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1. Charakterystyka obszaru Niniejsze opracowanie oparte jest na wytycznych zawartych w ustawie 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r.) oraz Rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podstawą opracowania jest również podręcznik zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie wyników prac Zespołu Roboczego ds. Opracowania Zakresu Lokalnych Strategii Rozwoju przy Grupie tematycznej ds. podejścia Leader. Lokalna Strategia Rozwoju powstała z udziałem społeczności lokalnej, zapisy LSR odwołują się do lokalnych okoliczności i zasobów, analizują kwestie związane z grupami defaworyzowanymi jak również środowiskowo-klimatyczne. Mieszkańcy terenu są zainteresowane zrównoważonych rozwojem i zapobieganiu pogorszenia stanu środowiska. Potrzeby lokalnej społeczności oraz oddolna inicjatywa Leadera pozwala na lepsze zidentyfikowanie nowych innowacyjnych kierunków rozwoju obszaru. Forma prawna i nazwa stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Euro-Country” Adres: ul. Raciborska 4, 47-263 Polska Cerekiew NR KRS: 0000579718 NIP: 7492093464 REGON: 36275014300000  1.1. Obszar Obszar LGD Euro-Country obejmuje pięć gmin powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego:” Bierawę, Cisek, Pawłowiczki, Polską Cerekiew oraz Reńską Wieś.  Obszar „Euro-Country” zamieszkuje 33 987 osób (wg stanu na 31.12.2013r., źródło: GUS, 25.11.2015r.). Obszar LGD jest spójny przestrzennie. 
Tabela 1 Obszar LGD 
NAZWA GMINY POWIERZCHNIA W KM² LICZBA MIESZKAŃCÓW 
BIERAWA 119 7809 
CISEK 71 5830 
PAWŁOWICZKI 153 7835 
POLSKA CEREKIEW 60 4265 
REŃSKA WIEŚ 98 8248 
Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country” 
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 Rysunek 1 Mapa obszaru LGD „Euro-Country” 
1.2. Potencjał LGD: powstanie i doświadczenie Lokalna Grupa Działania o nazwie Stowarzyszenie „Euro-Country” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś. Stowarzyszenie „Euro-Country” powstało w dniu 02.07.2015 r. w Polskiej Cerekwi. Nowopowstałe Stowarzyszenie będzie działać na rzecz mieszkańców obszaru oraz wdrażać politykę z okresu PROW 2014-2020, będzie kontynuować działania Fundacji Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, która jest w chwili obecnej jednym z członków Stowarzyszenia.  LGD Fundacja Euro-Country brała udział w realizacji kilku projektów: Projekt „Euro – Country zwiększenie szans rozwoju obszarów wiejskich gmin Polska Cerekiew, Cisek, Pawłowiczki, Reńska Wieś i Bierawa” realizowany był w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, schemat II - „Pilotażowy Programu Leader+. Fundacja „Euro-Country” otrzymała na realizacje projektu dofinansowanie w wysokości 600 tyś złotych, na podstawie umowy podpisanej w kwietniu 2007 r. i realizowanej przez rok do maja 2008. Fundacja Euro-Country uczestniczyła w 2007 r. także w realizacji dwóch innych projektów: „Nowe horyzonty – przyszłość w naszych rękach” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz „Rural tour”. W celu realizacji projektu „Rural Tour” (Turystyka na obszarach wiejskich) realizowanego w ramach europejskiej Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES, została nawiązana współpraca pomiędzy regionem austriackim Karyntia, półwyspem chorwackim Istria, regionem Węgier - Szécsény, Województwem Opolskim oraz włoskimi regionami Emilia- Romagna i Veneto. Celem międzynarodowego projektu było wspieranie integracji i konkurencyjności regionów partnerskich i ich obszarów wiejskich. Realizowane działania wspierają ekonomiczną i społeczną spójność oraz zrównoważony rozwój. Stały kontakt pomiędzy partnerami projektu umożliwia dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w zakresie rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Współpraca w ramach projektu wspierana była przez Unię Europejską i współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerem projektu ze strony Polski był Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, a poprzez tę instytucję, wszystkie LGD na Opolszczyźnie. Powstał portal internetowy gdzie udostępnione są zebrane przez wszystkich partnerów programu informacje dotyczące najciekawszych miejsc, imprez etc. na terenie Euro-Country.  
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Pierwszy projekt, realizowany we współpracy ze Śląskim Centrum Równych Szans z Katowic, miał na celu aktywizację osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem, zamieszkujących teren obszaru naszego działania, gmin: Cisek, Bierawa, Polska Cerekiew, Reńska Wieś. Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu m.in. poznania siebie i oceny własnych możliwości na rynku pracy, radzenia sobie z bezradnością, kształtowania umiejętności społecznych, rozwijania świadomości własnego potencjału oraz kurs komputerowy. Projekt realizowany był w dwóch etapach: kwiecień – maj i październik – listopad 2007 rok. W szkoleniach wzięło udział 48 osób z terenu gmin: Cisek, Bierawa, Polska Cerekiew i Pawłowiczki. W 2009 r. LGD Euro-Country realizowało projekt „Poznajemy języki – poznajemy ludzi” w ramach POKL, poddziałania 9.5. Był to projekt kontynuujący w pewnym sensie działania rozpoczęte w Schemacie II, gdzie jednym elementem były kursy różnego typu dla mieszkańców naszego terenu, w tym językowe. W ramach POKL-u stworzyliśmy grupy zaawansowane nauki języków angielskiego i niemieckiego. Projekt opiewał na kwotę 44 427,50, łącznie objął 96 osób. Nowoprzyjęte podmioty, które utworzyły Stowarzyszenie „Euro-Country” brały czynny udział w realizacji dotychczasowej LSR, same również realizowały projekty w ramach różnych programów operacyjnych: gminy z wszystkich dostępnych im środków, natomiast organizacje pozarządowe przede wszystkim z POKL oraz dotacji Urzędu Marszałkowskiego, czy gmin z terenu.   Wypracowany potencjał będzie w dalszym ciągu wykorzystywany oraz rozwijany, mowa tutaj o wszelkiego rodzaju zasobach terenu oraz bazie rekreacyjno-turystycznej, poprzez dalszą promocję oraz oddolny zrównoważony rozwój obszaru, bardzo ważną rolę będzie odgrywać polepszenie sytuacji grup defaworyzowanych.   1.3. Reprezentatywność LGD Lokalna Grupa Działania o nazwie Stowarzyszenie „Euro-Country” jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecznego i mieszkańców. Organami LGD są: Walne Zebranie Członków, Rada Decyzyjna, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. 
Tabela 2 Członkowie LGD Stowarzyszenie „Euro-Country” 
L.P. IMIĘ I NAZWISKO NAZWA PODMIOTU REPREZENTOWANY SEKTOR REPREZENTOWANA GMINA 
1. Marek Stańczyk Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc społeczny Bierawa 
2. Krzysztof Ficoń Gmina Bierawa publiczny Bierawa 
3. Mariusz Matuszek - osoba fizyczna Bierawa 
4. Bernadeta Poplucz - Osoba fizyczna Bierawa 
5. Celina Grzesik - Osoba fizyczna Bierawa 
6. Urszula Olejnik - Osoba fizyczna Bierawa 
7. Mirosław Wierzba Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie 

Publiczny i mieszkaniec Bierawa 

8. Joachim Morcinek Luk-Son Joachim Morcinek gospodarczy Bierawa 
9. Beata Kopeć - mieszkaniec Bierawa 
10. Stawarz Zbigniew - mieszkaniec Bierawa 
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11. Mariusz Cichoń Spot-light sp. z o. o. gospodarczy Cisek 
12. Tomasz Golasz Ochotnicza Straż Pożarna w Miejscu Odrzańskim 

społeczny Cisek 

13. Aleksandra Szlagowska Towarzystwo Promocji i Rozwoju Wsi Cisek – CISEK 2000 
społeczny Cisek 

14. Alojzy Ketzler - Osoba fizyczna Cisek 
15. Anna Ryborz - Osoba fizyczna Cisek 
16. Rajmund Frischko Gmina Cisek publiczny Cisek 
17. Roman Adam Ochotnicza Straż Pożarna w Roszowickim Lesie 

społeczny Cisek 

18. Marek Stefanides LEGENDIS .pl Biuro Rachunkowe & BHP Marek Stefanides 
gospodarczy Cisek 

19. Hubert Kubanek Ochotnicza Straż Pożarna w Maciowakrzu 
społeczny Pawłowiczki 

20. Jerzy Treffon Gmina Pawłowiczki publiczny Pawłowiczki 
21. Waldemar Ruzik Piekarnictwo „Ruzik” Waldemar Ruzik gospodarczy Pawłowiczki 
22. Agnieszka Wieczorek-Griner 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów społeczny Polska Cerekiew 

23. Piotr Kanzy Gmina Polska Cerekiew publiczny Polska Cerekiew 
24. Jan Groeger SOLIDARIS sp. z o.o. gospodarczy Polska Cerekiew 
25. Łukasz Albert Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

społeczny Polska Cerekiew 

26. Beata Wawrzynek Studio Urody Fryzjer Kosmetyka Solarium Beata Wawrzynek 
gospodarczy Polska Cerekiew 

27. Ireneusz Smal - Osoba fizyczna Polska Cerekiew 

28. Maria Wieczorek-Juzwiszyn 
- Osoba fizyczna Polska Cerekiew 

29. Aneta Piela - Osoba fizyczna Polska Cerekiew 

30. Elżbieta Stowarzyszenie na społeczny Reńska Wieś 
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Dziuda - Kampa Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica 
31. Barbara Wołowska Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Długomiłowic „Nasze Jutro” 

społeczny Reńska Wieś 

32. Marian Wojciechowski Gmina Reńska Wieś publiczny Reńska Wieś 
33. Tomasz Kandziora Stowarzyszenie Rozwoju Reńskiej Wsi społeczny Reńska Wieś 
34. Krzysztof Chałat Firma Usługowa „AQUA-ACTIVE” gospodarczy Reńska Wieś 
35. Marian Magdziarz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w siedzibą w Opolu 

społeczny Opole 

Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country”  LGD Stowarzyszenie „Euro-Country” będzie prowadzić różnego typu działania mające na celu poprawę stanu zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy, przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, a także na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w granicach możliwości formalno-prawnych. Przede wszystkim będą prowadzone działania informacyjne i aktywizacyjne dla osób zajmujących się produkcją produktów lokalnych, tak aby docelowo doprowadzić do powstania na naszym terenie bądź inkubatora przetwórstwa bądź miejsca/sklepiku, gdzie będzie można sprzedawać produkty lokalne. Uważamy, że jest to duża szansa dla naszego terenu, jednak rozwiązania formalno-prawne oraz strach przed odpowiedzialnością związaną z prowadzeniem tego typu działalności blokują tworzenie tego typu inicjatyw. W ramach strategii promowane będą projekty, które pozwolą osobom z grup defaworyzowanych, opisanych w dalszej części, założyć działalność gospodarczą bądź uzyskać zatrudnienie (wynika to z lokalnych kryteriów), bądź wsparcie szkoleniowo-informacyjne, zarówno bezpośrednio w drodze konkursów na wybór wniosków, jak i poprzez mikrogranty. LGD będzie się starało aktywnie włączyć w budowanie sieci współpracy producentów i przedsiębiorców na terenie raz innych podmiotów reprezentujących pozostałe sektory, ponieważ jak wykazuje analiza SWOT, brak współpracy to jeden z większych problemów naszego obszaru. W ramach rozwijania takiej kooperacji planujemy również w ramach projektu współpracy stworzyć dwie wsie tematyczne, które mają połączyć w granicach jednej miejscowości, kilka – kilkanaście pomiotów, w jednym celu – rozwoju gospodarczym obszaru.  1.4. Organ decyzyjny Z uwagi na znaczącą rolę LGD we wdrażaniu operacji dotyczących poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 do Rady decyzyjnej zostały wybrane osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, gwarantujących wysoki poziom merytoryczny podejmowanych decyzji. Członkowie Rady są wybierani spośród członków Stowarzyszenia na podstawie prezentacji kandydata na Walnym Zebraniu i udokumentowanych kwalifikacji i doświadczenia (kopie dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.). Co najmniej połowa członków Rady posiada wiedzę związaną z tematyką rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności rozwoju zrównoważonego w ujęciu środowiskowym, społecznym, kulturowym i gospodarczym. W skład Rady wchodzą osoby działające w różnych obszarach tematycznych ważnych dla rozwoju wsi m.in. ekologii, kultury, gospodarki, edukacji, rozwoju lokalnego, rolnictwa.  
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Osoby wchodzące w skład Rady są silnie związane z obszarem działania LGD, poprzez fakt wieloletniego zamieszkania na tym terenie, ale również pracę wykonywaną na rzecz mieszkańców terenu. W chwili obecnej Rada decyzyjna składa się z osób posiadających powyższe kompetencje, natomiast w momencie kiedy wyniknie potrzeba wyłonienia nowej osoby, lub skończy się kadencja Rady, wszystkie kolejno wybierane osoby powinny legitymować się podobnym doświadczeniem, kwalifikacjami i zaangażowaniem w prace na terenie obszaru.  
Tabela 3 Wykaz członków organu decyzyjnego 
L.P. IMIĘ I NAZWISKO REPREZENTOWANY PODMIOT REPREZENTOWANY SEKTOR REPREZENTOWANA GMINA 
1. Beata Kopeć - mieszkaniec Bierawa 
2. Zbigniew Stawarz - mieszkaniec Bierawa 
3. Mirosław Wierzba Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Publiczny i mieszkaniec Bierawa 
4. Marek Stańczyk Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc społeczny Bierawa 
5. Rajmund Frischko Gmina Cisek publiczny  Cisek 
6. Marek Stefanides Legendis.pl Biuro Rachunkowe & BHP gospodarczy Cisek 
7. Roman Adam Ochotnicza Straż Pożarna w Roszowickim Lesie społeczny Cisek 
9. Waldemar Ruzik Piekarnictwo „Ruzik” Waldemar Ruzik gospodarczy Pawłowiczki 
8. Jerzy Treffon Gmina Pawłowiczki publiczny Pawłowiczki 
10. Agnieszka Wieczorek-Griner Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów społeczny Polska Cerekiew 
11. Beata Wawrzynek Studio Urody Fryzjer Kosmetyka Solarium Beata Wawrzynek 

gospodarczy Polska Cerekiew 

12. Tomasz Kandziora Stowarzyszenie Rozwoju Reńskiej Wsi społeczny Reńska Wieś 
13. Marian Wojciechowski Gmina Reńska Wieś publiczny Reńska Wieś 
14. Elżbieta Dziuda-Kampa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica społeczny Reńska Wieś 
15. Krzysztof Chałat Firma Usługowa „AQUA-ACTIVE” gospodarczy Reńska Wieś 
Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country” W skład organu decyzyjnego wchodzą reprezentanci sektorów publicznego, społecznego gospodarczego oraz mieszkańców, a żadna grupa nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji. Łącznie w skład organu decyzyjnego wchodzi 15 członków, w związku z tym w trakcie każdego głosowania weryfikowane będzie, czy reprezentatywność żadnego z sektorów nie przekracza wspomnianego powyżej procentu. W tym celu w biurze LGD prowadzony będzie rejestr interesów dla wszystkich członków Rady, w którym to znajdować się będą informacje dotyczące powiązań poszczególnych osób (np. przynależności do różnych organizacji, praca w instytucji publicznej, bądź reprezentowanie jednej wspólnej branży), które docelowo mogłyby mieć wpływ na ich wykluczenie w trakcie podejmowania decyzji, co do wybrania lub niewybrania konkretnego wniosku. W procedurach wyboru wniosków o udzielenie pomocy oraz projektów grantowych znajdują się rozwiązania formalne, które mają spowodować, 
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że proces oceny i wyboru ma być spójny, czytelny i transparentny. Na każdym posiedzeniu Rady wybrana zostanie także osoba/komisja, która ma na bieżąco koordynować i weryfikować proces wyboru. W związku z tym, że zakres prac Rady jest w tym okresie programowania poszerzony, wymaga większych zasobów wiedzy i kwalifikacji, przewiduje się przeprowadzenie szkoleń dla członków Rady.  1.5. Funkcjonowanie LGD-zasady Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Euro-Country” oparte jest na: 
 ustawie z dnia 20 lutego r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz.349); 
 ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.); 
  ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015, poz. 378); 
  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającej wspólne  przepisy  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającej przepisy ogólne dotyczące  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)nr 1083/2013); 
  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE l. 347/487 z 20.12.2013); 
 ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) 
 Statutu z dnia 02.07.2015r. 
 Oraz wewnętrznych regulaminów Oprócz dokumentów zewnętrznych, w oparciu o które działa LGD, Stowarzyszenie posiada także te wewnętrzne regulujące pracę: Regulamin Rady, Regulamin Biura, Procedury wyboru wniosków o udzielenie wsparcia, Regulamin powierzania Grantów, czy Instrukcję obiegu dokumentów finansowych. Ewentualne i niezbędne zmiany w tych dokumentach, po ich konsultacji z Walnym Zebraniem zatwierdzana są zgodnie ze Statutem przez Zarząd LGD. Procedury wyboru wniosków o udzielenie wsparcia, a także Regulamin Powierzenia Grantów będą dostępne na stronie LGD oraz w biurze Stowarzyszenia „Euro-Country”.  1.6.Potencjał ludzki-doświadczenie  

Tabela 4 Doświadczenie pracowników biura 
L.P. STANOWISKO DOŚWIADCZENIE 
1.  KIEROWNIK BIURA 28.01.2008, SPOTKANIE SZKOLENIOWE: AKTUALIZACJA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU 

2-3.09.2009, SEMINARIUM: FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA 
12-15.10.2009, SEMINARIUM: PROCEDURY WDRAŻANIA PROJKETÓW WSPÓŁPRACY W UE, PRZYGOTOWANIE MIĘDZYNARODOWEGO 
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PROJEKTU WSPÓŁPRACY 
26-27.10.2009, SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE FINANSAMI. KSIĘGOWOŚĆ I CONTROLING W LGD 
11-12.03.2010, SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ LGD W ŚWIETLE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE-ZMIANY I ICH NASTĘPSTWA DLA FUNKCJONOWANIA LGD 
27.10.2011, SZKOLENIE: WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓLPRACY LGD W RAMACH PROW NA LATA 2007-2013 
28.10.2011, SZKOLENIE: ROLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA W BUDOWANIU MARKI TURYSTYKI WIEJSKIEJ 
9-11.05.2012, SZKOLENIE: MONITORING ORAZ EWALUACJA MID-TERM ELEMENTAMI KONTROLI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI LSR W LGD 
7.05.2015, SZKOLENIE: MIERZALNE CELE W LSR 
23.06.2015, SZKOLENIE: PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW PARASOLOWYCH W LGD 
21-23.09.2015, SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI GRANTOWYMI JAKO METODA AKTYWIZACJI LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI W ZGODZIE Z PODEJSCIEM LEADER OPISANYM W PROW 2014-2020 

2. SPECJALISTA DS. WDRAŻANIA, MONITORINGU I PROJEKTÓW 

29.04.2010, SZKOLENIE: INSTRUMENTY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADÓW WŁASNYCH W RAMACH REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW 
5-6.08.2010, SZKOLENIE: WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY W RAMACH OSI 4 LEADER 
27.10.2011, SZKOLENIE: WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓLPRACY LGD W RAMACH PROW NA LATA 2007-2013 
28.10.2011, SZKOLENIE: ROLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA W BUDOWANIU MARKI TURYSTYKI WIEJSKIEJ 
17-19.06.2015, SZKOLENIE: METODYKA BUDOWY ODDOLNYCH ZINTEGROWANYCH STRATEGII ROZWOJU OBSZARU Z WYKORZYSTANIEM WSPARCIA Z WIELU FUNDUSZY 
21.11.2013, SZKOLENIE: BIZNESPLAN NARZĘDZIEM DO ZDOBYCIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
28.11.2014,SZKOLENIE: ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI 
7.05.2015, SZKOLENIE: MIERZALNE CELE W LSR 
23.06.2015, SZKOLENIE: PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW PARASOLOWYCH W LGD 

Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country” Regulamin Biura, a także osobny dokument – Opis stanowisk, szczegółowo opisują obowiązki i wymagane kwalifikacje dla osób pracujących na konkretnych stanowiskach. Dla nich także, tak jak dla członków Rady, przewidziane są szkolenia podnoszące kwalifikacje. Również osoby zaangażowane w prace Stowarzyszenia w ramach Zarządu, czy Komisji rewizyjnej posiadają różnorakie doświadczenie, które ma im pomóc w pracach tych konkretnie organów. Bieżącą działalnością LGD kieruje Zarząd. Do jego kompetencji należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania, Rady decyzyjnej i Komisji Rewizyjnej, realizacja wszelkich działań w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia, wykonywanie uchwał organów LGD oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz Zarząd, zgodnie ze statutem.   
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2. Partycypacyjny charakter LSR Mając na uwadze oddolny charakter Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 oraz potrzeby mieszkańców terenu Stowarzyszenia „Euro-Country:, tworzenie i realizacja  ww. dokumentu, odbywało się przy udziale lokalnej społeczności. LSR była konsultowana z mieszkańcami na wszystkich etapach jej budowy, skutki oraz wyniki analiz zostały zapisane w poszczególnych rozdziałach.  W pierwszej połowie 2015 r. na zlecenie Fundacji Euro-Country, LGD działającego na terenie wtedy jeszcze siedmiu gmin tj.: Bierawa, Cisek, Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś, został opracowany Raport z badań nad ewaluacją postępów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Euro-Country. Opracowanie przygotowane zostało na podstawie 144 ankiet. Znalazła się w nim również wstępna analiza SWOT, która stała się punktem wyjścia dla nowo opracowywanego dokumentu, czyli Lokalnej Strategii Stowarzyszenia Euro-Country. W trakcie opracowywania LSR zastosowano kilka metod partycypacyjnych: ankiety, konsultacje społeczne (w terenie z różnymi grupami oraz gotowych części dokumentów opublikowane na stronie LGD), grupa robocza, grupy focusowe. Poszczególne etapy przygotowania dokumentu: 
2.1. Grupa robocza 31 lipca br. Zarząd LGD Euro-Country powołał grupę roboczą do spraw budowy nowej LSR na lata 2016-2020. Do głównych zadań grupy roboczej należy czuwanie nad postępem budowy LSR. W skład grupy weszły osoby, które zaangażowane były w realizację różnych strategii na naszym terenie, głównie reprezentujące sektor społeczny. Grupa robocza na początku swojej pracy wyłoniła lokalnych liderów oraz osoby, które są zainteresowane szeroko pojętym rozwojem terenu Stowarzyszenia „Euro-Country, następnie w późniejszych etapach prac każdorazowo wnikliwie oraz skrupulatnie analizowała wypracowane przez poszczególne grupy efekty.  
2.2. Konsultacje z mieszkańcami etap 1 Pierwszym etapem było przeprowadzenie 5 spotkań- konsultacji społecznych w każdej z gmin obszaru. Spotkania umożliwiły przeprowadzenie analizy mocnych, słabych stron obszaru, szans i zagrożeń obszaru. Bazę do spotkań uzyskaliśmy z Raportu przygotowanego w pierwszej połowie roku 2015. Mieszkańcy zgłaszali uwagi, propozycje projektów, które chcieliby w przyszłości zrealizować. Łącznie w spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział 96 Osób. Łącznie po spotkaniach spłynęło do biura 50 dodatkowych ankiet.  
Tabela 5 Harmonogram spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami  
TERMIN GODZINA GMINA MIEJSCE 
03.09.2015 17:30 CISEK SALA URZĘDU GMINY W CISKU 
04.09.2015 17:30 BIERAWA GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BIERAWIE 
14.09.2015 17:30 REŃSKA WIEŚ GMINNY OŚRODEK KULTURY W REŃSKIEJ WSI 
15.09.2015 17:30 PAWŁOWICZKI SALA URZĘDU GMINY W PAWŁOWICZKACH 
17.09.2015 17:30 POLSKA CEREKIEW CENTRUM KULTURY W POLSKIEJ CEREKWI 
Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country” 
2.3. Konsultacje z mieszkańcami etap 2 12 listopada br. grupa lokalnych liderów konsultowała m.in. budowę celów ogólnych, celów szczegółowych oraz przedsięwzięć w odniesieniu do analizy SWOT i diagnozy obszaru w związku z budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, łącznie w spotkaniu udział wzięły 33 osoby.  
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2.4. Warsztaty focusowe z przedstawicielami GOPS-ów W związku ze szczególnie istotnym problemem – określeniem grup defaworyzowanych na terenie, zarówno ze względu na dostęp do rynku pracy oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zorganizowane zostało spotkanie focusowe w którym udział wzięły  przedstawicielki Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. W trakcie spotkań konsultacyjnych pojawiało się kilka koncepcji w tej kwestii, stwierdziliśmy że spotkanie z osobami posiadającymi wieloletnie doświadczenie oraz znajomość problemu, pozwoli nam dokładniej spojrzeć na problemy grup defaworyzowanych, a co za tym idzie efektywniejszemu ich przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Uznaliśmy, że przyjęta przez nas koncepcja zdefiniowania grup defaworyzowanych jest spójna i adekwatna do sytuacji. Kolejnym punktem partycypacyjnego charakteru budowy nowej LSR były konsultacje celów ogólnych, celów szczegółowych oraz przedsięwzięć w odniesieniu do sporządzonej analizy SWOT oraz diagnozy obszaru. W warsztatach wzięło udział 8 osób. 
2.5. Warsztaty focusowe z potencjalnymi wnioskodawcami projektów grantowych Celem warsztatów focusowych z potencjalnymi wnioskodawcami projektów grantowych było omówienie zaproponowanych przez Stowarzyszenie „Euro-Country” nowych celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć, procedur dot. projektów grantowych. Potencjalni odbiorcy projektów grantowych przedstawiali pomysły np.: wioski edukacyjne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, edukacja ekologiczna itd. Zwieńczeniem spotkania była analiza zaplanowanych wskaźników. W warsztatach wzięło udział 14 osób. Wnioski jakie uzyskaliśmy w trakcie tych spotkań, a także poprzez analizę materiałów są różnorakie. Młodzi, wykształceni lub wykwalifikowani ludzie zwracali uwagę, na kilka kwestii. Z jednej strony na terenie brakuje dla nich pracy, tzn. takiej pracy, która odpowiada ich kwalifikacjom, z drugiej zaś problem jest taki, iż ich kwalifikacje nie odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy. Brakuje szkół zawodowych dających konkretny zawód, poszukiwany na rynku, a miejsca pracy dostępne na rynku, dostaje się bardzo często z zastosowaniem tzw. „znajomości”. Stąd emigracje zarobkowe i niechęć powrotu do kraju, a w konsekwencji także zupełny brak zainteresowania dla spraw społeczności lokalnej. Częścią tej grupy defaworyzowanej, którą określiliśmy jako młodzież gimnazjalna/ponadgimnazjalna, jest młodzież ucząca się, która nie znajduje dla siebie oferty integracji i aktywizacji, nie umie także sprecyzować planów na przyszłość. Osoby starsze, które pojawiły się na konsultacjach lub składały ankiety zwracały uwagę na kilka kwestii, które zostały wzięte pod uwagę w diagnozie i analizie SWOT. Po pierwsze brak oferty na spędzanie czasu wolnego dla osób już na emeryturach i rentach, ale częstokroć też niemożność skorzystania z takowej, jeśli już jest, w związku z niewystarczającym budżetem domowym jaki posiadają. Często pojawiał się motyw zubożenia tej klasy wiekowej, samotności i chorób trapiących osoby starsze. Problemy te częstokroć, są systemowymi, niezależnymi od naszej strategii, jako takie więc nie znajdują odzwierciedlenia w Analizie SWOT, ponieważ nie jesteśmy w stanie poprzez realizację LSR zlikwidować ubóstwa, czy zapewnić dostępu do opieki lekarskiej. W LSR zaplanowane zostały zadania odpowiadające na potrzebę aktywizacji i integracji osób starszych. W trakcie konsultacji zwrócono również uwagę, na problem osób starszych w kategorii 50+, które wypadły z rynku pracy i nie mogą znaleźć nowej pracy.  W prace nad strategią włączono od początku te osoby/grupy, które mają doświadczenie przy tworzeniu tego typu strategii.   
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3. Diagnoza- opis obszaru i ludności Diagnoza obszaru, została przygotowana w ujęciu strategicznym, jest aktualną charakterystyką regionu, wskazującą jego podstawowe uwarunkowania społeczne, gospodarcze, a także przestrzenne. Głównym założeniem diagnozy jest pomoc we wskazaniu przedmiotowych obszarów, w obrębie których sformułowano cele i kierunki dalszego rozwoju obszaru „Euro-Country”. Diagnoza określa zarówno czynniki warunkujące sformułowanie celów rozwojowych, jak i wyzwań. Diagnoza, jest wynikiem postępowego podejścia do programowania strategicznego, świadomie koncentruje się na wybranych zagadnieniach.  
3.1. Grupy szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji LSR Na podstawie konsultacji społecznych, dostępnych materiałów oraz przeprowadzonych analiz, stowarzyszenie „Euro-Country” zdecydowało o wyborze dwóch grup defaworyzowanych z punktu widzenia realizacji i założeń LSR: 

 Młodzież gimnazjalna/ponadgimnazjalna, 
 Osoby starsze, powyżej 50 roku życia. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych wśród mieszkańców obszaru oraz odpowiedzi z zebranych ankiet, najczęściej wskazywane odpowiedzi dotyczyły: młodzieży gimnazjalnej/ponadgimnazjalnej, osób starszych powyżej 50 roku życia. Należy tutaj także doprecyzować, że dwie pierwsze grupy można jeszcze podzielić. Grupę pierwsza stanowi młodzież, ale należy wyodrębnić tę część, która podlega jeszcze edukacji. Są to młodzi ludzie, którzy maja często problem ze znalezieniem pomysłu na dorosłe życie, nie potrafią jeszcze do końca sprecyzować swoich zainteresowań. Nie zawsze odnajdują dla siebie interesującą ofertę spędzania wolnego czasu, brakuje również osób, które w interesujący sposób potrafiłyby ich zachęcić do jakiegoś konkretnego tematu, pokazałyby jak pokierować dalej swoim życiem. Dla nich przeznaczone będą głównie miękkie projekty mające na celu ich zaktywizowanie, oraz zainteresowanie bogactwem otaczającej ich przestrzeni, zarówno historycznej, przyrodniczej, jak i kulturowej. Analiza SWOT wyraźnie pokazała również, że coraz częściej dochodzi do „wypalania się” lokalnych liderów, a brakuje dla nich następców. Stąd wspólne działania integracyjne dla młodzieży i seniorów, które maja pobudzić młodzież do zainteresowania problemami społeczności lokalnej. Drugą podgrupę w tej kategorii stanowi młodzież, która zakończyła już edukację i poszukuje pracy. Do nich skierowane będą także działania aktywizacyjne, ale także projekty z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej (w kryteriach lokalnych preferowane będzie zatrudnianie osób do 30 r.ż. lub otwieranie działalności przez takie osoby). Oczywiście pewne problemy, są problemami systemowymi (np. brak szkół zawodowych) i przy pomocy działań realizowanych poprzez LSR możemy je jedynie starać się zniwelować, np. poprzez organizację szkoleń dających dodatkowe kwalifikacje. Kolejną grupę stanowią seniorzy, w kategorii 50+, jednak również w tej grupie możemy wydzielić dwie podgrupy: osoby starsze, które wypadły z rynku pracy, i nadal aktywnie jej poszukują, oraz seniorów posiadających uprawnienia do renty lub emerytury, a nie znajdujących dla siebie oferty aktywnego wypoczynku, czy opieki. Pierwsza kategoria będzie wspierana podobnie jak młodzież poszukująca pracy (w kryteriach lokalnych preferowane będzie zatrudnianie osób powyżej 50 r. ż. lub otwieranie działalności przez takie osoby), a także poprzez organizację szkoleń dających dodatkowe kwalifikacje. Dla drugiej podgrupy skierowane będą głownie miękkie projekty aktywizacyjne i integracyjne, w tym takie które przewidują zaangażowanie młodzieży. Problemem w przypadku ludzi starszych, jest również ich samotność, czy choroby, dlatego wnioski które będą przewidywały zakładanie tego typu działalności również będą wspierane w ramach LSR.   
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3.2. Gospodarka/przedsiębiorczość na terenie EC  Obszar Stowarzyszenia „Euro-Country” ze względu na charakter większości gmin, jest obszarem typowo wiejskim, wszystkie gminy z terenu Euro-Country posiadają tereny inwestycyjne, część proponuje nawet tereny już uzbrojone. Każda z gmin ma swoje indywidualne podejście jeżeli chodzi o ulgi inwestycyjne, czy też podatkowe. W niektórych gminach zostało to uregulowane uchwałami Rady Gminy, część zaś dostosowuje swoją politykę zachęcającą przedsiębiorców i inwestorów do inwestowania do konkretnych przypadków. Problematyczne, z punktu widzenie dwóch gmin, na terenie których znajdują się grunty o wysokich klasach bonitacyjnych, jest brak możliwości dokonania odrolnienia gruntów pod tereny inwestycyjne. Problem ten ujawnił się także przy tworzeniu analizy SWOT, kiedy okazał się, że plusy terenu – dobra ziemia, a więc i potencjalne plony, może być minusem, kiedy nie można tej ziemi odrolnić i przeznaczyć np. na tereny inwestycyjne. 
 W gminie Reńska Wieś są zarejestrowane 425 podmioty gospodarcze, najważniejsze branże to transport samochodowy (towarów), usługi budowlane, handel, gastronomia zakłady produkcyjne w branży metalowej. Największymi firmami w gminie są: Zakład Rolny „Gierałtowice”, Uvex-Integra Spółka Akcyjna, Kamet Spółka z o.o., POM Reńska Wieś Sp.z o.o., „Wema” Kompleksowe roboty budowlane i wykończeniowe, Bronisław Rzeżacz „Champion”, Dawid Majnusz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Eleonora Majnusz Ubój Zwierząt i Sprzedaż Półtusz, Dorota Pendziałek Lokal Gastronomiczny. Tibo, Firma Handlowo Usługowa Jenderek S.C., Usługi Transportowe "Grelich" Paweł Grelich, Firma-Dachmex s.c. 
 W gminie Bierawa, jest ok. 333 zarejestrowanych przedsiębiorstw. Na terenie działa kilka dużych firm, które mają kluczowe znaczenie dla gminy. Są to Kopalnia Piasku Kotlarnia –Linie kolejowe, Heidelberg Kruszywa - Kopalnia Dziergowice, Cemex Polska - Kopalnia Bierawa, Betafence, T Elbud - Rinnen, Solidaris, Ulmar, Selko - Firmy Przewozowe. Najważniejsze branże to: wydobywanie piasku, kruszywa, produkcja kostki brukowej, transport samochodowy, usługi budowlane usługi (handel).  
 W Pawłowiczkach jest 273 zarejestrowanych działalności gospodarczych, dominuje branże: budowlana, transport, działalność wiązana z produkcją rolną, handel, sprzedaż detaliczna. Największymi firmami w gminie są: Karol Kania i Synowie. Wytwórnia podłoża pod uprawę pieczarek, Zakład Rolny Dobieszów, Firma Usługowo-Handlowa-Jolanta Ruzik, Grzegorz Cibis Masarstwo-Wędliniarstwo, Michalec Rajnard Transport Międzynarodowy, „Fruitex” Consolidated Gospodartwo Rolne Urbanowice. 
 W gminie Cisek jest zarejestrowanych 209 przedsiębiorców, dominuje branża budowlana, transport drogowy, wykonywanie instalacji elektrycznych oraz konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, sprzedaż detaliczna towarów. Największymi firmami w gminie są: SPOT-LIGHT, Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe Grotrans, AR-Drzwi, Examion Polska Sigmed, Przedsiębiorstwo Rolno-usługowe Romarol oraz Grupa Producentów Trzody Chlewnej Bul-Farms.  
 W gminie Polska Cerekiew znajduje się ok. 135 przedsiębiorstw, dominuje branża usługowa, dalej w kolejności: handlowa, usługowo-handlowa, handlowo – usługowo -produkcyjna i gastronomiczna. Największym zakładem w okolicy jest Cukrownia „Cerekiew” S.A. w Ciężkowicach, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „Chempest”, zajmujące się sprzedażą środków ochrony roślin i skupem zboża, firma Młyn – Pol oraz Solidaris sp. z o.o. 
 Na terenie Stowarzyszenia „Euro-Country” znajduje się 11 gospodarstw agroturystycznych o różnorodnej ofercie pobytowej, w których można spróbować produktów tradycyjnych i regionalnych. 
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3.3. Rynek pracy (poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia-liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym). Teren Stowarzyszenia „Euro-Country” charakteryzuje się niskim lub średnim poziomem bezrobocia w zależności od gminy, problem ten stanowi skalę podobną w stosunku do regionu lub kraju. Należy zauważyć, iż problem bezrobocia stanowi tzw. „ukryty problem”,  większość osób pozostająca bez pracy na terenie działania Stowarzyszenia „Euro-Country” szuka zatrudnienia za granicą, należy również zauważyć znaczną rozbieżność procentową pomiędzy poszczególnymi gminami, najwyższy wskaźnik w gminie Polska Cerekiew, najniższy w gminie Cisek. Średnia wartość procentowa liczby osób bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym wynosi 6,58%. Największy poziom osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym jest w gminie Polska Cerekiew, jest on wyższy od średniej wojewódzkiej dla gmin wiejskich. 
Rysunek 2 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

 Źródło: Opracowanie własne, GUS, 25.11.2015  Bezrobocie na terenie Euro-Country stanowi problem w skali podobnej do skali krajowej lub wojewódzkiej. Największa liczbę bezrobotnych odnotowano w gminie Bierawa, z kolei najniższą w gminie Cisek. W przypadku dwóch gmin: Cisek i Pawłowiczki liczba osób długotrwale bezrobotnych przekracza średnią wojewódzką. Największy udział osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia istnieje w gminie Polska Cerekiew, wskaźnik przekracza średnią wojewódzką. Podsumowując należy zauważyć, że zjawisko bezrobocia w gminach obszaru Euro-Country jest charakterystyczne dla całego województwa. 
Tabela 6 Struktura ludności obszaru 
 GMINA Liczba osób w wieku: PŁEĆ Ogółem 2013 Przedprodukcyjnym 2012/2013 

Produkcyjnym 2012/2013 Poprodukcyjnym 2012/2013 
Kobiety 2013 

Mężczyźni 2013 
Bierawa 1224 1222 5119 5087 1468 1500 4061 3748 7809 
Cisek 957 937 3841 3777 1124 1116 3042 2788 5830 
Pawłowiczki 1341 1296 5163 5087 1453 1452 3968 3867 7835 
Polska Cerekiew 634 623 2824 2792 853 850 2221 2044 4265 

Reńska Wieś 1354 1342 5406 5402 1483 1504 4246 4002 8248 
Suma: 5510 5420 22145 22353 6422 6381 17538 16449 33987 

8,80% 7,90% 6,90%
5,20% 6,70%

8,30%
5,80%

POLSKA WOJEWÓDZTWOOPOLSKIE BIERAWA CISEK PAWŁOWICZKI POLSKACEREKIEW REŃSKA WIEŚ
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Źródło: Opracowanie własne, GUS, 25.11.2015  Wydaje się, ze większą uwagę należy zwrócić na wzmocnienie istniejącej działalności gospodarczej, ich modernizację i wprowadzenie innowacyjności. Bezrobotni to najczęściej ludzie posiadający wykształcenie gimnazjalne lub zawodowe, przeważają kobiety. W kwestii bezrobocia, należy zauważyć, iż sytuacja uległa widocznemu pogorszeniu, bezrobocie zwiększyło się o 17,67% w stosunku do stanu z 30.06.2008 r. Jedną z ważkich konsekwencji decyzji posiadania niemieckiego obywatelstwa stała się migracja zarobkowa, głównie osób młodych do krajów Europy Zachodniej głównie: Niemiec, Austrii oraz Holandii. Trend ten utrzymuje się w dalszym ciągu, dodatkowo można zauważyć tendencję do odpływu kapitału inteligentnego (młodzież osiadająca na stałe w dużych miastach). 
Tabela 7 Charakterystyka bezrobotnych w gminach obszaru 
Gmina Bezrobotni ogółem 

