
Biuletyn  
Informacyjny Nr 1/2016

Nakład 1500 egz.Be
zp

ła
tn

y 
eg

z.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader objętego prow na lata 2014-2020.  

Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szanowni Państwo!
Przedkładamy kolejny numer biuletynu 

naszego Stowarzyszenia, jednak pierwszy, 
którym „otwieramy” informowanie o nowym 
okresie programowania.

Unijna perspektywa na lata 2014-2020 niesie 
za sobą wiele zmian, także w obrębie naszej dzia-
łalności. Przypomnijmy, iż obecnie w strukturze 
Stowarzyszenia funkcjonuje 11 gmin członkow-
skich z trzech powiatów: pszczyńskiego (wszyst-
kie  gminy),  bieruńsko-lędzińskiego  (Bieruń 
i Bojszowy) oraz mikołowskiego (Ornontowice, 
Orzesze i Wyry).
Biorąc pod uwagę fakt, iż teren naszego dzia-

łania znacząco się powiększył i obecnie zamiesz-
kiwany jest przez ponad 140 tys. osób, liczymy 
się z faktem, że część z Państwa, szczególnie 
z nowo przyjętych gmin, po raz pierwszy spo-
tyka się z podmiotem, jakim jest Lokalna Grupa 
Działania. W związku z tym, pragniemy skrótowo 
przybliżyć Państwu zagadnienia związane z funk-
cjonowaniem tego rodzaju stowarzyszenia.

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyń-
ska” jest szczególnym rodzajem stowarzy-
szenia, które łączy podmioty gospodarcze, 
samorządy, organizacje pozarządowe oraz 
mieszkańców we wspólnym działaniu na rzecz 
rozwoju lokalnego. Lokalne Grupy Działania 
powstały, aby móc wdrażać program leader.
Terminem leader określa się europejski pro-

gram wspierający społeczności wiejskie, funkcjo-
nujący w Unii Europejskiej od 1991 r., stanowiący 
nowe podejście do rozwiązywania problemów 
występujących na obszarach wiejskich. Głównym 
celem tego programu jest budowanie kapitału 
społecznego na wsi poprzez aktywizację miesz-
kańców oraz przyczynianie się do powstawania 
nowych miejsc pracy oraz lepsze wykorzysta-
nie posiadanych zasobów przyrodniczych, hi-
storycznych, kulturowych, gospodarczych, itp. 
W perspektywie 2014-2020 program ten będzie 
wdrażany za pośrednictwem instrumentu, zwa-
nego Rozwojem Lokalnym Kierowanym przez 
Społeczność.

Jednym z działań, które realizowane będzie 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 (prow 2014-2020) jest 
leader, czyli wspierany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  (efrrow)  rozwój  lokalny kierowany 
przez społeczność (rlks). Instrument rlks (ang. 
Community-led local development – clld) oparty 
jest  na  metodzie  leader,  stosowanej  także 
w  perspektywie  finansowej  Unii  Europejskiej 
(ue) 2007-2013. rlks zachowuje  podstawowe 
założenia metody leader, to jest: oddolność, 
terytorialność, zintegrowanie, partnerstwo, 
innowacyjność, decentralizacja zarządzania 
i finansowania, sieciowanie i współpraca.
W tabeli obok prezentujemy wyniki konkursu 

na wybór  lokalnych  strategii w  ramach rlks 
w odniesieniu do poszczególnych województw. 

Szczegółowe informacje nt. każdej członkowskiej gminy

Lp. Nazwa Gminy Typ Gminy Powierzchnia 
(w km2) Liczba ludności

1. Bieruń Miejska 40 19 696

2. Bojszowy Wiejska 35 7 411

3. Goczałkowice-Zdrój Wiejska 47 6 605

4. Kobiór Wiejska 48 4 902

5. Miedźna Wiejska 50 16 096

6. Ornontowice Wiejska 15 5941

7. Orzesze Miejska 84 20 000

8. Pawłowice Wiejska 76 18 042

9. Pszczyna (obszar wiejski) Miejsko-Wiejska 153 25 424

10. Suszec Wiejska 75 11 869

11. Wyry Wiejska 35 7 592

 RAZEM tereny wiejskie objęte LSR 658 143 551

Województwo

lsr z efrow 
złożone / 

lsr z efrow 
wybrane 

Kwoty przypi-
sane w umowach 
ramowych w eur

Dolnośląskie 17 / 16 46 386 625,00

Kujawsko-Pomorskie 20 / 20 42 532 717,50

Lubelskie 23 / 22 52 000 919,60

Lubuskie 10 / 10 24 913 420,34

Łódzkie 17 / 16 38 722 573,33

Małopolskie 32 / 32 72 061 000,00

Mazowieckie 32 / 29 78 193 125,00

Opolskie 10 / 10 24 842 239,14

Województwo

lsr z efrow 
złożone / 

lsr z efrow 
wybrane 

Kwoty przypi-
sane w umowach 
ramowych w eur

Podkarpackie 26 / 26 55 734 880,37

Podlaskie 11 / 11 25 326 250,00

Pomorskie 16 / 15 36 547 410,31

Śląskie 14 / 14 40 929 190,56

Świętokrzyskie 17 / 17 36 160 050,10

Warmińsko-Mazurskie 11 / 11 30 142 465,84

Wielkopolskie 31 / 29 73 245 455,81

Zachodniopomorskie 13 / 12 30 348 954,63

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

Obszar działania lgd „Ziemia Pszczyńska”

