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O czym będzie 

1.Główne cechy podejścia LEADER i 
funkcjonowania LGD.

2.Opracowanie i wdrażanie LSR.

3.Inwentaryzacja obszaru, potrzeby, zasoby i 
potencjały.

4.Omówienie wyników Diagnozy obszaru.

5.Wypracowanie założeń i celów LSR.

6.…



„Rozwój jest tym, 
co czynią jednostki i grupy 

społeczne, a nie tym, 
co jest robione dla nich"

„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, 
zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju.” 

John F. Kennedy 
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Inwestować czy wydawać 
pieniądze publiczne ... ?

Koszty i korzyści: 

• Ekonomiczne (czas przejazdu / koszty 

leczenia / jakość życia / wartości)

• Finansowe (zysk / pieniądze /trwałe, 

pasywne przychody / koszty utrzymania)



Rozwój 
– pieniądz w obiegu lokalnym

• Mieszkańcy

• Przedsiębiorcy

• Inwestorzy

• Turyści

• …



Miarą sukcesu dowolnego podmiotu 
nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego 

jest ilość rozwiązanych problemów. 

Teza ta dotyczy zarówno organizacji społecznych, jak i jednostek 
gospodarki, sektora prywatnego i publicznego, czy organizacji 

pozarządowych. 
Efekt, jaki wynika z przyjętych rozwiązań, uwidacznia się zaś w życiu 
dużych i małych społeczności; jakości ich funkcjonowania, kulturze 

organizacyjnej, osiągnięciach.



Partycypacyjność 
– współudział mieszkańców

• Liderzy obecni i przyszli

• Kapitał społeczny

• Partnerstwa lokalne: 

– Organizacje pozarządowe

– Przedsiębiorcy

– Samorząd

– Mieszkańcy 

… prosument … 
PARTNERSTWO

Sektor 
społeczny

Sektor 
publiczny

Sektor 
prywatny



„Wyróżnij się 
albo zgiń”



Projekt

• Projekt – działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego 
wyrobu lub usługi (Project Management Institute),

• Projekt – problem zaplanowany do rozwiązania (Juran),

• Projekt – przedsięwzięcie realizowane w ramach określonej organizacji, 
które jest przedsięwzięciem nowym, nietypowym, odmiennym od 
działań rutynowych, takim, z jakim organizacja nie miała nigdy wcześniej 
do czynienia (Pawlak),

• Projekt – sekwencja powiązanych ze sobą działań, które przebiegają 
w określonym czasie, oraz są ukierunkowane na osiągnięcie precyzyjnie 
zdefiniowanego celu.



Teorie zarządzania
• Zarządzanie - kierowanie (wg. Gulickiej) to dziedzina wiedzy, 

która dąży do zrozumienia, dlaczego i w jaki sposób ludzie 
współpracują, aby osiągnąć wyznaczone cele i zwiększyć 
użyteczność systemów współdziałania między ludźmi 

• Zarządzanie- kierowanie (wg. H. Boettingera ) jest sztuką, 
czyli twórczym porządkowaniem chaosu 
organizacyjnego. Wymaga 3 składników (wizji artysty, 
znajomości rzemiosła, skutecznego komunikowania się).

• Zarządzanie (wg. Encyklopedii organizacji i zarządzania) 
to działalność  kierownicza polegająca na ustaleniu celów 
i poddawaniu ich realizacji w organizacji podległej 
zarządzającemu na podstawie całości środków produkcji 
lub prawa dysponowania nimi. 





ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 
r. – artykuł 31 - 33



Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027, 
uzgodniony, zatwierdzony

• Wspierane będą zrównoważone metody gospodarowania, 
przyjazne klimatowi i środowisku. Chodzi o ochronę wody, 
gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność.

• Plan sprzyjać będzie produkcji i wykorzystaniu energii 
odnawialnej. Wzmacniana będzie różnorodność gospodarcza, 
w tym biogospodarka.

• Zwiększy się aktywność zawodowa i społeczna mieszkańców 
obszarów wiejskich, szczególnie osób z grup wykluczonych.

• Upowszechniane i wdrażane będą rozwiązania naukowe i 
innowacyjne, w tym cyfrowe, usuwające bariery rozwojowe 
wsi i rolnictwa



Interwencja LEADER ukierunkowana jest 
na budowanie lokalnej tożsamości 

bazującej na aktywizacji społecznej i przy 
wykorzystaniu miejscowych zasobów w 

sposób zapewniający najlepsze 
zaspokojenie potrzeb społeczności 

wiejskich, w tym poprzez wykorzystanie 
wiedzy, innowacji i rozwiązań 

cyfrowych.