Bez doświadczenia zawodowego 

Bez wykształcenia średniego 

Kobiety Udział % Długotrwale bezrobotni 

Udział % Powyżej 50 roku życia 

Udział % 
Do 25 roku życia 

Udział % 

Bierawa 349 94 230 210 60,17% 172 49,28% 81 23,21% 70 20,06% 
Cisek 198 63 127 108 54,55% 102 51,52% 43 21,72% 63 31,82% 
Pawłowiczki 342 99 230 187 54,68 198 57,89% 85 24,85% 78 22,81% 
Polska Cerekiew 

233 63 171 139 59,66% 118 50,64% 81 34,76% 63 27,04 

Reńska Wieś 311 84 183 179 57,56 143 45,98% 61 19,61% 84 27,01%  
Opolskie 51636 - - - 52,40% - 51,00% - 27,50% - 18,00% 
Źródło: Opracowanie własne, wg. stanu wg stanu 31.12.2013r., PUP w Kędzierzynie-Koźlu  
3.4. Sytuacja demograficzna Z sytuacji demograficznej wynika szereg zagrożeń, które wyrażają się zaburzeniami w reprodukcji ludności, wyraźnym spadku urodzeń, wzrastającymi migracjami ludności, nasilaniem się deformacji demograficznych i pogarszaniem się stanu zdrowia mieszkańców. Należy przypuszczać, iż w ciągu najbliższych lat reprodukcja ludności kształtować się będzie poniżej prostej zastępowalności pokoleń oraz nastąpi spadek ilości zgonów. Na rozwój demograficzny badanego obszaru decydujący wpływ będzie miał rozmiar migracji ludności (w tym głównie zagranicznej), istotne będą także zmiany w strukturze wieku ludności. Populacja żeńska na badanym obszarze jest nieznacznie większa od męskiej, jednak jest to tendencja typowa zarówno w powiecie jak i w województwie.  
Tabela 8 Charakterystyka przyrostu naturalnego oraz migracji 
 Przyrost naturalny Saldo migracji wewnętrznej Saldo migracji zagranicznej 
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Gmina 2007 2010 2013 2007 2010 2013 2007 2010 2013 
Bierawa -13 -22 -30 -10 21 14 0 22 0 
Cisek -22 -20 -29 -134 -27 -85 99 26 28 
Pawłowiczki - 18 - 13 - 42 10 9 - 23 -65 - 33 - 43 
Polska Cerekiew -21 -5 -32 16 17 13 33 42 25 
Reńska Wieś -15 -23 -3 30 31 60 -91 -18 -34 
Źródło: Opracowanie własne, informacje z Urzędów Gmin  
3.5. Działalność sektora społecznego Działalność społeczna jest szeroko rozpropagowana na terenie Euro-Country, problematyczny wydaje się być jej formalno-prawny charakter, większość działań zostaje wdrażana przez funkcjonujące rady sołeckie lub Grupy Odnowy Wsi, które działają od lat na bazie tego samego stereotypu. W istniejących organizacjach brak nowych pomysłów, innowacyjności oraz tzw. „świeżej krwi”. Działalność organizacji pozarządowych, stowarzyszeń miała służyć z jednej strony realnej poprawie warunków życia, ale także polepszenia oraz zaproponowania mieszkańcom ciekawej oferty kulturalnej, która miała zapewnić rozrywkę i przyciągnie turystów, a co za tym idzie, poprawę gospodarki na terenie. Należy zauważyć bardzo mocno ujawniającą się tendencję do tzw. „wypalania się liderów”, co jest istotnym problemem na terenie. Coraz większa niechęć mieszkańców, brak akceptacji przez lokalną społeczność, zazdrość, brak aktywności społecznej innych członków, brak następców, zmęczenie wykonywanymi zadaniami, poczucie bezsilności i bezskuteczności działań, w znaczny sposób zniechęcają oraz uniemożliwiają aktywne działanie w organizacjach pozarządowych, na naszym terenie reprezentowanym głównie przez stowarzyszenia. Należy również zauważyć istotny problem braku lub niskiej aktywności obywatelskiej mieszkańców, mierzony m.in.: chęcią uczestnictwa w konsultacjach dokumentów strategicznych w poszczególnych gminach. Można także zauważyć, iż większość wykonywanych konsultacji jest tylko i wyłącznie „odgórne”, które są traktowane jako konieczność programowa, a nie jako szansa włączenia społecznego. Pomimo braku efektywności działalność sektora społecznego należy zauważyć niewielką tendencję wzrostową w stosunku do roku 2008, można również zauważyć nieznaczny spadek liczby kół gospodyń wiejskich, zespołów wokalnych oraz organizacji innych. Wydaje się, że w przyszłości trzeba skoncentrować uwagę na wzmocnieniu działalności istniejących już organizacji, prezentowaniu potencjalnych korzyści płynących ze współpracy pomiędzy organizacjami, a także opracować działania zachęcające młodzież do pracy społecznej w ramach licznych organizacji. Bardzo często młodsze pokolenie ma „świeższy umysł”, dysponuje wiedzą na temat zastosowania rozwiązań technologicznych, których zastosowanie mogłoby przyczynić się do zdynamizowania pracy poszczególnych organizacji.  Młodsze pokolenie ma również kreatywne oraz nieszablonowe podejście do różnych kwestii. 
Tabela 9 Charakterystyka sektora społecznego na terenie 
Gmina Fundacje 2008/2013 

Stowarzyszenia 2008/2013 

Odnowa wsi 2008/2013 

KGW 2008/2013 
OSP 2008/2013 

Parafie 2008/2013 

LZS 2008/2013 
Zespoły wokalne 2008/2013 

Inne 2008/2013 

Bierawa 0 2/6 4/5 3/1 9/9 4/4 5/4 2/1 3/1 
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Cisek 0 1/1 14/14 1/1 8/8 4/4 4/3  2/0 0/0 
Pawłowiczki 0 3/3 12/12 6/1 9/13 9/8 6/6 0 0/0 
Polska Cerekiew 

1/1 0/2 3/2 1/1 3/3 3/3 4/5 0/1 1/3 

Reńska Wieś 0 9/18 3/8 0/0 8/8 7/7 0/8 0/4 2/0 
Suma 1/1 15/30 36/41 11/4 37/41 27/28 19/26 4/5 6/4 
Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country” 3.6. Problemy społeczne (ubóstwo, wykluczenie społeczne, dochód podatkowy) Obszar Stowarzyszenia „Euro-Country” cechuje się występowaniem negatywnych zjawisk demograficznych podobnych do tych występujących w województwie opolskim lub kraju. Do najważniejszych problemów należą: starzenie się społeczeństwa, niż demograficzny oraz migrację zagraniczną. Pod uwagę należy również wziąć dochód podatkowy gmin Euro-Country, należy zauważyć, że jest on wyższy niż średnia wojewódzka dla gmin wiejskich, co świadczy o zamożności poszczególnych gmin na naszym terenie . 
Tabela 10 Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej oraz dochody gmin 
Gmina % osób korzystających z pomocy społecznej na dzień 31.12.2013r. 

Dochód na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2013r.  
Bierawa 4,75 2955,78 
Cisek 5,68 2769,96 
Pawłowiczki 6,91 3055,72 
Polska Cerekiew 7,36 4754,04 
Reńska Wieś 1,95 2991,67 
Średnia w województwie dla gmin wiejskich 

4,87 3049,1 

Średnia dla obszaru EC 5,33 3305,43 
Źródło: Opracowanie własne, Informacje z Urzędów Gmin, GUS, stan na dzień 31.12.2013r.  W wyniku analizy terenu  dot. sieci obiektów kulturalnych w gminach Stowarzyszenia „Euro-Country”, można uznać, że ilość świetlic, domów kultury i bibliotek jest wystarczająca, tylko w gminie Pawłowiczki nie działa gminny ośrodek kultury, jednak ilość świetlic wiejskich i inne miejsc spotkań jest wystarczająca. Wydaje się, że w przyszłości należy popracować nad wzmocnienie działalności istniejących już obiektów, zaktywizować osoby prowadzące ww. jednostki do działania, do zapewnienia ciekawej, kreatywnej oferty aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców a w szczególności w nawiązaniu do grup defaworyzowanych. 
3.7. Wewnętrzna spójność i specyfika obszaru (inna niż spójność przestrzenna)  Obszar LGD Euro-Country leży w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej w dorzeczu Odry, mezoregionu Kotliny Raciborskiej oraz Płaskowyżu Głubczyckiego. Partnerskie gminy leżą w opolskiej nadodrzańskiej krainie klimatycznej. Obszar partnerstwa gmin leży w opolskiej (nadodrzańskiej) krainie klimatycznej, którą charakteryzuje przewaga wpływów oceanicznych nad kontynentalnymi. Amplitudy temperatur są mniejsze od przeciętnych w Polsce. Wiosna i lato są stosunkowo wczesne, zima łagodna i krótka z nietrwałą pokrywa śnieżną (liczba dni z 
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pokrywą śnieżną należy tu do najniższych w Polsce). Lato trwa ponad 90 dni, a bez zimie powyżej 290 dni. Okres wegetacji zaczyna się zazwyczaj w końcu marca. Średnia temperatura roczna wynosi około 9 °C. Przeciętna ilość opadów atmosferycznych rocznie waha się w granicach 600 – 700 mm na m2. Przeważają wiatry zachodnie i południowo – zachodnie. 
 Wpływ działalności ludzkiej silnie zmienił terytorium LGD Euro-Country, obejmuje on Obszar Chronionego Krajobrazu - 4 307, 6 ha, rejon Wronin- Maciowakrze oraz utworzonego w 1988 r. 600 km2 „Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty”- Łęgu Zdzieszowickiego – jednej z form obszaru „Natura 2000”.  
 Najważniejszą rzeką terenu jest Odra.  
 Do najcenniejszych uwarunkowań historycznych i kulturowych zaliczamy wielokulturowość, na terenie LGD Euro-Country egzystują obok siebie Polacy, Niemcy i Ślązacy. Zwyczajowa „kultura śląska”, łączy się z rządami Niemców na terenach Śląska Opolskiego. Do dzisiaj ludność śląska posługuje się gwarą, to jeden z nielicznych elementów kultury śląskiej, który jest wciąż żywy. W efekcie spisu powszechnego z 2011 r. okazało się, iż 13,3 % ludności powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego to Ślązacy, 10,3% Niemcy . 
 LGD Euro-Country obejmuje swoim zasięgiem teren pięciu gmin wiejskich, o charakterze rolniczym. Stosunkowo dobra jakość gleb na znacznej części obszaru wykorzystywana jest do produkcji rolniczej. Gospodarstwa są dobrze zorganizowane i charakteryzują się wysoką kulturą rolną. Tereny o słabszych glebach, zwłaszcza w gminie Bierawa przeznaczane są pod różne inwestycje oraz działalność gospodarczą. Teren pięciu gmin Stowarzyszenia „Euro-Country” leży w jednym, spójnym obrysie geograficznym. Wszystkie gminy mają też profil rolniczy, gdzie przeważa produkcja roślinna, wyjątkiem jest tutaj Bierawa, która jest gminą przemysłowo – rolniczą. 
3.7.1 Spójność kulturowa  Zasoby dziedzictwa kulturowego mają ogromne znaczenie dla obszaru Stowarzyszenia „Euro-Country”. Na terenie występują liczne stanowiska archeologiczne osadnictwa przedhistorycznego m.in.: najstarsze w Europie umocnienia obronne, grodzisko pierścieniowate z IX-X. Zabytki architektury i budownictwa obejmują głównie: zabytkowe obiekty sakralne (kościoły, plebanie, kaplice, kapliczki), małe formy architektury sakralnej (krzyże, kapliczki, figury przydrożne), założenia pałacowo-parkowe (m.in.: Jakubowice, Większyce, Polskiej Cerekwi, Zakrzowie), budynki mieszkalne, zabytki gospodarcze i przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, krzyże pokutne i cmentarz żydowski.  
Tabela 11 Wykaz zabytków rejestrowanych nieruchomych na terenie obszaru EC, na dzień 01.07.2015r. 
Gmina Miejscowość Obiekt Data powstania 

Bie
raw

a 

Bierawa  kościół parafialny pw. św. Trójcy  1562, 1614 
mogiła powstańców śląskich (na cmentarzu 1921 

Dziergowice   kaplica cmentarna 1794 
mogiły zbiorowe powstańców śląskich na cmentarzu rzymsko-katolickim  

Goszyce  kaplica pw. św. Marii Magdaleny  
Kotlarnia  kościół poewangelicki 1815 
Stare Koźle  kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena XIX 

cmentarz parafialny 1806-8, XX 
leśniczówka, ul. Brzozowa 24 2 ćw. XIX 

Cise
k Błażejowice  kapliczka - dzwonnica XVIII/XIX 

Cisek  kościół pw. Nawiedzenia NMP  
Łany  kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Apostoła wraz  
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  z otoczeniem, ogrodzeniem i kaplicą św. Jana 
Nepomucena przy płn.-wsch. narożniku ogrodzenia 
spichlerz, ul. Główna 52 1756 
park  

Miejsce Odrzańskie kościół filialny pw. św. Trójcy 1770 
cmentarz parafialny z kościołem drewnianym i mauzoleum, otoczony murem XVIII-XIX 
mauzoleum-grobowiec rodziny Reibnitzów  
park XVIII/XIX 

Przewóz  kościół filialny pw. św. Judy Tadeusza 1559, 1937 
Roszowicki Las  kościół parafialny pw. św. Antoniego  
Steblów pałac  

park l. 50 XIX 

Paw
łow

iczk
i 

Borzysławice zespół zamkowy: pałac XVIII/XIX 
zespół zamkowy: brama zamkowa XVIII 
zespół zamkowy: brama rynkowa tzw. Żabia 
założenie pałacowo-parkowo - folwarczne: dwór I poł. XIX w. 
założenie pałacowo –parkowo -folwarczne: park dworski 
założenie pałacowo –parkowo -folwarczne: folwark (pralnia, szopa, wozownia, oficyna, 2 stodoły, stajnia, kuźnia, 2 obory, dom czeladny) 
założenie pałacowo-parkowo - folwarczne: kaplica grobowa 1790 
założenie pałacowo-parkowo - folwarczne: park leśny  
mauzoleum  

Chrósty park  
Gościęcin  kościół odpustowy pw. św. Brykcjusza  

kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP poł. XVII, 1825 
plebania XVIII/XIX 
spichlerz XIX 

Grudynia Mała park XIX/XX 
Grudynia Wielka park II poł. XIX,1905-15 
Jakubowice Pałac, park XIX 
Karchów kapliczka przy drodze do Gościęcina 1840 

obora w d. zespole dworskim  
spichlerz XIX 
park krajobrazowy  

Ligota Wielka park  
Maciowakrze kościół parafialny p.w. św. Floriana XVI/XVII, XIX 
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plebania 1780 
Milice  kościół filialny pw. św. Marcina XVI/XVII, XIX 

dwór 1 poł. XVIII,1958 
park Lata 60 XIX 

Naczęsławice kościół parafialny pw. św. Stanisława 1724, 1926 
Pawłowiczki  kościół parafialny pw. św. Andrzeja i XVIII 

dom, ul. Jedności Narodowej 1 1780, XIX 
Radoszowy  kościół parafialny pw. św. Jadwigi XVIII 
Trawniki  Pałac, park XIX-XX 
Ucieszków kościół par. pw. Opatrzności Bożej 1 poł. XIX 

budynek, ob. dom zgromadzenia sióstr św. Elżbiety, ul. Klasztorna 8 1910 

Pol
ska

 Ce
rek

iew
 

Ciężkowice park pałacowy  
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP 1617, 1763 
ruiny zamku XVII, XIX 
park pocz. XIX 

Zakrzów kościół parafialny pw. św. Mikołaja 1831, 1895 
dwór, ul. Chopina 56 1914, 1956 
pałac, ob. Ośrodek Szkoleniowo -Kolonijny XIX 
park  

Reń
ska

 Wi
eś 

Długomiłowice  park  
Komorno  dwór - pałac XVIII 
 założenie pałacowo – parkowe: pałac i park  
Łężce (Łężyce)  kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP 1852, 1947 
Mechnica  kościół parafialny pw. św. Jakuba 1794 
Większyce  pałac 1871 
 oficyna l. 70-te XIX 
 park l. 60-te XIX 

Źródło: http://www.wuozopole.pl/ochrona/rejestr-zabytkow, 26.11.2015, 9:21  
 Bardzo charakterystyczne dla tego terenu jest podtrzymywanie tradycji wszystkich narodowości zamieszkujących kiedyś na tych terenach. Wiele imprez o cyklicznym charakterze bazuje właśnie na tych tradycjach, podkreślając wielokulturowość, a przez to urozmaicenie tradycji. Coraz częściej także przypomina się stare potrawy, niegdyś cenione przez gospodarzy, dzisiaj traktowane jako powrót do tradycji, przypominanie smaków z lat dziecięcych, a także nawiązanie do nurtu zdrowej, ekologicznej żywności. 
 Region Euro-Country obfituje w różnego rodzaju cykliczne imprezy tj.: zawody strażackie, Święta herbowe, Koncerty floriańskie, Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup, Zawody psich zaprzęgów, Bryksy Cross. 
 Terytorium Euro-Country jest bardzo bogate w potrawy regionalne i tradycyjne, co poświadczyć może również wydanie w 2014 r. Lokalnego Przewodnika Kulinarnego, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Publikacji powstała jako efekt dwudniowych warsztatów kulinarnych, w których wzięło udział bardzo dużo uczestników. Do najbardziej charakterystycznych potraw regionalnych należą: ścierka, einlafzupa, kapusta z 
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ajnbryną,  śląskie frykasa z kury, pańczkraut, ule chrósteckie, nussecke, szyny, szplitry, ciastka ze skwarek fraktfurter kranz, kołacz z marchwią, śliszki, armeritter, szpajza cytrynowa, kakaowa i czekoladowa.   
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4. Analiza SWOT W ramach procesu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju wykorzystano analizę SWOT, za pomocą której zidentyfikowano i zhierarchizowano kluczowe czynniki mające wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru gmin Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś. Analiza SWOT była istotnym etapem diagnostycznym formułowania wyzwań oraz celów strategicznych. Materiały zebrane do tworzenia analizy SWOT powstały w oparciu o różne techniki partycypacyjne, wymienione we wcześniejszym rozdziale. Zidentyfikowane mocne i słabe strony to cechy obszaru, które go obecnie charakteryzują/wyróżniają, z kolei szanse i zagrożenia to zjawiska/tendencje które wynikają z otoczenia obszaru. Do przeprowadzenia analizy SWOT obszaru Stowarzyszenia „Euro-Country” zostali włączeni: 
 Przedstawiciele grupy roboczej (8 osób) 
 Uczestnicy spotkań konsultacyjnych w pięciu gminach obszaru (96 osób). 
 Osoby które wypisały ankietę (50 osób), 
 Uczestnicy konsultacji etap 2 (33 osoby), 
 Przedstawicielki GOPS-ów (8 osób), 
 Potencjalni grantobiorcy (14 osób). Pod uwagę wzięto również Raport z badań nad ewaluacją postępów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Euro-Country”  dokonany w I poł., roku na zlecenie jednego z członków Stowarzyszenia – Fundację Euro-Country. Zawierał on również 144 ankiet. Zebrane materiały oraz opracowane wytyczne zostały zaprezentowane podczas zebrania grup focusowych oraz grupy roboczej w dniu 30.11.2015 r. oraz opublikowane na stronie www.euro-country.pl. Efekty przeprowadzonej analizy SWOT pokazują, ze wyznaczone w ramach LSR cele- powinny się skupiać się na stłumieniu słabości obszaru na rzecz jak najlepszego wykorzystania szans rozwojowych terenu. Analiza pomogła w procesie zidentyfikowania potencjału rozwojowego obszaru. Wewnętrzny potencjał zostanie w głównej mierze wykorzystany do wzrostu konkurencyjności obszaru Stowarzyszenia „Euro-Country”. Opinia mieszkańców uzyskana z materiałów zebranych oraz podczas cyklu konsultacji społecznych pozwoliła na wzbogacenie materiałów diagnostycznych, a także dokonania klasyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wskazanych w ramach obszarów społeczno-gospodarczych.  