Obszar gmin objętych działaniami lgd „Ziemia Pszczyńska”

Nazwy gmin

Wsie / sołectwa objęte działaniami lgd „Ziemia Pszczyńska”

Dzielnice objęte działaniami lgd „Ziemia Pszczyńska”

Nazwy użyte na mapie:

W woj. śląskim do realizacji programu 
zostało wybranych 14 lgd, z czego nasze 
stowarzyszenie w skali woj. jest trzecie pod 
względem największej liczby mieszkańców 
na obszarze. W ramach programu podpi-
sano  także umowę  z dwiema  lokalnymi 
grupami rybackimi. Łączny budżet przezna-
czony na rozwój obszarów wiejskich na ślą-
sku to ponad 183 mln złotych. Na poziomie 
kraju ponad 96%  mieszkańców obszarów 
wiejskich objętych jest wybranymi lsr.
Umowy ramowe na realizacje strategii 

w naszym województwie, zostały podpi-
sane w dniu 10 maja 2016 r. w UM w Kato-
wicach. Ze strony lgd „Ziemia Pszczyńska” 
umowę podpisały: prezes stowarzyszenia 
–  Sylwia Pająk-Figula  oraz wiceprezes  – 
Renata  Dyrda. W  całym  kraju  na  okres 
programowania 2014-2020 wybrano 322 
strategie rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność.
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Lokalni przedsiębiorcy, uczestniczący w ba-
daniach prowadzonych na potrzeby stworzenia 
Strategii, wskazywali, że najistotniejsze z punktu 
widzenia prowadzonej przez nich działalności są 
następujące cechy pracowników:
• 21% badanych przedsiębiorców uważa 
za najistotniejsze takie cechy jak rzetelność, 
solidność i sumienność w wykonywaniu 
zadań

• 21% badanych przedsiębiorców oczekuje 
od angażowanych osób pracowitości i chęci 
do pracy

• co piąty przedsiębiorca zwraca uwagę 
na doświadczenie zawodowe

• 13% badanych ceni u pracowników 
umiejętności komunikacyjne

Raport dotyczący przedsiębiorczości na obszarze działania LGD „Ziemia Pszczyńska”

Dane dot. bezrobocia i zatrudnienia w 2013 r. wraz z odniesieniem do sytuacji z 2010 r.

Obszar badania
Bezrobotni zarejestrowani ogółem 2013 Udział bezrobotnych zarejestr. w liczbie lud-

ności w wieku produkcyjnym wg płci 2013
Pracujący/1000 

mieszkańców
Pracujący 

wg płci

ogółem M K * ogółem M K * ogółem * M K

Bieruń 508 239 269 21,5% 3,8% 3,4% 4,2% 23% 539 2,7% 7 978 2 646

Bojszowy 156 63 93 2,0% 3,3% 2,5% 4,1% 0% 124 -3,1% 624 293

Goczałkowice-Zdrój 166 74 92 7,1% 4,0% 3,4% 4,5% 8% 223 0,5% 792 681

Kobiór 151 70 81 32,5% 4,8% 4,2% 5,5% 33% 100 -5,7% 263 226

Miedźna 488 192 296 12,2% 4,3% 3,2% 5,5% 13% 125 -2,3% 914 1 088

Ornontowice 136 53 83 20,4% 3,5% 2,6% 4,5% 17% 781 -6,8% 3 770 867

Orzesze 625 278 347 13,4% 4,9% 4,0% 5,8% 11% 140 6,9% 1 258 1 537

Pawłowice 403 166 237 15,5% 3,3% 2,6% 4,0% 14% 517 9,1% 7 653 1 668

Pszczyna (OW) - - - - - - - - 108 8,0% 1 633 1 113

Suszec 288 129 159 28,0% 3,7% 3,2% 4,3% 23% 395 5,9% 3 793 898

Wyry 203 100 103 16,0% 4,2% 4,0% 4,4% 8% 95 -2,1% 365 359

Obszar LSR 3 124 
100%

1 364 
43,7%

1 760 
56,3%

16,2% 3,3% - - - 298 - 29 043 
71,9%

11 376 
28,1%

woj. śląskie - - - - 7,1% 6,3% 8,0% +1,1% 257 +0,8% - -

Polska - - - - 8,8% 8,2% 9,5% 0,9% 226 +1,3% - -

M – mężczyźni, K – kobiety; *zmiana względem ogółem 2010 r., Źródło: BDL GUS, www.stat.gov.pl stan 2010 i 2013

• 11% badanych przedsiębiorców uważa, 
że kluczowa jest uczciwość

• co dziesiąty badany zwracał uwagę 
na odpowiedzialność

W dalszej kolejności wskazywano na inicjatywę 
i zaangażowanie (6%), chęć do uczenia się i roz-
wijania wiedzy i umiejętności (6%), kreatywność 
(5%), uprzejmość  (5%),  samodzielność  (3%), 
lojalność (2%). Część przedsiębiorców deklaro-
wała, że ważne z punktu widzenia działalności 
ich firmy są wykształcenie kierunkowe i kwalifi-
kacje zawodowe – na elementy te wskazało 21% 
uczestników badania.

