „Perła Jury” z „grą edukacyjno-przygodową”. Działanie ma na celu zachęcenie mieszkańców i turystów
do korzystania ze spływu kajakowego korytem rzeki Pilica i utworzenie z niego produktu lokalnego. Osoby, które
będą uczestniczyły w wirtualnym spacerze poczują się jakby same brały udział w rzeczywistym świecie w spływie
kajakowym i poznawały okolicę wraz z jej atrakcyjnymi miejscami. Możliwość wyboru płci podczas uczestnictwa
w „Grze”, czy koloru kajaka a także wirtualnego wyjścia na brzeg (np. w celu odpoczynku, zrobienia sobie
wirtualnego zdjęcia na trasie, zapoznania się z informacją turystyczną, poznania opowieści nt. lokalnej historii,
upieczenia kiełbasy w ognisku) sprawi, że uczestnik „Gry” połknie bakcyla i zapragnie wziąć udział w spływie.
Taka zachęta wpłynie na wzrost zainteresowania organizowanymi spływami co w efekcie przyczyni się do rozwoju
obszaru i spowoduje że będzie się chciało przeżyć przygodę w realnym świecie.
Ponadto pomimo realizacji odmiennych zadań przez każdego z partnerów zadanie ma charakter zintegrowany i polega
na połączeniu działań promocyjno-informacyjnych z atrakcyjnością spędzania wolnego czasu poprzez udział
w spływach kajakowych przy wykorzystaniu istniejącej oraz nowopowstałej infrastruktury i wyposażenia.
ROZDZIAŁ VI. SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW
WYBORU.
Zarząd LGD „Perła Jury” mając na względzie sprawny przebieg sposobu oceny i wyboru operacji zgłaszanych do
LGD przyjął następujące rozwiązania formalno-prawne:
1) Ocena i wybór wniosków w ramach operacji realizowanych w ramach wniosków składanych przez
beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez Radę Programową, a następnie przedkładanych do SWodbywać się będzie poprzez zastosowanie procedury wyboru i oceny dokonywanej w formie pisemnej przez
wszystkich uprawnionych członków Rady,
2) Szczegółowe informacje dot. działań konkursowych, w tym sposób udostępniania procedur do publicznej
wiadomości, tryb ogłaszania, czas trwania naboru i miejsce składania wniosków zostaną każdorazowo
opisane w Ogłoszeniu o naborze ww. konkursów.
Szczegółowe informacje dot. konkursów grantowych, w tym sposób udostępniania procedur do publicznej
wiadomości, tryb ogłaszania, czas trwania naboru i miejsce składania wniosków oraz procedury oceny i wyboru jak
również odwołania się od decyzji Rady zostały opisane w Regulaminie Konkursu Grantowego o powierzenie grantów.
Procedury dot. realizacji działań w ramach Wdrażania LSR, w szczególności procedury oceny i wyboru operacji
realizowanych w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez Radę
Programową, a następnie przedkładanych do SW, w tym procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady, są opisane
w Księdze Procedur.
Sposób powstawania procedur, ich kluczowe cele i założenia - Kluczowym celem przygotowania ww.
dokumentów oraz procedur oceny i wyboru wniosków jest doprecyzowanie zasad postępowania, nadając im porządek
i przejrzystość, a także określenie podziału zadań i zakresu odpowiedzialności na poszczególnych etapach
dokonywania oceny. Poszczególne procedury zostały przygotowane przez zespół ds. tworzenia LSR, a następnie
przedstawione do konsultacji społecznych w II etapie prac na strategią, a w efekcie zatwierdzone na Walnym
Zebraniu. Podczas tworzenia kryteriów oceny i wyboru operacji wzięto pod uwagę propozycje przedstawione przez
mieszkańców na pierwszym etapie prac nad strategią. Kryteria zapewniają premiowanie operacji przyczyniających się
do osiągnięcia wskazanych w dokumencie strategicznym celów i znacząco wpływają na osiągnięcie wskazanych
wskaźników. Przyjęte procedury zapewniają stosowanie tych samych kryteriów w całym procesie wyboru w ramach
danego naboru. Wszystkie procedury oceny i wyboru jak i wniesienia odwołania/protestu są udostępnione na stronie
internetowej LGD.
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Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo złożenia wniosku w konkursie, przy zachowaniu wytycznych regulaminu
ogłaszanego konkursu oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Każdy
Wnioskodawca ma prawo do złożenia wniosku – odwołania od rozstrzygnięć Rady lub protestu do Instytucji
Wdrażającej o ile spełnia kryteria.
Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru zgodnie z wymogami określonymi dla PROW
z uwzględnieniem kryteriów wyboru z diagnozą obszaru, celami i wskaźnikami.
Procedura wyboru operacji przez LGD opiera się na lokalnych kryteriach wynikających z analizy SWOT oraz
założonych kierunkach rozwoju.
Operacje złożone do LGD w odpowiedzi na konkurs uznane za zgodne z Programem oraz LSR na podstawie
specyficznych dla danej LGD lokalnych kryteriów wyboru przechodzą kolejny etap weryfikacji. Zasadniczym celem
jest wybór operacji, które w największym stopniu mogą realizować założenia LSR.
Ze względu na różne cele i charakter poszczególnych zakresów operacji ( podejmowanie działalności gospodarczej,
rozwijanie działalności gospodarczej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, budowa lub przebudowa ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, promowanie obszaru objętego LSR)
stosowane będą różne zestawy lokalnych kryteriów wyboru.
Ocena dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady Programowej na imiennych kartach oceny operacji.
Miejsce operacji na liście rankingowej po odrzuceniu najniższej i najwyższej liczby punktów określi średnia
arytmetyczna wszystkich indywidualnych ocen. W przypadku, gdy wnioski w wyniku oceny otrzymają jednakową
ilość punktów, o umieszczeniu wniosku na liście rankingowej wniosków wybranych decyduje kolejność wpływu
wniosku. Operacja może zostać wybrana do finansowania pod względem lokalnych kryteriów wyboru pod
warunkiem, że uzyska co najmniej minimum punktowe określone dla danego zakresu działania.
Przyjęty zestaw kryteriów w odniesieniu do poszczególnych zakresów operacji stanowić będzie bazę do doraźnego
aktualizowania, uzupełniania i zmian lokalnych kryteriów wyboru.
Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru.

W przypadku konieczności zmian kryteriów wyboru operacji w oparciu o które dokonywana jest ocena
operacji przez członków Rady Programowej (kryteria merytoryczne) na skutek np. braku zainteresowania
konkursem przez potencjalnych beneficjentów, zmiany przepisów/ wytycznych oraz wniosków/ petycji
otrzymanych w wyniku prowadzonych działań komunikacyjnych LGD dokona modyfikacji kryteriów
wyboru i podda je konsultacjom społecznym polegającym na zamieszczeniu informacji na stronie
internetowej lub zastosowaniu innych narzędzi prowadzenia dialogu społecznego.
Zmiana formalnych kryteriów oceny zadań realizowanych w ramach projektu grantowego nie wymaga
zastosowania ww. procedury. Kryteria te są zatwierdzane przez Zarząd LGD.
W związku z faktem, iż za projekty grantowe w pełni odpowiada Zarząd LGD, toteż to Zarząd podejmuje
decyzję o zmianach w kryteriach formalnych (ocena wstępna dokonywana przez Biuro LGD) dot. realizacji
zadań grantowych i w zależności od potrzeb może dokonywać zmian w tych kryteriach bez konieczności
przeprowadzania konsultacji społecznych.
Uprawnieni do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru są: członkowie Rady w liczbie 10 osób łącznie
a także 30 członków stowarzyszenia ( jednocześnie) lub grupa 60 mieszkańców- zgłaszający pisemną propozycje
zmian wraz ze szczegółowym uzasadnieniem do Zarządu LGD.
Propozycje zmian są rozpatrywane przez Zarząd w terminie nie później niż 30 dni od wpływu wniosku, a następnie po
ich zatwierdzeniu niezwłocznie przedstawiane do konsultacji społecznych. Po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych kryteria są zatwierdzane przez Zarząd.
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W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla konkursów ogłoszonych po dniu
zatwierdzenia zmian.
LGD zakłada w kryteriach wyboru dot. Celu ogólnego 2 preferencje dla projektów innowacyjnych w skali gminy
oraz wykorzystujących poszczególne operacje o danym charakterze.
Jako innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu,
usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmodernizowania istniejących lokalnych zasobów
przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.
Innowacyjna może być operacja nowatorska, niestandardowa, o eksperymentalnym charakterze, w nietypowy sposób
podchodząca do lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniających się do pozytywnych zmian na obszarze. Innowacyjne
mogą być również operacje w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym a także
związanych ze zwalczaniem ubóstwa czy włączeniem społecznym.
Zasady oceny innowacyjności podane zostały w kartach oceny i wyboru operacji dot. Celu ogólnego 2. LGD „Perła
Jury” uszczegółowiła definicję innowacyjności na poziomie przedsięwzięcia związanego z tworzeniem miejsc pracy
(C.O.2) i uwzględniła w kryteriach wyboru premiowanie projektów innowacyjnych.
Informacja o realizacji projektów grantowych.