Tabela 12 Wykaz mocnych i słabych stron obszaru 
MOCNE STRONY (pozytywne strony obecnej sytuacji) SŁABE STRONY (negatywne strony obecnej sytuacji) 
1. Dobre skomunikowanie większości miejscowości obszaru siecią dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich i  położenie blisko autostrady A4; 2. Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe (Cisek); 3. Dobra jakość gleb oraz korzystne warunki klimatyczne do rozwoju produkcji rolnej (Polska Cerekiew, Pawłowiczki); 4. Dużo małych gospodarstw, które mają duży potencjał wytwórczy pomimo słabych jakościowo gleb (Cisek, 

1. Brak miejsc pracy adekwatnych do kwalifikacji i dobrze wynagradzanych; 2. Nieumiejętne wykorzystanie zasobów wynikające z ich nieznajomości; 3. Słabo rozwinięta sieć tras rowerowych. Niedostateczne skomunikowanie terenów po obu stronach Odry (brak kładki pieszo-rowerowej); 4. Brak wyznaczonych i oznakowanych tras turystycznych; 5. Brak możliwości pozyskania kwalifikacji wynikający z niedostatecznej oferty szkół na terenie i w pobliżu; 6. Niewystarczająca liczba punktów 
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Bierawa); 5. Zasoby przyrodnicze (Odra, Dębowa, obszary chronionego krajobrazu); 6. Dobra baza oświatowa i kulturalna; 7. Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i rekreacyjnych bazujących na starych tradycjach i obyczajach (Bryksy Cross, Zawody Psich Zaprzęgów, Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd, Weinachtsmarkty, Plener malarski); 8. Zasoby historyczno-kulturowe podkreślające specyfikę obszaru i tożsamość kulturową mieszkańców; 9. Bogactwo produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych wartych upowszechnienia i promocji; 10. Pielęgnowanie zwyczajów różnych kultur  11. Zamożne społeczeństwo jako efekt migracji zarobkowej; 12. Doświadczone organizacje pozarządowe,  pozyskujące fundusze zewnętrzne na działalność; 13. Kapitał ludzki, zaangażowanie społeczne mieszkańców w realizację projektów dla społeczności; 14. Rozwinięta kultura jeździecka i solidna baza dla uprawiania sportów i rekreacji jeździeckiej (m.in. Ośrodek w Zakrzowie); 15. Dobra baza noclegowa o różnym standardzie (hotele, agroturystyki); 16. Progresywny potencjał przedsiębiorczości.  

wyspecjalizowanej opieki nad seniorami , zwłaszcza samotnymi (na 5 gmin tylko 1 prywatny DPS) oraz oferty dziennych zajęć dla seniorów; 7. Brak miejsc opieki dla małych dzieci (do 3 lat); 8. Nierównomierne nasycenie obszaru placówkami kulturalnymi; 9. Brak animatorów; 10. Słaba oferta działań aktywizacyjnych dla osób starszych i rodzin z dziećmi; 11. Brak terenów inwestycyjnych wynikający m.in. z niemożności wykorzystania terenów o zbyt wysokiej jakości gleb; 12. Niedostateczna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna; 13. Słaba promocja terenu; 14. Słabo rozwinięta przedsiębiorczość – zależnie od gminy; 15. Zły stan infrastruktury drogowej; 16. Brak infrastruktury opiekuńczo-leczniczej dla osób starszych, rehabilitowanych i przewlekle chorych; 17. Nierównomierna aktywność 3 sektora na obszarze Euro-Country; 18. Słaba integracja, słaba współpraca różnych środowisk dla realizacji jednego wspólnego celu; 19. Zły stan zabytków, utrudniony dostęp do nich; 20. Słaba sieć transportu publicznego (PKS, PKP); 21. Migracja młodzieży (18-35) w celach edukacyjnych lub zarobkowych; 22. Niedostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych; 23. Brak warunków dla lokalnego przetwórstwa oraz punktów sprzedaży produktów lokalnych; 24. Niedostateczny dostęp do bazy gastronomicznej na terenie – część lokali otwarte tylko w weekendy lub wybrane dni; 25. Słaba edukacja regionalna w istniejących placówkach edukacyjnych, słaba znajomość lokalnych zasobów (zarówno wewnątrz własnej gminy, jak i gmin sąsiednich); 26. „Puste świetlice”- nieliczne placówki posiadające stałą ofertę zajęć dla 
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mieszkańców; 27. Niszczejące obiekty prywatne, pozostawione przez osoby, które wyjechały za granicę. 
Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country” 
Tabela 13 Wykaz szans i zagrożeń obszaru 
SZANSE (pozytywne możliwości jakie niesie ze sobą przyszłość) 

ZAGROŻENIA (negatywne możliwości jakie niesie ze sobą przyszłość) 
1. Koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych w ramach Subregionu; 2. Wykreowanie spójnego produktu turystycznego terenu w oparciu o specyficzne zasobny terenu – m.in. Odra, wykopaliska archeologiczne Dzielnica, Szlak Joannitów, Szlak Jakubowy; 3. Zinwentaryzowanie zasobów terenu i ich spójna promocja; 4. Oznakowanie terenu; 5. Zagospodarowanie osób w kategorii  50+; 6. Bliskość aglomeracji – turystyka weekendowa; 7. Wioski tematyczne jako promocja terenu; 8. Małe formy opieki nad dziećmi i seniorami: kluby malucha, rodzinne domy opieki, opieka domowa; 9. Stworzenie oferty aktywnego wypoczynku dla rodzin; 10. Rozwój terenów rekreacyjnych; 11. Integracja wielopokoleniowa; 12. Stworzenie inkubatora przetwórstwa (wykorzystanie istniejących produktów lokalnych); 13. Działalność organizacji pozarządowych i innych podmiotów  – aktywizacja i integracja młodzieży i seniorów; 14. Informatyzacja miejscowości – dostęp do szerokopasmowego internetu; 15. Powstanie punktu handlowego dla sprzedaży produktów lokalnych i umożliwiającego przetwórstwo lokalne; 16. Wzrost zainteresowania żywnością ekologiczną i tradycyjną; 17. Rozwój obszaru Euro-Country oparty na posiadanych zasobach przyrodniczych; 

1. Starzenie się społeczeństwa; 2. Niesłabnąca tendencja do migracji z terenu w celach edukacyjnych i  zarobkowych; 3. Zły stan infrastruktury drogowo-chodnikowej; 4. Wypalenie kapitału społecznego, brak następców liderów; 5. Brak zainteresowania sprzedażą produktów lokalnych; 6. Spadająca aktywność społeczna i postępujący partykularyzm; 7. Zagrożenie powodziowe – Bierawa i Cisek; 8. Dostęp do Internetu – nadmierne zaangażowanie dzieci i młodzieży w media społecznościowe i gry komputerowe; 9. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego; 10. Brak zainteresowania zewnętrznych inwestorów terenem; 11. Niewystarczające/Słabe zainteresowanie mieszkańców problemami społeczności lokalnej; 12. Małe zaangażowanie młodego pokolenia; 13. Skomplikowane przepisy i mało czytelne prawo powodujące  niechęć do rozpoczynania działalności gospodarczej; 14. Niespójne i niekorzystne regulacje prawne dotyczące produkcji i sprzedaży lokalnych produktów spożywczych; 
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18. Ostatnia szansa na wykorzystanie środków unijnych; 19. Wykorzystanie potencjału GOSIR w Zakrzowie dla promocji całego terenu; 20. Rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, np. szkółka piłkarska; 
Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country” Jak pokazała analiza SWOT pewne słabe i silne strony, a także tendencje będące ich konsekwencją, są dla naszego terenu niezmienne. Emigracja zarobkowa, jest w pewnym sensie ubocznym efektem wielokulturowości terenu, tego, że pewien procent mieszkańców posiada podwójne obywatelstwo. Ale oczywiście jest także konsekwencją braku odpowiednich i dobrze płatnych miejsc pracy na terenie. Problemem powiązanym jest słaba sieć transportu publicznego, uniemożliwiająca niejednokrotnie dojechanie do potencjalnego miejsca pracy, o ile oczywiście nie posiada się własnego samochodu.  Utrzymuje się również tendencja spadkowa w przypadku wskaźnika przyrostu naturalnego, społeczeństwo starzeje się, a młodzież emigruje w poszukiwaniu szans na lepsze życie, poprzez wyjazdy zarobkowe oraz czasowe w celu zdobycia wykształcenia. Niejednokrotnie jednak osoby z wyższym wykształceniem nie wracają już na wieś, gdyż znajdują lepszą pracę w większych ośrodkach.  W analizie SWOT pojawiły się także cechy, które można z jednej strony potraktować jako mocne strony – dobre gleby (w przypadku gmin Pawłowiczki i Polska Cerekiew), bo przynoszą dobre plony. Jednak cecha ta staje się również słabą stroną, w przypadku obu wymienionych wyżej gmin, kiedy dotyczy rozwoju gospodarczego terenu i poszukiwania terenów inwestycyjnych. Zbyt wysoka klasa bonitacyjna gleb powoduje, że nie można poddać ich procedurze odrolnienia. W tabeli zaznaczone zostały wytłuszczeniem te cechy, które powtarzały się najczęściej w ankietach, badaniach oraz w trakcie konsultacji i które w związku z powyższym zostały uznane za najbardziej istotne dla realizacji Lokalnej Strategii Rozowju.    
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5. Cele i wskaźniki Cele ogólne przyjmowane w Lokalnej Strategii Rozwoju są zbieżne czy wręcz tożsame z celami działania Leader, takimi jak: 1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, 2. zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, 3. dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom, 4. podnoszenie kompetencji osób z obszaru działania  Stowarzyszenia „Euro-Country” w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy, 5. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji, 6. rozwój produktów lokalnych, 7. rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, 8. zachowanie dziedzictwa lokalnego, 9. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, 10. rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego. Na podstawie danych zgromadzonych w diagnozie obszaru LGD, a także dzięki przeprowadzonym z liderami i mieszkańcami konsultacjom społecznym, opracowana została, przy zastosowaniu kilku metod partycypacyjnych, analiza SWOT dla obszaru LGD.  Dodatkowo w ankietach respondenci z terenu wytyczyli główne kierunku rozwoju obszaru LGD Stowarzyszenia „Euro-Country”. Projekty finansowane ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju mają wzmacniać atuty obszaru, uznane za ważne i specyficzne przez  mieszkańców, ale także podejmować interwencje w obszarach, które są istotne i problematyczne, które stanowią ważny społeczny, czy gospodarczy problem. Nadal głównym problemem dla mieszkańców terenu jest niewystarczający poziom standardu życia, i to zarówno na poziomie indywidualnym (np. brak odpowiedniej pracy, czy kwalifikacji), jak i na poziomie ogólnospołecznym (niewystarczająca infrastruktura rekreacyjna, niewystarczająca oferta aktywizacji i integracji dla młodzieży i seniorów). Dlatego większość działań będzie ukierunkowana na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru, zarówno poprzez projekty inwestycyjne, dotyczące przedsiębiorczości, czy budowę lub modernizację bazy rekreacyjnej oraz miękkie – szkolenia, warsztaty, imprezy. Drugim ważnym celem jest umiejętne wykorzystanie posiadanych na terenie zasobów w celu ich wypromowania. Poniższy schemat prezentuje koncepcję rozwojową obszaru LGD „Euro-Country” finansowaną ze środków PROW 2014-2020 oraz z innych środków pozyskanych przez LGD i jej członków na zintegrowane i innowacyjne projekty wzmacniające spójność oraz konkurencyjność obszaru. 
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Rysunek 3 Zestawienie celów ogólnych, szczegółowych i odpowiadających im przedsięwzięć 
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Tabela 14 Wykaz działań realizowanych w celu ogólnym 1 
 Cel ogólny nr 1: Wysoka jakość życia mieszkańców Euro-Country 
Cele szczegółowe: Przedsięwzięcia: 

1.1. Rozwinięta gospodarka wykorzystująca lokalne zasoby 1.2. Zintegrowane i aktywne społeczeństwo 
I. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej mieszkańców obszaru II. Centra integracji i aktywizacji mieszkańców – dostępna infrastruktura rekreacyjna III. Aktywna młodzież i seniorzy na ternie Euro-Country 

Działania związane z realizacją celu ogólnego 1 
 

 zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, 
 podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w zakresie przedsiębiorczości, 
 wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarach wiejskich objętym LSR: w ramach krótkich łańcuchów dostaw, w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu lub usług lokalnych, 
 wzmocnienie kapitału społecznego i wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR, 
 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, 
 budowa lub przebudowa dróg gminnych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczy się usługi społeczne, opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne lub zdrowotne albo skracają dystans do takowych obiektów   

Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country”  
Tabela 15 Wykaz działań realizowanych w celu ogólnym 2 
 Cel ogólny nr 2: Atrakcyjna oferta terenu w oparciu o lokalne zasoby  
Cele szczegółowe: Przedsięwzięcia: 
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2.1 Społeczeństwo świadome zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych 2.2 Atrakcyjna infrastruktura wykorzystująca lokalne zasoby  

IV. Produkt turystyczny obszaru Euro-Country V. Ochrona zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych VI. Dostępna infrastruktura turystyczna oraz obiekty dziedzictwa kulturowego 
Działania związane z realizacją celu ogólnego 2 

 
 podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz ochrony pozostałych zasobów terenu w tym dziedzictwa lokalnego, 
 promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, 
 zachowanie dziedzictwa lokalnego, 
 rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 
 tworzenie wiosek tematycznych.  

Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country”  
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 Opis przedsięwzięć do Lokalnej Strategii Rozwoju+ 
I. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej mieszkańców obszaru. Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do realizacji: celu ogólnego nr 1. Wysoka jakość życia mieszkańców obszaru Euro-Country celu szczegółowego nr 1.1 Rozwinięta gospodarka wykorzystująca lokalne zasoby,  Uzasadnienie  W ramach przedsięwzięcia będą realizowane projekty/operacje przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości na terenie LGD. Wspierane będą wszelkie inicjatywy mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój lub przekwalifikowanie osób zatrudnionych lub poszukujących pracy. Diagnoza obszaru pokazała, że na terenie „Euro-Country „w miarę dobrze rozwiniętych jest kilka branż przemysłowych – głownie transport, usługi remontowo-budowlane i pokrewne i branża handlu artykułami spożywczymi. Na tym obszarze oferowanych jest także bardzo dużo produktów spożywczych mających statut produktu tradycyjnego, regionalnego lub jedynie lokalnego. Praktycznie żadnych nie można kupić w ogólnym obiegu, stąd strategia przewiduje m.in. wsparcie dla rozwoju działalności przetwórczej związanej z produktami. Problemem terenu jest emigracja zarobkowa młodzieży, która nie znajduje dla siebie perspektyw na terenie, zarówno ze względu na niedopasowane do potrzeb rynku wykształcenie, jego brak, lub przez wzgląd na korzyści finansowe. Uznano więc, że ze względu na dostęp do rynku pracy jest to grupa defaworyzowana, podobnie jak osoby które ukończyły 50-ty rok życia i „wypadły” z rynku pracy, nie korzystają również z żadnych świadczeń (emerytura, renta). Dlatego operacje realizowane w ramach tego przedsięwzięcia promowały będą zatrudnienie bądź zakładanie przedsiębiorstw przez osoby poniżej 30 i powyżej 50 roku życia. Wzrasta również zapotrzebowanie na dzienne domy opieki dla seniorów, więc tego typu oferty również będą wspierane w LSR. Ważnym atutem dla rozwoju przedsiębiorczości będzie innowacyjność otwieranych bądź rozwijanych przedsiębiorstw.   Grupy docelowe beneficjentów: Osoby fizyczne, rolnicy, którzy będą chcieli rozwijać sprzedaż przetworzonych produktów lokalnych, przedsiębiorcy,  Lista rekomendowanych operacji (projektów) Preferowane będą operacje dotyczące:  - podejmowania działalności gospodarczej - rozwijania działalności gospodarczej - tworzenia inkubatorów przetwórstwa - podnoszenia kompetencji osób zatrudnionych - współpraca pomiędzy podmiotami w ramach krótkich łańcuchów dostaw, w zakresie świadczenia usług turystycznych oraz w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych  Sposób realizacji  - konkurs Wskaźniki produktu: - Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje Stan wyjściowy dla wskaźników produktu na rok 2016 wynosi 0   
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II. Centra integracji i aktywizacji mieszkańców – dostępna infrastruktura rekreacyjna  Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do realizacji: celu ogólnego nr 1. Wysoka jakość życia mieszkańców obszaru Euro-Country celu szczegółowego nr 1.2 Zintegrowane i aktywne społeczeństwo,   Uzasadnienie  Rozwój infrastruktury społecznej jest niezbędny do prawidłowego rozwoju społeczności lokalnych. Barierą rozwoju aktywności społecznej na wsiach jest m.in. niedostateczna liczba zagospodarowanych i estetycznych centrów wsi jako atrakcyjnych miejsc spotkań i wspólnych przedsięwzięć mieszkańców. W dalszym ciągu w większości wsi obszaru LGD brakuje obiektów rekreacyjnych i sportowych o standardzie spełniającym oczekiwania młodzieży i dorosłych mieszkańców. Diagnoza obszaru wykazała, że jedną z grup defaworyzowanych, nie ze względu na dostęp do rynku pracy, jest młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, objęta obowiązkiem szkolnym. Na terenie „Euro-Country” jest niewystarczająca oferta spędzania wolnego czasu, czy integracji, zarówno dla nich, jak i seniorów, którzy są już na rencie bądź emeryturze. Aby wieś była aktywna i dobrze zorganizowana potrzebuje odpowiedniej infrastruktury do publicznego użytku, dlatego LGD wspiera w ramach LSR przedsięwzięcia związane z budową lub przebudową infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, w tym boisk ogólnodostępnych, siłowni zewnętrznych, czy zagospodarowanych centrów miejscowości, ale także dróg dojazdowych do obiektów użyteczności publicznej.  Grupy docelowe beneficjentów  samorządy i jednostki im podległe (szkoły, domy kultury), organizacje pozarządowe z obszaru LSR  Lista rekomendowanych operacji (projektów) Preferowane będą operacje dotyczące:  - budowy i przebudowy infrastruktury rekreacyjnej,  - zagospodarowania centrów wsi,  - budowania placów zabaw,  - zakupu urządzeń do siłowni zewnętrznych - budowa lub przebudowa dróg gminnych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczy się usługi społeczne, opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne lub zdrowotne albo skracają dystans do takowych obiektów  Sposób realizacji  - konkurs - projekty grantowe Wskaźniki produktu: - Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej - Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego Stan wyjściowy dla wskaźników produktu na rok 2016 wynosi 0    
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III.  Aktywna młodzież i seniorzy na terenie Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do realizacji: celu ogólnego nr 2. Wysoka jakość życia mieszkańców obszaru Euro-Country celu szczegółowego nr 2.1 Zintegrowane i aktywne społeczeństwo,  Uzasadnienie  Kolejnym równie istotnym obszarem według członków LGD jest integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru. Doświadczenie Lokalnej Grupy Działania oraz analiza SWOT pokazuje, że mieszkańcy obszaru mają duże potrzeby w zakresie integracji i oferty spędzania czasu wolnego na wsi. Projekty realizowane do tej pory m.in. festyny, spotkania tematyczne, czy szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. W ramach LSR wspierane będą inicjatywy oddolne mieszkańców w zakresie organizowania czasu wolnego, zagospodarowania świetlic wiejskich, tworzenia oferty edukacyjnej, kulturowej i sportowej dla różnych grup wiekowych w poszczególnych wsiach, które w efekcie mają się stać aktywne, zintegrowane i dobrze zorganizowane. Główny nacisk kładziony jednak będzie w tym przedsięwzięciu na ofertę skierowaną stricte do wskazanych w diagnozie grup defaworyzowanych – młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz seniorów. Szczególnie trzeba brać pod uwagę projekty mające na celu integrację wielopokoleniową, której brakuje na terenie, a efektem ubocznym tego niedoboru jest m.in. brak następców lokalnych liderów.   Grupy docelowe beneficjentów  Osoby fizyczne, samorządy i jednostki im podległe (szkoły, domy kultury), organizacje pozarządowe z obszaru LSR  Lista rekomendowanych operacji (projektów) Preferowane będą operacje dotyczące:  - imprez integrujących i aktywizujących społeczność lokalną,  - szkoleń dla animatorów kultury - organizacji szkoleń, warsztatów i konkursów - zakupu materiałów i urządzeń m.in. do siłowni zewnętrznych i placów zabaw  Sposób realizacji - projekty grantowe - aktywizacja, koszty bieżące  Wskaźniki produktu: - Liczba inicjatyw mających na celu aktywizację i integracje mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych - Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD - Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD - Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa - Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami  Stan wyjściowy dla wskaźników produktu na rok 2016 wynosi 0    
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IV. Produkt turystyczny Euro-Country Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do realizacji: celu ogólnego nr 1. Atrakcyjna oferta regionu w oparciu o lokalne zasoby celu szczegółowego nr 1.1 Społeczeństwo świadome zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych,   Uzasadnienie W ramach przedsięwzięcia będą realizowane projekty/operacje przyczyniające się do informowania i promowania nt. ogólnie pojętego produktu turystycznego obszaru działania Stowarzyszenia „Euro-Country”, w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe tego terenu. Na obszarze znajduje się dużo interesujących zabytków i miejsc ciekawych krajobrazowo, dlatego też głównym zadaniem jest wypromowanie i udostępnienie tych miejsc turystom. Rozwija się agroturystyka, coraz więcej osób chętnie korzysta z możliwości spędzenia czasu z dala od miejskiego zgiełku, a także wypróbowania licznych na tym terenie produktów regionalnych i tradycyjnych. Produkty lokalne uatrakcyjniają ofertę turystyczną, dlatego też będą podejmowane działania na rzecz rozwoju i promocji produktów lokalnych bazujących na lokalnych zasobach i nawiązujących do tradycji, głównie poprzez imprezy promocyjne, stworzenie Marki Lokalnej. Jednocześnie podjęte zostaną działania promocyjne i edukacyjne, mające na celu uzmysłowienie mieszkańcom terenu „Euro-Country”, jakimi zasobami przyrodniczymi i kulturowymi dysponuje. Istotna jest w tym kontekście edukacja ekologiczna i pro środowiskowa niezbędna do rozwijania turystyki w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane projekty/operacje przyczyniające się do przygotowania i wypromowania bogatej oferty turystycznej regionu, która opiera się także na wielokulturowości. Na obszarze działają liczne organizacje pielęgnujące i reaktywujące stare zwyczaje i obrzędy, związane zarówno z kulturą śląską, polską, niemiecką i czeską. Przeplatają się one między sobą odżywając w imprezach organizowanych na terenie tj. Śląska Olimpiada, Wesele Śląskie, Święto chleba, Weihnachtsfest, Bass Begraben – Pogrzeb basa, Noc Utopca. Ważne jest więc podkreślanie tego połączenia, również przy promowaniu tego typu przedsięwzięć, co już w chwili obecnej przynosi wymierny efekt w postaci turystów zza zachodniej granicy. Należy także poszukiwać nowych,  innowacyjnych metod promowania obszaru  Grupy docelowe beneficjentów  Osoby fizyczne, rolnicy i przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w turystykę i produkty lokalne, samorządy i jednostki im podległe (szkoły, domy kultury), organizacje pozarządowe z obszaru LSR  Lista rekomendowanych operacji (projektów) Preferowane będą operacje dotyczące:  - promowania turystyki wiejskiej, - organizacji szkoleń w zakresie produktów i marki lokalnej - organizacji niecyklicznych imprez promujących teren i jego zasoby w tym produkty lokalne - udziału w targach promujących teren  Sposób realizacji - konkurs - operacja własna Wskaźniki produktu: - Liczba operacji mających na celu promocję obszaru i jego zasobów Stan wyjściowy dla wskaźników produktu na rok 2016 wynosi 0    
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V. Ochrona zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych 
Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do realizacji: celu ogólnego nr 2. Atrakcyjna oferta regionu w oparciu o lokalne zasoby celu szczegółowego nr 2.1 Społeczeństwo świadome zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych,   Uzasadnienie W ramach przedsięwzięcia będą realizowane projekty/operacje przyczyniające się do poszerzania wiedzy mieszkańców terenu Stowarzyszenia „Euro-Country” o zasobach terenu, a także o tym w jaki sposób zasoby te ochraniać. Słabą stroną terenu, jak wykazała to analiza SWOT, jest wiedza społeczności lokalnych, na temat zasobów jakie posiadamy na terenie. W związku z tym podjęte zostaną działania promocyjne i edukacyjne, mające na celu uzmysłowienie mieszkańcom terenu Stowarzyszenia „Euro-Country”, jakimi zasobami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi dysponują. Istotna jest w tym kontekście edukacja ekologiczna i pro środowiskowa niezbędna do rozwijania turystyki w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane projekty/operacje przyczyniające się do pogłębienia wiedzy o zasobach, tak aby docelowo można było wykorzystać je w celu promowania terenu, np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych. Tym samy odpowiadając na zapotrzebowanie rozwoju gospodarki terenu w oparciu o lokalne zasoby. Konieczne także jest poszukiwanie innowacyjnych narzędzi ochrony i promowania zasobów  Grupy docelowe beneficjentów  Osoby fizyczne, samorządy i jednostki im podległe (szkoły, domy kultury), organizacje pozarządowe z obszaru LSR  Lista rekomendowanych operacji (projektów) Preferowane będą operacje dotyczące:  - promowania działań proekologicznych i proklimatycznych, - organizacji szkoleń, warsztatów i konkursów dotyczących ochrony naszych zasobów - inwentaryzacje zasobów terenu w celu ich kultywowania i ochrony - zakup materiałów i urządzeń przeznaczonych m.in. do budowy małej infrastruktury turystycznej  Sposób realizacji - projekt grantowy - aktywizacja i koszty bieżące  Wskaźniki produktu: - Liczba inicjatyw mających na celu ochronę zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych - Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD - Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD - Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa - Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami Stan wyjściowy dla wskaźników produktu na rok 2016 wynosi 0    
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VI. Dostępna infrastruktura turystyczna oraz obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do realizacji: celu ogólnego nr 2. Atrakcyjna oferta regionu w oparciu o lokalne zasoby celu szczegółowego nr 2.2 Atrakcyjna infrastruktura wykorzystująca lokalne zasoby 
W ramach przedsięwzięcia będą realizowane projekty/operacje przyczyniające się do rozwoju zintegrowanej turystyki terenu. W chwili obecnej baza turystyczna na terenie jest bardzo słabo rozwinięta, brakuje np. wypożyczalni sprzętów turystycznych (rowery), ścieżek rowerowych, czy szlaków turystycznych. W tym przedsięwzięciu ujęte będą również operacje dotyczące zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym konserwacji zabytków i miejsc pamięci, które mogą być atrakcyjne turystycznie. W ramach realizacji PROW na lata 2007-2013 Fundacja Euro-Country wybudowała na terenie 5 stanic biwakowych, które służą zarówno kajakarzom pływającym Odrą, jak i rowerzystom, ponieważ do stanic dotrzeć można zarówno rzeką, jak i drogami. Infrastruktura pozwala na rozwijanie oferty turystycznej, w tym organizacji rajdów rowerowych i spływów kajakowych, a jak pokazuje zarówno doświadczenie ostatnich lat, jak i analiza SWOT, jest spore zainteresowanie zarówno mieszkańców terenu, jak i turystów z zewnątrz na aktywną turystykę. Jeszcze wcześniej, bo w ramach II Schematu LEADER+ zostały przygotowane opracowania, które będą mogły zostać wykorzystane przy projektowaniu i oznakowaniu zarówno ścieżek rowerowych i konnych, pól campingowych, czy też namiotowych, a przez wzgląd na jeden z kierunków rozwoju turystycznego, jaką stanowi możliwość wykorzystania rzeki Odry, także stanic wodnych, przystani etc. Drugim istotnym atutem terenu jest rozwijająca się rekreacja konna, zarówno w gospodarstwach agroturystycznych, jak Klubach Jeździeckich, w tym w Ludowym Klubie Jeździeckim „LEWADA”, co może stać się w przyszłości jednym z flagowych produktów turystycznych terenu Stowarzyszenia „Euro-Country”.  Grupy docelowe beneficjentów  Osoby fizyczne, rolnicy i przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w turystykę i produkty lokalne, samorządy i jednostki im podległe (szkoły, domy kultury), organizacje pozarządowe z obszaru LSR, parafie Lista rekomendowanych operacji (projektów) Preferowane będą operacje dotyczące:  - budowy lub przebudowy niekomercyjnej infrastruktury turystycznej - budowy małej infrastruktury turystycznej - zachowania dziedzictwa lokalnego - adaptacji istniejących obiektów w celu przystosowania do użytku turystycznego - odnowienia lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci - renowacji, zabezpieczenia i oznakowania kapliczek przydrożnych, pomników przyrody i innych budowli charakterystycznych dla budownictwa regionu Sposób realizacji - projekt współpracy - konkurs Wskaźniki produktu: - Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii - Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej - Liczba zrealizowanych projektów współpracy - Liczba LGD uczestniczących w projekcie współpracy Stan wyjściowy dla wskaźników produktu na rok 2016 wynosi 0  
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Tabela 16 Zestawienie celów i wskaźników dot. realizacji celu ogólnego 1 
CELE I WSKAŹNIKI 
1. Cel ogólny Wysoka jakość życia  mieszkańców obszaru Euro-Country 

1.1. Cele Szczegółowe 
Rozwinięta gospodarka wykorzystująca lokalne zasoby 

1.2 Zintegrowane i aktywne społeczeństwo 
 WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA DLA CELU OGÓLNEGO 

JEDNOSTKA MIARY STAN POCZĄTKOWY ROK 2016 PLAN   ROK 2023 ŹRÓDŁO DANYCH/SPOSÓB POMIARU 

W 1.  

Wysoka jakość życia mieszkańców obszaru Euro-Country 

Wzrost liczby przedsiębiorstw na terenie LGD % 100 110 Dane z gmin terenu/dane GUS 
Wzrost liczby osób deklarujących zadowolenie  z poziomu życia na terenie LGD   

% 100 105 Dane na podstawie ankiet 

 WSKAŹNIKI REZUTATU DLA CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH 
JEDNOSTKA MIARY STAN POCZĄTKOWY ROK 2016 PLAN   ROK 2023 ŹRÓDŁO DANYCH/SPOSÓB POMIARU 

W 1.1. 
Rozwinięta gospodarka wykorzystująca lokalne zasoby 

Liczba nowych miejsc pracy Szt. 0 25 Sprawozdanie z realizacji operacji/Ankieta monitorująca 

W 1.2. 
Zintegrowane i aktywne społeczeństwo 

Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury 
osoba 0 5 000 Sprawozdanie z realizacji operacji/Ankieta monitorująca 

Liczba kilometrów nowej infrastruktury m 0 500 Sprawozdanie z realizacji operacji/Ankieta monitorująca 
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drogowej 
Liczba osób biorących udział w różnego typu inicjatywach aktywizujących i integrujących mieszkańców ze szczególnym wskazaniem na grupy defaworyzowane 

osoba 0 500 Sprawozdanie z realizacji operacji/Ankieta monitorująca; Listy obecności/uczestnictwa 

Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD 

osoba 0 20 Dane dostępne w biurze LGD lub UMWO  

Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych 
osoba 0 150 Listy obecności dostępne w biurze LGD 

PRZEDSIĘWZIĘCIA GRUPY DOCELOWE 

 SPOSÓB REALIZACJI 
WSKAŹNIKI PRODUKTU 

NAZWA JEDNOSTKA MIARY 

WARTOŚĆ 
ŹRÓDŁO DANYCH/SPOSÓB POMIARU 

POCZĄTKOWA ROK 2016 
KOŃCOWA ROK 2023 
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P  I 
Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej obszaru 

Przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające działalność konkurs 

Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 
Szt. 0 5 Sprawozdania końcowe/Ankiety monitorujące 

Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 
Szt. 0 5 Sprawozdania końcowe/Ankiety monitorujące 

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje Szt. 0 5 Sprawozdania końcowe/Ankiety monitorujące 

P  II 

Centra integracji i aktywizacji mieszkańców – dostępna infrastruktura rekreacyjna 

JST, osoby fizyczne, NGO 
Konkurs, projekt grantowy 

Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej 
Szt. 0 14 Sprawozdania końcowe/Ankiety monitorujące 

Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego 
Szt. 0 1 Sprawozdania końcowe/Ankiety monitorujące 

P  III 
Aktywna młodzież i seniorzy na terenie  

NGO, osoby fizyczne, JST, Parafie 
Projekty grantowe, aktywizacji i koszty bieżące 

Liczba inicjatyw mających na celu aktywizację i integracje mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych 

Szt. 0 20 Sprawozdania końcowe/Ankiety monitorujące 

Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD Szt. 0 5 Dane Biura LGD 
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Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD Szt. 0 10 Dane Biura LGD 
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa 

Liczba 0 30 Dane Biura LGD 

Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami 
Szt. 0 10 Dane Biura LGD 

Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country” Tabela 17 Zestawienie celów i wskaźników dot. realizacji celu ogólnego 2 
CELE I WSKAŹNIKI 
2. Cel ogólny Atrakcyjna oferta terenu w oparciu o lokalne zasoby  

2.1. Cele szczegółowy 
Społeczeństwo świadome zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych  

2.2 Atrakcyjna infrastruktura wykorzystująca lokalne zasoby  
   

 
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA DLA CELU OGÓLNEGO 

JEDNOSTKA MIARY STAN POCZĄTKOWY ROK 2016 
PLAN   ROK 2023 ŹRÓDŁO DANYCH/SPOSÓB POMIARU 

W 1. W 2. 

Atrakcyjna oferta terenu w oparciu o lokalne zasoby 

Wzrost liczby osób odwiedzających obszar w celach turystycznych 
% 100 110 Dane GUS/badania ankietowe 
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Wzrost liczby mieszkańców terenu świadomie wykorzystujących zasoby terenu 
% 100 110 badania ankietowe 

 
WSKAŹNIKI REZUTATU DLA CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH 

JEDNOSTKA MIARY STAN POCZĄTKOWY ROK 2016 PLAN   ROK 2023 ŹRÓDŁO DANYCH/SPOSÓB POMIARU 

W 1.1. 

Społeczeństwo świadome zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych 

1. Liczba osób korzystających z publikacji promocyjnych 
liczba 0 5000 Dane z biurze LGD – listy odbioru, protokoły przekazania 

2.Liczba osób biorących udział w imprezach promocyjnych na terenie 
liczba 0 5000 Dane w biurze LGD – notatki z realizacji zadania, listy obecności 

Liczba osób biorących udział w inicjatywach mających na celu ochronę zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych 

osoba 0 500 Sprawozdanie z realizacji operacji/Ankieta monitorująca; Listy obecności/uczestnictwa 

Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu 
osoba 0 20 Dane dostępne w biurze LGD lub UMWO  
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indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD 
Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych 

osoba 0 150 Listy obecności dostępne w biurze LGD 

W 1.2. 
Atrakcyjna infrastruktura wykorzystująca lokalne zasoby 

Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki % 100 115 Sprawozdanie z realizacji operacji/Ankieta monitorująca 
Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury turystycznej  

osoba 0 500 Sprawozdanie z realizacji operacji/Ankieta monitorująca 

Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: - przedsiębiorcy - seniorzy - młodzież - turyści 

projekt 0 1 Sprawozdanie z realizacji operacji/Ankieta monitorująca 

PRZEDSIĘWZIĘCIA GRUPY DOCELOWE SPOSÓB WSKAŹNIKI PRODUKTU 
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REAZLIZACJI 
NAZWA JEDNOSTKA MIARY 

WARTOŚĆ 
ŹRÓDŁO DANYCH/SPOSÓB POMIARU POCZĄTKOWA  ROK 2016 KOŃCOWA  ROK 2023 

P IV Produkt turystyczny Euro-Country 
JST, osoby fizyczne, NGO, przedsiębiorcy, LGD 

Konkurs, operacja własna 
Liczba operacji mających na celu promocję obszaru i jego zasobów Szt. 0 1 Sprawozdania końcowe/Ankiety monitorujące 

P V 
Ochrona zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych 

NGO, osoby fizyczne, JST, Parafie 
Projekty grantowe, aktywizacji i koszty bieżące 

Liczba inicjatyw mających na celu ochronę zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych 
Szt. 0 11 Sprawozdania końcowe/Ankiety monitorujące 

Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD Szt. 0 5 Dane Biura LGD 
Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD Szt. 0 10 Dane Biura LGD 

Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa 
liczba 0 30 Dane Biura LGD 

Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami 
Szt. 0 10 Dane Biura LGD 

P VI 
Dostępna infrastruktura turystyczna oraz obiekty 

Parafie, NGO, LGD Konkursy, projekt współpracy 
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w 

Szt. 0 3 Sprawozdania końcowe/Ankiety monitorujące 
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dziedzictwa kulturowego na terenie 
wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii 

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej 
Szt. 0 2 Sprawozdania końcowe/Ankiety monitorujące 

Liczba zrealizowanych projektów współpracy Szt. 0 1 Dane Biura LGD 
Liczba LGD uczestniczących w projekcie współpracy liczba 0 3 Sprawozdania końcowe/Ankiety monitorujące 

Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country”  
Tabela 18 Matryca logiczna dla LSR 
Zidentyfikowany problem/wyzwanie społeczno-ekonomiczne 

Cel ogólny Cel szczegółowy Planowane przedsięwzięcia Produkty Rezultaty Oddziaływanie Czynniki zewnętrzne mające wpływ na realizację działań i osiągnięcie wskaźników 
1. Niedostateczny poziom życia mieszkańców terenu Euro-Country    

1.Wysoka jakość życia mieszkańców Euro-Country 

1.1 Rozwinięta gospodarka wykorzystująca lokalne zasoby 

I. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej 

1. Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

1. Liczba powstałych miejsc pracy  Wzrost liczby przedsiębiorstw na terenie LGD 

Kryzys gospodarczy 

2.Liczba operacji polegających rozwoju 
Brak rozwiązań formalno-prawnych dot. 
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         2. Niedostateczna integracja i aktywność społeczna 

istniejącego przedsiębiorstwa  
sprzedaży produktów lokalnych. 

3.Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje  
1.2 Zintegrowane i aktywne społeczeństwo 

II. Centra integracji i aktywizacji mieszkańców – dostępna infrastruktura rekreacyjno-sportowa 

1.Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej 

Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury 

Wzrost liczby osób deklarujących zadowolenie  z poziomu życia na terenie LGD 

Niechęć mieszkańców do integracji, aktywizacji społecznej. 

2. Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego 

Liczba kilometrów nowej infrastruktury drogowej 
Niechęć podmiotów do wspólnego działania. 