Na etapie przygotowania Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 
(lsr) na lata 2016-2023, w ramach której do-
stępne będą środki m.in. na rozwój przedsię-
biorczości, w 2015 roku na zlecenie lgd zostało 
przeprowadzone badanie sytuacji i potrzeb 
w tym zakresie. 

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród 
przedsiębiorców z obszaru działania lgd, po-
zwoliły na przyjętej próbie badawczej, zobra-
zować oczekiwania przedstawicieli sektora 
gospodarczego oraz ukazać problemy z jakimi 
spotyka się ten sektor. Przedstawiamy kilka 
informacji z raportu.
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rozpoczynającym działalność gospodar-
czą w ramach innych programów ope-
racyjnych na lata 2014-2020, takich jak: 
rpo wsl 2014-2020 i power 2014-2020 
oraz w ramach pomocy z Powiatowego 
Urzędu Pracy;

• kwota ta była najczęściej proponowaną 
podczas konsultacji społecznych, prowa-
dzonych wśród mieszkańców obszaru.

2. lgd ustaliła ponadto następujące 
maksymalne poziomy intensywności 
pomocy dla poszczególnych kategorii 
beneficjentów:
• przedsiębiorcy – do 70% kosztów 
kwalifikowalnych, nie więcej niż 300 
tyś. zł na beneficjenta w okresie 
programowania, wyjątek stanowi 
zakres dot. tworzenia lub rozwoju 
inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
produktów rolnych, gdzie limit 
wsparcia wynosi 500 tyś. zł.;

• organizacje pozarządowe, osoby 
fizyczne (inne niż zakładające 
działalność gospodarczą) – do 95% 
kosztów kwalifikowalnych;

• jednostki sektora finansów 
publicznych będą otrzymywały 
wsparcie na poziomie 63,63%  
kosztów kwalifikowalnych.

Parę słów o strategii LGD „Ziemia Pszczyńska”

Kilkumiesięczna praca nad strategią na lata 
2016-2023, pozwoliła przygotować dokument, 
w  którym  określono  potrzeby  rozwoju  lgd 
„Ziemia Pszczyńska”, w oparciu o kilka założeń:
• wzmacnianie lokalnego rynku pracy

• rozwój przedsiębiorczości lokalnej

• rozwój przedsiębiorczości społecznej

• rozwój turystyki

• podniesienie poziomu integracji społecznej

• realizacja rozwoju zgodnie z zasadami 
rozwoju zrównoważonego

• podwyższenie poziomu życia mieszkańców.

Ścieżka realizacji projektów konkursowych (indywidualnych) 

1. LGD ogłasza nabór wniosków 
na operacje indywidualne

2. Wnioskodawca składa 
wniosek do LGD o przyznanie 
pomocy

3. LGD ocenia wnioski pod 
względem zgodności z PROW, 
LSR oraz lokalnymi kryteriami 
wyboru. Wnioski następnie 
kieruje do UM

4. UM ocenia wnioski pod 
względem merytorycznym, 
wzywa wnioskodawców 
do ewentualnych uzupełnienień, 
podpisuje z Beneficjentami 
umowy o przyznanie pomocy

LGD – Lokalna Grupa Działania

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
     na lata 2014-2020

LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego  
             przez Społeczność na lata 2016-2023

UM – Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach

5. Beneficjent realizuje wniosek, 
rozlicza go w UM, sprawozdaje także 
do LGD (ankieta monitorująca)

1. 2. 3. 4. 5.

Podstawowe zasady ustalania wy-
sokości wsparcia na realizację operacji 
w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowa-
nego przez Społeczności (lsr):

1. Wysokość wsparcia przyznawanego 
na rozpoczynanie działalności gospodar-
czej - lgd określiła wysokość wsparcia 
na zakładanie (rozpoczynanie) działal-
ności gospodarczej na poziomie 50 000 
zł. Kwotę ustalono w oparciu o trzy pod-
stawowe przesłanki:
• średnią  wysokość  wsparcia  przyzna-
wanego na podejmowanie działalności 
gospodarczej w okresie 2007-2013 w ra-
mach działania „Tworzenie i Rozwój Mi-
kroprzedsiębiorstw” prow 2007-2013 
spośród 6 operacji 5 oscylowało wokół 
wartości dofinansowania 50 000 zł.;

• w oparciu o sytuację społeczno-gospo-
darczą obszaru – jest to kwota prawie 
dwukrotnie przewyższająca wsparcie 
finansowe, które zaoferowano osobom 

Działania te mają zostać zrealizowane poprzez 
różnorodne przedsięwzięcia, których szczegó-
łowe opisy znajdą Państwo w tabeli w dalszej 
części biuletynu.
Budżet jakim lgd „Ziemia Pszczyńska” będzie 

dysponować w tym okresie programowania to 
kwota ponad 17 mln zł. Beneficjentów obej-
mować będzie różny poziom dofinansowania, 
co przedstawiają poniższe zapisy.
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Poniżej zamieszczamy kilka informacji doty-
czących kryteriów, na bazie których będą wy-
bierane projekty do dofinansowania. 

1. Kryteria dla konkursów dot. operacji indy-
widualnych dla podmiotów innych niż Lgd:
• 7 lokalnych kryteriów podstawowych, obliga-
toryjnych tj.: bezpośrednie osiąganie wskaźni-
ków produktu i rezultatu LSR, stopień innowa-
cyjności operacji, wysokość wkładu własnego 
wnioskodawcy,  stopień  wpływu  operacji 
na zintegrowanie w ramach LSR, zgodność 
z preferowanymi/ rekomendowanymi typami 
operacji wskazanymi w LSR, stopień spójno-
ści i adekwatności opisu operacji z zakresem 
zaplanowanych zadań oraz budżetem, wpływ 
na rozwiązywanie problemów obszaru obję-
tego LSR wskazanych w diagnozie.