Realizacja powyższych celów będzie możliwa przez 
zaangażowanie lokalnych społeczności w przygotowanie 

i wdrożenie LSR. 

Przewiduje się większą niż dotychczas specjalizację i 
ukierunkowanie na osiągnięcie tylko najistotniejszych 

celów LSR. Dlatego LGD będą zobowiązane do wskazania 
w strategii nie więcej niż 3 konkretnych priorytetowych 

celów/obszarów tematycznych, na których będzie 
koncertowało się wsparcie z Planu Strategicznego. 

Obszary te powinny być wskazane precyzyjnie w 
odpowiedzi na zdiagnozowane problemy, najlepiej ze 

wskazaniem posiadanych specyficznych lokalnych 
zasobów, które można zaangażować w tym procesie.



Tym niemniej oczekuje się od LGD ukierunkowania 
na rozwój obszaru w oparciu o przedsiębiorczość z 

jednoczesnym poszanowaniem warunków 
przyrodniczych (biogospodarka, GOZ) i dziedzictwa 

i kulturowego oraz szczególnej wrażliwości na 
wymiar społeczny rozwoju lokalnego. 

Mając na uwadze rolę LGD we wspieraniu włączenia 
społecznego szczególny nacisk zostanie położony na 
potrzeby zdiagnozowanych na obszarach objętych 
LSR grup osób w niekorzystnej sytuacji, tj.: osób z 

niepełnosprawnościami, kobiet, migrantów, 
rolników niskotowarowych lub osób poszukujących 

zatrudnienia np. mieszkańców osiedli po-PGR. 



Tym samym kierunki rozwoju 
przedsiębiorczości powinny uwzględniać 

sytuację lokalną np. posiadane zasoby 
przyrodnicze i kulturowe oraz popyt na usługi 

określonego rodzaju (srebrna gospodarka, 
gospodarka wolnego czasu itp.)

Działalność gospodarcza powinna być 
wspierana jedynie w zakresie w jakim jest to 
zgodne z celami tematycznymi wskazanymi w 

LSR.



Innowacyjność
Ponadto dużą wagę przywiązuje się do innowacyjności projektowanych 
rozwiązań. Innowacyjność w ramach interwencji jest rozumiana bardzo 

wszechstronnie z uwzględnieniem stopnia rozwoju danego obszaru 
(kontekst lokalny). 

Preferowane jest wdrażanie innowacji poprzez implementowanie 
zupełnie nowych produktów, usług, procesów, technologii, metod 

organizacji lub nowych sposobów wykorzystania, lecz przewiduje się 
możliwość udoskonalania rozwiązań już istniejących. 

Promowanie innowacyjności może znaleźć swój wyraz w celach lub 
przedsięwzięciach LSR oraz w kryteriach lokalnych, jak również w 
samym sposobie przygotowania LSR. Dodatkowym instrumentem 

pozwalającym na indukowanie innowacyjności jest wdrażanie koncepcji 
inteligentnej wsi, które ze swej natury są ukierunkowane zarówno na 

rozwiązania innowacyjne, także w zakresie technologii i cyfryzacji. 



Cele interwencji będą osiągnięte przez realizację 
operacji w następujących zakresach wsparcia: 

1.rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki w szczególności:

a.podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne

b.rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej

c.rozwijanie przedsiębiorstw społecznych

2.rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w szczególności w zakresie:

a.gospodarstw agroturystycznych

b.zagród edukacyjnych

c.gospodarstw opiekuńczych,

3.rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych

4.poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności, z wyłączeniem inwestycji produkcyjnych 
oraz operacji w zakresach wymienionych punktach 1 - 2

5.przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi 

6.poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej

7.kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki 
rolnospożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego polskiej wsi a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i 
społecznego.

8.Włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji.



Z pomocy ze środków EFRROW wykluczone są 

operacje: 

1. obejmujące budowę lub modernizację dróg, 

targowisk, sieci wodno-kanalizacyjnych, 

przydomowych oczyszczalni ścieków, 

2. dotyczące świadczenia usług dla rolnictwa.



