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1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację 

Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym 

Rejestrze Sądowym 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zwana dalej LGD jest stowarzyszeniem 

powołanym na Walnym Zebraniu Członków w dniu 28 lutego 2008 roku w Bóbrce. 

Utworzyli ją przedstawiciele sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego 

tj. osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu 

terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne – 98 członków założycieli.  

Zebranie odbyło się w Skansenie-Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 

im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, miejscu nawiązującym do tradycji naftowych. 

Występująca na obszarze wszystkich pięciu gmin ropa naftowa, znalazła również 

odzwierciedlenie w nazwie stowarzyszenia.  

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zostało 

zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu Rejonowego 

w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy, z dnia 29.05.2008r. pod pozycją KRS 

0000306953. 

 

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa 

Inicjatorami utworzenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” były aktywne 

społeczności lokalne działające na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz - Zdrój, 

Jedlicze oraz Miejsce Piastowe. Pomysł powołania Lokalnej Grupy Działania zrodził się 

na początku 2007 roku, a 25 sierpnia w Rogach (Gmina Miejsce Piastowe) odbyło się 

Forum Inicjatyw Wiejskich, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji 

społecznych, przedsiębiorcy oraz podmioty publiczne z gmin: Chorkówka, Dukla, 

Iwonicz-Zdrój oraz Miejsce Piastowe. Zebrani jednogłośnie wyrazili chęć powołania na 

swym terenie lokalnej grupy działania.  

Inicjatywa stworzenia partnerstwa nabrała dynamiki w IV kwartale 2007 roku, kiedy to 

chęć przystąpienia do tworzenia LGD wyraziła również gmina Jedlicze. Od tej pory 

przedstawiciele gmin, wójtowie i burmistrzowie kilkakrotnie spotykali się celem 



Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, www.kraina-nafty.pl 

5 

omówienia istotnych spraw związanych z odpowiednim przygotowaniem procesu 

powołania LGD.  Powołano zespół roboczy składający się z następujących osób: 

 Wioletta Klimek – Pracownik Urzędu Gminy Chorkówka, 

 Krystyna Boczar – Różewicz, Piotr Świder – Pracownicy Urzędu Gminy Dukla, 

 Maria Wais – Pracownik Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, 

 Anna Lubaś – Pracownik Urzędu Gminy Jedlicze,  

 Małgorzata Urban – Pracownik Urzędu Gminy Miejsce Piastowe. 

 

 
Zdjęcie 1   Spotkanie grupy inicjatywnej w Jedliczu 

 

Zespół w tym składzie, po licznych spotkaniach i analizach opracował projekt statutu, 

który poddany został konsultacjom społecznym oraz prawnym. Odpowiedzialny był także 

za należyte przygotowanie Zebrania Założycielskiego. 

 

Na obszarze LGD zorganizowane zostały liczne spotkania służące utworzeniu 

partnerstwa i budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju: 
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Tabela 1 Wykaz spotkań informacyjnych dotyczących utworzenia LGD oraz spotkań konsultacji społecznych 

podczas opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju 

Lp. 
Termin 

spotkania 
Przedmiot spotkania 

Liczba 

uczestników 

1 25.08.2007r. Forum Inicjatyw Wiejskich w Rogach 32 

2 07.01.2008r. 
Spotkanie przedstawicieli Gmin w sprawie 

utworzenia LGD Kraina Nafty w Jedliczu 
12 

3 17.01.2008r. Spotkanie grupy inicjatywnej w Chorkówce 8 

4 18.01.2008r. 

Spotkanie z przedstawicielami sektora 

społecznego, gospodarczego i publicznego 

w sprawie utworzenia LGD Kraina Nafty 

w Chorkówce 

20 

5 24.01.2008r. 

Tworzenie Lokalnej Grupy Działania 

w ramach PROW 2007-2013, oś Leader – 

Iwonicz-Zdrój 

73 

6 24.01.2008r. 

Tworzenie Lokalnej Grupy Działania 

w ramach PROW 2007-2013, oś Leader  – 

Dukla 

15 

7 25.01.2008r. 
Spotkanie organizacji pozarządowych Gminy 

Miejsce Piastowe dotyczące Leader’a 
7 

8 31.01.2008r. Spotkanie grupy inicjatywnej w Dukli 7 

9 04.02.2008r. 

Spotkanie z przedstawicielami sektora 

społecznego, gospodarczego i publicznego 

w sprawie utworzenia LGD Kraina Nafty 

w Jedliczu 

22 

10 07.02.2008r. 
Spotkanie grupy inicjatywnej w Iwoniczu - 

Zdroju 
6 

11 18.02.2008r. 

Spotkanie z przedstawicielami sektora 

społecznego, gospodarczego i publicznego 

w sprawie utworzenia LGD Kraina Nafty 

w Chorkówce 

16 

12 18.02.2008r 
Spotkanie w sprawie utworzenia LGD Kraina 

Nafty w Dukli 
21 

13 19.02.2008r. 

Tworzenie Lokalnej Grupy Działania 

w ramach PROW 2007-2013, oś Leader – 

Iwonicz-Zdrój 

21 

14 25.02.2008r. 
Spotkanie przedsiębiorców z terenu Gminy 

Miejsce Piastowe dotyczące powołania LGD 
15 

15 30.05.2008r. 

Spotkanie robocze w Chorkówce, dotyczące 

opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju – 

określenie misji, wizji, celów, analiza SWOT 

9 
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Tabela 2  Terminy sesji rad miejskich i gminnych, na których podejmowano uchwały o przystąpieniu do 

LGD. 

Lp. 
Data 

spotkania 
Przedmiot spotkania 

Liczba 

uczestników 

1 25.01.2008r. 
Sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe – podjęcie 

uchwały o przystąpieniu do tworzenia LGD 
13 

2 29.01.2008r. 
Sesja Rady Gminy Chorkówka – podjęcie 

uchwały o przystąpieniu do tworzenia LGD 
26 

3 30.01.2008r. 

04.03.2008r. 

Sesja Rady Miejskiej Iwonicz-Zdrój – podjęcie 

uchwały o przystąpieniu do tworzenia LGD 

 

14 

14 

4 31.01.2008r. 
Sesja Rady Miejskiej Jedlicze – podjęcie 

uchwały o przystąpieniu do tworzenia LGD 
15 

5 25.01.2008r. Sesja Rady Miejskiej Dukla – podjęcie uchwały 

o przystąpieniu do tworzenia LGD 
15 

 

Inicjatywę powołania Lokalnej Grupy Działania promowano również w prasie lokalnej, 

na stronach internetowych gmin, podczas zebrań i spotkań wiejskich, na spotkaniach 

z mieszkańcami, na sesjach rad gmin, na tablicach informacyjnych oraz za pomocą 

ogłoszeń parafialnych. Działania te miały na celu jak najszersze rozpropagowanie idei 

partnerstwa oraz zaangażowanie jak najszerszego grona osób chętnych do współpracy. 

Zwieńczeniem tego było Zebranie Założycielskie powołujące Lokalna Grupę Działania 

„Kraina Nafty”, które odbyło się 28 lutego 2008r.w Bóbrce. 

 

 

Zdjęcie 2 Głosowanie uchwał podczas Zebrania Założycielskiego w Bóbrce 
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  1.3. Charakterystyka członków LGD i sposób rozszerzania lub zmiany składu 

LGD 

 

1.3.1. Członkowie wchodzący w skład LGD 

W skład Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”, zgodnie z założeniami osi Leader 

weszli przedstawiciele trzech sektorów: społecznego (76 osób), publicznego 

(10 instytucji) i gospodarczego (12 przedsiębiorców). 

 

Wykres 1  Skład Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W skład sektora społecznego, który jest najliczniej reprezentowany wchodzą:  

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno – Ekologicznych „ANIMARE”, Łęki 

Dukielskie 

2. Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej, Zyndranowa 

3. Stowarzyszenie Kulturalno – Rekreacyjne „Jedność”, Łęki Dukielskie 

4. Koło Pszczelarzy, Dukla 

5. Stowarzyszenie Turystyczne „Beskid Dukielski”, Dukla 

6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dukielszczyzny, Dukla 

7. Towarzystwo Miłośników Lubatowej, Lubatowa 

8. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lubatówki, Lubatówka 
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9. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jedlickiej, Jedlicze 

10. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Podkarpacie”, Jedlicze 

11. Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych, Zręcin 

12. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Nadzieja”, Zręcin 

13. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Draganowa 

14. Ochotnicza Straż Pożarna, Szczepańcowa 

15. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka, Bóbrka 

16. Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza, 

Bóbrka 

17. Stowarzyszenie „Nasza Wrocanka”, Wrocanka 

18. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Głowienka, Głowienka 

19. Towarzystwo Przyjaciół Targowisk, Targowiska 

20. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi, Rogi 

21. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Niżna Łąka, Niżna Łąka 

22. Dariusz Bator 

23. Maria Słowik 

24. Alina Celej 

25. Wojciech Bularski 

26. Maria Kurek 

27. Albert Orlof 

28. Bogusław Pacek 

29. Małgorzata Foremny 

30. Tadeusz Kasprzyk 

31. Paweł Jakieła 

32. Ewa Solińska 

33. Ewa Kaczmarska – Więckowska 

34. Waldemar Maziejuk 

35. Janina Kacprzyk 

36. Jarosław Wasiak 

37. Justyna Zimny 

38. Zbigniew Marchewka 
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39. Marek Górak 

40. Wiesława Marchewka 

41. Jan Włodyka 

42. Zofia Kielar 

43. Wiesław Polek 

44. Kazimierz Zarajczyk 

45. Elżbieta Klimkowska 

46. Alina Barud 

47. Maria Nycz 

48. Jan Owsiany 

49. Stanisław Drozd 

50. Edward Jakieła 

51. Tadeusz Knadefer 

52. Bogdan Turek 

53. Jan Zając 

54. Stanisław Zając 

55. Anna Lubaś 

56. Jolanta Muzyka 

57. Piotr Krawczyk 

58. Maria Wojdyła 

59. Jolanta Woźniak 

60. Piotr Rostek 

61. Stanisław Kłosowicz 

62. Urszula Ruszel 

63. Zofia Biedroń 

64. Mariola Stapińska – Chrobak 

65. Jacek Młocek 

66. Tadeusz Kędra 

67. Mariusz Giemza 

68. Andrzej Chudy 

69. Małgorzata Stanisz – Krupa 
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70. Tadeusz Majchrowicz 

71. Magdalena Penar 

72. Monika Subik 

73. Daniela Kokoszka 

74. Stanisław Chochołek 

75. Stanisława Gawlik 

76. Kinga Uliasz 

Sektor gospodarczy reprezentują: 

1. PPHU Piernikarnia „Jasna Strona” Monika Jędrzejewska, Mszana 

2. Gospodarstwo Agroturystyczne  „Farfurnia”, Zawadka Rymanowska 

3. Agencja Turystyczno – Ubezpieczeniowa „Omnibus”, Iwonicz-Zdrój  

4. „Trans – Bis” Sp.z o.o., Lubatowa 

5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Uniw – Młyn”, Kopytowa 

6. Piekarnia  Sajdak Wiesława, Sajdak Jerzy s.c., Zręcin 

7. Sklep Spożywczo – przemysłowy U. Bajger, Łężany 

8. PHU „A-Z”, Wrocanka 

9. Firma Usługowo – Handlowa „Markand”, Miejsce Piastowe 

10. Gospodarstwo Pszczelarskie „Na Podkarpaciu”, Niżna Łąka 

11. Salon fryzjerski „Styl”, Łężany 

12. Firma ATOV, Miejsce Piastowe. 

Sektor publiczny reprezentują: 

1. Gmina Chorkówka 

2. Gmina Dukla 

3. Gmina Iwonicz-Zdrój 

4. Gmina Jedlicze 

5. Gmina Miejsce Piastowe 

6. Ośrodek Kultury w Dukli 

7. Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu - Zdroju 

8. SP ZOZ, Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu - Zdroju  

9. Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu 

10. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu. 
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Wykres 2  Rozkład procentowy poszczególnych sektorów tworzących LGD „Kraina Nafty” 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

1.3.2. Zasady i sposób rozszerzania składu LGD 

LGD jest organizacją otwartą na nowych członków. Mogą to być osoby fizyczne oraz 

prawne. Członkiem Stowarzyszenia może być:  

osoba fizyczna, która:  

- spełnia warunki określone w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach,  

- działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na 

piśmie deklarację takiego działania,  

- złoży pisemną deklarację członkowską.  

osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę 

organu stanowiącego, zawierającą:  

- deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,  

- deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,  

- wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu.  

LGD zgodnie ze swoim Statutem zakłada możliwość rozszerzania stowarzyszenia 

poprzez przyjmowanie nowych członków. Nabycie i utrata członkostwa 
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w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia (§ 8 ust 1 

Statutu, stanowiącego załącznik nr  1 do Strategii). 

 

1.4. Struktura Rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości 

należy wybór operacji. 

 

Rada jest organem, do którego kompetencji należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia 

Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE 1277 z 21.10.2005r. str. 1), które mają być 

realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Wybór tych operacji dokonywany jest 

w formie uchwał Rady, podjętych zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (§ 15 ust 5 Statutu, 

stanowiącego załącznik nr  1 do Strategii). 

Skład Rady został wybrany podczas Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia - Lokalna 

Grupa Działania "Kraina Nafty” w dniu 28 lutego 2008r. i zatwierdzony uchwałą nr 6 

Zebrania Założycielskiego z tego samego dnia. 

 

W skład Rady wchodzą: 

Przewodniczący: Krystyna Boczar-Różewicz – sektor społeczny – Stowarzyszenie 

Turystyczne „Beskid Dukielski”, 

Zastępca przewodniczącego: Mariusz Giemza – sektor społeczny 

Sekretarz: Małgorzata Urban – sektor społeczny – Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji 

Wsi Głowienka, 

Członkowie: 

Wojciech Bularski – sektor sołeczny, 

Wioletta Klimek – sektor publiczny – Gmina Chorkówka, 

Piotr Świder – sektor publiczny – Gmina Dukla, 

Urszula Bajger – sektor gospodarczy – Sklep spożywczo – przemysłowy, Łężany, 

Elżbieta Klimkowska – sektor społeczny, 

Ireneusz Matusik – sektor społeczny, 

Mariola Stapińska-Chrobak – sektor społeczny. 



Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, www.kraina-nafty.pl 

14 

1.5. Zasady i procedury funkcjonowania organu decyzyjnego LGD 

Statut LGD zapewnia rozdział funkcji pomiędzy poszczególne jej organy. Członek Rady 

nie może być równocześnie Członkiem Komisji Rewizyjnej ani Zarządu LGD (§12 ust.2 

Statutu LGD). 

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia 

Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE 1277 z 21.10.2005r. str. 1), które mają być 

realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.  

Wybór tych operacji dokonywany jest w formie uchwał Rady, podjętych zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. Rada może wyłonić spośród siebie zespoły robocze w celu usprawnienia 

oceny projektów. 

Szczegółowo zasady i procedury funkcjonowania organu decyzyjnego opisuje regulamin 

Rady LGD „Kraina Nafty”, który jest załącznikiem nr 8 do LSR. 

 

1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu 

decyzyjnego 

W skład Rady wchodzą: 

Przewodniczący: Krystyna Boczar-Różewicz – sektor społeczny, 

Zastępca przewodniczącego: Mariusz Giemza – sektor społeczny, 

Sekretarz: Małgorzata Urban – sektor społeczny, 

Członkowie: 

Wojciech Bularski – sektor społeczny, 

Wioletta Klimek – sektor publiczny, 

Piotr Świder – sektor publiczny, 

Urszula Bajger – sektor gospodarczy, 

Elżbieta Klimkowska – sektor społeczny, 

Ireneusz Matusik – sektor społeczny, 

Mariola Stapińska-Chrobak – sektor społeczny. 
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Kwalifikacje oraz doświadczenie w/w osób zawarte są w załącznikach do „Wniosku o 

wybór LGD do realizacji LSR”.  

1.7. Doświadczenie LGD i członków LGD 

Lokalna Grupa działania „Kraina Nafty” została zarejestrowana postanowieniem Sądu 

Rejonowego w Rzeszowie Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego dnia 

29.05.2008r. jako stowarzyszenie i nie ma jeszcze doświadczenia w realizacji operacji. 