• 3 dodatkowe kryteria specyficzne, wyłącznie 
dla zakresu podejmowania lub rozwijania dzia-
łalności gospodarczych, tj.: wpływ na rozwój 

lokalnego rynku pracy, wsparcie grup defawo-
ryzowanych, wsparcie wnioskodawcy, który 
nie prowadził działalności gospodarczej.

• 3 dodatkowe kryteria specyficzne, wyłącznie 
dla zakresu wzmacnianie kapitału społecz-
nego,  zachowania  dziedzictwa  lokalnego, 
budowy  lub przebudowy ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 
lub kulturalnej, promowania obszaru obję-
tego LSR, tj.:  liczba mieszkańców miejsco-
wości, w której realizowana będzie operacja, 
stopień komplementarności operacji do ist-
niejącej infrastruktury, stopień partycypacji 
społecznej, w tym angażowania grup defawo-
ryzowanych lub odpowiadania na ich potrzeby 
lub problemy.

2. Kryteria dla projektów grantowych i operacji 
własnych:
• bezpośrednie osiąganie wskaźników 
produktu i rezultatu LSR

Lokalne kryteria wyboru operacji Lgd „Ziemia Pszczyńska”

Jakie projekty można zgłaszać?

• stopień innowacyjności operacji

• wysokość wkładu własnego wnioskodawcy

• stopień wpływu operacji na zintegrowanie 
w ramach LSR

• stopień spójności i adekwatności opisu 
operacji z zakresem zaplanowanych zadań 
oraz budżetem

• wpływ na rozwiązywanie problemów 
obszaru objętego LSR wskazanych 
w diagnozie

• stopień partycypacji społecznej, w tym 
angażowania grup defaworyzowanych lub 
odpowiadania na ich potrzeby lub problemy

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki 
w ramach lgd, będą musiały wskazać spełnienie 
przez dany wniosek kryteriów zgodności z prow 
2014-2020 oraz tzw. lokalnych kryteriów wyboru 
oraz uzasadnić  zgodność projektu  z  Lokalną 
Strategią Rozwoju. Projekt wnioskodawcy musi 
zatem realizować m.in. któreś ze wskazanych 
w dalszej części biuletynu przedsięwzięć. Poniżej 
krótkie wyjaśnienie form ich realizacji:

Projekty konkursowe – projekty dot. wdrażania 
projektów indywidualnych przez beneficjentów 
programu, które dotyczą zakresów przyznania 
pomocy, jakie zostały ujęte w rozporządzeniu 
oraz strategii lgd. Kwoty wsparcia uzależnione 
są od zakresu, w ramach którego aplikuje dany 
wnioskodawca.

Projekt grantowy* – to zbiorcza operacja, w ra-
mach której lgd (jako beneficjent) udziela in-
nym podmiotom wybranym przez Lgd w trybie 
konkursowym, zwanych dalej „grantobiorcami”, 
grantów na realizację zadań służących osiągnię-
ciu celu i wskaźników projektu grantowego. 
Grantobiorcy podpisują umowy z lgd „Ziemia 
Pszczyńska” i rozliczają wnioski na poziomie Sto-
warzyszenia. Kwota pojedynczego grantu nie 
może być niższa niż 5 tyś i wyższa niż 50 tyś zł.

Projekt własny – to operacja kluczowa dla osią-
gnięcia celów LSR, służąca dobru ogółu społecz-
ności, która może być realizowana samodzielnie 
przez lgd, o ile wcześniej nie spotkała się z zain-
teresowaniem innych uprawnionych podmiotów. 
lgd zakłada realizację projektów o tematyce: 

wypracowanie i wdrażanie założeń i standardów 
marki lokalnej Ziemi Pszczyńskiej oraz wdrożenie 
koncepcji idei slow. Jedna operacja własna nie 
może przekroczyć 50 tyś zł.

Projekty współpracy – projekty realizowane 
przez Lgd z innymi grupami działania, zarówno 
w kraju jak i zagranicą. Projekty te dotyczyć będą 
takich zagadnień jak ekorozwój i ochrona bioróż-
norodności, w tym pszczelarstwa oraz tworzenia 
bazy lub sieci turystyczno-rekreacyjnej. Mini-
malna kwota projektu współpracy to 50 tyś zł.

Projekty w ramach aktywizacji – projekty re-
alizowane przez biuro lgd w celu aktywizacji 
społeczności lokalnej. Budżet zadań określa lgd.

Ścieżka realizacji projektu grantowego*

1. LGD ubiega się 
w UM o środki 
na realizację PG

2. UM podpisuje 
z LGD umowę 
na realizację PG

3. LGD ogłasza 
nabór na granty 
w ramach PG, 
ocenia wnioski, 
podpisuje umowy 
z grantobiorcami 
i rozlicza cały PG 
w UM

4. Grantobiorca 
realizuje grant, 
rozlicza się 
i sprawozdaje 
z jego efektów 
do LGD

LGD – Lokalna Grupa Działania

PG – Projekt grantowy (składa się z kilku grantów)

UM – Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach

* Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy-
gotowuje zmiany w zakresie realizacji projek-
tów grantowych, ścieżka ta może zatem ulec 
zmianie.
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Formy wsparcia ujęte w strategii Lgd „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023

Poniższa tabela prezentuje przedsięwzięcia oraz planowaną formę ich realizacji z uwzględnieniem projektów konkursowych (indywidualnych) 
projektów grantowych, operacji własnych, projektów współpracy, a także działań aktywizacyjnych prowadzonych przez biuro lgd.