W przypadku Wdrażania LSR wsparcie udzielane jest 
w formie dotacji w postaci ryczałtu w zakresie: 

1. podejmowania pozarolniczej działalności 
gospodarczej przez osoby fizyczne oraz rozwoju 
pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych do 
wysokości 150 tys. zł, 

2. rozwoju współpracy w ramach krótkich 
łańcuchów żywnościowych do wysokości 350 
tys. zł, 

3. projektów grantowych do wysokości 500 tys. zł, 



W związku z małą aktywnością osób młodych 

przekładającą się na brak silnego związku z 

obszarami wiejskimi niezbędne jest zwiększanie 

aktywności społecznej młodych poprzez:

1. kształcenie liderów młodzieżowych, 

2. działania na rzecz lokalnego środowiska, 

3. włączanie młodzieży w życie publiczne, z uwzględnieniem 

procesu podejmowania decyzji 

4. kooperacja grup młodzieżowych, 

5. wspieranie aktywności młodzieży w obszarze ekonomii 

społecznej, 

6. budowanie sieci partnerstw 



Zakłada się aktywny udział ludzi 
młodych w przygotowaniu oraz 

zarządzaniu LSR, także przez udział w 
pracach organów LGD. Przez ludzi 

młodych rozumie się osoby, które nie 
ukończyły 25 roku życia.



Wielofunduszowość

WPR – ok. … zł

Program Regionalny:

• EFRR – ok. … zł

– …

• EFS – ok. … zł

– …



Liczba ludności ogółem w LGD                       

w latach 2010–2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Piramida wieku i płci dla LGD                        

w 2021 roku
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Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku                   

w % ludności ogółem dla LGD w latach 2016–2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku 

w % ludności ogółem w 2021 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Przyrost naturalny na 1 000 ludności dla LGD              

w latach 2016–2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Przyrost naturalny na 1 000 ludności  

poszczególnych gminach LGD w latach 2021 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS



Przyrost naturalny na 1 000 ludności 

w 2021 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Saldo migracji na 1 000 ludności dla LGD 

w latach 2016–2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Saldo migracji na 1 000 ludności 

w 2021 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Pozwolenia wydane na budowę i zgłoszenia budowy 

z projektem budowlanym w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców w LGD w 2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Podmioty wpisane do rejestru REGON 

na 10 tys. ludności dla LGD w latach 2016–2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Podmioty wpisane do rejestru REGON 

na 10 tys. ludności dla LGD w latach 2016–2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS



Podmioty wpisane do rejestru REGON na 

10 tys. ludności w 2021 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności  

w wieku produkcyjnym dla LGD                                      

w latach 2016–2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności  

w wieku produkcyjnym dla LGD                                      

w latach 2016–2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS



Podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności                

w wieku produkcyjnym w 2021 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej 

pomocy społecznej według kryterium dochodowego 

ogółem na 10 tys. mieszkańców dla LGD                            

w latach 2016-2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Gospodarstwa domowe korzystające ze 

środowiskowej pomocy społecznej według

kryterium dochodowego ogółem na

10 tys. mieszkańców w 2020 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne 

na 10 tys. mieszkańców w 2021 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu 

państwa podatek dochodowy od osób fizycznych              

w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł) dla LGD                     

w latach 2016–2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Udziały w podatkach stanowiących dochody 

budżetu państwa podatek dochodowy od osób 

fizycznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł)   

w 2020 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Interpretacja pozycji gminy w grupie porównawczej  

Źródło: Opracowanie Związku Miast Polskich



Pozycja Gminy Góra Kalwaria w grupie porównawczej 

(76 gmin miejsko-wiejskich położonych w strefie 

zewnętrznej obszarów funkcjonalnych ośrodków 

wojewódzkich) w 2020 roku

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dnia 01.09.2022 r.



Wskaźnik rozwoju w Gminie Góra Kalwaria 

w latach 2016–2020 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dnia 01.09.2022 r.



Pozycja Gminy Konstancin-Jeziorna w grupie 

porównawczej (76 gmin miejsko-wiejskich położonych 

w strefie zewnętrznej obszarów funkcjonalnych 

ośrodków wojewódzkich) w 2020 roku

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dnia 01.09.2022 r.



Wskaźnik rozwoju w Gminie Konstancin-Jeziorna

w latach 2016–2020

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dnia 27.07.2022 r.



Pozycja Gminy Prażmów w grupie porównawczej 

(144 gminy wiejskie położone w strefie zewnętrznej 

obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich) 

w 2020 roku

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dnia 01.09.2022 r.



Wskaźnik rozwoju w Gminie Prażmów

w latach 2016–2020

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dnia 27.07.2022 r.



Pozycja Gminy Tarczyn w grupie porównawczej 

(76 gmin miejsko-wiejskich położonych w strefie 

zewnętrznej obszarów funkcjonalnych ośrodków 

wojewódzkich) w 2020 roku

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dnia 01.09.2022 r.



Wskaźnik rozwoju w Gminie Tarczyn

w latach 2016–2020

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dnia 27.07.2022 r.



lgd-tp.pl



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Paweł Walczyszyn

tel. 507 048 678

pawel@InicjatywaLokalna.pl