Natomiast członkowie LGD, szczególnie gminy i organizacje pozarządowe takie 

doświadczenie posiadają, a obrazuje je załącznik nr 14 Doświadczenie członków 

Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w latach 1999-2007 w realizacji operacji. 

Tabela stanowi załącznik nr 14 do LSR. 

 

1.8. Zasady rekrutacji pracowników i opis stanowisk 

Zasady rekrutacji pracowników do Biura LGD zostały opracowane przez Zarząd 

i przyjęte Uchwałą nr 11/2009 z  dnia 23 listopada 2009 r., stanowiącą załącznik nr 15 do 

niniejszej Strategii. Opis stanowisk zawiera załącznik nr 16 do LSR. 

 

1.9. Warunki techniczne i lokalowe biura  

Siedziba Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” znajdować się będzie w budynku 

biurowym zlokalizowanym w Miejscu Piastowym na ul. Dworskiej 14. Za wyborem 

właśnie tego lokalu wskazywało niezwykle korzystne położenie budynku, gdyż znajduje 

się on nieopodal skrzyżowania głównych dróg obszaru LGD: drogi krajowej nr 28 oraz 

dróg: krajowej międzyregionalnej nr 9 (międzynarodowej nr E-371). Budynek w którym 

znajdować się będzie biuro LGD posiada nie tylko korzystny dojazd lecz również duży 

parking mogący pomieścić ok. 50 pojazdów. Parking posiada również wydzielone 

miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do pracy biura LGD zostanie wynajęta powierzchnia biurowa o metrażu 56,5 m
2
 

znajdująca się na pierwszym piętrze budynku. Powierzchnia ta składa się z trzech 

pomieszczeń, sąsiadujących ze sobą i połączonych drzwiami. Spotkania organów 

Lokalnej Grupy Działania odbywać się będą w pomieszczeniach biura LGD.  
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Pomieszczenia zostaną wyposażone w meble i sprzęt biurowy w tym w odpowiednią 

szafę, która będzie przeznaczona do przechowywania dokumentów księgowych 

i archiwalnych. Ponadto w całym budynku istnieje możliwość korzystania z Internetu 

(hot spot). Jeżeli zaistnieje potrzeba zwiększenia powierzchni archiwów, do tego celu 

zostanie wynajęte oddzielne pomieszczenie, znajdujące się w tym samym budynku. 



Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, www.kraina-nafty.pl 

17 

2. Opis obszaru objętego LSR  

2.1. Zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne 

LGD „Kraina Nafty” obejmuje obszar 5 gmin leżących w południowej części powiatu 

krośnieńskiego w województwie podkarpackim.  

 

Rysunek 1  Lokalizacja obszaru LGD na terenie województwa podkarpackiego 

Obszar LGD tworzą gminy: Chorkówka, Dukla, Iwonicz - Zdrój, Jedlicze i Miejsce 

Piastowe.  

 

Rysunek 2 Zasięg terytorialny LGD 

 Obszar Lokalnej Grupy 

Działania „Kraina Nafty” 

 Obszar gmin tworzących 

LGD „Kraina Nafty” 
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Obszar ten jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje historyczne, kulturowe  

i przyrodnicze oraz pomysł na rozwój i chęć współpracy.  

Południowa granica LGD to Granica Państwa ze Słowacją, północna z powiatem 

strzyżowskim, zachodnia z powiatem jasielskim, wschodnia z powiatem sanockim. 

Obszar działania LGD jest dobrze usytuowany w stosunku do większych ośrodków 

miejskich, tj. Rzeszów, Sanok, Jasło, Krosno. Przez obszar LGD przebiegają strategiczne 

drogi dla całego powiatu krośnieńskiego, a mianowicie droga krajowa Nr 28 Zator – 

Medyka oraz droga krajową nr 9 Radom – Barwinek/międzynarodowa E371.  

Obszar LGD to 67 wsi oraz 3 miasta: Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze. Wymieniony teren 

obejmuje ponad 56 651 ha, który zamieszkuje 69 460 osób (wg stanu na dzień 31.12. 

2006r.) 

Tabela 3 Gminy tworzące LGD „Kraina Nafty” 

Nazwa Gminy 
Powierzchnia  

w km
2 Typ gminy Liczba ludności 

Chorkówka 77 wiejska 13 271 

Dukla 335 miejsko-wiejska 16 809 

Iwonicz-Zdrój 45 miejsko-wiejska 10 798 

Jedlicze 59 miejsko-wiejska 15 140 

Miejsce Piastowe 51 wiejska 13 442 

RAZEM 567  69 460 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – stan na 31.12.2006r. 

 

Wykres 3 Liczba ludności obszaru LGD „Kraina Nafty” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (stan: 31.12.2006) 
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Wykres 4 Rozkład procentowy powierzchni Gmin tworzących LGD 

 

Źródło: Dane GUS (stan na 31.12.2006r.) 

 

2.2. Uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe 

2.2.1. Klimat 

Najistotniejszym czynnikiem warunkującym klimat danego obszaru jest położenie 

geograficzne i ukształtowanie powierzchni. Północno-zachodnia część obszaru LGD 

położona jest w zachodniej części Kotliny Krośnieńskiej. Południowa część obszaru LGD 

to pasmo Beskidu Niskiego  nie przekraczające 900 m n.p.m. Teren ten jest łatwo 

dostępny, już w średniowieczu wiodły tędy popularne szlaki handlowe. Obszary pogórzy 

karpackich leżą w piętrze klimatu umiarkowanie ciepłego, nieco chłodniejszymi 

obszarami są obniżenia i kotliny śródgórskie. W Beskidzie Niskim występują w zasadzie 

trzy piętra klimatyczne: piętro chłodne (od +2ºC do +4ºC), umiarkowanie chłodne (od 

+4ºC do +6ºC) i umiarkowanie ciepłe (od +6ºC do +8ºC).  

Specyficzną cechą lokalnego klimatu są silne i długotrwałe wiatry wiejące głównie 

z kierunku południowego (wiatry dukielskie lub rymanowskie). Urozmaicona rzeźba 

terenu sprawia, iż zarówno kierunek jak i siła wiatru wykazują duże zróżnicowanie 

lokalne w zależności od ukształtowania powierzchni terenu. 

2.2.2. Gleby 

Gleby obszaru LGD cechuje duża różnorodność. Zdecydowanie przeważają gleby 

brunatne kwaśne, rzadziej wyługowane, wytworzone z glin ilastych i pyłów, średnio 

głębokie i głębokie. W rejonach górskich gleby są bardziej jednorodne, płytkie, 

szkieletowe i kwaśne, brunatne i bielicowe. Na terenie LGD występują gleby od III do VI 

klasy bonitacyjnej.  
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2.2.3. Surowce naturalne 

Obszar LGD „Kraina Nafty” leży w granicach Karpacko-Galicyjskiego Traktu 

Naftowego. Złoża ropy naftowej eksploatowane są od momentu wynalezienia przez 

Ignacego Łukasiewicza sposobu ich wydobycia i przetwórstwa. Przemysł naftowy od 

dawna kształtował rozwój gospodarczy tego regionu. Od drugiej połowy XIX wieku na 

terenach obecnego LGD „Kraina Nafty” nastąpił szybki rozwój górnictwa naftowego. 

Znane od dawna na terenie m.in. Bóbrki wycieki ropy naftowej, używanej do celów 

leczniczych, zainspirowały Ignacego Łukasiewicza i Tytusa Trzecieskiego do 

wykorzystania oleju skalnego, jak wówczas nazywano ropę naftową, do celów 

gospodarczych. Założyli z ówczesnym właścicielem Bóbrki Karolem Klobassą-Zrenckim 

spółkę i w 1854 roku rozpoczęli poszukiwanie ropy naftowej. W ten sposób powstała 

kopalnia wraz z warsztatem mechanicznym, kuźnią, kotłownią i budynek 

administracyjny. Obok kopalni Łukasiewicz zajmował się także Rafinerią Nafty, która 

była w tym czasie największym zakładem krajowego przemysłu naftowego (roczna 

produkcja 1500 ton). Bóbrka i Chorkówka stała się w tym czasie znaczącym ośrodkiem 

gospodarczym. Ważnym wydarzeniem było założenie w 1899 roku Rafinerii Nafty 

w Jedliczu przez holendersko-węgierską spółkę „Du Nord”. Niemalże przy każdym 

odwiercie ropy naftowej wydobywa się także gaz ziemny.  

Na terenie Iwonicza-Zdroju skoncentrowane jest lecznictwo uzdrowiskowe 

wykorzystujące wody mineralne o właściwościach leczniczych. Wody iwonickie znane 

od wieków są stosowane w leczeniu różnych schorzeń. Należą do wód chlorkowo– 

wodorowo–węglanowo–sodowo–jodowo–bromowych z zawartością wodnego dwutlenku 

węgla. Stosuje się je głównie do kuracji pitnej, kąpieli mineralnych, inhalacji i produkcji 

soli jodowo–bromowej. Pite regularnie leczą alergię, nadciśnienie, miażdżycę, nieżyty 

żołądka, choroby przemiany materii oraz niedomogi tarczycy.  

Ponadto na terenie Iwonicza produkowana jest metodą warzenia iwonicka sól lecznicza 

stosowana w kąpielach i okładach.  

2.2.4. Lesistość 

Ogromnym bogactwem naturalnym obszaru LGD są lasy zajmujące obszar ponad 21 tys. 

ha, co stanowi 38% ogólnej powierzchni. Przeważają lasy liściaste, głównie bukowe, 

występują także zespoły dębowo–grabowe, a wśród lasów iglastych dominuje jodła 
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i sosna. Lasy będące w znacznej części pozostałością puszczy karpackiej obfitują 

w rzadkie okazy fauny i flory, charakteryzując się wysokim stopniem naturalności.  

Nadzór nad lasami realizowany jest przez Nadleśnictwo Dukla mające siedzibę 

w Krośnie. Lasy Nadleśnictwa Dukla według regionalizacji przyrodniczo-leśnej położone 

są w VIII Krainie Karpackiej, 7 Dzielnicy Beskidu Niskiego, mezoregionu Dukielskiego.  

2.2.5. Zasoby wodne 

Zasoby wód powierzchniowych są znaczne, większość rzek i potoków w górnych biegach 

tworzy malownicze przełomy, niewielkie wodospady, zakola. Znaczna część obszaru 

LGD leży w dorzeczu rzeki Wisłoki, której dopływem jest rzeka Jasiołka przepływająca 

przez południowo – zachodnią część obszaru LGD.  

2.2.6. Ochrona przyrody 

Odrębność przyrodnicza, bogactwo żywej przyrody, walory krajobrazowe oraz 

zachowany w dużym stopniu naturalny charakter zasobów środowiska naturalnego, 

spowodowały, iż obecnie region ten należy do wyjątkowych w skali kraju, pod względem 

wielkości powierzchni objętej przepisami o ochronie przyrody. Walory przyrodnicze 

obszaru sprawiły, że znaczna część tej krainy została objęta prawną ochroną przyrody 

w formie: 1 parku narodowego (1 155,6 ha), 8 rezerwatów przyrody (542,3 ha), 1 parku 

krajobrazowego (16 184,0 ha), obszaru chronionego krajobrazu „Beskidu Niskiego” 

o łącznej powierzchni 16 057 ha, 41 pomników przyrody. Ponadto występuje sieć 

NATURA 2000. W południowo – wschodniej jego części znajduje się fragment 

Magurskiego Parku Narodowego stanowiący 5,7% ogólnej powierzchni Parku. Na 

obszarze LGD ścisłą ochroną objęto tereny o unikatowych cechach geologicznych, 

bogate w rzadkie, unikatowe okazy flory i fauny, tworząc 8 rezerwatów przyrody: 

„Modrzyna” w Barwinku, „Cisy” w Nowej Wsi, „Rezerwat Tysiąclecia” na Górze 

Cergowej, „Igiełki” w Mszanie, „Przełom Jasiołki” w Tylawie, „Wadernik” w Ropiance, 

„Kamień nad Jaśliskami” w Lipowcu i  „Źródliska Jasiołki”.   

- Modrzyna - rezerwat leśny - pow. 18 ha, położony nieco na zachód od miejscowości 

Barwinek, obejmuje fragment lasu z dużym naturalnym skupiskiem modrzewia 

polskiego wraz z jodłą. Występujące tu modrzewie mają ok. 200 lat (550 sztuk). W 

runie leśnym występują charakterystyczne dla lasu górskiego rośliny, jak gajowiec 

złoty, kopytnik pospolity, żonkil zwyczajny i fiołek leśny. 



Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, www.kraina-nafty.pl 

22 

- Wadernik - rezerwat leśny o pow. 11 ha, położony w pobliżu miejscowości 

Ropianka koło Dukli, obejmujący fragment lasu jodłowo-bukowego z największym 

w Beskidzie Niskim naturalnym stanowiskiem cisa pospolitego (214 szt., najwyższe 

ok. 5 m). Wśród gatunków chronionych występują: storczyk szerokolistny i męski, 

podkolan biały, wawrzynek wilczełyko, pierwiosnka i kopytnik pospolity. 

- Przełom Jasiołki - rezerwat krajobrazowy i leśny, pow. 123 ha, leży na wschód od 

Tylawy (wieś Daliowa). Ochronie podlega przełomowy odcinek Jasiołki porośnięty 

pierwotnym lasem, ciągnący się pomiędzy wzniesieniami Ostra i Piotruś. Występuje 

tu dobrze zachowany drzewostan w klasycznym układzie piętrowym (olsza szara na 

dnie doliny, grąd z domieszką grabu w niższych partiach zbocza i buczyna karpacka 

w wyższych partiach). Wiele gatunków chronionych - m.in. smotrawa okazała, tojad 

wiechowaty, obrazki plamiste, kruszczyk szerokolistny, lilia złotogłów. 

- Źródliska Jasiołki z powierzchnią 1585 ha jest największym rezerwatem w polskich 

Karpatach. Ochroną objęto tu tereny źródliskowe Jasiołki i Wisłoka. Na terenie 

rezerwatu znajdują się liczne starodrzewia i zespoły łąkowo-pastwiskowe. Ponad 120 

ha zajmują torfowiska. 

- Kamień nad Jaśliskami - pow. 302 ha, chroni fragmenty typowej rzeźby Beskidu 

Niskiego występującej na szczycie i zboczach góry Kamień wraz z porastającym ją 

lasem bukowym i bukowo-jodłowym, ciekawymi formami skalnymi i bagniskami. 

- Cisy w Nowej Wsi - rezerwat leśny o pow. 2,18 ha, położony na południowy-

wschód od Dukli, (zachodnie zbocza Cergowej, wys. 430-470 m n.p.m.) Rezerwat 

obejmuje fragment lasu bukowo-jodłowego z domieszką jaworu, dębu i grabu z 

naturalnym stanowiskiem cisa pospolitego (44 szt. - głównie w formie drzewiastej, 

niektóre sięgają 3m). Runo leśne tworzą gatunki typowe dla zespołów buczyny 

karpackiej, a wśród nich rośliny chronione. 

- Igiełki - rezerwat leśny - pow. 27,88 ha, położony w Beskidzie Dukielskim (wieś 

Mszana), chroniący naturalne stanowiska cisa pospolitego (149 szt. - najokazalszy 

egzemplarz ma 6 m wysokości) usytuowane w naturalnym drzewostanie jodłowo-

bukowym w wieku 70-100 lat. W rezerwacie znajdują się 63 gatunki roślin 

naczyniowych (w tym 16 gatunków drzewiastych i krzewiastych). 
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- Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze - rezerwat krajobrazowy (1963 r., pow. 

64 ha) położony w miejscowości Jasionka na płd.-wsch. od Dukli obejmuje fragment 

naturalnego lasu mieszanego porastającego wierzchołek i północne stoki góry 

Cergowej (716 m n.p.m.). Ochronie podlega wielogatunkowy las jodłowo-bukowy z 

ciekawym zespołem roślin i stanowiskiem cisów. Występuje też zbiorowisko 

olszynki karpackiej i jaworzyny górskiej oraz ponad 100 krzewów cisa. Pod 

szczytem Cergowej wypływa źródełko, na którym wybudowano kapliczkę związaną 

z kultem św. Jana z Dukli. 
1
 

Sieć Natura 2000 na terenie LGD obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków „Beskid 

Niski” (PLB 180002) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk: Ostoja Jaśliska (PLH 

180014), Ostoja Magurska (PLH 180001), Trzciana (PLH 180018), Jasiołka (PLH 

180011), Łysa Góra (PLH 180015). 