Nazwa przedsięwzięcia Forma realizacji Preferowane typy operacji

P1. Przedsiębiorcza Zie-
mia Pszczyńska – działalno-
ści gospodarcze różne

• Konkursowe • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej poprzez dofinansowanie zakładania i rozwoju firm, tworzą-
cych „nowe” miejsca pracy

P2. Przedsiębiorcza Ziemia 
Pszczyńska – działalności gospo-
darcze – produkty/ usługi lokalne

• Konkursowe 

• Aktywizacja

• Podejmowanie lub rozwijanie działalności w zakresie wytwarzania produktów lokalnych bądź świadczenia 
usług lokalnych (w tym produkty spożywcze, kulinarne, drobne rzemiosło, rękodzieło, działalność artystyczna)

• Akcje edukacyjne we współpracy z instytucjami rynku pracy i otoczenia przedsiębiorczości oraz szkołami 
i uczelniami / działania włączające w proces wdrażania lsr i kształtujące postawy przedsiębiorcze

P3. Przedsiębiorcza Ziemia 
Pszczyńska – rynki zbytu, sieci 
współpracy, marka lokalna

• Konkursowe 
 
 

• Własne

• Współpraca lokalnych firm w zakresach: krótkich łańcuchów dostaw, rozwoju rynków zbytu produktów lub 
usług lokalnych / współpraca na rzecz promocji produktów lub usług lokalnych, w szczególności poprzez 
wspólne oferty i katalogi; projekty kreujące jednolity design, wspólną promocję w mediach i w trakcie imprez 
targowo-wystawienniczych,

• Projekt własny dot. wypracowania i wdrażania założeń i standardów marki lokalnej zp

P4. Infrastruktura aktywnego wy-
poczynku – turystyka, rekreacja

• Konkursowe 
 

• Współpracy

• Budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (np. miejsca postojowe, 
wiaty, parki, place zabaw, skwery, siłownie zewnętrzne, obiekty małej architektury, infokioski, oświetlenie, 
boiska) / wytyczanie i oznakowanie ścieżek/tras/szlaków rowerowych, pieszych, konnych

• Projekt współpracy dot. tworzenia bazy lub sieci turystyczno-rekreacyjnej

P5. Oferta aktywnego wypo-
czynku - działalności gospodarcze

• Konkursowe • Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczych oferujących lokalne usługi turystyczno-rekreacyjne 
(w tym wypożyczalnie sprzętu turystycznego i rekreacyjnego, obiekty wypoczynkowe, mała gastronomia, 
w tym agroturystyczne, obiekty typu spa, tężnie)

P6. Sieci aktywnego wypoczynku • Konkursowe • Współpraca firm lokalnych w zakresie świadczenia usług turystycznych i rekreacyjnych / promocja obszaru 
objętego lsr, w tym poprzez wsparcie imprez bazujących na lokalnym potencjale turystyczno-rekreacyjnym 
(np. biegi na orientację, geocaching, questy, itp.) / promocja obszaru poprzez opracowywanie i wydawanie, 
przewodników, multimediów / tworzenie i promocja lokalnej marki turystycznej

P7. Społeczność siłą roz-
woju – integracja społeczna

• Konkursowe 
 

• Grantowe

• Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez inicjatywy rozwijające potencjał lokalnych społeczności oparte 
o wolontariat i samopomoc / inicjatywy na rzecz sieciowania podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami 
defaworyzowanymi

• Projekt grantowy dot. rozwoju potencjału podmiotów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną

P8. Społeczność siłą rodziny 
– wsparcie przedsiębiorcze

• Konkursowe • Podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w zakresach usług wspierania funkcjonowania ro-
dzin (tj. usługi opiekuńcze dla dzieci i osób zależnych, bawialnie, wypożyczalnie strojów, itp.), usług dla kobiet 
w ciąży, usług animacyjnych, usług czasu wolnego dla dzieci i młodzieży: kursów językowych, tanecznych, 
sportowych, itp. / podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w obszarach integracji społecznej 
lub usług społecznych, w tym rehabilitacyjnych i prozdrowotnych

P9. Kuźnia kapitału ludz-
kiego i społecznego

• Konkursowe 
 
 
 
 

• Aktywizacja

• Grantowe

• Organizacja wydarzeń aktywizujących mieszkańców, wydarzeń opartych o wolontariat, podnoszących kom-
petencje mieszkańców (w tym cyfrowe), związanych z podnoszeniem wiedzy nt obszaru, promujących part-
nerstwa lokalne i lokalne innowacje / wzmacnianie kapitału społecznego poprzez projekty na rzecz rozwoju 
dialogu obywatelskiego i międzyinstytucjonalnego, w tym partnerskie projekty międzysektorowe / wzmac-
nianie kapitału społecznego poprzez organizację imprez tematycznych, integrujących mieszkańców wokół 
wspólnych wartości, ze szczególnym uwzględnieniem imprez międzypokoleniowych