Zarząd LGD „Perła Jury” chcąc ułatwić możliwość ubiegania się o środki z PROW grupom
nieformalnym
oraz
organizacjom
pozarządowym
w
oparciu
o
informacje
uzyskane
w toku konsultacji społecznych postanowił przeznaczyć kwotę 826 832,88 zł na projekty grantowe w
zakresie infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej a także działań związanych z informacją czy promocją
terenu i lokalnych tradycji i zwyczajów, jak również aktywizowanie i integrację społeczeństwa zarówno
poprzez warsztaty, spotkania, szkolenia, organizację wydarzeń czy dofinansowanie strojów czy
wyposażenia dla grup promujących teren LGD.
W okresie programowania 2007-2013 LGD „Perła Jury” realizowała jeden z celów poprzez wspieranie
podejmowania działalności gospodarczej w zakresie działalności usługowej oraz w zakresie działalności około
turystycznej. Średnia wysokość wsparcia przyznawanego na podejmowanie działalności gospodarczej w poprzednim
okresie programowania wynosiło dla działalności usługowej ok 93 000,00 zł, natomiast dla działalności
okołoturystycznej ok. 55 000,00 zł.
Wobec powyższego na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach tzw. premii w zakresie
działalności usługowej ustalono kwotę 80 000,00 zł, natomiast na podejmowanie działalności okołoturystycznej
ustalono kwotę wsparcia w wys. 70 000,00 zł. Ustalone w ww. sposób wartości będą kwotami przyznania pomocy,
o które będą mogli się ubiegać Wnioskodawcy.
Gminy wchodzące w skład LGD leżą na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, która charakteryzuje się w skali
kraju unikalnymi walorami krajobrazowymi, historycznymi, przyrodniczymi i cennym zasobem dziedzictwa
kulturowego. Wobec powyższego istnieje zasadność podwyższenia kwoty na podejmowanie działalności gospodarczej
w zakresie usług okołoturystycznych. Ze względu na fakt iż corocznie teren LGD jest odwiedzany przez coraz
większe rzesze turystów korzystających z walorów regionu zwiększa się kwotę na usługi okołoturystyczne, które
przyczynią się do poszerzenia wachlarza oferowanych usług, podniesienia ich jakości oraz pozytywnie wpłyną na
liczbę turystów i długość pobytu na terenie LGD.
Podwyższenie kwoty na usługi okołoturystyczne spowodowało zmniejszenie kwot na podejmowanie
działalności gospodarczej w zakresie pozostałych usług.
Intensywność pomocy przyznana w zależności od danej grupy beneficjentów przedstawia się następująco:
- podmioty sektora finansów publicznych (jsfp) - dofinansowanie operacji w wysokości 63,63 %;
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- podmioty wykonujące działalność gospodarczą - dofinansowanie operacji w wysokości 70%, wyjątkowo
w sytuacji gdy Wnioskodawca deklaruje większy wkład finansowy niż wskazany w rozporządzeniu dot.
Wdrażania LSR na lata 2014-2020 (kryterium wyboru operacji dla Celu ogólnego 2 w zakresie działań
rozwijających działalność gospodarczą nr 6. Wkład własny Wnioskodawcy) dofinansowanie operacji
wynosi różnicę pomiędzy wartością 100% a deklarowanym przez Wnioskodawcę wkładem (powyżej 40%).
Zarząd LGD, w związku z planowanymi do realizacji wskaźnikami, może podjąć uchwałę o ograniczeniu
wysokości kwoty przyznawanej pomocy na jedną operację dot. rozwijania działalności gospodarczej, jak
również ograniczeniach dot. liczby składanych wniosków w ramach jednego konkursu przez jednego
Wnioskodawcę.
- osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej – dofinansowanie operacji w wysokości 100%,
zgodnie z zapisami w LSR;

- organizacje pozarządowe - przy ubieganiu się o powierzenie grantu- dofinansowanie 100% . W przypadku
ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach konkursów, w których wnioski składane są do LGD,
a następnie przekazywane do weryfikacji i zawarcia umowy z SW intensywność pomocy wynosi 80 %.
Ponadto Zarząd LGD może, w oparciu o podjętą wcześniej uchwałę dot. ogłaszania naborów wniosków lub
realizacji wskaźników w ramach budżetu, w ogłoszeniu o naborze wniosków określić max. kwotę operacji /
zadania grantowego o jakiej pozyskanie może ubiegać się Wnioskodawca ( o ile są one zgodne
z rozporządzeniem LSR).
Ograniczenia te mogą dot. wszystkich konkursów ogłaszanych przez Zarząd LGD.
W ramach realizacji LSR z możliwości ubiegania się o dofinansowanie operacji są wykluczone podmioty
prawne (inne niż jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe) i osoby fizyczne.
Nadrzędnym celem LSR jest wszechstronny rozwój obszaru i społeczeństwa poprzez wykorzystanie zasobów
naturalnych, kulturowych, społecznych oraz zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych, socjalnych oraz
komunalnych, co zostanie zapewnione poprzez realizację na obszarach ogólnodostępnych gwarantujących
nieograniczony dostęp do ww. zasobów i usług prze wszystkie grupy społeczne, w tym grupy defaworyzowane.
Z doświadczenia poprzedniego okresu programowania 2007-2013 wynika, że operacje realizowane przez podmioty
prawne wskazane powyżej i osoby fizyczne nie zapewniały w pełni ogólnodostępności i skierowane były do węższej
grupy odbiorców.
ROZDZIAŁ VII. PLAN DZIAŁANIA.
Cele i przedsięwzięcia LSR są spójne z celami PROW na lata 2014-2020 tj. ochrona środowiska i przeciwdziałanie
zmianom klimatu ( na poziomie celu ogólnego 1 i celu szczegółowego 1- np. termomodernizacja budynków) oraz
innowacyjność (kryteria wyboru operacji opisane w celu ogólnym 2). Definicja pojęcia innowacyjność została opisana
w rozdziale VI. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru.
Kryteria wyboru operacji oraz wskaźniki określone w LSR zapewniają bezpośrednie osiągnięcie wskaźników
określonych dla celów Strategii.
Zaplanowano do realizacji 1 projekt współpracy wraz z określeniem szczegółowych celów i wskaźników zawartych
w zał. nr 1 do Poradnika dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020.
ROZDZIAŁ VIII. BUDŻET.
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Budżet LGD „Perła Jury” dotyczy wyłącznie realizacji działań związanych z działaniami PROW na lata 20142020 Oś Leader, tj. 19.2 Realizacja operacji w ramach LSR, 19.3-Wdrażanie projektów współpracy oraz 19.4Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działania przyjęte do realizacji w latach 2014-2020 wynikają z analizy SWOT. Podział środków przedstawia
załącznik nr 4 do LSR ( formularz Budżet oraz Plan finansowy).
LGD zakłada realizację projektu współpracy w wys. do 2% wartości alokacji środków na Wdrażanie LSR.
Koszty bieżące i aktywizacja związane są ściśle ze sprawną realizacją LSR i monitorowaniem przebiegu
założonych działań ( m.in. działalność biura LGD, utrzymywanie strony internetowej, ogłaszanie konkursów
i działania z tym związane, doradztwo i współpraca z Wnioskodawcami/Grantobiorcami, szkolenia pracowników
i członków Rady Programowej, systematyczne prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej na obszarze LGD
dotyczącej w szczególności realizacji LSR oraz ogłaszanych konkursów, prawidłowa realizacja innych zadań
wynikających z planu komunikacyjnego).
W ramach LGD „Perła Jury” wyznaczyła zasady premiowania projektów, w których wkład własny
wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w poszczególnych programach. Ma to miejsce
w przypadku celu ogólnego 2, gdzie w kryterium nr 6. Wkład własny Wnioskodawcy dokonano ustalenia preferencji
dla operacji przewidujących wkład własny wyższy niż 40 %.
ROZDZIAŁ IX. PLAN KOMUNIKACJI.
LGD „Perła Jury” w toku II etapu konsultacji społecznych ustaliła plan komunikacji na lata 2016-2020
i uwzględniła w nim działania komunikacyjne skierowane do grup docelowych jakimi są mieszkańcy, przedsiębiorcy
jak i organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Ponadto w oparciu o konsultacje społeczne z I etapu tworzenia
LSR, kiedy to określone zostały grupy defaworyzowane ustalono sposoby dotarcia do tych grup. Docelowym
ostatecznym efektem działań komunikacyjnych jest realizacja Strategii czyli poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej
mieszkańców, wzrost standardu ich życia oraz poczucia tożsamości i przynależności regionalnej.
W przypadku gdy efekty działań komunikacyjnych będę nie w pełni zadowalające LGD planuje zintensyfikowanie
przedstawianych założonych w Planie komunikacji działań z uwzględnieniem zastosowanych środków przekazu.
Efekty działań Planu komunikacyjnego zostaną przeanalizowane i przedstawione w raporcie ewaluacyjnym z oceny
realizacji LSR i upublicznione na stronie internetowej LGD.
ROZDZIAŁ X. ZINTEGROWANIE.
Cele LSR LGD „Perła Jury” są zgodne zarówno z celami dokumentów planistycznych na poziomie gminnym jak i na
szczeblach wyższych i opisane zostały poniżej. Ze względu na dezaktualizację dokumentów strategicznych w kilku
gminach obszaru LGD nie jest możliwe odwołanie się do dokumentów źródłowych.
Tabela nr 15. Zgodność Celów LSR z dokumentami planistycznymi.
Zgodność i komplementarność Celów LSR z dokumentami planistycznymi na poziomie gminy i powiatu:
Strategia
Rozwoju
Gminy
Łazy na
lata
20152020+



z II kluczowym obszarem – aktywność społeczna gminy, poprzez działania na rzecz małych
wspólnot lokalnych, pobudzające tożsamość i odpowiedzialność za współrządzenie gminą –
C.O.1, C.O.3



z III kluczowym obszarem- infrastruktura gminy, poprzez działania dot. poszukiwania takich
przedsięwzięć, które będą generować wzrost wartości gminy oraz inwestowanie w takie
przestrzenie, które będą kreować nowe miejsca pracy oraz wysoką efektywność
ekonomiczną;C.O.1, C.O.2, C.O.3



z IV kluczowym obszarem- sport i rekreacja, poprzez wzmacnianie działań wykorzystujących
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potencjał rekreacyjny gminy – C.O.1
Strategia
Rozwoju
Miasta i
Gminy
Ogrodzie
niec na
lata
20112020



z Celem strategicznym 2 – Turystyka, poprzez efektywne wykorzystanie korzystnego położenia
oraz warunków przyrodniczych i kulturowych- rozwijanie produktu turystycznego – C.O.1, C.O.3



z celem strategicznym 3 – Infrastruktura techniczna, poprzez osiągniecie wysokiego stopnia
dostępności i jakości infrastruktury technicznej z uwzględnieniem kierunków rozwoju gminy –
C.O.1



z celem strategicznym 5- Społeczeństwo, poprzez zapewnienie mieszkańcom wysokiego
standardu życia aktywną walkę ze skutkami bezrobocia, zapewnienie warunków do rozwoju
dzieci i młodzieży, w tym „młodych talentów”, łagodzenie przejawów patologii i ubóstwa
społecznego- C.O.1