 

2.3. Uwarunkowania historyczne i kulturowe 

2.3.1. Uwarunkowania historyczne 

Historia obszaru LGD to historia ludzi, którzy przez całe wieki utożsamiali się ze swoim 

regionem, mieli potrzebę walki o wolność, skutecznego działania i wspólnej pracy.  

To historia ludzi dumnych, z ogromnym poczuciem przynależności i więzi z miejscem, 

z którym związali swoje życie. Kraina Nafty jest obszarem, który jest zamieszkiwany 

przez wiele tysięcy lat. Potwierdzają to badania archeologiczne, przeprowadzone np. 

w okolicach Wietrzna gdzie znaleziono urny ciałopalne i gdzie znajduje się 

średniowieczne grodzisko. Historia obszaru LGD „Kraina Nafty”  nierozerwalnie wiąże 

się z historią całego Beskidu Niskiego. 

Od czasów rzymskich przez przełęcze karpackie z północy na południe Europy wiodły 

uczęszczane trakty handlowe, choć teren Beskidu Niskiego długo był niezamieszkały. 

W okresie wczesnego średniowiecza tereny te były okresowo zasiedlone przez 

Chorwatów, a w IX wieku Beskid Niski stał się peryferyjną dzielnicą ponadplemiennego 

państwa Wiślan. Słabo zaludniony, stanowił naturalną granicę miedzy państwem polskim 

a Węgrami. Od XIII wieku teren Beskidu Niskiego zaczęli zasiedlać Wołosi - pasterskie 

                                              

1
 Źródło: www.trurystyka.karpaty.dukla.pl 
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ludy bałkańskie, zakładając wsie na prawie wołoskim, dostosowanym do pasterskiego 

trybu życia. Wzajemne przenikanie różnych narodowości, kultur, religii i gospodarki 

przyczyniło się do powstania odrębnej grupy etnicznej Łemków wyznania 

greckokatolickiego. W późniejszym okresie część Łemków przeszła na prawosławie, stąd 

widoczne w krajobrazie beskidzkim cerkwie grekokatolickie i prawosławne. XVI-XVII 

w. był okresem rozkwitu gospodarczego regionu. Po pierwszym rozbiorze Polski w 

1772r. tereny Beskidu Niskiego po obu stronach Karpat weszły w skład prowincji Galicja 

należącej do monarchii Habsburgów. W 1846 r. władze austriackie sprowokowały 

wystąpienia chłopskie przeciw szlachcie i tym samym wykorzystując chłopów stłumiły 

przygotowywane szlacheckie powstanie narodowe. W roku 1867 Galicja uzyskała 

autonomię, co zaowocowało gwałtownym rozwojem gospodarczym. W Bóbrce koło 

Krosna w 1854 r. Ignacy Łukasiewicz uruchomił pierwszą na świecie kopalnię ropy 

naftowej, a w Ulaszowicach pod Jasłem pionierską destylarnię naftową, rozpoczynając 

wielki boom naftowy - "Polski Teksas". W tym czasie rozbudowano także koleje żelazne, 

tworząc m.in. linię Stróże - Zagórz, Zagórz - Łupków - Medzilaborce (1872). Modne 

stają się uzdrowiska w Iwoniczu i Rymanowie. Jednak z uwagi na ogólnie panującą, 

zwłaszcza na wsi, przysłowiową „nędzę galicyjską” na przełomie XIX i XX wieku 

rozpoczęła się masowa emigracja miejscowej ludności do Europy Zachodniej i obu 

Ameryk. Po wybuchu I Wojny Światowej pierwsze walki w Beskidzie Niskim rozpoczęły 

się we wrześniu 1914 r. Uzyskanie przez Polską niepodległości spowodowało podzielenie 

Łemków granicą karpacką. W okresie międzywojennym na terenie wschodnim Beskidu 

Niskiego działać zaczęły ukraińskie partie i organizacje narodowościowe. 

Przeprowadzono nieudane próby utworzenia łemkowskiego państwa w roku 1918 

proklamowano tzw. republikę Komaniecko-Wisłocką. We wrześniu 1939 roku terenu 

Beskidu Niskiego broniła Armia Karpaty w sile ok. 12 tys. żołnierzy. Podczas okupacji 

Beskid Niski należał do Generalnej Guberni, w której stosowano terror, masową 

eksterminację ludności żydowskiej i pacyfikacje wsi. Walczące polskie podziemie, 

oprócz akcji sabotażowych na liniach kolejowych, w kopalniach ropy naftowej, 

wykorzystywało przełęcze górskie w celu przemytu broni, pieniędzy i przeprowadzania 

ludzi. We wrześniu 1944 roku Armia Czerwona i Korpus Czechosłowacki rozpoczęły 

operację, której celem było przetarcie drogi na południe przez Przełęcz Dukielską. 
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Operacja preszowsko-dukielska rozpoczęła się 8 września, a zakończyła 6 października. 

Kotlinę, w której rozegrała się bitwa nazwano "Doliną Śmierci". W wyniku bitwy 

dukielskiej wojska radzieckie straciły ok. 70 tys. ludzi, Korpus Czechosłowacki ok. 6 tys. 

żołnierzy (40% stanu osobowego). Hitlerowcy ponieśli straty sięgające 52 tys. zabitych i 

rannych. W wyniku działań wojennych zostały prawie zupełnie zniszczone Jasło, Dukla i 

wiele wsi. Po ustąpieniu frontu na terenach Beskidu Niskiego swoją działalność nasiliła 

Ukraińska Powstańcza Armia (UPA). Podejmowała akcje wymierzone przeciw cywilnej 

ludności polskiej zamieszkującej te tereny oraz prowadziła działalność dywersyjną. W 

latach 1945 - 47 trwały walki z wojskiem polskim, zakończone akcją "Wisła", która 

polegała na przymusowym przesiedlaniu zamieszkującej te tereny ludności łemkowskiej 

na ziemie odzyskane. Po 1956 roku część rdzennej ludności łemkowskiej powróciła w 

Beskid Niski. Po wojnie miała miejsce odbudowa miast i wsi po zniszczeniach 

wojennych. Historia PRL na tych terenach wiąże się z rozwojem przemysłu.
2
 

2.3.2. Uwarunkowania kulturowe 

Obszar LGD łączy wspólna historia i tradycje kulturowe. Na jego obszarze znajduje się 

wiele zabytków kultury i religii. Istotne znaczenie dla kształtowania się procesu 

kulturotwórczego regionu miało wielowiekowe przenikanie różnych kultur, mające 

miejsce ze względu na przygraniczne położenie.  

Na szczególną uwagę zasługują muzea, które gromadzą najcenniejsze eksponaty 

charakterystyczne dla omawianego regionu. Cieszą się dużą popularnością w kraju jak 

i zagranicą. Na terenie LGD funkcjonują 4 muzea: 

- Skansen - Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego 

Łukasiewicza w Bóbrce działa od 1961 roku. Zawiera eksponaty związane 

z działalnością przemysłu naftowego, zbiór obiektów, dokumentów i kolekcji 

reprezentujących liczne specjalności naukowo-techniczne: geologię i górnictwo-

naftowe, przemysł rafineryjny i petrochemiczny, użytkowanie i dystrybucję 

produktów naftowych, gazownictwo ziemne i kolekcjonerstwo naftowe. Do 

najcenniejszych obiektów muzealnych należą eksponaty pochodzące z czasów 

Ignacego Łukasiewicza. Od 1991 roku Muzeum wydaje własne zeszyty naukowo-

historyczne „Wiek Nafty”.  

                                              

2
 http://www.beskidniski.org.pl/his_rys.php 
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- Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, utworzone w dworku będącym darem 

narodowym dla poetki w rocznicę 25-lecia pracy twórczej. Muzeum działa od 1960 

roku i zawiera eksponaty związane z życiem i twórczością wybitnej poetki;  

- Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli, którego zasadniczym elementem ekspozycji 

wystawowych są eksponaty broni i sprzętu wojskowego używanego podczas walk 

prowadzonych w Karpatach w okresie I i II wojny światowej. Wystawy muzealne 

skupione są wokół historycznych wydarzeń regionalnych tj. działania operacji 

karpackiej i gorlickiej w okresie grudzień 1914 – maj 1915, operacji dukielsko - 

preszowskiej trwającej od września do listopada 1944; 

- Muzeum – Skansen Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej upamiętniające fakt, 

iż na terenach LGD do II wojny światowej zamieszkiwali Łemkowie. W trakcie 

swej, wielowiekowej historii, Łemkowie wytworzyli kulturę materialną i duchową, 

różniącą się od kultur innych grup etnicznych zamieszkujących Karpaty. Jej 

niepowtarzalne cechy, osobliwy nastrój, widoczne są zarówno w architekturze 

sakralnej, mieszkalnej i gospodarczej, jak też w rzemiośle, strojach, zwyczajach i 

innych dziedzinach życia. Muzeum poprzez swoje działania usiłuje ocalić od 

zagłady kulturę, język, tradycję, relikty budownictwa i wszelkie ocalałe pozostałości 

swej historii. Zabytkowe obiekty pochodzą z końca XIX i początków XX wieku. 

Oryginalne jest ich wyposażenie: sprzęty, narzędzia rolnicze, meble, wyroby 

rzemiosła, stroje, dzieła sztuki ludowej. W budynku koniuszni urządzona jest 

wystawa historyczna - są tu pamiątki z I i II wojny światowej, głównie broń, 

mundury, sprzęty wojskowe. W świetlicy prezentowana jest sztuka łemkowska, a 

wokół zagrody - rzeźby będące efektem organizowanych w skansenie plenerów. 

Wystawa narzędzi i wyrobów kowalskich znajduje się w kuźni. 

Na uwagę zasługuje również architektura centrum iwonickiego uzdrowiska, która 

wzbudza podziw zarówno wśród znawców balneologii, jak też odwiedzających 

uzdrowisko kuracjuszy. Iwonicz - Zdrój to jedno z najstarszych polskich uzdrowisk 

o ponad 400 letniej tradycji. Posiada dobrze zachowany układ przestrzenny oraz 

stosunkowo jednolity stylistycznie zespół drewnianej zabudowy o wyjątkowej wartości 

zabytkowej. Czas powstania większości obiektów przypada na drugą połowę XIX wieku 

i pierwszą XX w. Zachowało się również kilka obiektów z drugiej połowy XIX wieku. 
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Architektura ta stanowi jakby swoistą syntezę tak zwanego stylu szwajcarskiego,  

z późnoklasycystycznym nurtem rodzimej architektury polskiej.   

Na terenie LGD silnie kultywowane są tradycje religijne. Najsłynniejsze miejsca kultu to: 

Pustelnia św. Jana z Dukli w Trzcianie, Sanktuarium w Dukli, Sanktuarium w Jaśliskach 

oraz Sanktuarium św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym, w którym żywiołowo 

rozwija się kult Błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza oraz kult maryjny Matki 

Boskiej Fatimskiej. Ośrodki te odwiedzane są przez dziesiątki tysięcy pielgrzymów 

corocznie. O wadze tych miejsc świadczy także wizyta papieża Jana Pawła II w 1997r.  

Kultura niematerialna obszaru to zwyczaje, tradycje i folklor, którego różnorodność 

znajduje odbicie w działalności zespołów ludowych kultywujących tradycje dawnej wsi.  

2.4. Społeczność lokalna na obszarze LGD (demografia) 

W grudniu 2006 r. obszar LGD zamieszkiwało łącznie 69 460 osób, z czego w miastach 

5 624, co stanowi 8%. Gęstość zaludnienia wynosiła 122 osób na 1 km
2
.  

 
 

Tabela 4 Struktura ludności wg wieku i płci 
Wiek Mężczyźni Kobiety Łącznie 

0 - 4 1 823 1 683 3506 

5 - 9 2128 2020 4148 

10 - 14 2581 2376 4 957 

15 - 19 2973 2830 5 803 

20 - 24 2948 2859 5 807 

25 - 29 2793 2671 5 464 

30 - 34 2522 2348 4870 

35 - 39 2360 2201 4561 

40 - 44 2294 2206 4500 

45 - 49 2494 2409 4903 

50 - 54 2407 2335 4742 

55 - 59 1904 2072 3976 

60 - 64 1123 1378 2501 

65 - 69 1128 1538 2666 

70 – ponad 2379 4460 6 839 

Źródło: GUS – stan na 31.12.2006r (stan faktycznego zamieszkania) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Obszar LGD „Kraina Nafty” charakteryzuje się stosunkowo niskim bezrobociem 

o tendencji spadkowej. Biorąc za punkt wyjściowy stan na koniec 2006 roku widać, że 

liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie 

spadła o 26% końcem 2007 roku. Tendencja utrzymuje się także w 2008r, jednakże 

spadek wyniósł ok. 13% (czerwiec 2008r.) 

Tabela 5 Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia 

 Jednostka miary Liczba 

Pracujący wg płci 

Ogółem osoba 7120 

Kobiety  osoba 3901 

Mężczyźni osoba 3219 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

Ogółem osoba 4278 

Kobiety  osoba 1636 

Mężczyźni osoba 2642 
Źródło: GUS – stan na 31.12.2006r. 

 

Tabela 6 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2007r. 

Bezrobotni wg płci 

Ogółem osoba 3147 

Kobiety  osoba 2157 

Mężczyźni osoba 990 
Źródło: PUP w Krośnie – stan na 31.12.2007 

Tabela 7 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w maju 2008r. 

Bezrobotni wg płci 

Ogółem osoba 2747 

Kobiety  osoba 1929 

Mężczyźni osoba 818 
Źródła: PUP w Krośnie – stan na 30.06.2008r. 
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Wykres 5 Zmiana liczby bezrobotnych w latach 2006-2008 

 
Źródło: PUP w Krośnie 

Duża aktywność społeczeństwa przejawia się liczbą organizacji pozarządowych 

o charakterze lokalnym, regionalnym, a także będących filiami i oddziałami organizacji 

o szerszym zasięgu działania. Łączna liczba organizacji pozarządowych to 204, które 

w większości mają osobowość prawną. Głównymi polami zainteresowania tych 

organizacji są: 

a) dobroczynność i opieka nad ubogimi, 

b) sport i rekreacja, 

c) przedsiębiorczość, 

d) kultura i sztuka, 

e) edukacja ekologiczna, 

f) zachowanie tradycji. 

2.5. Gospodarka 

2.5.1. Podmioty gospodarcze na terenie LGD 

Na specyfikę gospodarki obszaru LGD zdecydowanie wpływa struktura agrarna 

gospodarstw rolnych (duże rozdrobnienie i mała powierzchnia gospodarstw rolnych) oraz 

dogodne położenie w stosunku do istniejących zakładów pracy. Ma on charakter rolniczo 

– usługowy, na którym znaczna część społeczeństwa utrzymuje się z pracy zarówno 

w indywidualnych gospodarstwach rolnych jak i w przemyśle, budownictwie, handlu czy 

usługach. Jedną z zasadniczych gałęzi w skali całej regionalnej gospodarki są małe i 

średnie przedsiębiorstwa. Od ich działania zależna jest w dużej mierze kondycja 

lokalnego rynku pracy. Bardzo często przedsiębiorstwa te stanowią o sile rozwoju 

ekonomicznego gmin i całego obszaru LGD stanowiąc jedno z najważniejszych źródeł 



Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, www.kraina-nafty.pl 

30 

utrzymania mieszkańców. Stan podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie 

REGON w Gminach tworzących obszar LGD wynosi łącznie 3864. 

Wykres 6  Liczba podmiotów gospodarczych na obszarze działania LGD 

 

Źródło: GUS – stan na 31.12.2006r. 

 

Wykres 7  Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD 

 

Źródło: GUS – stan na 31.12.2006r. 
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Na obszarze LGD na 1000 mieszkańców przypada 55,6 podmiotów gospodarczych, 

podczas gdy dla powiatu wskaźnik ten wynosi 59,5, a województwa 67,0 (Polska 95,3). 