III. Aktywna młodzież i seniorzy na terenie Euro-Country 

1.Liczba inicjatyw aktywizujących i integrujących mieszkańców ze szczególnym wskazaniem na grupy defaworyzowane 

Liczba osób biorących udział w różnego typu inicjatywach aktywizujących i integrujących mieszkańców ze szczególnym wskazaniem na 
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grupy defaworyzowane 
2.Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD 

Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD 

 

3.Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD 
 

4. Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa 

 

5. Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami 

Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych 

 

3. Niska świadomość społeczeństwa na temat posiadanych na terenie zasobów       

2. Atrakcyjna oferta terenu w oparciu o lokalne zasoby 

2.1. Społeczeństwo świadome zasobów przyrodniczych, historycznych  i kulturowych 

IV. Produkt turystyczny obszaru Euro-Country  

1.Liczba operacji służących  promocji terenu 
1. Liczba osób korzystających z publikacji promocyjnych 

Wzrost liczby mieszkańców terenu świadomie wykorzystujących zasoby terenu 

Brak zainteresowania lokalnymi zasobami i historią. 2.Liczba osób biorących udział w imprezach promocyjnych na terenie 
V. Ochrona zasobów  przyrodniczych, 

1.Liczba inicjatyw mających na celu ochronę zasobów 
Liczba osób biorących udział w inicjatywach 
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historycznych i kulturowych przyrodniczych, historycznych i kulturowych 
mających na celu ochronę zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych 

2.Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD 
Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD 

 

3.Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD 
 

4Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa 

 

5.Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami 

Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych 

 

4. Niewystarczająca liczba infrastruktury turystycznej, zaniedbane zabytki 

 2.2. Atrakcyjna infrastruktura wykorzystująca lokalne zasoby 

VI. Dostępna infrastruktura turystyczna oraz obiekty dziedzictwa kulturowego 

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

Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki 
Wzrost liczby osób odwiedzających obszar w celach turystycznych  

Brak współpracy pomiędzy  podmiotami społeczności lokalnej przy tworzeniu wiosek tematycznych. 
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2.Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej 

Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury turystycznej  

 

3.Liczba zrealizowanych projektów współpracy 

Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: - przedsiębiorcy - seniorzy - młodzież - turyści  

 

4.Liczba LGD uczestniczących w projekcie współpracy 

 

Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country” 
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6.Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposobu ustanawiania kryteriów wyboru  Rada decyzyjna będzie wybierać dwa rodzaje projektów: konkursowe oraz projekty grantowe zgodnie z przyjętymi Procedurami i Regulaminami. W przypadku jeśli zagrożona będzie realizacja któregoś ze wskaźników przewidziana jest realizacja operacji własnej przez LGD. Rada decyzyjna będzie przyznawać punkty za spełnianie tzw. lokalnych kryteriów wyboru projektów. Do tego celu LGD ma do dyspozycji opracowany kwestionariusz z kafeterią 3 rodzajów kryteriów lokalnych: dla operacji innych niż przyczyniające się do realizacji projektu grantowego osobno dla przedsiębiorców i osobno dla pozostałych podmiotów oraz dla operacji przyczyniających się do realizacji projektu grantowego. Kryteria określają minimalną ilość punktów, które wniosek musi spełniać aby otrzymać dofinansowanie. Wszystkie kryteria są adekwatne do diagnozy obszaru i analizy SWOT, gdzie wskazano najważniejsze kierunki rozwoju oraz zagrożenia obszaru. Poprzez konkretne zestawy kryteriów dla danego typu wnioskodawcy Stowarzyszenie chce wspierać realizację na terenie projektów, które w sposób bezpośredni wpisują się w strategię i odpowiadają na potrzeby mieszkańców. Kryteria były konsultowane z Walnym Zebraniem Członków i przyjęte przez Zarząd, zgodnie ze Statutem LGD. Powstała procedura tworzenia i zmiany lokalnych kryteriów wyboru, która stanowi odrębny dokument, w związku tym jeśli zajdzie taka konieczność kryteria będą weryfikowane po konsultacjach z mieszkańcami i Walnym Zebraniem Członków. Musi jednak zaistnieć uzasadniona konieczność. W ramach realizacji LSR przewidziano oprócz naborów w ramach konkursów także realizację Projektów grantowych w ramach przedsięwzięć II, III i V oraz operację własną LGD w sytuacji kiedy realizacja wskaźników będzie zagrożona, gdy okaże się np. że nie znajdują się beneficjenci chętni do realizacji zadań w poszczególnych przedsięwzięciach.  Po przeprowadzonej diagnozie obszaru oraz analizie SWOT uznano, iż pomoc w formie ryczałtu, przyznawana osobom, które zechcą podjąć działalność gospodarczą na terenie będzie wypłacana w dwóch różnych  wysokościach. Osoby, które będą zakładać działalność w ramach branż wcale, bądź w znikomym stopniu reprezentowanym na wspieranym terenie będą otrzymywały wsparcie w wysokości 100 000,00 zł brutto. Natomiast osoby, które postanowiły zakładać działalność, której typ występuje w znacznym lub bardzo mocno reprezentowanym stopniu (np. usługi remontowo-budowlane i pokrewne, handel, czy transport), będą otrzymywały wsparcie w wysokości 50 000,00 zł brutto. Ponadto istotne jest, aby osoby podejmujące działalność gospodarczą posiadały kwalifikacje, zawód spójny z planowaną działalnością, odbyte kursy lub szkolenia. Lokalne kryteria przewidują również dodatkowe punkty dla osób reprezentujących grupy defaworyzowane, oraz projektów mających charakter innowacyjny. Innowacyjność jest tu rozumiana w szerokim zakresie jako wprowadzenie nowego produktu lub usługi, nowego procesu, nowej organizacji lub nowego rynku i będzie oceniana na podstawie danych zawartych w opisie planowanej operacji. Określono także zasady ustalania wysokości wsparcia na realizację operacji w ramach LSR, tj. intensywność pomocy w zależności od kategorii beneficjenta, biorąc pod uwagę zapisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.  Pomoc na operację inna niż projekt grantowy przyznawana będzie w wysokości: a. do 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, b. do 100 % w ramach podejmowania działalności gospodarczej, 
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c. do 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, d. do 100 % w przypadku pozostałych podmiotów. W przypadku projektów grantowych kwota grantu na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego przyznawana będzie do wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Kwota przeznaczona na realizację jednego mikrograntu będzie zależna od zakresu rzeczowo-finansowego grantu. Granty będą przyznawane na duże (do 50 000,00 zł) i małe (do 15 000,00 zł) projekty. W ramach dużych projektów można będzie realizować zadania inwestycyjne, w ramach małych, oprócz miękkich przedsięwzięć przewidziano również zakup materiałów i urządzeń. We wszystkich przypadkach, z pominięciem osób rozpoczynających działalność, w lokalnych kryteriach wyboru znajduje się jednak zapis mówiący o dodatkowych punktach dla wnioskodawców, którzy będą realizowali projekt w udziałem wkładu własnego. 
Tabela 19 Kryteria wyboru dla operacji przyczyniających się do realizacji projektu grantowego (przedsiębiorcy) 

OPERACJE INNE NIŻ PRZYCZYNIAJACE SIĘ DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO – PRZEDSIĘBIORCY 
Przedsięwzięcie I 

L.p. Kryterium lokalne Punktacja  Uzasadnienie / adekwatność do analizy SWOT 
1. Wnioskodawca zakłada stworzenie nowych miejsc pracy  Maks. liczba pkt.: - 2 w przypadku rozwijania działalności - 1 w przypadku podejmowania działalności 

- projekt przewiduje stworzenie większej liczby miejsc pracy niż minimalna liczba określona przepisami  Rozporządzenia1 – 2 pkt. - projekt przewiduje stworzenie obligatoryjnego 1 miejsca pracy – 1 pkt.   

Określając liczbę stworzonych miejsc pracy bierze się pod uwagę wyłącznie zatrudnienie na podstawie samozatrudnienia (jednoosobowa działalność gospodarcza), umowy o pracę, lub spółdzielczej umowy o pracę. Preferuje się operacje/projekty w których zakłada się stworzenie miejsc pracy, zarówno w liczbie wynikającej z rozporządzenia (co najmniej jedno), jak i w większej niż wymagana w rozporządzeniu liczba, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (§ 7 ust 1, pkt. 2a Rozporządzenia) - na podstawie danych wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy. 
2. Wnioskodawca zakłada wsparcie dla określonej grupy osób   Maks. liczba pkt. 1 

- projekt przewiduje zatrudnienie  dla osób młodych (poniżej 30  roku życia) lub osób starszych (powyżej 50 roku życia)  – 1 pkt.  - nie przewiduje  zatrudnienia wskazanych powyżej grup osób – 0 pkt. 

Preferuje operacje/projekty, w których zakłada się zatrudnienie lub wsparcie dla określonych osób wchodzących w skład grup defaworyzowanych. Kryterium dotyczy wszystkich osób zatrudnianych w ramach realizacji projektu.  Zidentyfikowane grupy to osoby: młode (między 16 a 30 rokiem życia) lub osoby starsze (powyżej 50 
                                                           
1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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roku życia), które wypadły z rynku pracy (nie dotyczy emerytów i rencistów) - na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub danych wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy. 
3. Wpływ projektu na ochronę środowiska naturalnego na terenie LGD  Maks. liczba pkt. 2 

- kluczowe planowane wydatki w ramach realizacji operacji dotyczą wprowadzenia rozwiązań pozytywnie wpływających na stan środowiska naturalnego, głównym celem operacji jest poprawa środowiska naturalnego na terenie LGD – 2 pkt. -  operacja/projekt ma neutralny wpływ lub nie pogarsza stanu środowiska naturalnego na terenie LGD – 1 pkt. - operacja/projekt nie dotyczy działań związanych z ochroną środowiska lub klimatu – 0 pkt. 

Preferuje operacje/projekty w których zastosowano rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu (np. pompy ciepła, solary, oczyszczalnie ścieków) - na podstawie danych wskazanych w opisie oraz zestawieniu rzeczowo-finansowym we wniosku o przyznanie pomocy. 

4. Wykorzystanie lokalnych zasobów w projekcie  Maks. liczba pkt. 1 

 - operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów – 1 pkt.  - operacja nie zakłada wykorzystania lokalnych zasobów – 0 pkt. 

Preferuje się operacje/projekty wykorzystujące lokalną historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, lokalną infrastrukturę turystyczną, lokalne produkty i usługi, w powiązaniu z analizą SWOT w LSR - na podstawie danych wskazanych w opisie we wniosku o przyznanie pomocy. Wnioskodawca jest zobligowany aby wpisać jaki konkretnie lokalny zasób wykorzystuje w projekcie oraz w jaki sposób ma to miejsce. Szczegółowa definicja zasobu lokalnego znajduje się na stronie Euro-Country w zakładce Lokalne kryteria wyboru 
5. Doradztwo w biurze LGD  Maks. liczba pkt. 1 

- wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGD – 1 pkt. - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa biurze LGD – 0 pkt. 

Preferuje się operacje/projekty, które były konsultowane z pracownikami biura LGD. Doradztwo dotyczyć może kwalifikowalności kosztów, zgodności projektu z PROW 2014-2020, załączników do wniosku. Pracownicy biura LGD nie wypełniają beneficjentom wniosków – na podstawie karty doradztwa w biurze LGD 
6. Innowacyjność   

- projekt jest innowacyjny na terenie całego obszaru LGD –  2 pkt.  
Preferuje się operacje/projekty innowacyjne. Innowacyjność jest tu rozumiana w szerokim zakresie jako 
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Maks. liczba pkt. 2 - projekt jest innowacyjny na terenie jednej gminy obszaru LGD –  1 pkt.  - projekt nie jest innowacyjny – 0 pkt. 

wprowadzenie nowego produktu lub usługi, nowego procesu, nowej organizacji lub nowego rynku - na podstawie danych wskazanych w opisie we wniosku o przyznanie pomocy oraz weryfikacji przeprowadzonej przez członków Rady (m.in. na podstawie wydruku z CEDIG, wg zakresu prowadzonej działalności – przeważający kod PKD) 
7. Poziom wkładu własnego wnioskodawcy –  kryterium dotyczy tylko rozwijania działalności  Maks. liczba pkt. 2 

- projekt przewiduje powyżej 5 % nieobligatoryjnego wkładu własnego – 2 pkt.  – projekt przewiduje do 5% nieobligatoryjnego wkładu własnego – 1 pkt. – projekt nie przewiduje nieobligatoryjnego wkładu własnego – 0 pkt. 

Preferuje operacje/projekty w których beneficjent przewiduje wyższy, niż wynika to z rozporządzenia wkład własny – na podstawie informacji w opisie we wniosku o przyznanie pomocy 

W przypadku rozwijania działalności maksymalna ilość punktów -  11,     minimalna - 5        W przypadku podejmowania działalności maksymalna liczba punktów -  8, minimalna - 4 

Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country”  
Tabela 20 Kryteria wyboru dla operacji innych niż przyczyniające do realizacji projektu grantowego (JST, NGO, Parafie, osoby fizyczne) 

OPERACJE INNE NIŻ PRZYCZYNIAJACE SIĘ DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO – JST, NGO, PARAFIE 
Przedsięwzięcie II, IV i VI 

L.p. Kryterium lokalne Punktacja  Uzasadnienie / adekwatność do analizy SWOT 
1. Odbiorcami projektu są  środowiska wskazane w LSR jako grupy defaworyzowane  Maks. liczba pkt. 2 

- odbiorcami projektu są przedstawiciele dwóch grup wskazanych jako grupy defaworyzowane – 2 pkt. - odbiorcami projektu są przedstawiciele jednej grupy wskazanej jako grupy defaworyzowane – 1 pkt. - odbiorcami projektu nie są środowiska wskazane jako grupy defaworyzowane – 0 pkt 

Preferuje operacje/projekty, które skierowane są docelowo do grup wskazanych w LSR jako defaworyzowane - młodzież gimnazjalna/ponadgimnazjalna, seniorzy – na podstawie informacji zawartych  w opisie we wniosku o przyznanie pomocy. Wnioskodawca powinien wpisać we wniosku do której grupy defaworyzowanej projekt jest skierowany, a także określić w jaki sposób dana grupa będzie odbiorcą tego konkretnie projektu 
2.  - operacja/ projekt zakłada działania Preferuje operacje/projekty w których 
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Wpływ projektu na ochronę środowiska naturalnego na terenie LGD Maks. liczba pkt. 1 

związane z ochroną środowiska lub klimatu – 1 pkt. - operacja/projekt nie zakłada działań związanych z ochroną środowiska lub klimatu – 0 pkt.  

zastosowano rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu (np. zakupione urządzenie lub maszyna spełnia aktualne normy w zakresie ochrony środowiska lub wykorzystywane materiały są proekologiczne – biodegradowalne lub podlegają recyklingowi) Kryterium dotyczy wszystkich nabywanych w ramach dofinasowania maszyn i urządzeń - na podstawie danych wskazanych w opisie we wniosku o przyznanie pomocy. 
3. Wykorzystanie lokalnych zasobów w projekcie  Maks. liczba pkt. 1 

 - operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów – 1 pkt.  - operacja nie zakłada wykorzystania lokalnych zasobów – 0 pkt. 

Preferuje się operacje/projekty wykorzystujące lokalną historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, lokalną infrastrukturę turystyczną, lokalne produkty i usługi, w powiązaniu z analizą SWOT w LSR - na podstawie danych wskazanych w opisie we wniosku o przyznanie pomocy. Wnioskodawca jest zobligowany aby wpisać jaki konkretnie lokalny zasób wykorzystuje w projekcie oraz w jaki sposób ma to miejsce. Szczegółowa definicja zasobu lokalnego znajduje się na stronie Euro-Country w zakładce Lokalne kryteria wyboru.  
4. Inwestycja w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, zabytkową lub drogową – kryterium nie dotyczy projektów realizowanych w ramach przedsięwzięcia IV  Maks. liczba pkt. 3 

- projekt zakłada realizację operacji obejmującej inwestycję w infrastrukturę w miejscowości do 500  mieszkańców – 3 pkt. - projekt zakłada realizacje operacji obejmującej inwestycję w infrastrukturę w miejscowości do 1000 mieszkańców – 2 pkt. - projekt zakłada realizację operacji obejmującej inwestycję w infrastrukturę w miejscowości powyżej 1000 mieszkańców – 1 pkt. 

Preferuje się operacje/projekty realizowane w małych miejscowościach gdzie stan tejże infrastruktury jest jeszcze w niewystarczającym stopniu rozbudowany  (SWOT) – na podstawie opisu operacji we wniosku o przyznanie pomocy (dane na ostatni dzień roku poprzedzającego złożenie wniosku) 

5. Doradztwo w biurze LGD  Maks. liczba pkt. 1 

- wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGD – 1 pkt. - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa biurze LGD – 0 pkt. 

Preferuje się operacje/projekty, które były konsultowane z pracownikami biura LGD. Doradztwo dotyczyć może kwalifikowalności kosztów, zgodności projektu z PROW 2014-2020, załączników do wniosku. Pracownicy biura LGD nie wypełniają beneficjentom wniosków – na 
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podstawie karty doradztwa w biurze LGD 
6. Innowacyjność   Maks. liczba pkt. 2 

- projekt jest innowacyjny na terenie całego obszaru LGD –  2 pkt.  - projekt jest innowacyjny na terenie jednej gminy obszaru LGD –  1 pkt.  - projekt nie jest innowacyjny – 0 pkt. 

Preferuje się operacje/projekty innowacyjne. Innowacyjność jest tu rozumiana w szerokim zakresie jako wprowadzenie nowego produktu lub usługi, nowego procesu, nowej organizacji lub nowego rynku - na podstawie danych wskazanych w opisie we wniosku o przyznanie pomocy oraz weryfikacji przeprowadzonej przez członków Rady 
7. Projekt realizowany jest w partnerstwie   Maks. liczba pkt. 2 

- projekt przewiduje współpracę z więcej niż 1 partnerem – 2 pkt. - projekt przewiduje współpracę z 1 partnerem – 1 pkt. - projekt nie przewiduje współpracy z żadnym partnerem – 0 pkt. 

Preferuje się operacje/projekty realizowane w partnerstwie z innym podmiotem, co wynika z analizy SWOT  - na podstawie informacji zawartych w opisie we wniosku. Wnioskodawca musi we wniosku zawrzeć informacje jaki jest realny wkład partnera w realizację operacji (wkład rzeczowy, finansowy lub praca własna) 
8. Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej -  – kryterium nie dotyczy projektów realizowanych w ramach  przedsięwzięcia IV  Maks. liczba pkt. 1 

- projekt zakłada realizację operacji służącej zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej – 1 pkt. - projekt nie zakłada realizacji operacji służącej zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej – 0 pkt.  

Preferuje się projekty, które służą zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej, wynikających z diagnozy obszaru i analizy SWOT. Przez operacje służące zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej rozumie się operacje z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego oraz budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – na podstawie informacji w opisie we wniosku o przyznanie pomocy 
9. Poziom wkładu własnego wnioskodawcy   Maks. liczba pkt.2 

- projekt przewiduje powyżej 5% nieobligatoryjnego wkładu własnego – 2 pkt.  – projekt przewiduje do 5% nieobligatoryjnego wkładu własnego – 1 pkt. – projekt nie przewiduje żadnego  wkładu własnego – 0 pkt. 