Strategia Obszar - Turystyka i organizacja czasu wolnego
Rozwoju
 z Celem strategicznym I – Przygotowanie i aktualizacja oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez
Gminy
przygotowanie i aktualizacja oferty turystyczno-rekreacyjnej -C.O.1, wykorzystanie regionalizmu
Włodowi
w ofercie turystycznej – C.O.3,
ce (2000
r – z
 z celem strategicznym II. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnejperspekty
C.O.1,
wą
na
 z celem strategicznym III. Promocja i szkolenie -C.O.1,
2018).


z celem strategicznym IV. Oferta organizacji czasu wolnego mieszkańców- C.O.1, C.O.3,

Obszar Gospodarka + infrastruktura techniczna + rolnictwo i przemysł


z Celem strategicznym II. Wspieranie małej i sredniej przedsiębiorczości -C.O.2



z celem strategicznym 1. Utrzymanie odpowiedniego tempa wzrostu rozwoju społecznego
i zasobów infrastrukturalnych gminy, poprzez aktywne wsparcie mieszkańców w rozwoju
kompetencji zawodowych- C.O.1, C.O.3,



z celem strategicznym 2. Tworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia na terenie gminy
działąlnosci gospodarczej i rolniczej oraz lokowania nowych inwestycji, a także dalsze
wykorzystywanie atrakcyjności turystycznej obszaru w celach zarobkowych, poprzez tworzenie
środowiska sprzyjającego zawiązywaniu stałej współpracy pomiędzy branżą turystyczną
a rolniczą – C.O.1, C.O.2, C.O.3,



z celem strategicznym 3. Wykorzystywanie zasobów środowiskowych gminy do podniesienia
atrakcyjności turystycznej, gospodarczej i społecznej gminy, z poszanowaniem przyrody C.O.1,
C.O.3.

Strategia
Rozwoju
Gminy
Żarnowie
c na lata
20012015



z Celem strategicznym 3 Turystyka, poprzez Rozwój turystyki poprzez efektywne wykorzystanie
naturalnego położenia oraz warunków przyrodniczych i kulturowych- wykreowanie produktu
rurystycznego- C.O. 1,



z Celem strategicznym 4. Społeczeństwo, poprzez zapewnienie mieszkańcom wysokiego
poziomu i jakości życia- C.O.1

Strategia
Rozwoju



z obszarem strategicznym I. Gospodarka ( w tym turystyka, rolnictwo i pzremysł), poprzez

Strategia
Rozwoju
Zrównow
ażonego
Gminy
Kroczyce
na
lata
20152020

str. 54

Miasta
Poręba
(kwiecień
2001)

wspieranie małej i sredniej przedsiębiorczości – C. O.2,


z obszarem strategicznym II. Edukacja, poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży
ze wszystkich środowisk spoęłcznych oraz stymulowanie aspiracji edukacyjnych młodzieży
i kreowanie właściwych postaw – C.O.1, C.O.3



z obszarem III. Społeczeństwo- infrastruktura społęczna i organizacja czasu wolnego oraz relacje
Władza- Społeczeństwo, poprzez organizację czasu wolnego i zwiększenie efektywnosci słuzby
zdrowia i pomocy społecznej – C.O.1

Studium
uwarunko
wań
i
kierunkó
w
zagospod
arowania
przestrze
nnego
gminy
Irządze
na
lata
2002+



z obszarem strategicznym- Gospodarka i infrastruktura techniczna, poprzez rozwój małej
infrastruktury i średniej bazy turystycznej- C.O.2, organizowanie i promowanie imprez
rozrywkowo-turystycznych adresowanych do klientów spoza powiatu –C.O.1, C.O.3,
eksponowanie istniejących zabytków gminy jako atrakcji turystycznej i ich zagospodarowanie –
C.O.3,



z obszarem strategicznym- Edukacja, poprzez stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do
rozwoju kultury fizycznej i sportu- C.O.1,



z obszarem strategicznym – Społeczeństwo i infrastruktura społeczna, poprzez poprawę
dostępności do placówek służby zdrowia, tworzenie skutecznego systemu opieki socjalnej
i społecznej, podnoszenie jakości życia mieszkańców – C.O.1



z obszarem strategicznym– Turystyka i organizacja czasu wolnego, poprzez modernizację
i rozbudowę bazy turystyczno-rekreacyjnej, propagowanie działań na rzecz podnoszenia kondycji
fizycznej mieszkańców, zwłaszcza młodzieży- C.O.1, promocję i eksponowanie regionalizmu
oraz zabytków dziedzictwa kulturowego-C.O.3;

Strategia
rozwoju
powiatu
zawiercia
ńskiego
na
lata
20112020



z celem szczegółowym 1.4-Podjąć działania w kierunku zmiany świadomości społecznej
w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej poprzez wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz rozwijanie oferty edukacyjnej dla dorosłych na bazie już
istniejących obiektów sportowych- C.O.1, C.O.3;



z celem szczegółowym 1.5-Podjąć działania na rzecz rozwoju i dywersyfikacji form
przekwalifikowania zawodowego i uwzględniać w procesie kształcenia potrzeby lokalnego rynku
pracy- C.O.2,



z celem szczegółowym 2.2- Sprzyjać rozwojowi infrastruktury proturystycznej i różnych form
turystyki poprzez inicjowanie działań na rzecz rewitalizacji obiektów zabytkowych i ochrony
dóbr kultury na terenie powiatu– C.O.3, stworzenie systemu promocji atrakcji turystycznych
powiatu w oparciu o przewodniki drukowane i multimedialne skierowane do turystów
i inwestorów – C.O.1,



z celem szczegółowym 3.2- Stworzyć warunki dla ograniczenia bezrobocia i wzrostu aktywności
zawodowej mieszkańców powiatu zawierciańskiego poprzez aktywizację zawodową osób
bezrobotnych – C.O.2;

Zgodność i komplementarność Celów LSR z dokumentami planistycznymi na poziomie krajowym:
Strategia
Rozwoju
Wojewód
ztwa
Śląskiego

 z celem strategicznym: Województwo Śląskie regionem nowoczesnej gospodarki rozwijającej się
w oparciu o innowacyjność i kreatywność.
Cel operacyjny: A.1. Innowacyjne i kreatywne przedsiębiorstwa oraz produkty województwa,
poprzez wsparcie podnoszenia zdolności firm regionu do wdrażania innowacji i nowoczesnych
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rozwiązań technologicznych, wsparcie tworzenia nowych i rozwoju istniejących firm opartych na
potencjałach regionu i wykorzystujących technologie rozwijane w regionie, w tym obszarach
inteligentnych specjalizacji regionu C.O.2,
Cel operacyjny: A.2. Otwarty i atrakcyjny rynek pracy, poprzez podnoszenie stopnia absorpcji
kapitału ludzkiego przez regionalny rynek pracy
w wyniku tworzenia miejsc pracy
i wzmacniania ich atrakcyjności – C.O.2
Cel operacyjny: A.4. Przedsiębiorczość lokalna i społeczna wykorzystująca lokalne rynki
i potencjały, poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w obszarze turystyki oraz usług
wolnego czasu wykorzystujących atrakcje i potencjały lokalne C.O.2,


z celem strategicznym: Województwo śląskie regionem o wysokiej jakości życia opierającej się
na powszechnej dostępności do usług publicznych o wysokim standardzie.
Cel operacyjny: B.1. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców województwa, poprzez
tworzenie warunków dla aktywnego i zdrowego stylu życia, w tym rozwój infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej- C.O.1,
Cel operacyjny: B.2. Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost poziomu aktywności
mieszkańców, poprzez podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty edukacyjnej na
wszystkich poziomach nauczania odpowiadającej potrzebom rynku pracy oraz kształtującej
postawy przedsiębiorcze i kreatywne – C.O.1, realizację długofalowych programów edukacji
kulturalnej adresowanej do różnych grup odbiorców i zwiększających zainteresowanie
uczestnictwem w kulturze – C.O.1, podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty kultury,
sportu i rekreacji oferujących możliwości rozwoju mieszkańców oraz atrakcyjnego spędzania
wolnego czasu-C.O.1,
Cel operacyjny: B.3. Harmonia społeczna i wysoki kapitał zaufania oraz dogodne warunki życia
mieszkańców, poprzez wyposażeni przestrzeni publicznej w infrastrukturę umożliwiającą
wspólne spędzania czasu przez mieszkańców i integrację społeczności lokalnych- C.O.1,
zwiększenie udziału mieszkańców w działaniach związanych z zachowaniem i eksponowaniem
unikalności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego województwa oraz jego
charakterystycznych obszarów- C.O.3.