Można zatem powiedzieć, że obszar LGD pod względem ilości przedsiębiorstw 

przypadających na 1000 mieszkańców kształtuje się na poziomie wskaźnika 

powiatowego nie odbiegającego od wskaźnika w województwie podkarpackim.  

W celu zainteresowania potencjalnych inwestorów, a także umożliwienia rozwoju 

podmiotom gospodarczym działających już na terenach gmin objętych działaniem LGD 

podejmowane są próby stworzenia tzw. klimatu dla przedsiębiorców. Poszczególne 

gminy mają własną strategię tworzenia wsparcia okołobiznesowego. Są to punkty 

konsultacyjne PARP, których działalność finansowana jest ze środków unijnych; 

tworzenie ulg podatkowych, wydzielanie specjalnych stref gospodarczych. Ponadto 

ustawiczne działania samorządów poprawiające stan infrastruktury komunikacyjnej 

i komunalnej.  

2.5.2. Rolnictwo 

Ogólna liczba gospodarstw rolnych funkcjonujących na obszarze LGD wynosi 14 568. 

Struktura obszarowa gospodarstw jest niekorzystna. Zdecydowanie przeważają 

gospodarstwa małe, co rzutuje na ich relatywnie niską towarowość. Jest to główny 

czynnik słabej ekonomiki gospodarstw rolnych. W rozdrobnionych gospodarstwach 

prowadzona jest wielokierunkowa, niewyspecjalizowana produkcja. Wielu rolników 

produkuje żywność wyłącznie na własne potrzeby.  

Wykres 8 Liczba gospodarstw z podziałem na grupy obszarowe 

 
Źródło: Dane GUS (stan Powszechny Spis Rolny 2002) 
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Tabela 8 Podział gruntów wg ewidencji 

Powierzchnia użytków rolnych, 

w tym: 

29733 

Grunty orne 19621 

Sady 162 

Łąki 6425 

Pastwiska 3525 

Lasy i grunty leśne 21627 

Pozostałe grunty i nieużytki 5223 
Źródło: GUS – stan na 31.12.2006r. 

 

Wykres 9 Struktura użytków rolnych 

 
Źródło: GUS – stan na 31.12.2006r. 

 

Na działalność rolniczą mają wpływ również obszary o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania (ONW).  

Obszar realizacji LSR w 52,22% obejmuje tereny ONW, określone w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie 

gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania (ONW)”, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2007 Nr 68 poz.448). 

Występują dwa typy obszarów ONW: 

- ze specyficznymi utrudnieniami – 12 794 ha 

- górski – 3 210 ha – obejmuje południową część terenu objętego LSR 

 

 

 

 

 



Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, www.kraina-nafty.pl 

33 

Tabela 9  Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 

Lp. Nazwa gminy 

Powierzchnia 

użytków 

rolnych w 

gminie (w ha) 

Powierzchnia 

ONW (w ha) 

% udział ONW 

w użytkach 

rolnych 

1 Chorkówka 5 515 1 053 19,09 

2 Dukla 13 416 13 261 98,84 

3 Iwonicz-Zdrój 3 014 1 573 52,19 

4 Jedlicze 4 666 0 0,00 

5 Miejsce Piastowe 4 037 117 2,90 

Razem 30 648 16 004 52,22 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Krośnie 

Wykres 10  Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 

 

Źródło: opracowanie własne 

2.5.3. Turystyka 

Podstawą atrakcyjności obszaru LGD „Kraina Nafty” jest Beskid Niski z malowniczym 

krajobrazem. Analizowany obszar wciąż posiada słabo rozwiniętą infrastrukturę turystyczno-

rekreacyjną. Obiekty już istniejące wymagają modernizacji i rozbudowy. Coraz większą 

popularnością cieszą się rozwijające się gospodarstwa agroturystyczne, które oferują turystom 

noclegi, wiejskie jedzenie i atrakcje charakterystyczne dla turystyki wiejskiej. W ostatnich latach 

spopularyzowano turystykę pieszą i rowerową dzięki wytyczeniu wielu atrakcyjnych szlaków i 

tras.  
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Tabela 10  Infrastruktura turystyczna oraz baza hotelowo – restauracyjna na obszarze LGD 
 Jednostka miary Liczba 

Infrastruktura turystyczna 

Korty tenisowe Obiekt 5 

Wyciągi narciarskie Obiekt 2 

Skocznie narciarskie Obiekt 2 

Baseny Obiekt 3 

Wypożyczalnie sprzętu sportowego  Obiekt 2 

Baza hotelowo-restauracyjna 

Hotele Obiekt 5 

Pensjonaty Obiekt 3 

Inne obiekty hotelarskie Obiekt 21 

Gospodarstwa agroturystyczne Obiekt 38 

Restauracje, bary Obiekt 28 

Kempingi Obiekt 1 

Pola biwakowe, namiotowe Obiekt 1 

Sanatoria, zakłady uzdrowiskowe obiekt 10 

Schroniska Obiekt 3 

Źródło: Urzędy Gmin obszaru LGD – stan na 31.12.2006r 

Sporym zainteresowaniem cieszą się szlaki tematyczne takie jak:  

- Szlak Świątyń Karpackich: Krosno-Stropkov (Słowacja) łączy najcenniejsze 

świątynie i miejsca otaczane kultem przez dawnych i obecnych mieszkańców 

Beskidu Niskiego. Przemierzając szlak podziwiać można piękną przyrodę, zabytko-

we miasta, uzdrowiska oraz kulturę pogranicza. Szlak Świątyń Karpackich został 

wyróżniony w Konkursie Ford Motor Company na najlepszy projekt roku 2002. 

- Szlak Architektury Drewnianej: przebiega przez teren Podkarpacia dziewięcioma 

trasami, z których Krośnieńsko - Brzozowska, Sanocko - Dukielska oraz Jasielsko - 

Dębicko - Ropczycka prowadzą fragmentami przez Beskid Niski.  

- Szlak Winny: nawiązuje do dawnych tradycji handlu „węgrzynem” na trasie 

prowadzącej z Krosna przez Duklę, Barwinek lub Jaśliska, Słowację na Węgry. 

- Szlak Papieski w Beskidzie Niskim: Szlak ten, stanowiący przedłużenie Szlaków 

Papieskich w Małopolsce, został wytyczony w oparciu o dokumenty i relacje 
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uczestników wypraw ks. Karola Wojtyły w latach 50-tych ub. wieku. Prowadzi przez 

południowe tereny powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego, z Magury 

Wątkowskiej do Komańczy. Szczególnie interesuje turystów pieszych, pragnących 

zrozumieć sens stwierdzenia Papieża Jana Pawła II "…wiele tym górom 

zawdzięczam…". W gminie Dukla biegnie szlakiem czerwonym z zachodu przez 

Chyrową na Pustelnię św. Jana z Dukli (Trzciana), stąd do sanktuarium św. Jana z 

Dukli. Z sanktuarium wiedzie przez most na Jasiołce, Cergową, do "Złotej 

Studzienki" na Górze Cergowej i łączy się z czerwonym szlakiem. 

- "Szlak Naftowy"- Transgraniczny szlak łączy ze sobą miejsca związane 

z narodzinami i historią przemysłu naftowego. Jego główną oś: Jasło-Krosno-Sanok- 

Lesko-Ustrzyki Dolne-Sambor-Borysław-Drohobycz-Lwów wzbogacają pętle dla 

turystyki pieszej i rowerowej. Szlak Naftowy został uhonorowany certyfikatem 

"Turystyczny produkt roku 2005" nadanym przez Polską Organizację Turystyczną.
3
 

- Transgraniczny Szlak Rowerowy „Beskidzkie Muzea” – przebiega przez urokliwe 

tereny Beskidu Niskiego i Pogórza aż na Słowację. Trasa rowerowa tworzy pętlę 

opartą o 21 obiektów  muzealnych o randze światowej, krajowej bądź lokalnej. 

Prowadzi w większości mało uczęszczanymi drogami lokalnymi o dobrej 

nawierzchni. Szlak oznakowany jest za pomocą tabliczek kierunkowych, 

opatrzonych logo „Beskidzkie Muzea” oraz dużych tablic informacyjnych, przy 

których umieszczone są stojaki rowerowe.  

  2.6. Specyfika obszaru LGD 

Obszar LGD „Kraina Nafty” jest spójny pod względem przyrodniczym, historycznym, 

kulturowym i ekonomicznym. 

Specyfika przyrodnicza obszaru: 

- bogaty krajobraz, 

- duża bioróżnorodność środowiska przyrodniczego, 

- bogactwo flory i fauny leśnej, 

- znaczne obszary podlegające ochronie, 

- położenie w zlewni rzeki Wisłoki, 

                                              

3
 Źródło: www.trurystyka.karpaty.dukla.pl 
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- znaczne tereny narażone na procesy odłogowania, 

- złoża ropy naftowej, 

- tereny dogodne do wykorzystania energii odnawialnej – wiatraki. 

Specyfika historyczna i kulturowa obszaru: 

- wspólne korzenie i podobne doświadczenia historyczne, 

- teren zaboru austriackiego -Galicja, 

- podobny układ zabudowy wiejskiej, 

- kolebka przemysłu naftowego związana z osobą Ignacego Łukasiewicza, 

- dominacja osadnictwa rolniczego (wsie, dworki), 

- występowanie obiektów o dużej wartości historycznej i kulturowej (wiele 

z nich zostało wpisanych do rejestru zabytków), 

- występowanie zabytków sakralnych, 

- działalność straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, 

- kultywowanie tradycji i obrzędów, 

- działalność zespołów amatorskich kultywujących kulturę i tradycje lokalne. 

Specyfika ekonomiczna obszaru: 

- dobra dostępność komunikacyjna (dobra sieć dróg, położenie w bezpośrednim 

sąsiedztwie drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka oraz droga międzynarodowa 

nr 9 Radom-Barwinek/E371, 

- rolniczy charakter wsi,  

- słabo urodzajne gleby,  

- duża  ilość małych gospodarstw rolnych (do 10 ha), 

- niski poziom przedsiębiorczości na wsi, 

- migracja ludzi młodych i wykształconych do miast i za granice, 

- niski poziom kwalifikacji zawodowych wśród bezrobotnych, 

- wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet, 

- słaba współpraca lokalnych środowisk oraz niedostatek oddolnych inicjatyw 

wykraczających poza granice sołectw i gmin, 

- słabe zainteresowanie dywersyfikacją działalności rolnej, 

- słaba baza do rozwoju turystyki mimo bogactwa zasobów naturalnych. 
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3. Analiza SWOT  

 
Analiza SWOT jest jedną z metod oceny kondycji regionu – czynników wewnętrznych 

oraz czynników zewnętrznych, które warunkują jego rozwój. Zmiany, które dokonują się 

w otoczeniu dzieli się na sprzyjające jej rozwojowi i niesprzyjające; te pierwsze traktuje 

się jako szanse, drugie jako zagrożenia. Czynniki, którymi dysponujemy dzieli się na 

mocne strony (atuty) i słabe strony (niedociągnięcia). 

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów: 

 S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę 

analizowanego obiektu; 

 W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę 

analizowanego obiektu; 

 O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę 

korzystnej zmiany; 

 T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.  

Podstawą do opracowania analizy SWOT była opracowana wcześniej szczegółowa 

charakterystyka, diagnoza regionu.   

Analiza SWOT opracowana została w czasie warsztatów, które odbywały się od kwietnia 

do czerwca 2008r. W celu jej sporządzenia przeprowadzono trzy odrębne analizy – 

w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców, w sferze techniczno-przestrzennej 

i w sferze gospodarczej. Pozwoliło to dostrzec najważniejsze problemy i potrzeby 

regionu będącego przedmiotem analizy, jak również dostrzec związki między 

poszczególnymi elementami analizy i ocenić siłę ich powiązań, m.in.: 

 czy dana mocna strona pozwoli wykorzystać określone szanse, 

 czy dana mocna strona pozwoli przezwyciężyć zagrożenie, 

 czy dana słaba strona uniemożliwia wykorzystanie szans, 

 czy dana słaba strona potęguje określone zagrożenie. 

Poniższa analiza SWOT stała się tym samym podstawą do opracowania Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Analiza ta, prowadzi do przyjęcia takich celów i strategii, które 

stanowią połączenie mocnych stron z szansami na „rynku” (w otoczeniu zewnętrznym).  
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3.1. Czynniki rozwojowe obszaru objętego LSR 

 

3.1.1. Czynniki rozwojowe w sferze zaspakajania potrzeb mieszkańców 

 

Mocne strony obszaru objętego LSR Słabe strony obszaru objętego LSR 

 brak znaczących źródeł zanieczyszczeń 

środowiska, 

 systematyczna poprawa infrastruktury 

technicznej, 

 działające zespoły ludowe i kluby 

sportowe, 

 cykliczne imprezy kulturalne, 

 istniejące zabytki kultury i historii 

(kościoły, cmentarze, dworki, cerkwie, 

zespoły architektury drewnianej, 

skanseny), 

 unikalne w skali światowej muzeum – 

Skansen Przemysłu Naftowego w 

Bóbrce, 

 unikalne w skali światowej Muzeum 

Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, 

 jedyny w swoim rodzaju zabytkowy 

zespół zwartej drewnianej zabudowy 

uzdrowiskowej w Iwoniczu - Zdroju, 

 uzdrowisko z bazą leczniczo-

sanatoryjną, 

 korzystne położenie geograficzne na 

głównych ciągach komunikacyjnych, 

 transgraniczność regionu, 

 proekologiczny program władz 

samorządowych, 

 czyste rzeki, 

 indywidualna inicjatywa i 

przedsiębiorczość mieszkańców, 

 duże zagęszczenie ludności, 

 wzrost miejsc pracy w lokalnych 

podmiotach gospodarczych, 

 istniejący potencjał dla rozwoju 

turystyki wiejskiej,  

 walory przyrodniczo - krajobrazowe, 

 systematycznie rozwijana baza 

 słaba baza turystyczno – 

gastronomiczna, 

 bardzo ograniczone wyposażenie GOK 

w sprzęt muzyczny, elektroniczny, 

w stroje ludowe, 

 zły stan techniczny obiektów 

użyteczności publicznej, 

 niewystarczająca promocja obszaru, 

 zbyt słabe utożsamianie się 

społeczności lokalnej z regionem, 

 słaba współpraca organizacji i innych 

podmiotów działających na danym 

terenie, 

 wysoki udział osób młodych wśród 

bezrobotnych, 

 ograniczone możliwości podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, 

 mała ilość środków finansowych w 

gospodarstwach rolnych na inwestycje 

podnoszące ich zdolności 

konkurencyjne, 

 rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

 niski poziom płac w regionie, 

 niedostatecznie rozwinięty sektor MSP, 

 mało osób chętnych do niesienia stałej 

pomocy osobom niedołężnym, chorym 

i niepełnosprawnym, 

 zbyt mało działań integrujących 

środowisko (imprezy masowe, 

szkolenia, inne), 

 brak reakcji na przypadki 

niepożądanych zachowań społecznych, 

 brak nawyków aktywnego 

wypoczynku, 

 zbyt mało zajęć pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych – ograniczony wybór 

dyscyplin sportu, 
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sportowo-rekreacyjna, 

 zwiększająca się liczba funkcjonujących 

organizacji pozarządowych 

nastawionych na rozwiązywanie 

problemów lokalnych, 

 wzrost liczby osób, które chcą pracować 

na rzecz swojego środowiska, 

 doświadczenie w pozyskiwaniu 

zewnętrznych środków finansowych, 

 pozytywny stosunek władz 

samorządowych dla inicjatyw osób i 

organizacji działających na rzecz 

społeczności lokalnych, 

 systematycznie rozbudowywane  

i modernizowane obiekty oświatowe,  

 tradycja i zwyczaje kulturalno – 

sportowe, 

 funkcjonujące koła gospodyń wiejskich 

pielęgnujące lokalne tradycje, 

 bogactwo surowców naturalnych (wody 

mineralne, źródła termalne, gaz ziemny, 

ropa naftowa, żwir), 

 zwiększone zainteresowanie 

mieszkańców estetyką otoczenia,  

 miejsca kultu religijnego,  

 obecność mediów lokalnych,  

 szlaki turystyczne, 

 obszary chronione 

 posiadanie dokumentów strategicznych 

rozwoju obszaru. 

 mało pozytywnych wzorców zachowań 

prospołecznych, 

 niski poziom świadomości 

mieszkańców na temat zdrowego trybu 

życia, 

 brak zorganizowanych form spędzania 

wolnego czasu, 

 bariery architektoniczne dla 

niepełnosprawnych, 

 ograniczony dostęp do Internetu, 

 niewystarczające środki finansowe na 

prowadzenie działalności kulturalnej, w 

związku z tym mała jej różnorodność, 

 mała ilość gospodarstw 

agroturystycznych, 

 istniejące ukryte bezrobocie na wsiach,  

 zbyt duża ilość osób korzystających z 

pomocy społecznej, 

 słaby przepływ informacji, 

 niski poziom profilaktyki zdrowotnej. 