Preferuje operacje/projekty w których beneficjent przewiduje wyższy, niż wynika to z rozporządzenia wkład własny – na podstawie informacji w opisie we wniosku o przyznanie pomocy 

 W przypadku operacji realizowanych w ramach  przedsięwzięć II i VI  maksymalna ilość punktów – 15, minimalna - 5                             W przypadku operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia IV  maksymalna ilość punktów – 11, minimalna ilość punktów - 4                                 
Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country” 
Tabela 21 Kryteria wyboru operacji przyczyniającej się do realizacji projektu grantowego (JST, NGO, Parafie) 
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OPERACJE PRZYCZYNIAJACE SIĘ DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO – JST, NGO, PARAFIE, 
OSOBY FIZYCZNE 

Przedsięwzięcie II, III i V 
L.p. Kryterium lokalne Punktacja  Uzasadnienie / adekwatność do analizy SWOT 
1. Operacja zakłada animację  lub wsparcie dla środowisk wskazanych w LSR jako grupy defaworyzowane   Maks. liczba pkt. 2 

- projekt przewiduje animację lub wsparcie dla przedstawicieli dwóch grup wskazanych jako grupy defaworyzowane – 2 pkt. - projekt przewiduje animację lub wsparcie dla przedstawicieli jednej grupy wskazanej jako grupy defaworyzowane – 1 pkt. - projekt nie przewiduje animacji lub wsparcia  dla przedstawicieli grup defaworyzowanych – 0 pkt 

Preferuje operacje/projekty, w których zakłada się działania animacyjne lub wsparcie grup wskazanych w LSR jako defaworyzowane - młodzież gimnazjalna/ponadgimnazjalna, seniorzy – na podstawie informacji zawartych  w opisie we wniosku o przyznanie pomocy. Wnioskodawca powinien wpisać we wniosku do której grupy defaworyzowanej projekt jest skierowany, a także określić w jaki sposób dana grupa będzie odbiorcą tego konkretnie projektu 
2. Wpływ projektu na ochronę środowiska naturalnego na terenie LGD  Maks. liczba pkt. 1 

- operacja/ projekt zakłada działania związane z ochroną środowiska lub klimatu – 1 pkt. - operacja/projekt nie zakłada działań związanych z ochroną środowiska lub klimatu – 0 pkt.  

Preferuje operacje/projekty w których zastosowano rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu (np. zakupione urządzenie lub maszyna spełnia aktualne normy w zakresie ochrony środowiska lub wykorzystywane materiały są proekologiczne – biodegradowalne lub podlegają recyklingowi), natomiast w przypadku projektów małych (do 15 000 zł) takie, w których promuje się tego typu działania - na podstawie danych wskazanych w opisie oraz zestawieniu rzeczowo-finansowym we wniosku o przyznanie pomocy. 
3. Wykorzystanie lokalnych zasobów w projekcie    Maks. liczba pkt. 1 

 - operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów – 1 pkt.  - operacja nie zakłada wykorzystania lokalnych zasobów – 0 pkt. 

Preferuje się operacje/projekty wykorzystujące lokalną historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, lokalną infrastrukturę turystyczną, lokalne produkty i usługi, w powiązaniu z analizą SWOT w LSR - na podstawie danych wskazanych w opisie we wniosku o przyznanie pomocy. Wnioskodawca jest zobligowany aby wpisać jaki konkretnie lokalny zasób wykorzystuje w projekcie oraz w jaki sposób ma to miejsce. Szczegółowa definicja zasobu 
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lokalnego znajduje się na stronie Euro-Country w zakładce Lokalne kryteria wyboru 
4. Inwestycja w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną lub zabytkową – kryterium nie dotyczy realizacji projektów w ramach przedsięwzięcia III i V  Maks. liczba pkt. 3 

- projekt zakłada realizację operacji w miejscowości do 500  mieszkańców – 3 pkt. - projekt zakłada realizacje operacji w miejscowości do 1000 mieszkańców – 2 pkt. - projekt zakłada realizację operacji w miejscowości powyżej 1000 mieszkańców – 1 pkt. 

Preferuje się operacje/projekty realizowane w małych miejscowościach gdzie stan tejże infrastruktury jest jeszcze w niewystarczającym stopniu rozbudowany  (SWOT) – na podstawie opisu operacji we wniosku o przyznanie pomocy (dane na ostatni dzień roku poprzedzającego złożenie wniosku) 

5. Doradztwo w biurze LGD    Maks. liczba pkt. 1 

- wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGD – 1 pkt. - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa biurze LGD – 0 pkt. 

Preferuje się operacje/projekty, które były konsultowane z pracownikami biura LGD. Doradztwo dotyczyć może kwalifikowalności kosztów, zgodności projektu z PROW 2014-2020, załączników do wniosku. Pracownicy biura LGD nie wypełniają beneficjentom wniosków – na podstawie karty doradztwa w biurze LGD 
6. Innowacyjność    Maks. liczba pkt. 1 

- projekt jest innowacyjny – 1 pkt.  - projekt nie jest innowacyjny – 0 pkt. 

Preferuje się operacje/projekty innowacyjne. Innowacyjność jest tu rozumiana w szerokim zakresie jako wprowadzenie nowego produktu lub usługi, nowego procesu, nowej organizacji lub nowego rynku - na podstawie danych wskazanych w opisie we wniosku o przyznanie pomocy oraz weryfikacji przeprowadzonej przez członków Rady 
7. Projekt realizowany jest w partnerstwie   Maks. liczba pkt. 2 

- projekt przewiduje współpracę z więcej niż 1 partnerem – 2 pkt. - projekt przewiduje współpracę z 1 partnerem – 1 pkt. - projekt nie przewiduje współpracy z żadnym partnerem – 0 pkt. 

Preferuje się operacje/projekty realizowane w partnerstwie z innym podmiotem, co wynika z analizy SWOT – brak współpracy pomiędzy podmiotami na terenie przy realizacji zbieżnych celów - na podstawie informacji w opisie we wniosku. Wnioskodawca musi we wniosku zawrzeć informacje jaki jest realny wkład partnera w realizację operacji (wkład rzeczowy, finansowy lub praca własna) 
8. Poziom wkładu własnego wnioskodawcy  

- projekt przewiduje powyżej 5% nieobligatoryjnego wkładu własnego – 2 pkt.  – projekt przewiduje do 5% 

Preferuje operacje/projekty w których beneficjent przewiduje wyższy, niż wynika to z rozporządzenia wkład własny – na podstawie informacji w 



                                                                     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

58 | S t r o n a  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 

 Maks. liczba pkt. 2 nieobligatoryjnego wkładu własnego – 1 pkt. – projekt nie przewiduje nieobligatoryjnego wkładu własnego – 0 pkt. 

opisie we wniosku o przyznanie pomocy 

 w przypadku projektów z zakresu przedsięwzięcia II maksymalna ilość punktów – 13, minimalna -  5            w przypadku projektów z zakresu przedsięwzięcia III i V maksymalna ilość punktów – 10, minimalna -  5                  
Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country”  
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 7. Plan działania  
Jak wskazuje poniższy harmonogram realizacja LSR ma wyglądać w taki sposób, aby większość konkursów odbyła się w roku 2016 i 2017, natomiast projekty grantowe są rozłożone w czasie, na wszystkie okresy. Podobnie wygląda kwestia z realizacją wskaźników oraz budżetu w ramach Kosztów bieżących oraz Aktywizacji. Wskaźniki z tych poddziałań zostały ujęte w przedsięwzięciu III i V, ze względu na fakt, iż biuro LGD będzie w pełni opowiadało za opracowanie i rozliczenie projektów grantowych, dlatego koszty bieżące, w tym koszty szkoleń, wliczone są w budżet tych przedsięwzięć.  
Ponieważ kluczowe będzie zrealizowanie budżetu i wskaźników wynikających z szeroko pojętego rozwoju przedsiębiorczości, dlatego konkursy w ramach tego przedsięwzięcia – I,  zostały zaplanowane na samym początku okresu programowania, aby w razie jakichkolwiek problemów można było opracować i wdrożyć plan naprawczy. 
Tabela 22 Plan działania 
PLAN DZIAŁANIA 

CEL OGÓLNY 

LATA 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 

PROGRAM 
PODDZIAŁANIE/ZAKRES PROGRAMU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość z jednostką miary 

% Realizacji wskaźnika narastająco 

PLANOWANE WSPARCIE (ZŁ) 

WARTOŚĆ Z JEDNOSTKĄ MIARY 

 % Realizacji wskaźnika narastająco 

PLANOWANE WSPARCIE (ZŁ) 

WARTOŚĆ Z JEDNOSTKĄ MIARY 

% Realizacji wskaźnika narastająco 

PLANOWANE WSPARCIE (ZŁ) 

RAZEM WARTOŚĆ WSKAŹNIKÓW 

RAZEM PLANOWANE WSPARCIE (ZŁ) 
CEL OGÓLNY 1 WYSOKA JAKOSĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW EURO-COUNTRY   
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. ROZWINIĘTA GOSPODARKA WYKORZYTSUJĄCA LOKALNE ZASOBY PROW  

ZIĘC
IE I.

 
Pod

ejm
owa

nie 
i 

roz
wija

nie 
dzia

łaln
ośc

i 
gos

pod
arcz

ej 

1. Liczba operacji polega
4 80 400 000,00 1 100 100 000,00 0 0 0 5 500 000,00 500 000,00 REALIZACJA LSR 
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jących na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 
2.Liczba operacji polegających rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

3 60 815 000,00 2 100 560 000,00 0 0 0 5 1 375 000,00 
1 375 000,00 

REALIZACJA LSR 

3.Liczba operacji ukierunkowanych na 

4 80 400 000,00 1 100 100 000,00 0 0 0 5 500 000,00 500 000,00 REALIZACJA LSR 
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innowacje 
RAZEM CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1.  ROZWINIĘTA GOSPODARKA WYKORZYSTUJĄCA LOKALNE ZASOBY 

 1 615 000,00   760 000,00      2 375 000,00 
2 375 000,00  

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 ZINTEGROWANE I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO   
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ESIĘ
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wa 

1.Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej 

9 64,29 1 140  000,00 5 100 273 000,00 0 0 0 14 1 413 000,00 
1 413 000,00 

REALIZACJA LSR/ PROJEKTY GRANTOWE 

2. Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogo

1 100 190 000,00 0 0 0 0 0 0 1 190 000,00 190 000,00 REALIZACJA LSR, 
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wej w zakresie włączenia społecznego 

PRZ
EDS

IĘW
ZIĘC

IE II
I 

Akt
ywn

a m
łod

zież
 i se
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rzy 

na t
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nie 

1.Liczba inicjatyw aktywizujących i integrujących mieszkańców ze szczególnym wskazaniem na grupy defaworyzowane 

13 68,42 190 000,00 6 100 95 000,00 0 0 0 19 285 000,00 285 000,00 PROJEKTY GRANTOWE 

2.Liczba 3 60 2850,00 2 100 1900,00 0 0 0 5 4750,00 4750,00 AKTYWIZACJA I KOSZTY 
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osobodni szkoleń dla pracowników LGD 

BIEŻĄCE 

3.Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD 

6 60 5700,00 4 100 3800,00 0 0 0 10 9500,00 9500,00 
AKTYWIZACJA I KOSZTY BIEŻĄCE 

4. Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa 

11 36,66 106 222,35 11 73,33 106 222,35 8 100 77 305,30 30 289 750,00 
289  750,00 

AKTYWIZACJA I KOSZTY BIEŻĄCE 

5. Liczba spotka 4 40 115 900,00 4 80 115 900,00 2 100 57 950,00 10 289 750,00 289 750,00 
AKTYWIZACJA I KOSZTY BIEŻĄCE 
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ń informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami 
RAZEM CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2  ZINTEGROWANE I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO 

 1 750 672,35  595 822,35  135 255,30   2 481 750,00   

RAZEM CEL OGÓLNY 1   3 365 672,35   1 355 822,35   135 255,30  4 856 750,00   
CEL OGÓLNY 2 ATRAKCYJNA OFERTA TERENU W OPARCIU O LOKALNE ZASOBY   
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 SPOŁECZEŃSTWO ŚWIADOME ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH, HISTORYCZNYCH I KULTUROWYC   

PRZ
EDS

IĘW
ZIĘC

IE IV
 

Pro
duk

t tu
ryst

ycz
ny 

Eur
o-C

oun
try 

 

1.Liczba operacji służących  promocji terenu  

0 0 0 1 100 50 000,00 0 0 0 1 50 000,00 50 000,00 
REALIZACJA LSR, OPERACJA WŁASNA 

na zas
ob

ów prz
yro

dni
czy

ch, hist
or1.Liczba inicjaty 8 72,73 102 000,00 3 100 50000,00 0 0 0,00 11 152 000,00 152 000,00 PROJEKTY GRANTOWE 
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w mających na celu ochronę zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych 
2.Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD 

3 60 2850,00 2 100 1900,00 0 0 0 5 4750,00 4750,00 
AKTYWIZACJA I KOSZTY BIEŻĄCE 

3.Liczba osobodni szkole
6 60 5700,00 4 100 3800,00 0 0 0 10 9500,00 9500,00 

AKTYWIZACJA I KOSZTY BIEŻĄCE 



                                                                     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

66 | S t r o n a  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 

ń dla organów LGD 
4. Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa 

11 36,66 106 222,35 11 73,33 106 222,35 8 100 77 305,30 30 289 750,00 
289 750,00 

AKTYWIZACJA I KOSZTY BIEŻĄCE 

5.Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami 

4 40 115 900,00 4 80 115 900,00 2 100 57 950,00 10 289 750,00 
289 750,00 

AKTYWIZACJA I KOSZTY BIEŻĄCE 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 SPOŁECZEŃSTWO ŚWIADOME ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH,  332 672,35   327 822,35   135 255,30  795 750,00 795 750,00  
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HISTORYCZNYCH I KULTUROWYC 
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. ATRAKCYJNA INFRASTRUKTURA WYKORZYSTUJĄCA LOKALNE ZASOBY   

PRZ
EDS

IĘW
ZIĘC
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 I 
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1.Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii 

2 66,66 190 000,00 1 100 95 000,00 0 0 0 3 285 000,00 285000,00 REALIZACJA LSR 

2.Liczb 0 0 0 2 100 47 0 0 0 2 47 500, 47 PROJEKT 



                                                                     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

68 | S t r o n a  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 

a nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej 

500,00 00 500,00 WSPÓŁPRACY 

3.Liczba zrealizowanych projektów współpracy 

0 0 0 1 100 23 750,00 0 0 0 1 23 750,00 
23 750,00 

PROJEKT WSPÓŁPRACY 

4.Liczba LGD uczestniczących w projekcie współpracy 

0 0 0 3 100 23 750,00 0 0 0 3 23 750,00 
23 750,00 

PROJEKT WSPÓŁPRACY 



                                                                     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

69 | S t r o n a  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 

RAZEM CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2   190 000,00   190 000,00   0,00  380 000,00   
RAZEM CEL OGÓLNY 2   522 672,35   517 822,35   135 255,30  1 175 750,00   

RAZEM LSR           6 032 500,00 
6 032 500,00  

Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country”    
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8. Budżet LSR Budżet przeznaczony na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w LSR został ustalany na podstawie wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zaprezentowany w  poniższej tabeli  
Tabela 23 Wysokość wsparcia finansowego  
Zakres wsparcia Wsparcie finansowe(PLN) 

PROW Razem 
Realizacja LSR 4 750 000,00 6 032 500,00 
Współpraca (2% środków na Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER) 

95 000,00 

Koszty bieżące  1 174 200,00 
Aktywizacja 13 300,00 
Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country” Zgodnie z wytycznymi 50% środków przeznaczonych na Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER zostało ujętych w przedsięwzięciu I – Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej mieszkańców obszaru, w całości dedykowanemu osobom podejmującym bądź rozwijającym działalność gospodarczą. Budżet dotyczący poddziałania Koszty bieżące i aktywizacja zostały ujęte w przedsięwzięciu III – Aktywna młodzież i seniorzy na terenie i V – Ochrona zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych, ze względu na fakt, iż biuro LGD będzie w pełni opowiadało za opracowanie i rozliczenie projektów grantowych, dlatego koszty bieżące, w tym koszty szkoleń, wliczone są bezpośrednio w budżet tych przedsięwzięć.  
Tabela 24 Plan finansowy dla działania 19.2 
 Wkład EFRROW Budżet państwa Wkład własny będący wkładem  krajowych środków publicznych Razem 
Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych 2 659 734,00 1 520 266,00  4 180 000,00 
Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych 

362 691,00  207 309,00 570 000,00 

Razem 3 022 425,00 1 520 266,00 207 309,00 4 750 000,00 
Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country” 
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9. Plan komunikacji 1. W trakcie wdrażania poprzedniej strategii przez Fundację Euro-Country (jednego z członków Stowarzyszenia „Euro-Country”), oraz dzięki ankietom i przeprowadzonym konsultacjom społecznym przed opracowaniem nowej strategii, możemy zaobserwować kilka prawidłowości związanych z komunikacją na terenie LGD.  Pierwszą z takich kwestii jest fakt, że Fundacja Euro-Country ogłaszając nabór na poszczególne konkursy, pomimo prób zmian środków przekazu/komunikacji w trakcie wdrażania LSR, nie docierała ze swoim przekazem do wszystkich potencjalnych beneficjentów.  Druga kwestia dotyczy braku wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi/dążącymi do teoretycznie jednego celu, co w konsekwencji prowadziło do tego, iż poszczególne efekty były zbyt rozdrobnione, aby były w pełni zauważalne. Gdyby kilka podmiotów realizowało jedno wspólne zadanie służące realizacji jednego wspólnego celu, efekt na pewno byłby bardziej wymierny. Na przykład jedna mniejsza organizacja na terenie próbuje zrealizować jakieś konkretne przedsięwzięcie (festyn, konkurs, kursy) i nie szuka realnej pomocy, tylko sponsora. Jednak same pieniądze nie wystarczają, potrzebny jest potencjał ludzki, który będzie w stanie przygotować przedsięwzięcie tego typu. Wydaje się, że największą przeszkodą na drodze do dobrej komunikacji, jest chęć  samodzielnego „zaistnienia” przez poszczególne organizacje/podmioty na terenie.  Dlatego głównym celem Planu komunikacji będzie wprowadzenie takich działań, które: a. mają wpłynąć na usprawnienie przekazywania informacji potencjalnym beneficjentom, b. zachęcą podmioty na terenie do wymiany informacji, głównie w zakresie działań i projektów realizowanych na rzecz szeroko rozumianego rozwoju obszaru i promocji jego zasobów. Będzie to np.  a. informowanie o stanie wdrażania, w tym: stopniu osiągania celów i wskaźników,  b. informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym np. o kategoriach preferowanych operacji w największym stopniu realizujących założenia LSR na bieżąco, c. promocja dobrych praktyk osiąganych w innych regionach kraju lub za granicą, zwłaszcza w odniesieniu do komunikacji. Zakładane działania to: kampanie informacyjne, konferencje, szkolenia, warsztaty tematyczne. Środki przekazu jakie będziemy stosować aby osiągnąć swój cel to artykuły w prasie, ogłoszenia w urzędach, audycje w radiu, ankiety, bezpośrednie spotkania, portale społecznościowe. W pewnych odstępach czasowych przeprowadzana także będzie analiza efektywności – cykliczne badania potwierdzające bądź nie efektywność naszych działań. W przypadku negatywnej weryfikacji Planu, będziemy go korygować. Poniższa tabela przedstawia Plan komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych   
 Tabela 25 Plan komunikacji 

Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresacji działania komunikacyjnego (grupy docelowe) 
Środki przekazu 

I poł. 2016 r. Informowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, głównych celach, zasadach 

Kampania informacyjna - potencjalni beneficjenci, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, osoby fizyczne oraz 

 - kampania radiowa - 1 - informacje na stronie LGD – 1  - artykuł w prasie lokalnej - 2 
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przyznawania pomocy, typach operacji, które będą miały największe szanse na wsparcie z budżetu LSR 

NGO - ogłoszenia w siedzibie instytucji publicznych - spotkania informacyjno-konsultacyjne (2 spotkania x 15 os.) 
II poł. 2016 Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD 

Spotkania nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD 

- potencjalni beneficjenci, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, osoby fizyczne oraz NGO 

- prezentacje na spotkaniach   - ulotka informacyjna wręczana na spotkaniu 

II poł. 2016 Informowanie o potencjalnych korzyści płynący ze współpracy kilku podmiotów na rzecz jednego konkretnego celu 

Spotkania dotyczące współpracy partnerskiej 

- podmioty zainteresowane współpracą (NGO, domy kultury, etc) 

 - prezentacja na spotkaniach przedstawiająca dobre praktyki w tym zakresie - warsztaty tematyczne 
II poł. 2016 Informowanie o możliwościach realizacji projektów skierowanych do grup wskazanych w LSR jako defaworyzowane 

Kampania informacyjna - przedstawiciele grup defaworyzowanych - NGO podejmujące realizacje projektów dla grup defaworyzowanych - szkoły, domy kultury - GOPSy 