Program
Operacyj
ny
Wiedza
Edukacja
Rozwój2
014-2020
PO WER
20142020



z celem tematycznym 8: 8vi- aktywne i zdrowe starzenie się –wsparcie działań profilaktycznych
i promowania zdrowego stylu życia –C.O.1



z celem tematycznym 9: 9i- aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans
oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie- C.O.1, 9iv-ułatwianie dostępu
do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym- C.O.1, 9v- wspieranie przedsiębiorczości
społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej
i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia-C.O.1,



Z celem tematycznym 10: 10iii- wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie
o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych,
poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie
elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji- C.O.1

Strategia
Rozwoju



z celem strategicznym 3. Rozwój produktu markowego- turystyka na terenach wiejskich, poprzez
rozwój turystyki, aktywizację gmin wiejskich poprzez tworzenie nowych miejsc pracy- C.O.2,
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wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie pielęgnowania dziedzictwa kulturowego tworzącego
czynnik podnoszący atrakcyjność turystyczną obszarów wiejskich- C.O.3,


z celem strategicznym 5. Rozwój produktu markowego – turystyka rekreacyjna, aktywna
i specjalistyczna, poprzez objęcie działaniami promocyjnymi imprez kulturalnych, rekreacyjnosportowych i turystycznych, promocję regionu i atrakcji Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,
wspieranie rozwoju turystyki aktywnej- C.O.1,



z celem szczegółowym 1.Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia
i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez wzrost jakości kapitału ludzkiego tworzenia
i rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy; – C.O.2, Zapobieganie
i ograniczanie wykluczenia społecznego oraz aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskichC.O.1.
z celem szczegółowym 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich
dostępności przestrzennej poprzez poprawę warunków życia na wsi poprzez inwestycje
w infrastrukturę społeczna i techniczną – C.O.1,



PROW
20142020



Regional
ny
Program
Operacyj
ny na lata
20142020







z priorytetem 6. Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na
obszarach wiejskich, poprzez wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich – C.O.1
(zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, zachowanie dziedzictwa
lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub
kulturalnej).
z obszarem: Wzmocnienie konkurencyjności firm, poprzez wsparcie na wprowadzenie przez
mikro, małe i średnie firmy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (towaru lub usługi),
procesu, marketingu lub organizacji wraz z promocją innowacyjnych rozwiązań –C.O.2,
z obszarem: Rewitalizacja, poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego poprzez prace
konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach i w ich otoczeniu wraz
z promocją obiektu oraz zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek
zagrożeń- C.O.3,
z obszarem: Infrastruktura edukacyjna i zdrowotne, poprzez zwiększenie dostępności i jakości
usług zdrowotnych poprzez zakup wyposażenia i modernizację placówek ochrony zdrowia C.O.1,

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” będzie realizować założone przedsięwzięcia z wszystkimi podmiotami,
które będą się ubiegać o dofinansowanie operacji, ale także z określonymi w toku konsultacji społecznych grupami
docelowymi (także grupami defaworyzowanymi).
Zakłada się następujące sposoby integrowania ww. grup społeczności lokalnych:
1) Opracowaliśmy bardzo szczegółowy Plan komunikacyjny, zgodnie z którym planujemy integrować wszystkie
grupy objęte wsparciem poprzez informowanie o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania
dofinansowania i typach operacji oraz o działalności LGD, o głównych zasadach interpretacji poszczególnych
kryteriów wyboru oraz procedur stosowanych przez Radę LGD, planowanym harmonogramie ogłaszania
konkursów oraz poprzez uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD.
Wzajemna komunikacja ma na celu aktywne włączanie się podmiotów reprezentujących miejscowości objęte
obszarem LSR, a także sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy.
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2) Realizacja założonych operacji tj. warsztaty, szkolenia, spotkania informacyjno-promocyjne i działania
aktywizujące społeczność i sprzyjające nawiązywaniu współpracy, przyczyni się do wzajemnej integracji,
wymiany doświadczeń i tzw. „dobrych praktyk” wśród grup społeczności lokalnych.
3) Zintegrowanie grup określonych w Strategii nastąpi poprzez realizację działań w oparciu o dofinansowanie
operacji w ramach Wdrażania LSR, m.in. poprzez wykorzystanie różnych zasobów obszaru w celu
rozwiązania w sposób kompleksowy zdiagnozowanych problemów obszaru wynikających z analizy SWOT.
4) Realizacja ww. operacji przyczyni się do integracji i rozwoju obszaru, poprawy wizerunku i wpłynie na
wzrost tożsamości lokalnej obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
5) Współpraca przy przygotowywaniu i wykonaniu działań w ramach projektów współpracy oraz projektów
partnerskich w zakresie Wdrażania LSR pozytywnie wpłynie na integrację podmiotów, zasobów i obszaru.
Zgodnie z kryteriami preferowane będzie współpraca partnerów w celu osiągnięcia zakładanych wskaźników
i celów dot. operacji zawartych w LSR. Z efektów operacji będą korzystać zarówno mieszkańcy jak i turyści
odwiedzający nasz region, co wpłynie na wzajemną integrację i wykorzystanie istniejących zasobów
turystycznych, społecznych, kulturowych i przyrodniczych.
6) Cel ogólny 1 przyczyni się do promocji obszaru, poprawy jakości życia mieszkańców na obszarach objętych
LSR, zwiększenia oferty spędzenia wolnego czasu a tym samym aktywizację i zintegrowanie społeczności
lokalnej korzystającej z powstałej infrastruktury.
7) Cel ogólny 2 Strategii skierowany jest do sektora gospodarczego, w tym osób planujących rozpoczęcie lub
rozwój działalności gospodarczej i ma na celu wsparcie firm działających w branży usługowej, w tym
okołoturystycznej co przełoży się na zintegrowanie ww. podmiotów i umożliwi stworzenie miejsc pracy
w tym również dla grup defaworyzowanych określonych w Strategii.
8) Cel ogólny 3 Strategii ma na celu kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych co wpłynie na zachowanie
tożsamości kulturowej wśród społeczności i grup objętych wsparciem.
Opracowane cele i przedsięwzięcia są zgodne z celami przekrojowymi PROW na lata 2014-2020 tj. (ochrona
środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz innowacyjność). Ochrona środowiska i przeciwdziałanie
zmianom klimatu będzie realizowana w ramach celu ogólnego 1 poprzez np. realizację operacji typu
termomodernizacja budynków, natomiast innowacyjność będzie realizowana z uwzględnieniem kryteriów wyboru
operacji w ramach Celu ogólnego 2. Również w ramach Celu ogólnego 2 operacje będą oceniane pod katem kryterium
dot. wykorzystanie technologii teleinformatycznych lub związanych z ochroną środowiska czy przeciwdziałania
zmianom klimatu. Kryteria wyboru i wskaźniki zapewniają bezpośrednie osiągnięcie wskaźników określonych dla
ww. celów.
ROZDZIAŁ XI. MONITORING I EWALUACJA.
Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania bądź obiektu
z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Celem
przeprowadzenia ewaluacji będzie zatem uzyskanie informacji czy zaplanowane i realizowane przez LGD
i Wnioskodawców działania przyniosły efekty, jakie zostały założone w Planie Działania i Planie Komunikacyjnym.
Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie ewaluacji będzie Zarząd, uprawniony do zlecania jej wykonania
ekspertom lub podmiotom zewnętrznym. Podobnie, jak w przypadku monitoringu, uzyskane wyniki prezentowane
będą w formie raportu z badania ewaluacyjnego, upubliczniane za pośrednictwem strony www LGD.
Monitoring realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Perła Jury” to proces systematycznego zbierania
i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii
w aspekcie finansowym i rzeczowym, którego celem jest uzyskanie informacji zwrotnej na temat skuteczności
i wydajności wdrażanej strategii, a także ocena zgodności realizacji operacji z wcześniej zatwierdzonymi założeniami
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i celami. Proces ten będzie prowadzony w sposób ciągły i na bieżąco przez pracowników biura LGD. W odstępach
półrocznych pracownicy biura sporządzać będą pisemne sprawozdania z realizacji LSR, analizowane i zatwierdzane
następnie przez Zarząd. Treść sprawozdań z poszczególnych elementów podlegających monitorowaniu (Wdrażanie
LSR i Funkcjonowanie LGD), zgodnie z zasadą jawności działania LGD, będzie podawana do wiadomości publicznej
za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia.
Wyniki z ewaluacji i analizy danych monitorowanych wykorzystywane będą do:
 poprawy procesu wdrażania LSR oraz udoskonalenia funkcjonowania LGD, poprzez wczesne wykrycie
problemów w ww. procesie i podjęcie działań naprawczych,
 niwelowania niekorzystnych zjawisk oraz dostosowanie przyjętych działań strategicznych do potrzeb
społeczności lokalnej poprzez aktualizację LSR,
 w przypadku zaistniałych trudności, zrozumienia mechanizmów zachodzących zjawisk, umożliwiając
uniknięcie podobnych błędów w przyszłości,
 wzmocnienia partnerstwa trójsektorowego w ramach realizacji LSR,
 kontroli a także prezentacji i upowszechniania wiedzy nt. rzeczywistych efektów realizacji LSR (stopnia
osiągania wskaźników produktu, rezultatu, oddziaływania).
Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu zostały opisane w załączniku nr 2 do LSR.
ROZDZIAŁ XII. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w związku z planowanymi do realizacji celami i operacjami dokonała
analizy LSR pod katem spełnienia kryteriów kwalifikujących do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
LSR na lata 2014-2020 opracowana przez LGD „Perła Jury” będzie stanowić instrument realizacji założeń Strategii
Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+ poprzez realizację priorytetów Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, a także częściowo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020, czyli dokumentów, dla których dokonano już strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
z opinią RDOŚ i PWIS.
Projekty wdrażane w ramach przedsięwzięć, zarówno przez beneficjentów jak i samą LGD, będą realizowane
w sposób taki by nie powodowały pogorszenia stanu środowiska, którego jakość w sposób bardzo istotny wpływa na
warunki życia i potencjał rozwoju danego obszaru. Projekty o charakterze inwestycji infrastrukturalnych,
modernizacyjnych, rewitalizacyjnych itp. ze względu na swój charakter, będą poddane niezbędnym, wymaganym
prawem procedurom, np. uzyskanie pozwoleń na budowę, na wykonanie prac konserwatorskich. Inwestycje te będą
podlegały procesom uzgadniania z organami uprawnionymi do wydawania takich decyzji/ opinii, co wyeliminuje
wystąpienie negatywnego wpływu np. na zachowanie dziedzictwa kulturowego czy na środowisko przyrodnicze.
Realizacja niektórych projektów wybranych do realizacji przez LGD w ramach LSR, wymagała będzie
przeprowadzenia procedury administracyjnej (ooś) zakończonej uzyskaniem decyzji określającej środowiskowe
uwarunkowania realizacji projektu.
Wobec powyższego można prognozować, iż realizacja projektów w ramach LSR, będzie zgodna z obowiązującymi
wymogami dotyczącymi ochrony środowiska. Projekt wybrany do realizacji przez LGD w ramach LSR, będzie
podlegał indywidualnej procedurze badania jego wpływu na środowisko w ramach m.in. opracowania Raportów
oddziaływania na środowisko, które badają wpływ konkretnego projektu na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po zapoznaniu się z zapisami LSR LGD „Perła Jury” uznała, iż nie
widzi konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Strategii, pod
warunkiem spełnienia kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy z dnia 03.10.2008 r o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 z późn. zm.).