 

Szanse Zagrożenia 

 możliwość korzystania z zewnętrznych 

źródeł finansowania przez organizacje 

pozarządowe, 

 dostępne programy pomocowe na 

rozwój gospodarstw rolnych i 

przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich, 

 możliwość korzystania z zewnętrznych 

źródeł finansowania przedsięwzięć w 

 małe zainteresowanie inwestorów 

tworzeniem nowych miejsc pracy 

 inflacja i wzrost cen, 

 ograniczone możliwości kadrowe  

i sprzętowe Policji, 

 negatywne wzorce zachowań 

(agresywność) płynące z mediów, 

Internetu, gier komputerowych, 

 duży popyt na wykwalifikowanych 
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zakresie rozwoju infrastruktury 

technicznej, służby zdrowia, placówek 

edukacyjnych  

i pomocy społecznej, 

 wsparcie państwa dla osób 

podejmujących działalność gospodarczą, 

 bliskość ośrodków miejskich,  

 wzrost inwestycji infrastrukturalnych 

podnoszących dostępność 

komunikacyjną obszaru oraz 

sprzyjających poprawie środowiska 

naturalnego, 

 wzrost świadomości społeczeństwa w 

zakresie potrzeby włączenia osób 

niepełnosprawnych do czynnego życia, 

 dostępne środki pomocowe z funduszu 

dla osób niepełnosprawnych (PFRON),  

 możliwość bezpłatnego podnoszenia  

i rozszerzania kwalifikacji zawodowych,  

 zewnętrzne środki finansowania lub 

dofinansowania przedsięwzięć 

edukacyjnych, promocyjnych i innych 

(fundacje, programy itp.), 

 znaczący spadek bezrobocia,  

 wzrost PKB. 

pracowników i atrakcyjne oferty pracy 

poza granicami kraju i w większych 

ośrodkach miejskich w Polsce, 

 wysokie koszty utrzymania bazy 

sportowo – rekreacyjnej, 

 wzrastające koszty organizacji imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych, 

 wysokie koszty kształcenia w odległych 

ośrodkach akademickich, 

 bezrobocie i znikoma ilość 

atrakcyjnych ofert pracy w regionie, 

 wysokie koszty i trudności formalno-

prawne prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

 konkurencja sąsiednich regionów i 

zagranicy (Słowacja), 

 starzenie się społeczeństwa. 

 

3.1.2. Czynniki rozwojowe w sferze techniczno-przestrzennej 

  

Mocne strony obszaru objętego LSR Słabe strony obszaru objętego LSR 

 systematycznie rozwijana infrastruktura 

oczyszczania i zagospodarowywania 

ścieków, 

 tereny pod budownictwo indywidualne, 

usługowe i rekreacyjne, 

 posiadanie terenów do rozbudowy 

obiektów sportowych i oświatowych, 

 ujęcia wody zabezpieczające  potrzeby 

części mieszkańców, 

 dostatecznie rozbudowana sieć dróg 

i mostów, 

 realizowane inwestycje w zakresie 

 zły stan techniczny lokalnych dróg i 

mostów, 

 niedostatecznie rozbudowana sieć 

wodociągowa i kanalizacyjna, 

 mała ilość chodników i niedostateczne 

oświetlenie terenów zabudowanych, 

 brak placów zabaw dla dzieci i 

świetlic młodzieżowych, 

 brak odpowiednio przygotowanych 

miejsc do organizowania imprez 

masowych, 

 brak zainteresowania posiadanymi 

terenami po wyrobiskach żwirowych 
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rozwoju infrastruktury technicznej, 

 środowisko naturalne, w którym nie 

występują ponadnormatywne 

zanieczyszczenia i uciążliwości, 

 bogactwa naturalne, 

 dobra lokalizacja w stosunku do ponad 

lokalnych ośrodków miejskich regionu 

(Jasła, Krosna i Rzeszowa), 

 dostępność sieci telefonii komórkowej, 

 wzrost dbałości właścicieli o stan 

techniczny i estetykę budynków 

mieszkalnych, 

 wzrastająca wiedza mieszkańców na 

temat ochrony środowiska, 

 funkcjonujący system gospodarki 

odpadami, 

 dobre warunki do pozyskiwania energii 

odnawialnej (wiatr), 

 istniejąca baza kulturalno – oświatowa i 

wypoczynkowo - sanatoryjna, 

 rozwijana baza sportowo – rekreacyjna, 

 walory środowiska sprzyjające 

aktywnemu wypoczynkowi, 

 posiadanie dokumentów strategicznych 

rozwoju obszaru. 

(rekreacja), 

 brak dostatecznych środków na 

rozbudowę obiektów oświatowych 

i sportowych, 

 nadmierna eksploatacja lasów 

będących własnością prywatną, 

 dzikie wysypiska śmieci, 

 wzrastająca ilość odłogowanych 

gruntów, 

 zwiększająca się liczba pojazdów 

mechanicznych, 

 niski stopień wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, 

 wysoka energochłonność znacznej 

części budynków komunalnych i 

prywatnych, 

 brak pełnej segregacji śmieci, 

 zanieczyszczenie wód płynących 

odpadami stałymi, 

 duże rozproszenie zabudowy 

zwiększające koszty inwestycji 

związanych z budową sieci 

kanalizacyjnej czy wodociągowej, 

 niewystarczający stan techniczny  

i wyposażenie infrastruktury zdrowia, 

 bariery architektoniczne w miejscach 

publicznych, 

 niedostatecznie rozwinięta i często 

przestarzała infrastruktura sportowo – 

rekreacyjna i wypoczynkowa, 

 coraz większa marginalizacja małych 

miejscowości na terenie obszaru LGD. 
 

Szanse Zagrożenia 

 dostępność środków zewnętrznych na 

rewitalizację, 

 opracowane miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego oraz 

programy ochrony środowiska, 

 dobry dostęp do nowych technologii  

i materiałów budowlanych, 

 możliwość korzystania z zewnętrznych 

środków finansowania inwestycji 

 niewystarczająca ilość środków 

pomocowych na inwestycje 

infrastrukturalne, 

 wysokie koszty nabywania gruntów, 

 zwiększająca się liczba użytkowników 

dróg, 

 zbiurokratyzowany system 

administracyjny w zakresie 

budownictwa, skomplikowane 
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związanych z budową i modernizacją 

infrastruktury (m.in. fundusze 

strukturalne), 

 edukacja ekologiczna w szkołach, 

 przepisy prawne umożliwiające 

egzekwowanie zachowań 

proekologicznych, 

 akcje proekologiczne w środkach 

masowego przekazu, 

 preferencyjne kredyty na inwestycje 

proekologiczne, 

 nowoczesne technologie pozwalające na 

budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków, 

 możliwość pozyskania dofinansowania 

na inwestycje związane z 

funkcjonowaniem służby zdrowia, 

placówek edukacyjnych pomocy 

społecznej. 

procedury i długotrwałe procesy 

decyzyjne, 

 Utrudnienia w pozyskiwaniu funduszy 

UE wynikające ze skomplikowanych 

procedur i kryteriów dostępności, 

 wysokie ceny ekologicznych nośników 

energii, 

 wysokie koszty termomodernizacji 

budynków, 

 niedostateczna informacja na temat 

istniejących kredytów na inwestycje 

proekologiczne, 

 ograniczenia prawne związane  

z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii związane z lokalizacją 

na terenie lub dostępność w pobliżu 

obszarów objętych prawną ochroną, 

 wysokie koszty utrzymania bazy 

sportowo – rekreacyjnej  

i kulturalnej. 

 
3.1.3. Czynniki rozwojowe w sferze gospodarczej 

 

Mocne strony obszaru objętego LSR Słabe strony obszaru objętego LSR 

 dobrze rozbudowana sieć usług 

handlowych, 

 istniejący potencjał do rozwoju bazy 

przetwórstwa rolno – spożywczego, 

 możliwość lokalizowania usług w 

terenach budownictwa jednorodzinnego, 

 obecność obszaru LGD w materiałach 

informacyjnych, 

 sprzyjające  walory krajobrazowo – 

przyrodnicze do rozwoju turystyki, 

 bogactwa naturalne (ropa naftowa, gaz 

ziemny, żwiry, źródła termalne, lasy, 

wody mineralne i lecznicze), 

 posiadanie wieloletnich programów 

inwestycyjnych, 

 istniejące zakłady przemysłowe i 

usługowe,  

 ograniczone możliwości zbytu 

wyrobów rzemieślniczych i 

rękodzielniczych, 

 zły stan dróg, 

 niedostateczna ilość punktów skupu i 

zbytu produktów rolnych, 

 niedostateczna promocja obszaru 

LGD, 

 niewystarczająca infrastruktura 

turystyczna, 

 niska świadomość mieszkańców z 

korzyści wynikających ze świadczenia 

usług turystycznych, 

 niekorzystna struktura agrarna 

gospodarstw, 

 zły stan dróg dojazdowych do pól, 

 małe zainteresowanie młodzieży 
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 istniejąca baza leczniczo – sanatoryjna, 

 wzrastająca ilość podmiotów 

gospodarczych, 

 położenie w pobliżu miast – 

potencjalnych rynków zbytu, 

 położenie w pobliżu granic ze  

Słowacją i Ukrainą, 

 położenie w obszarze tranzytowym, 

 wolne zasoby siły roboczej na wsi, 

 dogodne położenie komunikacyjne 

(kolejowe i drogowe), 

 dostępność do usług doradczych, 

 możliwość wykorzystania bazy szkolno - 

sportowej na potrzeby obsługi ruchu  

turystycznego,  

 dostęp do środków komunikacji 

publicznej, 

 rzemiosło, rękodzielnictwo i drobna 

wytwórczość, 

 doświadczenie w pozyskiwaniu 

zewnętrznych środków finansowania na 

działalność/projekty 

 posiadanie dokumentów strategicznych 

rozwoju obszaru. 

rolnictwem, 

 niezadowalający stan usprzętowienia 

gospodarstw rolnych, 

 brak bazy przetwórstwa rolno – 

spożywczego,  

 niskie dochody właścicieli 

gospodarstw rolnych, 

 bardzo ograniczony kapitał na 

inwestycje w gospodarstwach rolnych, 

 brak wolnych zasobów ziemi,  

 zły stan urządzeń melioracyjnych, 

 zbyt niski udział dochodów 

gospodarstw rolnych z działalności 

pozarolniczej, 

 nielegalna wycinka drzew, 

 pogarszająca się dochodowość w 

działalności rzemieślniczej i 

wytwórczej, 

 niskie kwalifikacje zawodowe 

absolwentów szkół średnich, 

 niska świadomość w zakresie 

popierania rodzimej produkcji i usług 

– „nie popieramy swojego”, 

 ograniczone możliwości wspierania 

działalności gospodarczej, 

 brak uzbrojonych terenów 

inwestycyjnych, 

 odpływ wykwalifikowanych 

pracowników do innych regionów i za 

granicę, 

 niedostatecznie rozwinięta 

infrastruktura ochrony środowiska, 

energetyczna oraz teleinformatyczna, 

 uprzedzenia związane z 

rozpoczynaniem działalności 

gospodarczej, obawa przed podjęciem 

ryzyka,  

 niska zasobność finansowa 

mieszkańców do podejmowania 

działalności gospodarczej,  

 niewystarczająca promocja walorów 
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turystycznych obszaru LGD, 

 małe tradycje turystyczne, 

 trudne warunki geograficzno – 

klimatyczne i glebowe do rozwoju 

produkcji rolnej, 

 nieuregulowane stosunki 

własnościowe. 

Szanse Zagrożenia 

 możliwość wykorzystania 

alternatywnych  tańszych źródeł energii,  

 moda na aktywny wypoczynek, 

 rozwój nowoczesnych technologii 

komunikowania się,  

 położenie geograficzne – obecność 

ośrodków wypoczynkowych  

i sanatoryjnych, 

 możliwość pozyskiwania zewnętrznych 

środków finansowych z funduszy 

strukturalnych,  

 wzrost zainteresowania inwestorów 

zewnętrznych regionem, 

 wsparcie PUP dla zatrudniania stażystów 

oraz inne formy pomocy, 

 pozytywne wzorce płynące ze strony 

istniejących, dobrze prosperujących 

gospodarstw rolnych, 

 możliwość osiągania dodatkowych 

dochodów w gospodarstwach (np. 

agroturystyka), 

 działalność Zespołu Doradców  

w Krośnie – PODR Boguchwała, 

 wzrost zainteresowania produkcją 

biopaliw, 

 racjonalna gospodarka zasobami leśnymi 

 pomoc nadleśnictwa w odtwarzaniu 

lasów i w zalesianiu, 

 obecność dużego ośrodka turystyczno - 

uzdrowiskowego (Iwonicz-Zdrój), 

 bliskość dużych ośrodków miejskich, 

 rosnące zainteresowanie wypoczynkiem 

 niska siła nabywcza ludności, 

 wysokie koszty pracy - system 

ubezpieczeniowy (wysokie składki), 

 ograniczenia formalno-prawne 

prowadzenia działalności 

gospodarczej, długotrwałe i kosztowne 

procedury, 

 atrakcyjne oferty pracy w innych 

regionach kraju i za granicą dla 

wykwalifikowanych pracowników, 

 ograniczona ilość i trudny dostęp do 

źródeł zewnętrznego finansowania 

inwestycji związanych z 

powstawaniem i rozwojem małych i 

średnich przedsiębiorstw, 

 brak autostrady i dróg szybkiego ruchu 

na obszarze województwa oraz zły 

stan komunikacji drogowej i 

kolejowej, 

 wysokie koszty środków produkcji 

rolnej,  

 monopolistyczny charakter stosunków 

rolnik - przemysł rolno-spożywczy,  

 brak stabilnej polityki państwa,  

 niska opłacalność produkcji rolniczej, 

 niewystarczająca ilość środków 

zewnętrznych (kapitału) w 

gospodarstwach na rozwój 

działalności, 

 rosnące koszty utrzymania, 

 konkurencja ze strony dużych, 

znanych ośrodków turystyczno – 

uzdrowiskowych,  
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na wsi, 

 powiększanie dochodów i kapitału 

mieszkańców poprzez zagraniczne 

wyjazdy zarobkowe, 

 dotacje dla gospodarstw rolnych. 

 niewystarczająca ilość środków 

zewnętrznych (kapitału) na rozwój 

turystyki i sportu. 

 

Dokładna analiza obszaru działania LGD z podziałem na trzy strefy: zaspokajania potrzeb 

mieszkańców, techniczno-przestrzennej i gospodarczej pozwala na sprecyzowanie 

wniosków, które z kolei umożliwią określenie celów opracowywanej strategii. Wnioski 

te uwzględniają wykorzystanie mocnych stron obszaru i jego szans rozwojowe, łagodząc 

strony słabe oraz ograniczając w miarę możliwości występujące zagrożenia. 