• Operacje dot. informowania i włączenia mieszkańców w proces wdrażania lsr

• Projekt grantowy na najlepsze projekty z zakresu wzmacniania kapitału społecznego

P10. Lokalny eko-balans, 
nowa energia, dobry klimat

• Konkursowe 
 
 
 
 

• Aktywizacja

• Własne

• Współpracy

• Organizacja szkoleń i wydarzeń podnoszących wiedzę mieszkańców z zakresu zrównoważonego rozwoju, 
zmian klimatu i oze (np. konferencje, seminaria, warsztaty promujące zachowanie bioróżnorodności i rów-
nowagi ekologicznej, kampanie edukacyjne, akcje medialne, spoty, happeningi, itp.) / organizacja wydarzeń 
promujących nowe, „czyste” technologie ograniczające zanieczyszczenie środowiska (np. redukujące problem 
tzw. „niskiej” emisji), ze szcz. uwzględnieniem innowacji / opracowywanie publikacji, aplikacji multimedial-
nych oraz materiałów promocyjnych służących ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu

• Metody produkcji i dystrybucji produktów ekologicznych

• Projekt własny dot. wdrożenia koncepcji idei slow

• Projekt dot. ekorozwoju, bioróżnorodności, w tym pszczelarstwa

P11. Dziedzictwo lokalne 
Ziemi Pszczyńskiej - zasoby 
materialne, infrastruktura

• Konkursowe 
 
 
 

• Grantowe

• Budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturowej wraz z niezbędnym wyposa-
żeniem / działania na rzecz zachowania elementów lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, w tym 
obiektów zabytkowych oraz muzeów, izb pamięci lub tradycji, obiektów sakralnych, pomników i miejsc pamięci 
/ uzupełnienie lokalnych ekspozycji dziedzictwa lokalnego w muzeach, izbach pamięci i innych powszechnie 
dostępnych miejscach i obiektach

• Projekt grantowy wpierający podmioty działające na rzecz dziedzictwa lokalnego

P12. Dziedzictwo lokalne Ziemi 
Pszczyńskiej – niematerialne

• Konkursowe 
 
 
 
 

• Grantowe

• Promocja lokalnego dziedzictwa historycznego, przyrodniczego, kulturowego obszaru poprzez organizację 
innowacyjnych imprez, wydarzeń, akcji, projektów (np. przeglądy artystyczne, koncerty, wystawy, prelek-
cje, eko design itp.) / kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów, zwyczajów, gier, języka, strojów, gwary 
oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła (np. pokazy, święta lokalne, itp.) / digitalizacja zasobów dziedzictwa 
lokalnego oraz tworzenie aplikacji multimedialnych dot. dziedzictwa lokalnego (np. gier)/ opracowywanie 
i wydawanie publikacji dot. dziedzictwa lokalnego, gromadzenie zbiorów

• Projekt grantowy dla podmiotów działających na rzecz wsparcia i promocji dziedzictwa lokalnego
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W nowym okresie programowania 2014-2020 
poza środkami w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na realizację lsr, będzie 
można ubiegać się o dofinansowanie z dodat-
kowych funduszy w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
dla poddziałań opisanych na zamieszczonych na 
tej stronie schematach. Są to dodatkowe środki, 
w wysokości 32 mln euro, wydzielone dla lgd 
województwa śląskiego oraz podmiotów dzia-
łających na terenie gmin wchodzących w obszar 
strategii lgd. 
Opis priorytetów znajdą Państwo w Szczegó-

łowym Opisie Osi Priorytetowych dla rpo wsl 
2014-2020 na stronie http://rpo2007-2013.sla-
skie.pl/ (zakładka: Perspektywa 2014+, Doku-
menty, Regionalne). Realizowane projekty mają 
przyczyniać się do realizacji celów strategii na-
szego Stowarzyszenia, muszą zatem wpisywać 
się w przedsięwzięcia jakie zostały dedykowane 
do realizacji w ramach rpo wsl, a są to:
• inkubator dobrych kadr,

• społeczność siłą rozwoju - infrastruktura usług 
społecznych,

• społeczność siłą rozwoju - usługi społeczne,

• społeczność siłą rodziny— usługi wspierające 
oraz ekonomia społeczna,

• rewitalizacja „potrzebnych przestrzeni”.

Planowane jest ogłaszanie konkursów dla po-
szczególnych  poddziałań  przez  Operatorów, 
którzy  będą  odpowiedzialni  za  przeprowa-
dzenie  naboru  wniosków  w  ramach  danego 
poddziałania  oraz  całą  procedurę  związaną 
z podpisaniem umów oraz rozliczeniem poszcze-
gólnych projektów. 
W II połowie bieżącego roku Urząd Marszał-

kowski Województwa Śląskiego planuje ogło-
sić  pierwsze  konkursy  na wybór  operatorów 
dla poddziałań 9.1.4, 9.2.4, 10.2.4 oraz 10.3.5. 
O szczegółach będziemy Państwa na bieżąco 
informować.