str. 59

ZAŁĄCZNIKI DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „PERŁA JURY”.
Załącznik nr 1. Procedura aktualizacji LSR.
Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Perła Jury” ma na celu dostosowywanie jej zapisów do
obowiązujących przepisów prawnych oraz jak najlepszego wykorzystania środków i zrealizowania działań
określonych w Planie działania i Planie komunikacyjnym. Aktualizacja LSR będzie przeprowadzana w przypadku
dezaktualizacji informacji zawartych w dokumencie LGD.
W ramach aktualizacji strategii stosowane będą następujące zasady pracy:
- Zasada partnerstwa- oznaczająca, że wprowadzane zapisy będą przedmiotem szerokich konsultacji społecznych
z przedstawicielami sektora publicznego, gospodarczego i społecznego z uwzględnieniem mieszkańców terenu LGD,
- Zasada zrównoważonego rozwoju – oznacza, że projektowane działania w ramach Strategii będą uwzględniać
potrzeby przyszłych pokoleń, dlatego nie mogą naruszać równowagi środowiska przyrodniczego,
- Zasada spójności/zgodności - oznacza, że cele i kierunki działania wyznaczone w zaktualizowanej wersji Strategii
będą spójne z dokumentami planistycznymi na poziomie gminnym oraz na poziomie województwa,
- Zasada koncentracji – w ramach realizacji Strategii wsparcie skupione zostanie na ograniczonej liczbie zadań
i przedstawionych projektów. Celem takiego podejścia jest koncentracja wsparcia w tych obszarach, które
zagwarantują największe efekty i będą spełniały wskaźniki zmierzające do realizacji celów ogólnych i szczegółowych
określonych w Strategii.
Współpraca podczas aktualizacji LSR będzie prowadzona poprzez obustronną wymianę informacji podczas
warsztatów, spotkań roboczych, konferencji prowadzonych w ramach konsultacji społecznych, umieszczania
informacji oraz projektów zaktualizowanej Strategii na stronie internetowej LGD „Perła Jury”. Zapewniony zostanie
również udział społeczeństwa w pracach nad aktualizacją strategii, w tym z zachowaniem udziału sektora
publicznego, gospodarczego i społecznego.
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych związanych z aktualizacją LSR projekt dokumentu zostanie przyjęty
przez Walne Zebranie Członków.
Załącznik nr 2. Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu.
Zgodnie z Planem Komunikacyjnym zakłada się przeprowadzenie ewaluacji:
- on-going ( w trakcie wdrażania LSR) w roku 2018 oraz 2021. Celem przeprowadzenia ewaluacji będzie oszacowanie
stopnia osiągnięcia zakładanych celów w świetle przeprowadzonej wcześniej analizy informacji na podstawie
konsultacji społecznych dot. tworzenia LSR oraz danych ze źródeł statystycznych ( w tym gminnych, powiatowych)
zwłaszcza pod względem dostarczonych produktów i osiągniętych rezultatów oraz określenie trafności zamierzeń
w stosunku do aktualnych trendów społeczno-gospodarczych;
- ex-post ( po zakończeniu realizacji interwencji) tj. w 2023r. Celem przeprowadzenia badania jest określenie
długotrwałych efektów realizacji LSR, w tym wielkości zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności
pomocy.
Kryteria prowadzenia ewaluacji to: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność i trwałość (kryterium stosowane
przy ewaluacji ex-post).
Zarząd LGD zgodnie z zapisami Strategii dot. okresu przeprowadzania ewaluacji podejmie uchwałę o rozpoczęciu
procedury dokonywania ewaluacji. Informacja o planowanym przeprowadzeniu ewaluacji zostanie zamieszczona na
stronie internetowej LGD. Wybór podmiotu świadczącego usługę przeprowadzenia ewaluacji nastąpi w oparciu
o konkurs ofert w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia naboru. W ogłoszeniu zostaną zawarte wszystkie niezbędne
wymagania związane z realizacją oferty.
Procedura dokonywania ewaluacji opracowana przez LGD uwzględnia:
a) Elementy funkcjonowania LGD, które będą podlegać ewaluacji, a także czas, sposób i okres objęty
pomiarem:
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1. Pracownicy biura LGD – czynnik badany cyklicznie w 2018r (okres badania –od podpisania umowy o warunkach
i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność do 30.06.2018r), 2021r (okres badania od
01.07.2018r do 30.06.2021r) oraz 2023r (okres badania –cały okres programowania, tj. do 30.06.2023r). Celem
badania jest weryfikacja rzetelnego wypełniania obowiązków pracowników zgodnie z umową i zakresem
obowiązków, przestrzeganie regulaminu pracy biura oraz sprawdzenie jakości świadczonych usług doradczych.
Dokumenty wykorzystane do przeprowadzenia badania:
- opinia kierownika biura nt. podległego personelu;
- opinia Zarządu;
-opinia Wnioskodawców/ Grantobiorców;
- ankiety oceniające poziom zadowolenia z udzielonego doradztwa.
2. Władze LGD – czynnik badany cyklicznie w 2018r (okres badania –od podpisania umowy o warunkach i sposobie
realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność do 30.06.2018r), 2021r (okres badania od 01.07.2018r
do 30.06.2021r) oraz 2023r (okres badania –cały okres programowania, tj. do 30.06.2023r). Celem badania jest
określenie frekwencji na posiedzeniach władz, realizacja uchwał i przestrzeganie regulaminów pracy władz.
Dokumenty wykorzystane do przeprowadzenia badania:
- weryfikacja list obecności z posiedzeń władz;
- protokoły z posiedzeń;
- sprawozdania z działalności władz, podejmowane uchwały;
- ankiety, wywiady z losowo wybranymi członkami władz (min. 1 członek z każdego organu).
3. realizacja zadań zgodnie z umową na Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, w tym ocena działalności
LGD- czynnik badany cyklicznie w 2018r (okres badania –od podpisania umowy o warunkach i sposobie realizacji
Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność do 30.06.2018r), 2021r (okres badania od 01.07.2018r do
30.06.2021r) oraz 2023r (okres badania –cały okres programowania, tj. do 30.06.2023r). Celem badania jest
określenie stopnia wywiązywania się z realizacji umowy przez LGD, weryfikacja stopnia rozpoznawalności LGD,
uzyskanie informacji dot. działań LGD oraz wywiązywania się z realizacji zadań związanych z aktywizacją społeczną
i współpracą.
Dokumenty wykorzystane do przeprowadzenia badania:
- sprawozdania z realizacji LSR;
- wnioski o płatność LGD;
- ankiety, kwestionariusze dot. opinii społeczności lokalnej o realizowanych przez LGD działaniach w ramach LSR;
- strona internetowa LGD „Perła Jury” oraz profil na portalu społecznościowym- informacje dot. liczby osób
zainteresowanych realizowanymi działaniami;
- ankiety, wywiady z losowo wybranymi członkami władz (min. 1 członek z każdego organu).
b) Elementy wdrażania LSR, które będą podlegać ewaluacji, a także czas, sposób i okres objęty pomiarem:
1. realizacja LSR, w tym celów, przedsięwzięć, wskaźników, wydatkowania budżetu- czynnik badany cyklicznie
w 2018r (okres badania –od podpisania umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego
przez Społeczność do 30.06.2018r), 2021r (okres badania od 01.07.2018r do 30.06.2021r) oraz 2023r (okres badania –
cały okres programowania, tj. do 30.06.2023r).
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Czynnik badany z wykorzystaniem następujących dokumentów:
- informacje z Instytucji Wdrażającej o stopniu realizacji poszczególnych operacji, zawartych umowach oraz
wysokości wypłaconych środków;
- ankiety monitorujące po zakończeniu operacji ( stan wskaźników monitorowany na dzień składania wniosku
o dofinansowanie do LGD oraz stan na dzień prowadzenia ewaluacji);
- sprawozdania z naborów wniosków o przyznanie pomocy;
- sprawozdania z działalności Rady Programowej;
- listy rankingowe operacji wybranych i niewybranych;
- ankiety, wywiady swobodne z wybranymi losowo beneficjentami, grantobiorcami;
- sprawozdania z realizacji konkursów grantowych.
2. realizacja naborów, w tym harmonogram, kryteria, procedury związane z wyborem operacji, zainteresowanie
społeczne naborem. Czynnik badany cyklicznie w 2018r (okres badania –od podpisania umowy o warunkach
i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność do 30.06.2018r), 2021r (okres badania od
01.07.2018r do 30.06.2021r) oraz 2023r (okres badania –cały okres programowania, tj. do 30.06.2023r). Ewaluacja
zostanie przeprowadzona z udziałem społeczności lokalnej na określonej grupie badawczej.
Dokumenty wykorzystane do przeprowadzenia badania:
- sprawozdania z naborów wniosków o przyznanie pomocy;
- aneksy do umowy na realizację LSR (dot. m.in. harmonogramu ogłaszanych konkursów, zmian lokalnych kryteriów
wyboru operacji, zmian procedur dot. wyboru operacji);
- sprawozdania z działalności Rady Programowej;
- strona internetowa LGD „Perła Jury” oraz profil na portalu społecznościowym- informacje dot. liczby osób
zainteresowanych konkursem;
- karty udzielonego doradztwa w biurze LGD oraz w punktach konsultacyjnych;
- ankiety, wywiady swobodne z wybranymi losowo beneficjentami, grantobiorcami i mieszkańcami-próba losowa.
Celem przeprowadzenia badania jest uzyskanie informacji o zgodności realizowanych działań z harmonogramem oraz
pozyskanie informacji o stopniu rozpoznawalności działań realizowanych przez i za pośrednictwem LGD.
Procedura dokonywania monitoringu opracowana przez LGD uwzględnia:
c) Elementy Funkcjonowania LGD, które LGD zamierza monitorować, czas, sposób i okres objęty pomiarem:
1. stopień zadowolenia uczestników szkoleń, spotkań realizowanych przez LGD w zakresie pozyskiwania
i rozliczania środków z PROW 2014-2020. Czynnik badany po każdym szkoleniu, spotkaniu na podstawie
ankiet ewaluacyjnych ( jakość świadczonych usług) oraz list obecności (określających frekwencję).
2. stopień zadowolenia z doradztwa świadczonego w biurze LGD badany na bieżąco poprzez badanie
ankietowe osoby, która skorzystała z doradztwa (ilość, jakość i efektywność świadczonego doradztwa)–
za pośrednictwem ankiety ewaluacyjnej (zachowana anonimowość badania). Ankiety będą komisyjnie
otwierane w obecności członków Zarządu raz w miesiącu, a następnie sporządzany będzie raport z informacji
zamieszczonych w ankietach.
3. stopień zadowolenia z doradztwa świadczonego w punktach konsultacyjnych w gminach należących do
LGD badany na bieżąco poprzez badanie ankietowe osoby, która skorzystała z doradztwa (ilość, jakość
i efektywność świadczonego doradztwa)– za pośrednictwem ankiety ewaluacyjnej (zachowana anonimowość
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d)