 Obszar posiada tak dużo mocnych stron w obrębie wszystkich sfer oceny, że przy 

ich pomocy można znacznie zniwelować słabości tego obszaru; 

 Nasilając działania promocyjne walorów krajobrazowych, przyrodniczych i 

historycznych obszaru można stymulować dalszy rozwój turystyki; 

  Potencjał społeczny ludności jak również lokalne wzorce i doświadczenia 

gwarantują szybki rozwój obszaru przy zachowaniu jego naturalnych bogactw; 

 Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru jest elementem unikalnym i 

niepowtarzalnym w skali kraju i może stanowić trwałą podstawę rozwoju pod 

warunkiem jego kultywowania; 

 Powinno się dążyć do przywrócenia świetlności obiektom kultury materialnej i 

przystosowanie ich do aktualnych potrzeb społeczności lokalnej oraz turystyki; 

 Kompleksowe działania w zakresie ochrony środowiska, kultywowania tradycji, 

rozwoju drobnych usług dla ludności, systematyczne ulepszanie infrastruktury 

technicznej i społecznej wpływają na stałą poprawę warunków życia mieszkańców 

oraz dalszy rozwój turystyki; 

 Istnieje potrzeba inspirowania i wspierania aktywności mieszkańców oraz 

dostarczania nowych wzorów do naśladowania; 

 Potencjał drzemiący w społeczności wymaga dodatkowej iskry będącej zapłonem 

dla wyzwolenia energii do dalszych działań mających na celu rozwój całego 

obszaru.    
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4. Określenie wizji rozwoju, misji obszaru objętego Lokalną Strategią 

Rozwoju 

 
4.1. Wizja rozwoju obszaru objętego LSR 

Wizja jest ujęciem koncepcyjnym przyszłego stanu obszaru objętego Lokalną Strategią 

Rozwoju. Dzięki ustalonej przez uczestników procesu planowania strategicznego spójnej 

wizji obszaru, zyskujemy czynnik jednoczący społeczność lokalną. Zadaniem wizji jest 

przekonanie mieszkańców do podjęcia wysiłku kreowania własnej przyszłości.  

W Lokalnej Strategii Rozwoju wizja odnosi się do obszaru, dla którego opracowana jest 

strategia oraz na którym będzie działała Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”. 

Uczestnicy warsztatów, po burzliwej debacie wypracowali następującą wizję: 

 

 

„Kraina Nafty” to obszar dobrze rozwinięty gospodarczo i społecznie, atrakcyjny dla 

mieszkańców i turystów, zachowujący dziedzictwo kulturowe i zasoby przyrodnicze, 

otwarty na współpracę. 
 

 

4.2. Misja obszaru Lokalnej Grupy Działania 

Misja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, to sposób działania oraz nadrzędne 

wartości (zasady), jakimi LGD „Kraina Nafty” będzie się kierować, podejmując 

zmagania na rzecz realizacji wizji. Misja stanowi syntetyczny opis sposobu postępowania 

w celu realizacji wizji. 

Misja jest najczęściej związana z funkcjonowaniem organizacji i dlatego określa 

deklarowany sposób działania Lokalnej Grupy Działania w osiąganiu stanu docelowego – 

wizji. Misja zawiera założenia, stanowi sens filozofii działania Lokalnej Grupy Działania. 

Uczestnicy warsztatów – członkowie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” 

wypracowali następującą misję: 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” wykorzystując swoje zdolności i zasoby 

obszaru działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprawy jakości życia, aktywizuje 

społeczność lokalną i promuje obszar oraz wspiera i upowszechnia realizację Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 
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W rezultacie dokonanej diagnozy sytuacji obszaru LGD i analizy jego silnych i słabych 

stron oraz pojawiających się szans i zagrożeń, a także w wyniku dyskusji i konsultacji 

w różnorodnych organizacjach i środowiskach mieszkańców, przyjmuje się wyobrażenie 

pożądanych cech obszaru LGD za kilkanaście lat, najogólniej i najkrócej sformułowane 

w określeniu: 

 

 

Jesteśmy obszarem z malowniczym krajobrazem, bogatym dziedzictwem kulturowym, 

obszarami chronionymi i uzdrowiskowymi, dużym potencjałem społecznym, 

zmierzającym do wzrostu dobrobytu, poprawy jakości życia i rozwiązywania problemów 

obszaru. 

 

 

Misja spełnia ważne funkcje w okresie wdrażania Strategii, w tym: 

 pozwala koncentrować się na priorytetowych, długookresowych celach, 

 pozwala planować i koordynować działania partnerów zgodnie z długookresowymi 

celami, 

 wspiera motywację i integrację mieszkańców obszaru LSR, wzmacniając ich 

identyfikację z obszarem objętym Strategią, 

 promuje obszar LSR w otoczeniu, zwiększa zainteresowanie tym obszarem, 

w szczególności wobec potencjalnych inwestorów i wobec odbiorców. 
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5. Cele strategiczne i operacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju  

 
Lokalna Strategia Rozwoju opracowana dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” nie 

porusza wszystkich spraw i problemów występujących na danym terenie. Ma charakter 

przekrojowy, skupia się wokół tematów i obszarów, które mogą łączyć różne środowiska 

wskazane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako możliwe 

do realizacji podejściem Leader. 

Cel jest to formalnie ustalone i przewidywane do osiągnięcia w przyszłości zamierzenie, 

wynikające z potrzeb społeczno-gospodarczych środowiska. Wskazuje on zmianę jaka 

ma nastąpić na danym obszarze. 

Wybrane cele strategiczne wynikają z uwarunkowań obszaru objętego Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych. Są także efektem 

przeprowadzonej analizy SWOT. Stanowią odpowiedź na zidentyfikowane podczas 

konsultacji potrzeby miejscowej ludności oraz mają charakter długofalowy i umożliwiają 

realizację działań.  

Dla obszaru objętego niniejszą Lokalną Strategią Rozwoju wyznaczono następujące cele 

strategiczne oraz cele szczegółowe. 

 

5.1. Cele strategiczne (ogólne) 

Dla urzeczywistnienia zakreślonej wizji rozwoju wskazuje się następujące cele 

strategiczne: 

1. Poprawa jakości życia; 

2. Różnicowanie działalności gospodarczej poprzez tworzenie pozarolniczych miejsc 

pracy; 

3. Aktywizacja mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego; 

4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru; 

5. Poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym. 

Powyższe cele zgodne są z celami zawartymi w nadrzędnym dokumencie jakim jest 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader.  
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5.2. Cele operacyjne (szczegółowe) 

Każdemu z celów strategicznych przypisano po kilka celów operacyjnych, które składają 

się na osiągnięcie celu strategicznego: 

- Podniesienie poziomu życia społeczności wsi, 

- Wykorzystanie walorów krajobrazowych do celów rekreacyjnych, rozwinięta 

i skuteczna promocja walorów turystycznych, 

- Poprawa infrastruktury kulturalnej, 

- Rozwój przedsiębiorczości, 

- Poprawa kwalifikacji zawodowej mieszkańców i promocja zatrudnienia poza 

rolnictwem, 

- Wzrost dochodów z działalności pozarolniczej, 

- Wpieranie i promowanie aktywności lokalnej, 

- Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych, 

- Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi, poprawa wizerunku wsi i zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej, 

- Rewitalizacja obiektów ważnych dla danej miejscowości (w tym zabytkowych), 

- Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości społeczności lokalnych, 

- Poprawa zarządzania LGD, 

- Współpraca i wymiana wzajemnych doświadczeń z innymi LGD oraz 

zaangażowanie i uczestnictwo w sieci współpracy LGD. 

 

5.3. Cele LSR, a wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania 

Sprecyzowania celów ogólnych i szczegółowych przy planowaniu rozwoju obszaru 

działania dokonano po dokładnej analizie specyfiki obszaru jak również jego mocnych 

i słabych stron oraz szans i zagrożeń wypracowanych w analizie SWOT. Dla zapewnienia 

prawidłowej, a zarazem pełnej realizacji sprecyzowanych celów koniecznym było 

określenie wskaźników, które pozwolą na dokładniejszą kontrolę procesu wdrażania 

strategii.  

Przyjmowane do realizacji przedsięwzięcia poza spełnieniem wymagań ogólnych muszą 

opierać się na wykorzystywaniu przestrzennych, historycznych, kulturowych, 

przyrodniczych lub geograficznych zasobów regionu (co najmniej jednego z nich), 
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znacząco przyczyniać się do realizacji co najmniej jednego celu szczegółowego, a przez 

to wpisywać się w realizację celu ogólnego. Elementy te będą podlegały ocenie na etapie 

składania wniosków przez beneficjentów do LGD. Ocena ta spoczywać będzie na Radzie 

LGD. 

Planowane do realizacji przedsięwzięcia dotyczą przedstawicieli wszystkich sektorów 

tworzących LGD tj.: publicznego, gospodarczego i społecznego i zostały pogrupowane 

w trzy grupy: 

 Przedsięwzięcie I – „Wzmożona aktywność gospodarcza obszaru LGD”; 

 Przedsięwzięcie II – „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD”; 

 Przedsięwzięcie III – „Przestrzeń publiczna i krajobraz obszaru LGD”. 

Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów za pośrednictwem LGD określone 

zostały wskaźniki: produktu, rezultatu i oddziaływania, które zarazem wpisują się 

w realizację celów ogólnych i szczegółowych strategii. 

Wskaźniki produktu – dotyczące wyłącznie okresu realizacji przedsięwzięcia, dlatego 

też w ujęciu czasowym odnoszą się maksymalnie do okresu jego realizacji. 

W odniesieniu do celów strategii będą podlegały sumowaniu z poszczególnych 

przedsięwzięć wpisujących się w realizację danego celu szczegółowego wynikającego 

z celu ogólnego. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych. 

Wskaźniki rezultatu – odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektom 

wynikającym z przedsięwzięcia, mogą przybierać formę wskaźników materialnych lub 

finansowych. Określa się je za okres nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu, z uwagi na 

to, że zawsze są ich wynikiem. W odniesieniu do strategii będą sumą wynikającą 

z poszczególnych przedsięwzięć. 

Wskaźniki oddziaływania – to wskaźniki odnoszące się do konsekwencji danego 

przedsięwzięcia wykraczających poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich 

beneficjentów. Przedstawione są najwcześniej za rok, w którym przedsięwzięcie zostało 

zakończone. Podobnie jak w przypadku poprzednich wskaźników w odniesieniu do 

strategii będą sumą poszczególnych przedsięwzięć. 

W ramach oceny operacji (projektów) kwalifikujących się do finansowego wsparcia 

w ramach realizacji LSR za pośrednictwem LGD brane będą pod uwagę wskaźniki 
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produktu, rezultatu i oddziaływania. Bieżąca ich analiza pozwoli na dokonanie 

ewentualnych zmian i korekt przy kolejnych naborach projektów.  

Założony poziom realizacji poszczególnych wskaźników należy traktować jako 

minimum niezbędne do osiągnięcia w okresie realizacji strategii, aby można było uznać, 

że założone cele strategiczne zostały osiągnięte. W ramach bieżących prac nad strategią 

dla pełniejszej kontroli mogą zostać doprecyzowane dodatkowe wskaźniki oraz określony 

poziom ich realizacji. 
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Tabela 11 Powiązania celów, rodzajów przedsięwzięć i wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania  

Cel ogólny Cel szczegółowy 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 
Wskaźniki – przykładowe dla poszczególnych celów i przedsięwzięć 

I II III produktu rezultatu oddziaływania 

Poprawa 

jakości życia 

Podniesienie poziomu 

życia społeczności wsi 
X  X 

Ilość nowych miejsc 

noclegowych 

Liczba nowych osób 

uzyskujących dochód z 

działalności pozarolniczej 

Wzrost liczby turystów 

odwiedzających rejon 

działania LGD 

Wykorzystanie walorów 

krajobrazowych do celów 

rekreacyjnych, skuteczna 

promocja 

 X X 

Ilość wydawnictw 

promujących obszar 

działania LGD 

Liczba osób objętych 

działaniami promocyjnymi 

produktów, usług i regionu 

Poprawa infrastruktury 

kulturalnej, rekreacyjnej i 

sportowej 

 X X 

Ilość nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów małej 

infrastruktury turystycznej 

Liczba odnowionych 

obiektów użyteczności 

publicznej 

Różnicowanie 

działalności 

gospodarczej 

poprzez 

tworzenie 

pozarolniczych 

miejsc pracy 

Rozwój przedsiębiorczości X X  

Ilość produktów 

wytwarzanych przez nowe 

podmioty gospodarcze 

Liczba nowych podmiotów 

gospodarczych 

Wzrost dochodów ludności 

ze źródeł pozarolniczych 

Poprawa kwalifikacji 

zawodowych mieszkańców 

i promocja zatrudnienia 

poza rolnictwem 

X   

Ilość zorganizowanych 

szkoleń dla społeczności 

lokalnej 

Liczba wspieranych 

twórców lokalnych 

Wzrost dochodów 

z działalności 

pozarolniczej 

X X  

Ilość nowych usług 

uruchomionych dla 

społeczności lokalnej i 

turystów 

Liczba nowych podmiotów 

gospodarczych 

Aktywizacja 

mieszkańców, 

wzmocnienie 

kapitału 

społecznego 

Wspieranie 

i promowanie aktywności 

lokalnej 

 X X 
Ilość promowanych 

produktów lokalnych 

Liczba podmiotów sektora 

społecznego 

zaangażowanych w 

realizację strategii 
Liczba aktywnych 

organizacji społecznych 

Wspieranie inicjatyw 

społeczności lokalnych 
X X X 

Ilość zorganizowanych 

imprez 

Liczba osób uczestnicząca w 

zorganizowanych imprezach 
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Zachowanie 

dziedzictwa 

kulturowego i 

przyrodniczeg

o obszaru 

Ochrona krajobrazu 

i zabudowy wsi, 

zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej 

 X X 

Ilość uporządkowanych i 

urządzonych miejsc 

wypoczynku 

Liczba odnowionych 

obiektów użyteczności 

publicznej 

Wzrost liczby turystów 

odwiedzających rejon 

działania LGD 

Rewitalizacja obiektów 

ważnych dla danej 

miejscowości (w tym 

zabytków) 

 X X 
Ilość zabytków objętych 

rewitalizacją 

Liczba odnowionych 

obiektów użyteczności 

publicznej 

Zachowanie tradycji 

lokalnych i tożsamości 

społeczności lokalnej 

X X  

Ilość zakupionego 

wyposażenia dla 

beneficjentów społecznych 

Liczba wspieranych 

tradycyjnych zawodów i 

rzemiosła 

Poprawa 

samoorganizac

ji i zarządzania 

na poziomie 

lokalnym 

Poprawa zarządzania LGD X X X 
Ilość tematów objętych 

kompleksowym doradztwem 

Liczba osób korzystających 

z doradztwa prowadzonego 

przez LGD Liczba aktywnych 

organizacji społecznych 
Współpraca i wymiana 

wzajemnych doświadczeń 
X X X 

Ilość zorganizowanych 

spotkań i wyjazdów 

studyjnych 

Liczba osób objętych 

działaniami promocyjnymi 

produktów, usług i regionu 
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Tabela 12 Poziom wskaźników realizacji przez LGD „Kraina Nafty” LSR za okres wdrażania  - lata 2009 - 2015 

Wskaźnik Jednostka miary Zakładany poziom 

Wskaźniki produktu 

Ilość nowych miejsc noclegowych szt. 20 

Ilość nowych pokoi dla turystów szt. 10 

Ilość produktów wytwarzanych przez nowe podmioty gospodarcze szt. 10 

Ilość nowych usług uruchomionych dla społeczności lokalnej i turystów szt. 10 

Ilość nowych lub zmodernizowanych obiektów małej infrastruktury turystycznej szt. 10 

Ilość zmodernizowanych obiektów użyteczności publicznej szt. 10 

Ilość zabytków objętych rewitalizacją szt. 5 

Ilość zorganizowanych szkoleń dla społeczności lokalnej szt. 15 

Ilość zorganizowanych imprez  szt. 20 

Ilość zorganizowanych spotkań i wyjazdów studyjnych szt. 2 

Ilość wydawnictw promujących obszar działania LGD szt. 10 

Ilość promowanych produktów lokalnych szt. 5 

Ilość przedsięwzięć realizowanych o charakterze innowacyjnym  szt. 5 

Ilość zakupionego wyposażenia dla beneficjentów społecznych  szt. 30 

Ilość zakupionego wyposażenia dla beneficjentów publicznych szt. 20 

Ilość tematów objętych kompleksowym doradztwem szt. 10 

Ilość godzin szkoleniowych godz. 40 

Ilość uporządkowanych i urządzonych miejsc wypoczynku szt. 5 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba nowych podmiotów gospodarczych szt. 10 