Dodatkowe środki w ramach RPO WSL realizujące LSR 
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”

Europejski Fundusz Społeczny

IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

7.1 Aktywne formy 
przeciwdziałania 
bezrobociu

7.9.3 Poprawa zdolności 
do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy 
i pozostających bez 

zatrudnienia

9.1 Aktywna integracja

9.1.4 Wzmacnianie 
potencjału społeczno-

zawodowego 
społeczności lokalnych 
– wsparcie działań 
wynikających z LSR 
obejmujących obszary 
wiejskie i rybackie

9.2 Dostępne 
i efektywne usługi 

społeczne i zdrowotne

9.2.4 Rozwój usług 
społecznych – wsparcie 
działań wynikających 
z LSR obejmujących 

obszary wiejskie i rybackie

9.3 Rozwój ekonomii 
społecznej w regionie

9.3.1 Wsparcie sektora 
ekonomii społecznej

VII REGIONALNY  
RYNEK PRACY

4 mln euro 5 mln euro 6 mln euro 1 mln euro

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA  
SPOŁECZNA I ZDROWOTNA

10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego wspomaganego 
i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury 

usług społecznych – wsparcie działań 
wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju 
obejmujących obszary wiejskie i rybackie

10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – 
wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii 
Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

8 mln euro 8 mln euro
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Wydarzenia

1.03.2016 r. – Forum Rolnicze Woje-
wództwa Śląskiego

W ostatnim czasie pracownicy naszego biura 
brali udział w Forum Rolniczym Województwa 
Śląskiego. Spotkanie rolników i organizacji zwią-
zanych  z  rolnictwem  z  całego województwa 
zorganizowała Śląska Izba Rolnicza. Spotkanie 
było okazją do wymiany informacji i poglądów 
środowiska rolniczego województwa śląskiego 
dotyczących działań w perspektywie 2020 roku.

Obecnie w całej Polsce odbywają się podobne 
spotkania, na których dyskutuje się w szerokim 
gronie na temat przyszłości polskiego rolnictwa, 
powiedział otwierając spotkanie Prezes Zarządu 
Śląskiej Izby Rolniczej Roman Włodarz. Forum 
było okazją do poruszenia najbardziej ważkich 
problemów rolników w Polsce i na Śląsku. Przed-

stawiony został program działań Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019, omó-
wiono plany zagospodarowania przestrzennego 
gmin pod kątem ochrony ziemi rolniczej a także, 
co ważne, harmonogram naboru wniosków w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 oraz realizację płatności bez-
pośrednich za 2015 r.
Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa odniósł się 

do powstającej Strategii Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Województwa Śląskiego do roku 2030. Doku-
ment jest pierwszym w kraju powstającym na tak 
szeroką skalę dokumentem perspektywicznym 
w obszarze rolnictwa. Dziś musimy dyskutować 
nad istotą wsi, jak ona będzie wyglądać za 20-30 
lat, mówił wicemarszałek Dąbrowa. W liczącym 
4,5 miliona mieszkańców województwie śląskim 
około milion mieszka na terenach wiejskich. Myśląc 

5.04.2016 r. – Ogólnopolski Kongres 
Organizacji Pozarządowych

Na Uniwersytecie Warszawskim, odbył  się 
Ogólnopolski Kongres Organizacji Pozarządo-
wych nt.: Trzeci sektor w Polsce - aktualny stan 

i problemy oraz kierunki i perspektywy zmian. 
Nasi pracownicy mieli okazję uczestniczyć w tym 
wydarzeniu. Kongres został objęty patronatem 
honorowym pani Minister Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej – Elżbiety Rafalskiej. Program 
spotkania dotyczył czterech modułów:
1.  Formy prawne organizacji pozarządowych, 
procedury rejestracyjne oraz współpraca z in-
stytucjami finansowymi;

2.  Prowadzenie działalności gospodarczej przez 
organizacje pozarządowe oraz inne źródła fi-
nansowania ich działalności;

3.  Współpraca organizacji pozarządowych z jed-
nostkami administracji publicznej;

4.  Opodatkowanie i rachunkowość organizacji 
pozarządowych.

Swoje wykłady wygłosili m.in. wykładowcy Uni-
wersytetu Warszawskiego, przedstawiciele de-

14.04.2016 r. – Targi Pracy i Aktywności 
Społecznej

Na hali Pszczyńskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Pszczynie odbyły się organizowane przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie iv Targi 
Pracy i Aktywności Społecznej. Wśród wielu wy-
stawców również i nasze Stowarzyszenie promo-
wało możliwości pozyskiwania środków unijnych 
na poczet tworzenia lub rozwijania działalności 
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24.05.2016 r. – Seminarium Informacyjne

W Starostwie Powiatowym w Pszczynie od-
było się seminarium informacyjne dot. wspiera-
nia realizacji inicjatyw społecznych w powiecie 
pszczyńskim. Patronat nad seminarium objął 
starosta pszczyński. Inicjatorem spotkania był 
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Spo-
łecznej, z kolei partnerem inicjatywy nasze sto-
warzyszenie. Podczas spotkania przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, sektora gospodar-
czego oraz  jednostek samorządowych mogli 
zapoznać się z ofertą kilku podmiotów, w tym 
lgd "Ziemia Pszczyńska". Dodatkowo zaprezen-
towano również działania podejmowane przez 
rzecznika praw obywatelskich oraz zmiany jakie 
zaszły w ustawie prawo o stowarzyszeniach. 

o zrównoważonym rozwoju całego województwa 
nie możemy zapominać o harmonijnym współist-
nieniu obszarów wiejskich i miejskich.