badania). Ankiety będą komisyjnie otwierane w obecności członków Zarządu raz w miesiącu, a następnie
sporządzany będzie raport z informacji zamieszczonych w ankietach.
4. zainteresowanie działalnością LGD – czynnik badany w odstępach półrocznych (raportowanie Zarządowi)
poprzez odczytywanie informacji ze strony internetowej, listy obecności ze szkoleń, warsztatów i spotkań
innych niż związane z pozyskaniem i rozliczaniem środków PROW 2014-2020 oraz stopień realizacji Planu
komunikacyjnego.
5. działalność władz LGD – czynnik badany w cyklu półrocznym na podstawie analizy frekwencji
na posiedzeniach władz za pomocą list obecności.
Efektem monitorowania Funkcjonowania LGD będzie uzyskanie informacji nt. działań LGD oraz stopnia ich
wdrożenia zgodnie z Planem Działania. Uzyskane informacje Elementy monitorowania mogą się częściowo
pokrywać z tymi, które będą oceniane w trakcie okresowych ewaluacji zewnętrznych.
Na zakończenie realizacji działań związanych z Wdrażaniem LSR biuro przedstawi raport z monitorowania za
okres realizowanych działań (okres programowania 2014-2020), który również zostanie upubliczniony na
stronie internetowej.
Elementy Wdrażania LSR, które LGD zamierza monitorować, czas, sposób i okres objęty pomiarem:
1. stopień wdrażania LSR badany na bieżąco po zakończeniu realizacji operacji poprzez wypełnienie przez
Wnioskodawcę ankiety monitorującej. Informacja o zrealizowaniu operacji oraz wydatkowaniu środków
finansowych z budżetu LSR. Raporty prezentowane Zarządowi w cyklu półrocznym.
2. stopień realizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz wykorzystania środków
przeznaczonych na realizację LSR. Czynnik badany w cyklu półrocznym poprzez weryfikację danych ze
sprawozdań z naborów wniosków oraz danych z Instytucji Wdrażającej Program. Raport zatwierdzany będzie
przez Zarząd a w przypadku problemów z realizacją LSR podjęte zostaną kroki w celu realizacji wskaźników.
3. stopień wdrażania projektów grantowych przez LGD. Analiza dot. będzie a) stopnia realizacji projektów
grantowych oraz b) zgodności ponoszonych wydatków z zestawieniem rzeczowo-finansowym przez
Grantobiorców oraz c) kontroli zrealizowanego grantu.
a) etap- analiza dokonywana będzie po każdym zakończonym konkursie grantowym (przez zakończenie
konkursu rozumie się podpisanie umów z Grantobiorcami) i będzie dostarczała informacji o stopniu
prawdopodobieństwa zrealizowania projektu grantowego;
b) etap- analiza dokonywana po zakończeniu realizacji grantu na podstawie złożonego wniosku o płatność
i sprawozdania z realizacji operacji;
c) etap – kontrola realizacji i wydatkowania grantu w miejscu operacji (jeśli dotyczy).
Pracownicy biura będą dokonywali ponadto rozliczenia projektu grantowego w ramach umowy na jego
realizację. Ponadto po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność dot. projektu grantowego biuro LGD
będzie zobowiązane do zamieszczenia na stronie internetowej sprawozdania z realizacji projektu grantowego,
co przedstawi obraz realizacji wskaźników w Strategii. Czynnik zostanie uwzględniony dodatkowo
w sprawozdaniu ogólnym półrocznym.
Efektem prowadzenia monitoringu w zakresie Wdrażania LSR będzie uzyskanie informacji o stopniu
osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu określonych w LSR oraz konieczności podjęcia ewentualnych
zmian w realizowaniu przedsięwzięć LSR, w przypadku niewywiązywania się z realizacji działań założonych
w Planie Działania.

Głównym narzędziem badawczym w procesie monitoringu wdrażania LSR będzie ankieta monitorująca,
kierowana do wszystkich beneficjentów i grantobiorców operacji podejmowanych w ramach realizacji strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. Niniejsza ankieta
przekazywana będzie beneficjentom przez biuro LGD po uzyskaniu informacji od Instytucji Wdrażającej
o wystawieniu zlecenia płatności, bądź w przypadku projektów grantowych po zatwierdzeniu wniosku o płatność
złożonego przez Grantobiorcę. Jej wypełnienie będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów, które otrzymały
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wsparcie finansowe na realizację działań za pośrednictwem LGD. Bezpośredni nadzór nad zbieraniem danych z ww.
ankiet sprawować będzie biuro LGD.
Dane źródłowe wykorzystywane do przeprowadzania badań ewaluacyjnych i monitorowania:
 Typ ilościowy – dane ilościowe będą pochodziły z wszelkiego rodzaju zestawień, sprawozdań sporządzanych
m.in. na potrzeby PROW 2014-2020,
 Typ jakościowy – dane jakościowe pochodzić będą m.in. z analiz opinii, ankiet ewaluacyjnych, ankiet
z doradztwa czyli z zastosowania jakościowych technik badawczych.
Proponowane narzędzia badawcze wykorzystywane do prowadzenia ewaluacji i monitoringu:
 wywiady kwestionariuszowe z członkami Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej LGD, pracownikami biura
LGD,
 ankiety, wywiady swobodne z wybranymi beneficjentami, grantobiorcami
 ewaluacyjne ankiety (papierowe, telefoniczne, e-mailowe, on-line).
Załącznik nr 3. Plan działania.
Plan działania dla kosztów bieżących będzie ściśle związany z realizacją umowy ramowej oraz na Wsparcie
kosztów bieżących i aktywizację. LGD w celu prawidłowej realizacji działań bieżących będzie się posiłkowało
Planem komunikacyjnym. W ramach kosztów bieżących comiesięcznych planuje się realizację działań związanych
z utrzymaniem działalności biura ( m.in. koszty wynagrodzeń, delegacji, obsługi księgowej, zakupu materiałów
biurowych i sprzętu, diety dla Rady Programowej, szkolenia dla kadry LGD).
Plan działania: - Koszty bieżące działań LGD oraz aktywizacji społeczności lokalnej, związane z realizacją
zakładanych wskaźników.

str. 64

Kampania
informacyjnokonsultacyjna

Wskaźniki
produktu

Działanie będzie realizowane corocznie w latach 2016-2020 (liczba spotkań min. 3). Skierowane 1)
Liczba
będzie do beneficjentów opisanych w planie komunikacyjnym. Planuje się że w każdym spotkaniu podmiotów,
weźmie udział min. 15 osób, w tym osoby z grup defaworyzowanych.
którym
udzielono
Jednym z głównych celów realizacji Strategii jest rozwój lokalnej gospodarki poprzez tworzenie
indywidualnego
miejsc pracy i rozwój lokalnych przedsiębiorców, dlatego podejmowane działania komunikacyjne
doradztwa – 60.
będą kierowane również do tej grupy.
Ważnym celem działań LGD jest współpraca i informowanie przedstawicieli NGO i JST
o możliwościach pozyskiwania środków na działania związane z LSR. Jest to również szansa na
utrzymanie i rozwój dotychczasowej szerokiej współpracy z tymi instytucjami. Dzięki realizowanym
zadaniom oraz współpracy z innymi podmiotami NGO jak i JST są „nośnikiem” informacji, która
może za ich pośrednictwem dotrzeć do większej ilości ludzi, co przełożyć się może na realizację
wskaźników zawartych w LSR oraz wpłynąć na poprawę warunków życia mieszkańców.

W celu dotarcia do jak największej grupy osób defaworyzowanych, LGD będzie prowadziło
współpracę z instytucjami, dzięki którym dotarcie do tych osób będzie łatwiejsze (np. PUP
w Zawierciu, Ośrodki Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach LGD).
Spotkania
LGD będzie prowadziło dotychczasową politykę kultywowania dziedzictwa lokalnego, związanego
integrujące,
z aktywizacją środowisk lokalnych, ich pobudzania i dochodzenia do samodzielności. Jednym z
związane
z celów komunikacyjnych w tym zakresie będzie utrzymanie dobrego wizerunku i rozpoznawalności
zapewnieniem LGD oraz wzrost aktywności liderów społecznych, NGO oraz przedsiębiorców w działania na rzecz
mieszkańcom rozwoju lokalnego. Planuje się realizację min. 9 spotkań oraz 18 wydarzeń. W każdym spotkaniu
weźmie udział min. 50 osób.
oferty
spędzania
Ponadto odbywać się będą spotkania z podmiotami (na zasadzie konsultacji indywidualnych), w celu
wolnego
pomocy w pozyskiwaniu osobowości prawnej, wyznaczaniu kierunków rozwoju i usamodzielniania
czasu
typu
się w przestrzeni społecznej. Powstaną organizacje, które same będą pozyskiwały środki na realizacje
warsztaty,
zadań, bez ubiegania się o pomoc w JSFP.
wydarzenia,

Wskaźni
ki
rezultatu

Opis działania

Liczba osób, które uzyskały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa
w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD –
60%.