Liczba nowych osób uzyskujących dochód z działalności pozarolniczej osoby 10 

Liczba osób przeszkolonych w ramach realizacji strategii osoby 200 
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Liczba osób uczestnicząca w zorganizowanych imprezach osoby 2000 

Liczba osób korzystających z doradztwa prowadzonego przez LGD osoby 100 

Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi produktów, usług i regionu osoby 5000 

Liczba odnowionych obiektów użyteczności publicznej szt. 5 

Liczba podmiotów sektora społecznego zaangażowanych w realizację strategii szt. 15 

Liczba podmiotów sektora gospodarczego zaangażowanych w realizację strategii szt. 10 

Liczba podmiotów sektora publicznego zaangażowanych w realizację strategii szt. 5 

Liczba nowych miejsc pracy szt. 15 

Liczba wspieranych tradycyjnych zawodów i rzemiosła szt. 5 

Liczba wspieranych twórców lokalnych osoby 5 

Wskaźniki oddziaływania 

Wzrost dochodów ludności ze źródeł pozarolniczych % 5 

Wzrost liczby turystów odwiedzających rejon działania LGD % 15 

Liczba aktywnych organizacji społecznych szt. 15 

Zmniejszenie wskaźnika bezrobocia na obszarze działania LGD % 5 

Wzrost liczby podmiotów gospodarczych % 5 
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Tabela 13 Cele strategiczne i cele operacyjne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWIIZZJJAA  

Cel strategiczny 1 

 

Poprawa jakości życia 

Cel strategiczny 2 
 

Różnicowanie działalności 

gospodarczej poprzez 

tworzenie pozarolniczych 
miejsc pracy 

Cel strategiczny 3 
 

Aktywizacja mieszkańców, 

wzmocnienie kapitału 

społecznego 

Cel strategiczny 4 
 

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego 

obszaru 

Cel strategiczny 5 
 

Poprawa samoorganizacji i 
zarządzania na poziomie 

lokalnym 

Cel operacyjny 1.1 

 

Podniesienie poziomu 

życia społeczności wsi 

 

Cel operacyjny 1.2 

 
Wykorzystanie 

walorów kraj. do celów 

rekreacyjnych, 
skuteczna promocja 

 

Cel operacyjny 2.1 

 

Rozwój 

przedsiębiorczości 

Cel operacyjny 2.3 

 

Wzrost dochodów  

z działalności 

pozarolniczej 

Cel operacyjny 2.2 

 

Poprawa kwalifikacji 

zawodowych 

mieszkańców  
i promocja zatrudnienia 

poza rolnictwem 

 

Cel operacyjny 3.1 

 

Wspieranie  

i promowanie 

aktywności lokalnej 

Cel operacyjny 3.2 

 

Wspieranie inicjatyw 

społeczności lokalnych 

Cel operacyjny 4.1 

 

Ochrona krajobrazu  

i zabudowy wsi, 

zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej 

Cel operacyjny 4.3 

 
Zachowanie tradycji 

lokalnych i tożsamości 

społeczności lokalnej 

 

Cel operacyjny 4.2 

 

Rewitalizacja obiektów 

ważnych dla danej 

miejscowości (w tym 
zabytków) 

 

Cel operacyjny 5.1 

 

Poprawa zarządzania 

LGD 

Cel operacyjny 5.2 

 

Współpraca i wymiana 

wzajemnych 

doświadczeń 

Cel operacyjny 1.3 

 

Poprawa infrastruktury 

kulturalnej, 

rekreacyjnej i sportowej 
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Tabela 14 Realizacja celów strategicznych i operacyjnych poprzez działania PROW 2007-2013 

 

 

Działanie Cele strategiczne Cele operacyjne 

Różnicowanie w kierunku 

działalności pozarolniczej 

Cel ogólny 1  

Poprawa jakości życia, 

Cel ogólny 2  

Różnicowanie działalności gospodarczej, 

tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, 

Cel ogólny 4  

Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi 

 

 

Cel 1.1. Podniesienie poziomu życia społeczności wsi 

Cel 1.2. Wykorzystanie walorów krajobrazowych do celów 

rekreacyjnych, skuteczna promocja 

Cel 1.3. Poprawa infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i 

sportowej 

 

Cel 2.1 Rozwój przedsiębiorczości 

Cel 2.2 Poprawa kwalifikacji zawodowych mieszkańców i 

promocja zatrudnienia poza rolnictwem 

Cel 2.3 Wzrost dochodów z działalności pozarolniczej 

 

Cel 4.3. Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości 

społeczności lokalnej 

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

Cel ogólny 1  

Poprawa jakości życia, 

Cel ogólny 2  

Różnicowanie działalności gospodarczej, 

tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, 

Cel ogólny 4  

Zachowanie dziedzictwa kulturowego 

 

Cel 1.1. Podniesienie poziomu życia społeczności wsi 

Cel 1.2. Wykorzystanie walorów krajobrazowych do celów 

rekreacyjnych, skuteczna promocja 

Cel 1.3. Poprawa infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i 

sportowej 

 

Cel 2.1 Rozwój przedsiębiorczości 

Cel 2.2 Poprawa kwalifikacji zawodowych mieszkańców i 

promocja zatrudnienia poza rolnictwem 

Cel 2.3 Wzrost dochodów z działalności pozarolniczej 

 

Cel 4.3. Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości 

społeczności lokalnej 
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Odnowa wsi 

Cel ogólny 1  

Poprawa jakości życia 

Cel ogólny 3  

Aktywizacja mieszkańców  

Cel ogólny 4  

Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi 

Cel 1.1. Podniesienie poziomu życia społeczności wsi 

Cel 1.2. Wykorzystanie walorów krajobrazowych do celów 

rekreacyjnych, skuteczna promocja 

Cel 1.3. Poprawa infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i 

sportowej 

 

Cel 3.2. Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych 

 

Cel 4.1. Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi, zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej, 

Cel 4.2. Rewitalizacja obiektów ważnych dla danej 

miejscowości (w tym zabytków) 

Cel 4.3. Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości 

społeczności lokalnej. 

Małe projekty 

Cel ogólny 1 

Poprawa jakości życia, 

Cel ogólny 2 

Różnicowanie działalności gospodarczej, 

tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, 

Cel ogólny 3 

Aktywizacja mieszkańców, 

Cel ogólny 4 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi 

 

Cel 1.1. Podniesienie poziomu życia społeczności wsi 

Cel 1.2. Wykorzystanie walorów krajobrazowych do celów 

rekreacyjnych, skuteczna promocja 

Cel 1.3. Poprawa infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i 

sportowej 

 

Cel 2.1. Rozwój przedsiębiorczości 

Cel 2.2. Poprawa kwalifikacji zawodowych mieszkańców i 

promocja zatrudnienia poza rolnictwem 

Cel 2.3. Wzrost dochodów z działalności pozarolniczej  

 

Cel 3.1. Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej 

Cel 3.2. Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych 

 

Cel 4.1. Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi, zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej, 

Cel 4.2. Rewitalizacja obiektów ważnych dla danej 

miejscowości (w tym zabytków) 
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Źródło: opracowanie własne 

Cel 4.3. Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości 

społeczności lokalnej. 

Funkcjonowanie lokalnej 

grupy działania, 

nabywanie umiejętności i 

aktywizacja 

 

Cel ogólny 3  

Aktywizacja mieszkańców, 

Cel ogólny 5 

Poprawa samoorganizacji i zarządzania na 

poziomie lokalnym 

Cel 3.1. Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej 

Cel 3.2. Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych 

 

Cel 5.1. Poprawa zarządzania LGD 

Wdrażanie projektów 

współpracy 

 

Cel ogólny 3  

Aktywizacja mieszkańców, 

Cel ogólny 5  

Poprawa samoorganizacji i zarządzania na 

poziomie lokalnym 

Cel 3.1. Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej 

Cel 3.2. Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych 

 

Cel 5.2. Współpraca i wymiana wzajemnych doświadczeń z 

innymi LGD oraz zaangażowanie i uczestnictwo w sieci 

współpracy LGD. 
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Tabela 15 Zestawienie działań PROW 2007-2013, oś IV Leader 

Działanie Rodzaje kwalifikujących się operacji Podstawa prawna 
Różnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej 
 

 

 

 

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności określonej w 

załączniku do Rozporządzenia, w zakresie: 

1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 

2) usług dla ludności; 

3) sprzedaży hurtowej i detalicznej; 

4) rzemiosła lub rękodzielnictwa; 

5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 

6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i 

wypoczynkiem; 

7) usług transportowych; 

8) usług komunalnych; 

9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 

10) magazynowania lub przechowywania towarów; 

11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 

12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 17 października 

2007r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach 

działania „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 6 maja  2008r. 

zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania 

„Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013 

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 
 

 

 

 

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem 

lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie określonym w 

załączniku do Rozporządzenia: 

1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 

2) usług dla ludności; 

3) sprzedaży hurtowej i detalicznej; 

4) rzemiosła lub rękodzielnictwa; 

5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 

6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i 

wypoczynkiem; 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r. 

w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania pomocy 

finansowej 

w ramach działania „Tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 

2013 
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7) usług transportowych; 

8) usług komunalnych; 

9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 

10) magazynowania lub przechowywania towarów; 

11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 

12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. 

 

Odnowa i rozwój wsi 
 

 

 

 

1. budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie budynków pełniących 

funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i 

domów kultury; 

2. budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej 

architektury 

3. budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek 

rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, 

przeznaczonych do użytku publicznego, 

4. zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z 

kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych 

zawodów; 

5. kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców, 

sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich 

położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności 

poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub 

oświetlenia ulicznego; 

6. urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych 

miejsc wypoczynku; 

7. budowa, przebudowa lub remont małej infrastruktury turystycznej; 

8. zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania 

na rzecz rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości; 

9. rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych 

wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne, 

oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja 

lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; 

10. zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. 

w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania pomocy 

finansowej 

w ramach działania „Odnowa i 

rozwój wsi” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 
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lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; 

11. budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów 

przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym 

pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; 

12. odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych obiektach 

architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych 

wojewódzką ewidencją zabytków i odnawianie cmentarzy wpisanych do 

rejestru zabytków; 

13. wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu 

uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich 

odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji 

operacji wymienionych w pkt 1-12; 

14. zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich; 

15. zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; 

Małe projekty 
 

 

1. podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym poprzez 

organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i 

warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR; 

2. podnoszenie jakości życia ludności na obszarze realizacji LSR, w tym 

poprzez: 

 udostępnianie na potrzeby społeczności lokalnej urządzeń i sprzętu 

komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp 

do Internetu, 

 organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych na 

obszarze realizacji LSR; 

3. rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez: 

 promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z 

wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego 

oraz przyrodniczego, 

 kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, 

 kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; 

4. rozwój agroturystyki i turystyki na obszarze realizacji LSR; w tym 

poprzez: 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. 

w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania pomocy 

finansowej 

w ramach działania „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” 

objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 

2013 
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 utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz 

stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych 

publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, 

 budowę lub odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w 

szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i 

biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras 

rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych i 

dydaktycznych; 

5. zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego 

dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, w szczególności 

obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym 

obszarów Natura 2000; 

6. zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez: 

 prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowę lub renowację, 

zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie obiektów 

kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla 

danej miejscowości, 

 odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków 

i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu 

danego regionu, 

 remont świetlic wiejskich i ich wyposażenie; 

7. rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez 

inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na 

rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na 

lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych 

i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki. 

Funkcjonowanie 

lokalnej grupy 

działania, nabywanie 

umiejętności i 

aktywizacja 

 

1) badania nad obszarem objętym LSR; 

2) informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR; 

3) szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR; 

4) wsparcie wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem 

działania LGD i LSR; 

5) szkolenia lokalnych liderów; 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r. 

w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach 

działania „funkcjonowanie lokalnej 
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6) animowanie społeczności lokalnych; 

7) koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością 

LGD). 

grupy działania” objętego 

Programem Rozwoju Obszaru 

Wiejskich na lata 2007-2013 

Wdrażanie projektów 

współpracy 

 

Pomoc dla LGD na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i 

międzynarodowej: 

1) zawartych w LSR; 

2) nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i 

realizowanej przez LGD. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 

2008r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej w 

ramach działania „Wdrażanie 

projektów współpracy” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 
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5.4. Opis przedsięwzięć w kontekście realizacji celów Lokalnej Strategii 

Rozwoju 

Tabela 16  Szczegółowy opis przedsięwzięcia „Wzmożona aktywność gospodarcza obszaru LGD” 
Przedsięwzięcie I: Wzmożona  aktywność gospodarcza  obszaru LGD 

Cel strategiczny 1 Poprawa jakości życia 

Cel operacyjny 1.1 Podniesienie poziomu życia społeczności wsi 

Cel strategiczny 2 Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych  miejsc pracy 

Cel operacyjny 2.1 Rozwój przedsiębiorczości 

Cel operacyjny 2.2 Poprawa kwalifikacji zawodowych mieszkańców i promocja zatrudnienia poza 

rolnictwem 

Cel operacyjny 2.3 Wzrost dochodów z działalności pozarolniczej 

Cel strategiczny 3 Aktywizacja mieszkańców 

Cel operacyjny 3.2 Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych 

Cel strategiczny 4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego 

Cel operacyjny 4.3 Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości społeczności lokalnej. 

Cel strategiczny 5 Poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym 

Cel operacyjny 5.1 Poprawa zarządzania LGD 

Cel operacyjny 5.2 Współpraca i wymiana wzajemnych doświadczeń 

Uzasadnienie Przedsięwzięcie tworzyć ma warunki dla zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, 

przyczyniać się do powstawania nowych miejsc pracy oraz 

dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości 

zatrudnienia poprzez udzielenie pomocy na podejmowanie lub 

rozwijanie działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem 

w zakresie produkcji lub usług oraz poprzez udzielenie pomocy na 

inwestycje związane z tworzeniem lub rozwojem 

mikroprzedsiębiorstw.  

Przyczyniać ma się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej 

obszarów wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy, 

a w konsekwencji - wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich 

i dochodu ich mieszkańców. Ponadto przyczyni się do promocji 

zatrudnienia poza rolnictwem. 

Grupy docelowe Beneficjenci przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego 

i publicznego zgodnie z zasadami określonymi 

w Rozporządzeniach dla poszczególnych działań 

Lista rekomendowanych 

operacji 

Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej 

Preferowane będą operacje przyczyniające się do poprawy jakości 

życia, tworzące miejsca pracy poza rolnictwem i podnoszące 

wartość produktów lokalnych. 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Preferowane będą operacje realizowane przez podmioty 

gospodarcze, w wyniku których tworzone będą nowe miejsca 

pracy, przyczyniające się do podniesienia jakości świadczonych 

usług i do zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze 

LGD. 

Małe projekty 

Preferowane będą operacje dotyczące: 

1. rozwoju lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej 

poprzez inicjowanie powstania, rozwoju, przetwarzania, 
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wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów 

i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym 

naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, 

tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym 

dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym, 

2. rozwoju turystyki  i agroturystyki na obszarze realizacji 

LSR, w tym poprzez utworzenie lub zmodernizowanie bazy 

informacji turystycznej oraz stron internetowych, 

przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji 

informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, 

3. rozwoju aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez 

kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz 

wspieranie twórczości lokalnej i ludowej. 

Wdrażanie projektów współpracy 

Preferowane będą operacje służące wymianie doświadczeń 

z innymi Lokalnymi Grupami Działania, które swym zasięgiem 

obejmują obszary atrakcyjne turystycznie i są zainteresowane 

tworzeniem wiejskiej sieci jakości w turystyce. 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i 

aktywizacja 

Preferowane będą operacje o charakterze informacyjnym, 

szkoleniowym i doradczym w zakresie: przygotowania wniosku, 

zarządzania operacją, aktywizacji zawodowej, możliwości 

podejmowania działalności pozarolniczej i zagadnień związanych 

z jej prowadzeniem. 