źródło: www.slaskie.pl

partamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 
Europejskich, departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Woj. Mazowieckiego, a także przedstawiciele 
instytucji współpracujących z organizacjami 
pozarządowymi.
Podczas spotkania omówione zostały także 

zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach 
oraz niektórych innych ustaw, są to m.in. zmniej-
szenie liczby osób, które mogą założyć stowarzy-
szenie rejestrowe – zamiast 15, obecnie jest to 
7 osób, a także zmiany dot. stowarzyszeń zwy-
kłych m.in. możliwość otrzymywania przez nie 
dotacji. Szczegółowe informacje nt powyższych 
zmian znajdą państwo w ustawie prawo o stowa-
rzyszeniach, która od maja br. weszła w życie.
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gospodarczych.  Dla  odwiedzających  stoisko 
przygotowaliśmy konkurs na hasło promujące 
nasz obszar oraz krótki quiz wiedzy nt. lgd i Unii 
Europejskiej. Aktywna okazała się podczas quizu 
młodzież, która licznie odwiedziła w tym dniu 
halę targową. Najlepiej odpowiadający na pyta-
nia otrzymali upominki. Serdecznie wszystkim 
gratulujemy!
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Dziecinnie proste... czyli coś dla naszych sympatyków

Tym numerem biuletynu, pragniemy zapo-
czątkować rubrykę dedykowaną naszym naj-
młodszym  mieszkańcom  obszaru.  Będą  się 
tutaj pojawiać ciekawostki związane z naszym 
terenem,  konkursy  i  zadania  do  wykonania. 
Mamy nadzieję, że dział ten będzie się cieszyć 
zainteresowaniem!

Krzyżówka z hasłem
Odpowiedzi wpisz poziomo w pola odpowiadające numerom pytań:

1.  Brakujące słowo w nazwie: ……. Grupa Działania.

2.  Zrzesza obecnie 28 krajów europejskich (dwa słowa).

3.  Siedziba Stowarzyszenia lgd „Ziemia Pszczyńska”.

4.  Obok kłosa zbóż, znajduje się w logo prow 2014-2020.

5.  Jeden z projektów współpracy realizowany przez lgd 
„Ziemia Pszczyńska” dedykowany rękodzielnikom.

6.  Jedna z gmin członkowskich lgd „Ziemia Pszczyńska”.

Czy wiesz że...?

W 1955 roku oddano do użytku jeden z większych w Europie 
zbiorników retencyjnych, nasze „śląskie morze” czyli Zbiornik Go-
czałkowicki. Zbiornik zaopatruje ludność i przemysł Górnego Śląska 
w wodę, pełni również funkcje przeciwpowodziowe. Od kilku lat 
akwen dostępny jest dla żeglarzy. W Goczałkowicach działa także 
detektor burzowy, pozwalający na opracowanie komunikatów 
i ostrzeżeń dla mieszkańców i odpowiednich służb.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 
zaprasza do skorzystania ze swojej oferty!

W każdy piątek Regionalny Ośrodek Wspie-
rania Ekonomii Społecznej  (rowes) zaprasza 
podmioty ekonomii społecznej z terenu powiatu 
pszczyńskiego (w tym organizacje pozarządowe) 
oraz wszystkie osoby zainteresowane ich zakła-
daniem/działalnością na spotkania informacyjne 
odbywające się w Pszczynie.
W godzinach 14.00-16.00 dyżurować będą 

doradcy  i animatorzy Regionalnego Ośrodka 
Wspierania Ekonomii Społecznej.
Podczas dyżurów będzie można bezpłatnie 

uzyskać podstawowe informacje na temat m.in.:
• zakładania i prowadzenia podmiotów 
ekonomii społecznej,

• pozyskiwania środków na działalność (nawet 
140 tyś zł w ramach dotacji udzielanych 
przez rowes),

• opracowania projektów i przygotowania 
wniosków o dofinansowanie,

• zarządzania finansami w podmiotach 
ekonomii społecznej,

• sprawozdawczości w podmiotach ekonomii 
społecznej,

• zarządzania podmiotami ekonomii 
społecznej,

• tworzenia partnerstw lokalnych.

Więcej informacji można uzyskać u animatora 
działającego na terenie powiatu pszczyńskiego 
p. Justyny Tulaja pod numerem 602 397 927 oraz 
na stronie www. rowes.com.pl

Jesteś zainteresowany pod-
jęciem z nami współpracy? 

Chcesz podzielić się z mieszkań-
cami ciekawym tematem? 

Napisz do nas, a być może 
to Twój artykuł ukaże się 

w kolejnym biuletynie!
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Powodzenia!

                                                                         1.

                               2.

3.

                                                                         4.

                                                     5.

                                                     6.

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na adres Stowarzyszenia drogą 
pocztową (adres poniżej w stopce wydawniczej). Konkurs dedykowany jest 
osobom do lat 18-tu. Jednocześnie informujemy, że wraz z rozwiązaniem, 
koniecznym jest dołączenie zgody rodzica/opiekuna na udział w konkursie 
oraz danych kontaktowych.
Na odpowiedzi czekamy do końca sierpnia br. Spośród prawidłowych 

odpowiedzi wylosujemy 3 osoby, które nagrodzimy. Wyniki zostaną opu-
blikowne na stronie internetowej lgd wraz z imieniem i nazwiskiem zwy-
cięzców. Zachęcamy do udziału!
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Pszczyńska” z siedzibą przy ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna (Ustawa z dn. 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)).