Nazwa
działania

Budżet

Koszt
działania
wynosi
ok.
2000,00 zł

Całkow. koszt
dot. organiz.
spotkań
i
wydarzeń=
188 100,00

Koszt na 3
spotkania dla
grupy po min.
50
osób
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wyjazdy

Kampania
promocyjnoinformacyjna

Szkolenia
podnoszące
kwalifikacje
kadry LGD

Ważnym zadaniem w ramach tego działania będzie dotarcie także (poprzez zróżnicowanie kanałów
przekazu, zaangażowanie różnych instytucji i liderów) do osób, które nie mają doświadczenia
w udziale w życiu społeczności lokalnej. Między innymi w ten sposób będzie można aktywizować
w szczególności osoby defaworyzowane.
Za kampanię informacyjną uznaje się szereg działań komunikacyjnych podejmowanych w ramach
jednego celu, wykorzystujących zróżnicowane środki przekazu. W ramach działań komunikacyjnych
podejmowane będą również starania publikacji ogłoszeń/artykułów w mediach lokalnych.
Dodatkowo, LGD będzie wydawała materiały promocyjne służące rozpowszechnianiu informacji nt.
LSR 2014-2020 oraz LGD.
Dzięki takiemu działaniu zrealizowany zostanie cel komunikacyjny polegający na promocji operacji
realizowanych przez LGD.
Zakłada się zgodnie z planem szkoleń, że pracownicy biura będą szkoleni z działań związanych 1)Liczba
z wypełnianiem ich obowiązków – ok. 30 jednodniowych szkoleń w latach 2016-2023.
osobodni
szkoleń
dla
Zakłada się zgodnie z planem szkoleń min. 7 szkoleń w okresie 2014-2020 dla organów LGD –
pracowników
udział w 24 szkoleniach wszystkich członków (szkolenia coroczne) + 8 szkoleń dla dodatkowych
biura – 130
osób związanych z władzami.
2)
Liczba
osobodni
szkoleń
dla
organów LGD128

wynosi
1425,00 zł.

Łączny
planowany
koszt
kampanii
wynosi ok. 28
500,00 zł
Całkowity
koszt
działania
wynosi
ok.
31 000,00 zł.

Plan działania dla realizacji celów określonych w LSR przedstawia tabela nr 16.
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Wskaźnik produktu
Liczba wybudowanych,
przebudowanych,
doposażonych
miejsc
rekreacyjnych
/
turystycznych.

25
operacji

100 %

11716
14,52

-

-

-

-

-

-

25
operacji

1 171
614,52

zakres
Poddziałanie/
Programu
RPO
Realizacja LSR

Przedsięw
zięcie
1.1.1

PROW

Cel szczegółowy 1 Zwiększenie wykorzystania zasobów naturalnych, kulturowych i społecznych także poprzez rewitalizację zasobów materialnych i/lub
dostępności do usług zdrowotnych, socjalnych oraz komunalnych.

PROW/

Razem
planowane
wsparcie w PLN
Program

Planowane
wsparcie w PLN

realizacji
%
wskaźnika
narastająco

z
Wartość
jednostką miary

Razem wartość
wskaźników

Razem 20162023

2022-2023
Planowane
wsparcie w PLN

realizacji
%
wskaźnika
narastająco

z
Wartość
jednostką miary

2019-2021
Planowane
wsparcie w PLN

Nazwa wskaźnika

2016-2018
realizacji
%
wskaźnika
narastająco

Lata
z
Wartość
jednostką miary

Cel ogólny
nr
1
Rozwój
obszaru i
społeczno
ści LGD
„Perła
Jury”
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-

100%

66 500
,00

-

-

138 00
0,00

-

-

1
operacj
a

66 500
,00

-

-

-

-

1
operacja

Liczba
LGD
uczestniczących
w
projektach współpracy

-

-

-

4 LGD

100%

-

-

-

-

4 LGD

-

11
operacji

1 223
985,35

4
operacje

100 %

412 97
4,73

-

-

-

15
operacji

1 636

73,33%

Wskaźnik
produktu
Liczba przebudowanych,
doposażonych,
zaadaptowanych
obiektów/ pomieszczeń
pełniących funkcje kulturalną np. świetlic
wiejskich

PROW

Liczba zrealizowanych
projektów współpracy w
tym
projektów
współpracy
międzynarodowej

960,08

Realizacja LSR

-

Projekt współpracy

-

Realizacja LSR

-

PROW

138 00
0,00

1 operacja w wyniku której utworzone lub/i
utrzymane zostanie miejsce pracy

100%

PROW

Przedsięw
zięcie
1.1.2

1 operacja w wyniku której utworzone lub/i
utrzymane zostanie miejsce pracy

Liczba
doposażonych
jednostek
sektora
publicznego
świadczących
usługi
zdrowotne, socjalne lub
komunalne
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Razem cel szczegółowy 1

-

-

-

479 47
4,73

90 000
,00

3 103
074,60

PROW/

2 623
599,87

-

10
operacji

1
operacja
Razem cel szczegółowy 2

-

100%

126 62
4,25

33,33 %

9500,0
0

1
operacja

136 12
4,25

-

-

-

66,66%

9500,0
0

1
operacja

9500,0
0

-

-

10
operacji

126 62
4,25

PROW

Wskaźnik produktu Liczba
materiałów
promocyjnoinformacyjnych

100 %

9500,0
0

3
operacj
e

28500,
00

PROW

Cel szczegółowy 2 Intensyfikacja działań informacyjno-promocyjnych
Przedsięw
zięcie
1.2.1

Realizacja LSR

-

9 500,
00

RPO

-

Realizacja
LSR

-

Animacj
a

90 000
,00

PROW

100%

1 operacja w wyniku której
utworzone lub/i utrzymane
zostanie miejsce pracy

1 operacja w wyniku której
utworzone lub/i utrzymane
zostanie miejsce pracy

Liczba
doposażonych
jednostek
sektora
publicznego
świadczących
usługi
kulturalne

155 12
4,25
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13
operacji

Wskaźnik produktu liczba
zrealizowanych
wydarzeń promocyjnoinformacyjnych, w tym
aktywizujących
i
integrujących
mieszkańców i turystów

9
operacji

7
operacji

110 69
4,46

33,33%

5
700,00

2
operacje

66,66%

5
700,00

2
operacje

100 %

5
700,00

6
operacji

17
100,00

220 40
0,00

2
operacje

100 %

28 500
,00

-

-

-

15
operacji

248

86,66 %

148
200,00

2
operacje

100 %

73
150,00

-

81,82%

-

-

11
operacji

900,00

221
350,00

Realizacja LSR

-

Animacja

-

RPO

PROW/
-

PROW

-

Realizacja LSR

Wskaźnik produktu Liczba
grup
społecznych,
które
uzyskały wsparcie

-

Realizacja LSR

2
operacje

-

100%

110 69
4,46

PROW

7
operacji

PROW

Wskaźnik
produktuLiczba
inicjatyw
społecznych powstałych
w wyniku realizacji
operacji,
w
tym
pogłębiających wiedzę i
umiejętności
mieszkańców
bądź
powodujących nabycie
nowych umiejętności

PROW

Przedsięwzięcie 1.3.1 - pobudzanie i stymulowanie inicjatyw społecznych

Cel szczegółowy 3. Aktywizacja środowiska społeczności lokalnych a także integracji i ekonomii społecznej
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100 %

1425,0
0

Razem cel szczegółowy 3

3
operacje

-

66,66 %

-

514 91
9,46

Razem cel ogólny 1

-

100 %

-

28
500,00

9
operacji

85 500
,00

-

3
spotkan
ia

1425,0
0

135 85
0,00

34 200
,00

684 96
9,46

624 82
4,73

43 700
,00

3 943
168,31

2019-2021

2022-2023

Razem 20162023

Poddziałanie/
Programu

2016-2018
Lata

Program

Cel ogólny
2
Rozwój
przedsiębi
orczości
na
obszarze

-

3operacj
e

zakres

3 274
643,58

28
500,00

Animacja

3
spotkani
a

28
500,00

Animacja

Wskaźnik produktu Liczba
spotkań
informacyjnokonsultacyjnych LGD z
mieszkańcami

33,33%

PROW

3
operacje

PROW

Wskaźnik
produktuliczba
zrealizowanych
wydarzeń promocyjnoinformacyjnych, w tym
aktywizujących
i
integrujących
mieszkańców i turystów
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Przedsięw
zięcie2.1.1
Wspierani
e lokalnej
przedsiębi
orczości w
sferze
usługowej
oraz usług
dot.
działalnoś
ci około
turystyczn
Wskaźnik produktu –
Liczba
operacji
polegających
na
utworzeniu
nowego
przedsiębiorstwa
100%
2 280
000,00
30 operacji w wyniku których utworzone
lub/i utrzymane zostaną miejsca pracy
2 280
000,00
Realizacja LSR

/RPO

PROW

Cel szczegółowy 1 - Wspieranie rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw celem tworzenia nowych miejsc pracy.

PROW

wartość

planowane
Razem
wsparcie w PLN

Razem
wskaźników

Planowane wsparcie w
PLN

% realizacji wskaźnika
narastająco

Wartość z jednostką
miary

Planowane wsparcie w
PLN

% realizacji wskaźnika
narastająco

Wartość z jednostką
miary

Planowane wsparcie w
PLN

% realizacji wskaźnika
narastająco

Wartość z jednostką
miary

Nazwa wskaźnika

30 operacji w wyniku których utworzone
lub/i utrzymane zostaną miejsca pracy

LGD.
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1 672
000,00

-

-

-

-

-

-

1
operacj
a

95 000
,00

Razem cel szczegółowy 1

4 047
000,00

-

-

4 047
000,00

Razem cel ogólny 2.