-spotkanie informacyjno-konsultacyjne (1 x 15 os.) - prezentacja na spotkaniach 

I poł. 2017 r. Informowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, głównych celach, zasadach przyznawania pomocy, typach operacji, które będą miały największe szanse na wsparcie z budżetu LSR 

Kampania informacyjna - potencjalni beneficjenci, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, osoby fizyczne oraz NGO 

 - kampania radiowa - 1 - informacje na stronie LGD – 1  - artykuł w prasie lokalnej - 2 - ogłoszenia w siedzibie instytucji publicznych - spotkania informacyjno-konsultacyjne (2 spotkania x 15 os.) 
I poł. 2017 r. Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD 

Spotkania nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD 

- potencjalni beneficjenci, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, osoby fizyczne oraz NGO 

- prezentacje na spotkaniach   - ulotka informacyjna wręczana na spotkaniu 
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II poł. 2017 Informowanie o możliwościach realizacji projektów skierowanych do grup wskazanych w LSR jako defaworyzowane 

Kampania informacyjna - przedstawiciele grup defaworyzowanych - NGO podejmujące realizacje projektów dla grup defaworyzowanych - szkoły, domy kultury - GOPSy 

-spotkanie informacyjno-konsultacyjne (1 x 15 os.) - prezentacja na spotkaniach 

I poł. 2018 r. Informowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, głównych celach, zasadach przyznawania pomocy, typach operacji, które będą miały największe szanse na wsparcie z budżetu LSR 

Kampania informacyjna - potencjalni beneficjenci, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, osoby fizyczne oraz NGO 

 - kampania radiowa - 1 - informacje na stronie LGD – 1  - artykuł w prasie lokalnej - 2 - ogłoszenia w siedzibie instytucji publicznych - spotkania informacyjno-konsultacyjne (2 spotkania x 15 os.) 
I poł. 2018 r. Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD 

Spotkania nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD 

- potencjalni beneficjenci, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, osoby fizyczne oraz NGO 

- prezentacje na spotkaniach   - ulotka informacyjna wręczana na spotkaniu 

II poł. 2018 Informowanie o możliwościach realizacji projektów skierowanych do grup wskazanych w LSR jako defaworyzowane 

Kampania informacyjna - przedstawiciele grup defaworyzowanych - NGO podejmujące realizacje projektów dla grup defaworyzowanych - szkoły, domy kultury - GOPSy 

-spotkanie informacyjno-konsultacyjne (1 x 15 os.) - prezentacja na spotkaniach 

I poł. 2019 r. Informowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, głównych celach, zasadach przyznawania pomocy, typach operacji, które będą miały największe szanse na wsparcie z budżetu LSR 

Kampania informacyjna - potencjalni beneficjenci, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, osoby fizyczne oraz NGO 

 - kampania radiowa - 1 - informacje na stronie LGD – 1  - artykuł w prasie lokalnej - 2 - ogłoszenia w siedzibie instytucji publicznych - spotkania informacyjno-konsultacyjne (2 spotkania x 15 os.) 
I poł. 2019 r. Poinformowanie potencjalnych Spotkania nt. zasad oceniania i - potencjalni beneficjenci, w - prezentacje na spotkaniach  
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wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD 

wyboru operacji przez LGD szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, osoby fizyczne oraz NGO 

 - ulotka informacyjna wręczana na spotkaniu 

I poł. 2019 Informowanie o potencjalnych korzyści płynący ze współpracy kilku podmiotów na rzecz jednego konkretnego celu 

Spotkania dotyczące współpracy partnerskiej 

- podmioty zainteresowane współpracą (NGO, domy kultury, etc) 

 - prezentacja na spotkaniach przedstawiająca dobre praktyki w tym zakresie - warsztaty tematyczne 
Źródło: Opracowanie własne, Stowarzyszenie „Euro-Country”   
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10. Innowacyjność Koncepcja Leader odgrywa cenną rolę w stymulowaniu nowych innowacyjnych podejść do rozwoju obszarów wiejskich. Innowacyjność na obszarach wiejskich może oznaczać transfer i adaptację innowacji opracowanych gdzie indziej, modernizację tradycyjnych form technologii (know-how) lub znajdywanie nowych rozwiązań dla stałych problemów wsi, których inne środki interwencyjne polityki nie były w stanie rozwiązać w sposób zadowalający i trwały. Może to dostarczyć nowych odpowiedzi na problemy charakterystyczne dla terenów wiejskich.  Dla obszaru LGD Euro-Country innowacyjny charakter przejawia się w nowym podejściu do wykorzystania bogatego, ale zaniedbanego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego. Dotychczasowe działania w tym kierunku podejmowane były przez różne organizacje i instytucje w sposób niezintegrowany. Były to na ogół pewne nietrwałe inicjatywy. W ramach LSR grupa wraz ze swoimi partnerami planuje stworzyć zintegrowaną i kompleksową koncepcję rozwoju turystyki w oparciu o dziedzictwo historyczne, realizowaną wspólnie przez wszystkich najważniejszych aktorów życia społecznego i gospodarczego tego regionu. W uzasadnieniach poszczególnych przedsięwzięć znajdują się wskazania dotyczące innowacyjności planowych działań wspieranych z budżetu LGD Euro-Country. Na przykład w koncepcji rozwoju kompleksowej oferty turystycznej regionu innowacyjne są planowane inwestycje z zakresie infrastruktury turystycznej, ponieważ w chwili obecnej brakuje całej infrastruktury, np. wypożyczalni sprzętów turystycznych (rowery etc.), ścieżek rowerowych, czy szlaków turystycznych. Pewną kontynuacją działań podjętych w poprzednim okresie jest wykorzystanie potencjału rzeki Odry do rozwijania turystycznych szlaków wodnych i przystani. Rzeka postrzegana jako żywioł zagrażający mieszkańcom poprzez powodzie może zostać w jakimś stopniu zagospodarowana na cele turystyczne i służyć mieszkańcom w nowy sposób. Ponadto waloryzacja cennego i zróżnicowanego bogactwa kulturowego i jego promocja przyczyni się do nowego spojrzenia na wielokulturowość regionu, która często dzieliła lokalną społeczność, teraz poprzez wspólne działania i cele może być postrzegana jako atut tego obszaru, może wspomagać rozwój różnych kultur i tradycji pogranicza.  Nie tylko przedsięwzięcia w obszarze turystyki i dziedzictwa kulturowego mają charakter innowacyjny, także planowane działania w obszarze stymulowania rozwoju aktywności społecznej zakładają nowe podejście do starych problemów. Rozwijanie idei partnerstwa trzech sektorów, wiązanie celów społecznych z gospodarczymi, może zaowocować wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami służącymi podnoszeniu poziomu życia mieszkańców obszaru objętego LSR. LGD będzie równolegle wspierać polepszanie jakości infrastruktury oraz oferty aktywności społeczno-kulturowej. Takie podejście będzie promować wspólne działania przedstawicieli różnych środowisk i sektorów i próbę wiązania w kompleksowe i spójne dotychczas rozproszone działania, inicjatywy, inwestycje. Aktywizacja mieszkańców i ich integracja jest ważnym elementem rozwoju tego obszaru charakteryzującego się wielokulturowością.   
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11. Zintegrowanie Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Euro-Country” prezentuje realne potrzeby społeczności lokalnych, która została poddana analizie oraz dokładnej  weryfikacji w porównaniu z kluczowymi dokumentami strategicznymi i operacyjnymi o wymiarze ogólnoeuropejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Niniejsze opracowanie jest zgodne z założeniami oraz celami zawartymi w dokumentach przedstawionych w dalszej części rozdziału wraz z powiązaniem celów z konkretnymi zapisami zawartymi w badanych dokumentach. 11.1. Spójność z dokumentami planistycznymi 11.1.1 Dokumenty strategiczne wyższego rzędu Strategia Europa 2020 Unijna strategia rozwoju na najbliższe dziesięć lat zakłada inteligentną i zrównoważoną  gospodarkę sprzyjająca włączeniu społecznemu. Niniejszy dokument ma za zadanie pomóc UE i państwom członkowskim w uzyskaniu wzrostu zatrudnienia oraz zwiększeniu produktywności i spójności społecznej. Dyrektywy obejmują następujące obszary rozwojowe: zrównoważone finanse publiczne, ramy polityki fiskalnej, bezrobocie wśród młodzieży, poziom zatrudnienia kobiet i osób starszych, innowacje, infrastruktura, środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości. Poniżej przedstawiono zgodność poszczególnych celów strategicznych LSR Euro-Country ze Strategią Europa 2020: Cel ogólny 1 LSR wpisuje się w obszar: 
 bezrobocie wśród młodzieży,  
 poziom zatrudnienia kobiet i osób starszych.  Określony w LSR cel ma posłużyć szeroko pojętemu polepszeniu jakości życia mieszkańców na obszarze EC. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Założone cele LSR odpowiadają celami zawartymi w Strategii Rozwoju Kraju 2020. Strategia jest w pełni zgodna z: 1. Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka: 
 Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki,  
 Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego,  
 Cel II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego,  
 II.6.4. Poprawa stanu środowiska,  2. Obszar strategicznym III. Spójność społeczna i terytorialna:  
 Cel III.1. Integracja społeczna,  
 III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,  
 Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych,  
 III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych,  
 III.2.2. Zwiększenie efektywności systemu świadczenia usług publicznych,  
 Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych,  
 III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich. 

11.1.2. Programy Operacyjne w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktury i Środowisko 2014-2020 Cel ogólny 2 LSR Stowarzyszenia „Euro-Country” jest zgodny z następującym priorytetem inwestycyjnym POIiŚ 2014-2020: 
 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  Cel ogólny 1 LSR jest zgodny z następującymi priorytetami inwestycyjnymi POWER 2014-2020: 
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 priorytet inwestycyjny 8iv Aktywne i zdrowe starzenie się, 
 priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, 
 priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LSR jest w pełni zgodna z priorytetem rozwojowym zapisanym w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w zakresie wspierania włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Działania które w przyszłości będą realizowane przez LGD w pełni będą odpowiadać wyznaczonym celom: 
 wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju,  
 zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,  
 podnoszenie kompetencji osób w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,  
 zachowanie dziedzictwa lokalnego,  
 rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej oraz technicznej, w tym drogowej i z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.  

11.1.3 Dokumenty planistyczne poziomu regionalnego i subregionalnego Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Cele LSR wpisują się odpowiednio w następujące cele strategiczne:  1. Konkurencyjny i stabilny rynek pracy,  2. Aktywna społeczność regionalna,  4. Dynamiczne przedsiębiorstwa,  5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna,  7.Wysoka jakość środowiska,  10.Wielofunkcyjne obszary wiejskie.  
Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 Cele LSR wpisują się odpowiednio w następujące cele:  

 cel strategiczny II: Rozwój gospodarczy Aglomeracji Opolskiej,  
 Cel strategiczny V: Rozwój obszarów wiejskich:  cel szczegółowy V.1. Wzmacnianie funkcjonalności obszarów wiejskich, poprzez rozwijanie i ulepszanie infrastruktury sieciowej oraz poprawę jakości podstawowych usług lokalnych świadczonych dla ludności wiejskiej. 

Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 Cele LSR wpisują się odpowiednio w następujące cele:  
 Cel strategiczny 2 Dywersyfikacja struktury gospodarczej Subregionu przy wykorzystaniu unikatowego potencjału zasobów lokalnych – dziedzictwa przyrody i kultury,  
 Cel strategiczny 3 Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez efektywną gospodarkę energetyczną, ochronę gleb, powietrza i środowiska naturalnego,  
 Cel strategiczny 5 Wzmacnianie kapitału społecznego i ludzkiego Subregionu na rzecz konkurencyjnej gospodarki na bazie uzupełniających się specjalizacji w ramach zintegrowanego systemu edukacyjnego,  
 Cel strategiczny 6 Budowa zintegrowanego systemu wyspecjalizowanych usług publicznych w obszarach zabezpieczenia społecznego, opieki senioralnej, ochrony zdrowia.  



                                                                     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

78 | S t r o n a  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 

11.2 Integrowanie podmiotów Jednym z zasad podejścia LEADER jest podejście zintegrowane działań podejmowanych w ramach LSR. Podejście Leader nie jest bowiem sektorowym programem rozwoju, tak więc lokalna strategia rozwoju posiada wielosektorową podstawę, integruje kilka branż działalności: społeczną, kulturalną, przyrodniczą, środowiskową. Działania i projekty zawarte w strategii są ze sobą ściśle powiązane, a rola LGD jako koordynatora tych projektów, powoduje, że tworzą one spójną całość. Integracja w ramach LSR dotyczy przede wszystkim działań prowadzonych w ramach określonych grup działań zwanych przedsięwzięciami. W ramach niniejszej strategii planuje się 6 grup działań-przedsięwzięć, które w efekcie mają się przyczynić do realizacji celów strategicznych i osiągnięcia wizji obszaru. Integracja w ramach LSR dotyczy również związków między różnymi partnerami gospodarczymi, społecznymi, kulturowymi, środowiskowymi oraz zaangażowanymi sektorami. We wszystkich planowanych i realizowanych przedsięwzięciach zakłada się udział przedstawicieli różnych sektorów w podejmowaniu działań, inwestycji ukierunkowanych na osiągniecie wspólnych celów rozwoju obszaru. Działania wdrażane w ramach lokalnej strategii rozwoju będą monitorowane przez LGD zarówno w procesie podejmowania decyzji o wyborze operacji zgodnych z LSR, jak i prowadzenia ewaluacji pod kątem osiąganych wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania na rozwój obszaru. W celach strategicznych oraz przedsięwzięciach ważne jest osiąganie jak największych efektów poprzez połączenie wysiłków partnerów z różnych sektorów oraz równoczesne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, społecznych i gospodarczych.    



                                                                     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

79 | S t r o n a  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 

12. Monitoring i ewaluacja LGD zakłada monitoring postępów realizacji Strategii w okresach rocznych. Celem tej procedury jest uzyskanie kompletnych informacji dotyczących działań, które zostały podjęte w ramach poszczególnych celów operacyjnych na poziomie: przygotowania, projektowego, jak i wdrażania. Wynikiem monitoringu będzie zestawienie działań/projektów/inicjatyw, których realizacja została podjęta w ramach każdego z celów ogólnych zapisanych w LSR. LGD będzie systematycznie monitorować podejmowane działania poprzez przyporządkowywanie ich do poszczególnych celów.  Stały monitoring polegający na systematycznym zbieraniu i analizowaniu danych ilościowych i jakościowych dotyczących realizowanych projektów w aspekcie finansowym i rzeczowym, umożliwia ocenę zgodności działania z założonymi celami. Dotyczy to głównie kontroli harmonogramu i budżetu projektów. Ewaluacja podejmowana przez LGD przynajmniej raz w roku oceni jakość podejmowanych działań, a także mocnych i słabych stron działania. Dzięki stałemu powracaniu do pierwotnych celów wspólnego działania LGD z większym skutkiem będzie realizować potrzeby społeczności i obszaru, dla rozwoju którego działa. Wspólne działanie trzech sektorów jest dużą szansą na realizację zasad zrównoważonego rozwoju lokalnego. Środki finansowe pozyskiwane wspólnymi siłami przez Partnerów LGD mogą przyspieszyć rozwój gospodarczy i wpłynąć na ogólną poprawę jakości życia danej społeczności lokalnej. Lokalna Grupa Działania prowadzi i zamierza kontynuować proces ewaluacji, tj. oceny zarówno wydolności organizacyjnej LGD, jak i poszczególnych projektów przez nią realizowanych. Grupa podejmuje działania samoewaluacji w celu systematycznego podnoszenia jakości swoich działań i usług.  W LGD prowadzi się czynności autoewaluacji poprzez wykorzystanie prostego narzędzia, jakim jest analiza SWOT. Analiza otoczenia zewnętrznego i możliwości organizacyjnych stanowi wyjściowy punkt do wyboru strategii działania. Pozwala uzmysłowić członkom grupy, jakie są realne możliwości organizacji i na jakie trudności może napotkać w działaniu. Zbadaniu należy poddać sytuacje wewnętrzna organizacji, jak i czynniki oddziaływujące z zewnątrz. Autoewaluacja LGD przyczynia się do: 
 Potwierdzenia słuszności ustalonych wcześniej działań (np. potwierdzenie dobrze określonego problemu, dobrze zdefiniowanego celu, itp.); 
 Sprawniejszego planowania dotyczącego min. wprowadzenia nowych rodzajów usług, zwiększenia zatrudnienia w okresach wzmożonej aktywności, określenie z wyprzedzeniem trudności mogących mieć niekorzystny wpływ na jakość usług, itp.; 
 Zidentyfikowania i poprawienia podejrzewanych błędów; 
 Optymalnego wykorzystania środków: czasu pracy, umiejętności ludzkich, lokalu, sprzętu i pieniędzy; 
 Informowania pracowników organizacji i ochotników o oczekujących ich zadaniach;  
 Motywowania pracowników poprzez włączenie w proces autoewaluacji oraz uświadomienie im, jaki wpływ na odbiorców mają ich działania i jakie są efekty ich pracy.    
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13. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Całościowa realizacja działania ma na celu podnoszenie kompetencji Lokalnych Grup Działania (LGD) i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia Lokalnych Strategii Działania (LSR). Zakłada się, że działanie będzie służyło podnoszeniu kompetencji osób z obszaru LSR, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w powiązaniu ze wzrostem mobilności zawodowej, a także dywersyfikacji źródeł dochodu oraz rozwojem przedsiębiorczości. W ramach realizacji działania zakładane będą również nowe przedsiębiorstwa oraz wspierany będzie rozwój przedsiębiorczości, w tym przetwórstwo produktów rolnych. W związku z tym działanie będzie oddziaływać silnie pozytywnie poprzez wszystkie rodzaje oddziaływań na ludzi. Wynikać to będzie z podnoszenia kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich, budowy i zacieśniania więzi społecznych, podejmowania inicjatyw służących regionalnemu rozwojowi gospodarczemu oraz ogólnej poprawy sytuacji dochodowej. W związku ze wzrostem jakości kapitału ludzkiego, możliwością podejmowania aktywności o charakterze inwestycyjnym oraz promujących turystykę, rekreację i lokalne dziedzictwo działanie będzie wpływać pozytywnie w sposób pośredni, wtórny i skumulowany na dobra materialne. Będzie to oddziaływanie stałe, średnio i długoterminowe. Realizacja działań będzie wpływać w sposób stały, wtórny i skumulowany w perspektywie długookresowej na zasoby naturalne i zabytki. Dodatkowo zdiagnozowano jego stałe, wtórne i skumulowane oddziaływanie na zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, które ujawni się w perspektywie długookresowej. Ocena wykazała także pośredni, wtórny i skumulowany, słaby wpływ pozytywny poddziałania na zależność między elementami środowiska i oddziaływaniami na te elementy. Prognozowane zależności będą miały charakter stały i dotyczyć będą perspektywy średnio i długookresowej. Realizacja działania nie będzie oddziaływać w jakikolwiek sposób na takie elementy środowiska jak różnorodność biologiczna, powierzchnia ziemi, krajobraz i klimat. Analiza Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie wykazała potencjalnego oddziaływania środowiskowego o charakterze transgranicznym wynikającego z realizacji przyjętych w dokumencie celów i założeń. LSR pozostaje w zgodności z celami przyjętymi w dokumentach strategicznych szczebla regionalnego i założeń dokumentów strategicznych wyższego szczebla. Można tym samym wnioskować, że osiąganie celów Strategii, będzie przyczyniać się do osiągania celów, jednakże ze względu na wielkość środków jaką przewiduje się do udzielania pomocy Wnioskodawcom w ramach LSR (do 5 mln. zł.) skala wpływu będzie niewielka. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, w odpowiedzi na przesłany w dniu 16.11.2015r. wniosek, wskazuje ze dokument LSR dotyczy działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów takich jak: wzmocnienie kapitału społecznego w zakresie ochrony środowiska, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych oraz rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja ww. zadań nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.   
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