4 047
000,00

-

-

4 047
000,00

Cel ogólny
3.
Kultywow
anie
dziedzictw
a lokalnego

Lata

2016-2018

2019-2021

2022-2023

Razem 20162023

Realizacja LSR

-

Realizacja
LSR

-

PROW

-

Poddziałanie / zakres
Programu

95 000
,00

-

PROW

100%

-

Program

1
operacja

1 672
000,00

8 operacji, w wyniku których utworzone
i/ lub utrzymane zostaną miejsca pracy

Wskaźnik
produktu:
Liczba
operacji
ukierunkowanych
na
innowacyjność

100 %

-

Wskaźnik
produktu:
Liczba
operacji
polegających na rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa

8 operacji, w wyniku których utworzone
lub/i utrzymane zostaną miejsca pracy

ej.
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-

259 44
9,26

3
operacje

100%

28
500,00

9
operacji

85 500
,00

-

-

28
operacji

285
657,43

Wskaźnik
produktuliczba
zrealizowanych
wydarzeń kultywujących
lokalne dziedzictwo, w
tym aktywizujących i
integrujących
mieszkańców i turystów

3
operacje

33,33%

28
500,00

3
operacje

Wskaźnik produktu –
Liczba
operacji
obejmujących
wyposażenie podmiotów
działających w sferze
kultury

10
operacji

195
407,43

18

34,48%

operacji

-

66,66 %

28
500,00

100%

90 250
,00

100 %

Realizacja LSR

PROW/
RPO

168 37
7,76

Animacja

15
operacji

Realizacja LSR

28,57 %

91 071
,50

PROW

6
operacji

PROW

Wskaźnik produktu Liczba
podmiotów
działających w sferze
kultury, które otrzymały
wsparcie w ramach
realizacji LSR

PROW

Cel szczegółowy 1. Zachowanie tradycji i produktów lokalnych oraz tożsamości społeczności lokalnych.
Przedsięw
zięcie nr 1
-Działania
na rzecz
zachowani
a
lokalnego
dziedzictw
a
kulturowe
go

Realizacja LSR

Razem
planowane
wsparcie w PLN
PROW/ RPO

-

21
operacj
e

Planowane
wsparcie w PLN

Razem wartość
wskaźników

realizacji
%
wskaźnika
narastająco

z
Wartość
jednostką miary

Planowane
wsparcie w PLN

realizacji
%
wskaźnika
narastająco

z
Wartość
jednostką miary

Planowane
wsparcie w PLN

realizacji
%
wskaźnika
narastająco

z
Wartość
jednostką miary

Nazwa wskaźnika
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1
operacja

213
100 %

-

-

-

-

-

-

750,00

1
operacj
a

213
750,00

Razem cel szczegółowy 1

528 72
8,93

287 12
7,76

28 500
,00

844 35
6,69

Razem cel ogólny 3.

528 72
8,93

287 12
7,76

28 500
,00

844 35
6,69

RAZEM LSR

7 850
372,51

911 95
2,49

72 200
,00

8 834
525,00

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW

4 275 000,00

Realizacja LSR

Wskaźnik produktu –
Liczba
zabytków
poddanych
pracom
konserwatorskim
lub
restauratorskim
w
wyniku
wsparcia
otrzymanego w ramach
realizacji strategii

PROW

Działania
na rzecz
zachowani
a
tożsamości
lokalnej

%
budżetu
poddziałania
Realizacja
LSR
50%

Załącznik nr 4. Budżet LSR.
Formularz: Budżet.
Wsparcie finansowe (PLN)
Zakres wsparcia
PROW

FUNDUSZ WIODĄCY

RAZEM EFSI
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Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr
1303/2013)
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr
1303/2013)

8 550 000,00

8 550 000,00

66 500,00

66 500,00

1 947 500,00

1 947 500,00

10 564 000,00

10 564 000,00

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)
Razem

Formularz: Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.
Wkład

Budżet państwa

EFRROW
Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów
publicznych

3 229 222,50

Wkład własny będący wkładem
krajowych środków publicznych

1 845 777,50

Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów
2 211 142,50
publicznych
5 440 365,00

Razem

1 845 777,50

RAZEM

5 075 000,00

1263 857,50

3 475 000,00

1263 857,50

8 550 000,00

Załącznik nr 5. Plan komunikacyjny.
Termin

2016

Cel komunikacji

-

Poinformowanie
potencjalnych

Nazwa
działania Adresaci
działania Środki przekazu
komunikacyjnego
komunikacyjnego
(grupy docelowe)
Kampania informacyjna
nt. głównych założeń

1)Mieszkańcy- ze
szczególnym

-punkt doradztwa w biurze LGD- 1 szt,

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób, które uzyskały
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2020r

Wnioskodawców o
LSR, jej głównych
celach, zasadach
przyznawania
dofinansowania i
typach operacji oraz o
działalności LGD
Planowany budżet na
realizację
zaplanowanych
działań
komunikacyjnych18 100,00 zł

LSR na lata 2014-2020.
W trakcie kampanii
mieszkańcy zostaną
poinformowani o:
- działalności LGD,
planowanych do
realizacji
przedsięwzięciach,
możliwościach i
zasadach pozyskiwania
środków w ramach
PROW 2014-2020,
planowanych
działaniach do realizacji
w ramach
Funkcjonowania LGD.

uwzględnieniem grup
defaworyzowanych, tj.
osoby długotrwale
bezrobotne,

-informacje z lokalnej prasie- 8 szt,

informacje- min. 10 000 osób

-informacje na stronach internetowych,
portalach społecznościowych- 10 szt

Efektem realizacji działania
komunikacyjnego będzie
wzrost liczby osób
posiadających informacje dot.
LGD i działań przez nią
realizowanych oraz wzrost
liczby składanych wniosków
do dofinansowania, co
przełoży się na realizację
przedsięwzięć i celów
określonych w Strategii.

młodzież od 18-35 r.
życia,

-spotkania informacyjno-konsultacyjne -3
szt

osoby 50+.

-warsztaty, szkolenia, spotkania
informujące o działalności LGD- 6 szt

2)przedsiębiorcy
3) organizacje
pozarządowe
4)grupy nieformalne
5)przedstawiciele
JSFP

-spotkania aktywizujące społeczność
lokalną i służące nawiązywaniu współpracy
– 9 szt (17 100,00)
-spotkania
z
osobami
z
grupy
defaworyzowanej wskazanymi przez PUP
w Zawierciu, jako osoby kwalifikujące się
do ubiegania się o środki na podjęcie
działalności gospodarczej oraz osobami w
wieku 50+- 3 spotkania.

Ewaluacja wskaźników
odbędzie się cyklicznie:
pierwsza planowana w 2018r,
druga– 2021r., trzecia-2023r.

Tematyka łączona z poinformowaniem o
zasadach interpretacji kryteriów wyboru
oraz procedur itd.
20162020 r

Poinformowanie
potencjalnych
Wnioskodawców
o
głównych
zasadach
interpretacji
poszczególnych
kryteriów
wyboru
oraz
procedur
stosowanych
przez

Spotkania nt. zasad
oceniania i wyboru
operacji przez LGD,
stosowania
procedur
związanych z wyborem
operacji oraz informacji
o
planowanych
naborach wniosków.

1)Mieszkańcyze Prezentacje multimedialne w trakcie
spotkań -3 szt
szczególnym
uwzględnieniem grup
Informacja w Internecie (także poprzez
defaworyzowanych,
zamieszczenie prezentacji ze spotkania),2)przedsiębiorcy
10 szt
3)organizacje
pozarządowe

spotkania
z
osobami
długotrwale
bezrobotnymi,
w wieku 18-35 lat
wskazanymi przez PUP w Zawierciu, jako

Liczba osób, które uzyskały
informacje- min. 100.
Efektem działania
komunikacyjnego będzie
lepsze przygotowanie przez
Wnioskodawców dokumentów
aplikacyjnych dot. konkursów
o dofinansowanie oraz
Grantów. Przełoży się to na
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Radę
LGD,
planowanym
harmonogramie
ogłaszania konkursów

4)grupy nieformalne
5)przedstawiciele
JSFP

- 3 spotkania.

Planowany budżet na
realizację ww. działań
– 1 000,00 zł

20162020r

Uzyskanie informacji
zwrotnej nt. oceny
jakości pomocy
świadczonej przez
LGD
Planowany budżet na
realizację
zaplanowanych
działań - bezkosztowo

osoby kwalifikujące się do ubiegania się o
środki
na
podjęcie
działalności
gospodarczej oraz osobami w wieku 50+

Tematyka połączona z poinformowaniem
Wnioskodawców o LSR, jej celach,
zasadach przyznawania dofinansowania i
typach operacji oraz o działalności LGD.
Badanie satysfakcji
wnioskodawców,
uczestników projektów/
odbiorców ostatecznych
oraz osoby korzystające
z doradztwa LGD dot.
jakości pomocy
świadczonej przez LGD.

Osoby korzystające z
doradztwa LGD, ze
szczególnym
uwzględnieniem grup
defaworyzowanych.

Ankiety od osób korzystających z
doradztwa określające stopień zadowolenia
z uzyskanej pomocy- 1 wzór- zgodnie ze
sposobem pomiaru jakości udzielanego
doradztwa.

Wnioskodawcy w
poszczególnych
zakresach operacji w
ramach LSR, z
uwzględnieniem grup
defaworyzowanych.

Ankiety z informacją zwrotną od
Wnioskodawców, którzy zrealizowali
operację/ zadanie grantowe w tym
wskazujące m.in. informacje o
wsparciu osób z grup
defaworyzowanych – 1 wzór

sprawniejszą realizację
przedsięwzięć i wykorzystania
budżetu zgodnie z założonymi
celami.
Ewaluacja wskaźników
odbędzie się cyklicznie:
pierwsza planowana w 2018r,
drugi – 2021 r. trzecia-2023r.
Liczba osób, które oceniły
poziom satysfakcji- min. 50
osób.
Efektem działania
komunikacyjnego będzie
uzyskanie informacji przez
LGD nt. wywiązywania się z
umowy w zakresie doradztwa.
Ewaluacja wskaźników:
pierwsza planowana w 2018r,
druga– 2021r., trzecia-2023r.
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