Wykonanie badań i analiz ruchu turystycznego, trendów 

w turystyce, zapotrzebowania na usługi turystyczne, itp. 

Źródło: Opracowanie własne 

 



Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, www.kraina-nafty.pl 

67 

Tabela 17   Szczegółowy opis przedsięwzięcia „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD 

Przedsięwzięcie II: Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD 
Cel strategiczny 1 Poprawa jakości życia 

Cel operacyjny 1.2  Podniesienie poziomu życia społeczności wsi 

Cel operacyjny 1.3 Wykorzystanie walorów krajobrazowych do celów rekreacyjnych, skuteczna 

promocja 

Cel strategiczny 2  Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych  miejsc pracy 

Cel operacyjny 2.1 Rozwój przedsiębiorczości 

Cel operacyjny 2.3 Wzrost dochodów z działalności pozarolniczej 

Cel strategiczny 3 Aktywizacja mieszkańców 

Cel operacyjny 3.1 Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej 

Cel operacyjny 3.2 Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych 

Cel strategiczny 4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego 

Cel operacyjny 4.1 Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, 

Cel operacyjny 4.2 Rewitalizacja obiektów ważnych dla danej miejscowości (w tym zabytków) 

Cel operacyjny 4.3 Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości społeczności lokalnej. 

Cel strategiczny 5 Poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym 

Cel operacyjny 5.1 Poprawa zarządzania LGD 

Cel operacyjny 5.2 Współpraca i wymiana wzajemnych doświadczeń 

Uzasadnienie Przedsięwzięci będzie wpływać na aktywizację i integrację 

ludności wiejskiej, poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, 

poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 

mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. 

Umożliwi integrację i rozwój tożsamości społeczności, 

zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów 

wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej 

obszaru LGD.  

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju charakteryzuje się dużą 

ilością zabytków, z których najważniejsze to zabytkowa 

drewniana architektura Iwonicza-Zdroju, słynące w świecie 

Muzeum – Skansen Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 

w Bóbrce, Muzeum – Skansen Kultury Łemkowskiej 

w Zyndranowej, Muzeum Historyczne w Dukli, Muzeum Marii 

Konopnickiej w Żarnowcu i wiele innych, mniej znanych ale 

świadczących o bogactwie kulturowego i przyrodniczego obszaru. 

Ważnym elementem wsparcia będą przedsięwzięcia zmierzające 

do tworzenia nowych produktów turystycznych, wzbogacających 

ofertę obszaru LGD o nowe atrakcje i usługi oparte na 

dziedzictwie kulturowym. Wspierane będą także aktywne 

kampanie reklamowe oraz inne działania informacyjne 

i promocyjne. 

Odpowiednie wyeksponowanie ciekawych walorów 

przyrodniczych i kulturowych regionu przyczyni się do 

zwiększenia ilości produktów turystycznych, ożywienia 

turystycznego i wzrostu dochodu mieszkańców obszaru. 

Grupy docelowe Beneficjenci przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego 

i publicznego zgodnie z zasadami określonymi w 

Rozporządzeniach dla poszczególnych działań 
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Lista rekomendowanych 

operacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnowa i rozwój wsi 

Preferowane będą operacje dotyczące: 

1. zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym 

z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych  oraz 

tradycyjnych zawodów, 

2. rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków 

lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, 

użytkowanych na cele publiczne, oraz obiektów małej 

architektury, odnawianie lub konserwacja lokalnych 

pomników historycznych i miejsc pamięci; 

3. zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla 

danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich 

adaptacji na cele publiczne; 

4. odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w 

zabytkowych obiektach architektury sakralnej wpisanych 

do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją 

zabytków i odnawianie cmentarzy wpisanych do rejestru 

zabytków; 

Małe projekty 

Preferowane będą operacje dotyczące: 

1. rozwoju aktywności społeczności lokalnej, w tym 

poprzez: 

- promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej 

i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa 

kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego, 

- kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów 

i zwyczajów, 

- kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; 

2. zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, 

w tym poprzez: 

- odbudowę lub renowację, zabezpieczanie, 

uporządkowanie i oznakowanie obiektów kulturowych 

i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla 

danej miejscowości, 

- zakup strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla 

zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych 

oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe 

tradycje i zwyczaje 

Wdrażanie projektów współpracy 

Preferowane będą operacje służące wymianie doświadczeń 

z innymi Lokalnymi Grupami Działania, które swoją działalność 

również opierają na zasobach dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego. 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i 

aktywizacja 

Preferowane będą operacje o charakterze informacyjnym 

i doradczym w zakresie przygotowania wniosku, zarządzania 

operacją oraz operacje dotyczące działalności informacyjnej 

i szkoleniowej w zakresie możliwości podejmowania inicjatyw na 

rzecz wykorzystania dziedzictwa kulturowego. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 18   Szczegółowy opis przedsięwzięcia „Przestrzeń publiczna i krajobraz obszaru LGD” 

Przedsięwzięcie III: Przestrzeń publiczna i krajobraz obszaru LGD 
Cel strategiczny 1 Poprawa jakości życia 

Cel operacyjny 1.1 Podniesienie poziomu życia społeczności wsi 

Cel operacyjny 1.2 Wykorzystanie walorów kraj. do celów rekreacyjnych, skuteczna promocja 

Cel operacyjny 1.3 Poprawa infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej 

Cel strategiczny 3 Aktywizacja mieszkańców 

Cel operacyjny 3.1 Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej 

Cel operacyjny 3.2 Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych 

Cel strategiczny 4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego 

Cel operacyjny 4.1 Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, 

Cel operacyjny 4.2 Rewitalizacja obiektów ważnych dla danej miejscowości (w tym zabytków) 

Cel strategiczny 5 Polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami 

Cel operacyjny 5.1 Poprawa zarządzania LGD 

Cel operacyjny 5.2 Współpraca i wymiana wzajemnych doświadczeń 

Uzasadnienie Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju społeczno-

ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności 

poprzez wsparcie inwestycyjne operacji związanych 

z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz podniesienie 

atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. 

O atrakcyjności turystycznej decyduje nie tylko różnorodność 

oferty turystycznej, ale również porządek i wygląd przestrzeni 

publiczne, tj. centrów wsi, placów zabaw, parków itp. To także 

stan infrastruktury turystycznej, na którą składają się takie 

elementy jak: szlaki i obiekty turystyczne. Ich zły stan, czy też 

niedostateczne wyeksponowanie walorów krajobrazowych 

sprawiają, że to co najcenniejsze w regionie nie jest do końca 

wykorzystane. 

Ponadto region atrakcyjny turystycznie to region, który nie tylko 

dba o infrastrukturę i atrakcje turystyczne, ale również o życie 

społeczne i kulturalne. Funkcjonujące na wsiach koła gospodyń 

wiejskich, zespoły folklorystyczne, instytucje związane z kulturą 

i sportem wzmacniać mogą swoje działania promocyjne. W celu 

realizacji tych działań wspierane będą przedsięwzięcia 

o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym. 

Grupy docelowe Beneficjenci przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego 

i publicznego zgodnie z zasada mi określonymi w 

Rozporządzeniach dla poszczególnych działań 

Lista rekomendowanych 

operacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnowa i rozwój wsi 

Preferowane będą operacje dotyczące: 

1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów 

publicznych pełniących funkcje kulturalne, 

w szczególności świetlic i domów kultury,  

2. budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, 

ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, 

miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego,  

3. kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla 

mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 

społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy 

funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez 
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odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników 

lub oświetlenia ulicznego; 

4. urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków 

lub innych miejsc wypoczynku; 

Małe projekty 

Preferowane będą projekty dotyczące: 

1. zachowania lub odtworzenia , zabezpieczenia 

i oznakowania cennego dziedzictwa przyrodniczego 

i krajobrazowego, w szczególności obszarów objętych 

poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym 

obszarów Natura 2000; 

2. zakupu wyposażenia świetlic  i ich remontu; 

3. organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub 

sportowych na obszarze realizacji LSR; 

4. budowy lub odbudowy małej infrastruktury turystycznej, 

w szczególności punktów widokowych, miejsc 

wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa 

biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, szlaków 

konnych, ścieżek spacerowych i dydaktycznych; 

Wdrażanie projektów współpracy 

Preferowane będą operacje służące wymianie doświadczeń 

z innymi Lokalnymi Grupami Działania, które realizują 

przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu przestrzeni publicznej 

i krajobrazu. 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i 

aktywizacja 

Preferowane będą operacje o charakterze informacyjnym, 

szkoleniowym i doradczym w zakresie: przygotowania wniosku, 

zarządzania operacją, możliwości kształtowania przestrzeni 

publicznej i podniesienia atrakcyjności obszarów wiejskich. 

Źródło: Opracowanie własne 
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6. Spójność specyfiki obszaru LGD z celami LSR 

 
Obszar jest spójny i specyficzny poprzez odrębność kulturową i historyczną. Cechą 

charakterystyczną są wspaniałe warunki dla rozwoju turystyki, dotychczas mimo że 

akcentowane to mało wykorzystywane.  

Wypracowane cele ogólne tj. Poprawa jakości życia; Różnicowanie działalności 

gospodarczej poprzez tworzenie pozarolniczych miejsc pracy; Aktywizacja 

mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego; Zachowanie dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego wsi; Poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym 

a także cele szczegółowe, wynikają ze specyfiki obszaru i tym samym warunkują 

kierunki jego rozwoju. 

Wykorzystanie istniejących warunków krajobrazowych, kulturowych, rękodzielniczych 

obszaru, dla zainicjowania procesu przyśpieszonego rozwoju i poprawy życia 

mieszkańców jest istotą prezentowanej strategii. Przyjęte cele LSR wymagają wielkiego 

wysiłku na polu edukacji, wdrażania technologii uważanych na wsiach (jeszcze) za 

nowoczesne, przygotowania projektów technicznych, przede wszystkim zaś 

uruchomienia całej sfery aktywności społecznej. Ta ostatnia, najważniejsza sfera wymaga 

wspólnych działań dla wszystkich gmin obszaru LGD i powolnego rozwijania tego 

procesu przy najróżniejszych działaniach, których funkcją jest także integracja na: 

konferencjach, targach, pokazach, działaniach promocyjnych. Dodatkowo wszystkie te 

działania muszą dawać satysfakcję osobom zaangażowanym w ten proces. Bez poczucia 

sukcesu, czy perspektywy sukcesu, nikt się nie zaangażuje w działania LGD.  

Stąd też wielka będzie różnorodność projektów szczegółowych dotyczących promocji 

regionu, działalności Kół Gospodyń Wiejskich, stworzenia oferty handlowej 

rękodzielników, artystów ludowych, właścicieli kwater agroturystycznych (właśnie dla 

poczucia sukcesu), edukacji w informatyce i przepływie informacji, spotkań 

integracyjnych, ochronie środowiska, technologiach, doradztwie. Wszystkie nasze 

działania są podporządkowane budowaniu przyszłości obszaru objętego LSR. Znaczna 

część naszych współpracowników mieszka i pracuje na tym obszarze, co daje gwarancję 

ścisłego związku prowadzonych działań z interesem tego obszaru. Udało nam się 

przeprowadzić proces przygotowania LSR bez udziału zewnętrznych firm doradczych. 
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W ten sposób praca naszej LGD „Kraina Nafty” wpisuje się w najważniejsze zasady 

podejścia Leader: lokalność, oddolność, partnerstwo, innowacyjność, integracja, 

wymiana doświadczeń i lokalne zarządzanie. Ma to także swoje złe strony, ponieważ 

związki tak planowanych działań ze specyficznymi cechami obszaru budzą konflikty 

z wyznawcami poglądów odgórnych, globalnych, dowódczych.  



Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, www.kraina-nafty.pl 

73 

7. Podejście zintegrowane dla planowanych przedsięwzięć 

 

Podejście zintegrowane – to łączenie działań, zasobów i kompetencji różnych sektorów. 

Operacje zaplanowane do realizacji w ramach przedsięwzięć są powiązane 

i koordynowane jako spójna całość – niezależnie od tego, jakiego sektora dotyczą. 

Tworzą logiczne związki, wzajemnie oddziałują na siebie, dając efekt synergii.  

Na obszarze, który obejmuje utworzona LGD „Kraina Nafty” samo wdrażanie PROW za 

pomocą podejścia Leader ma charakter innowacyjny i zintegrowany. Dzięki 

podstawowym zasadom Leadera jakimi są:  

- podejście terytorialne – planowanie działań opartych na silnych stronach 

danego obszaru, 

- oddolny charakter działań, 

- innowacyjny i eksperymentalny charakter pracy, 

- zintegrowany sposób myślenia i działania, 

- lokalne zarządzanie środkami, 

- udział sektora publicznego, gospodarczego i społecznego w LGD, 

- budowa sieci współpracy w kraju i za granicą, 

doszło do utworzenia stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty”, które łączy ze sobą obszar 

spójny terytorialnie (większy niż gmina, a mniejszy niż powiat), posiadający zbliżone 

uwarunkowania przyrodniczo - geograficzne, społeczne, gospodarcze, kulturowe 

i wspólne tradycje. Angażuje do działania reprezentantów różnych sektorów, co pozwala 

na  poznanie potrzeb (z poziomu jednostki) i wyznaczenie prawidłowych kierunków 

i rodzajów działań. Stwarza także możliwości integrowania się lokalnych społeczności, 

wymiany doświadczeń (zarówno w dziedzinie gospodarki jak i kultury), możliwości 

realizacji wspólnych celów, sięgania po dodatkowe środki na wdrażanie innowacji 

i pielęgnację tradycji i kultury oraz wymianę doświadczeń na poziomie kraju, a także 

zagranicą (projekty współpracy).  
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Lokalna Strategia Rozwoju  LGD „Kraina Nafty” to szereg działań zintegrowanych. 

Opracowana przy aktywnej współpracy sektorów: publicznego, społecznego 

i gospodarczego pozwoliła na wypracowanie takich kierunków działania, gdzie każdy 

z sektorów realizując cele własne, przyczyni się do lepszego wykorzystania posiadanych 

zasobów obszaru i wzmocni zakładany efekt synergii. Zaangażowanie w utworzenie LGD 

osób reprezentujących podmioty z sektora gospodarczego, społecznego i publicznego 

z obszaru terytorialnego innego niż wynikający z podziału administracyjnego jest 

działaniem integrującym. Cele przyjęte w strategii LGD „Kraina Nafty” zakładają 

współpracę tych sektorów nie tylko na poziomie zawiązania grupy, ale także przy ich 

realizacji i po ich osiągnięciu. 

Wzajemna współpraca przyczyni się do wykreowania liderów, podniesienia świadomości 

mieszkańców, ich integracji, nabycia nowych umiejętności, współpracy, samorządności, 

zmiany postaw, aktywizacji i podniesienia poziomu optymizmu. Zaplanowane do 

wdrożenia przedsięwzięcia zmierzają do realizacji wspólnej wizji, tj. marzeń 

mieszkańców w oparciu o miejscowe zasoby, kultywowanie tradycji i rozwój turystyki. 

Za bezcenne bogactwo, które kreować będzie rozwój gospodarczy uznano zasoby 

przyrodnicze, kulturowe i ludzkie. Szczególną rolę przypisano tradycji i kulturze oraz 

rozwojowi turystyki wiejskiej w tym agroturystyki. 

Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego będzie celem 

wszystkich przedsięwzięć, które przyczynią się do podniesienia jakości życia 

mieszkańców i ich integracji. 

Zasoby przyrodnicze zostaną wykorzystane przy realizacji przedsięwzięć zwianych 

z rozwojem turystyki, sportu, ochroną przyrody, ochroną zdrowia  np. budowa ścieżek 

przyrodniczych, edukacyjnych, rowerowych, pieszych, zagospodarowanie zbiorników 

i cieków wodnych, małej infrastruktury przyrodniczej i poprawę estetyki miejscowości. 

Zasoby historyczne zostaną wykorzystane poprzez realizację przedsięwzięć związanych 

z rewitalizacją obiektów historycznych i ich przystosowaniem do pełnienia nowych 

funkcji, np. turystycznych, edukacyjnych, promocyjnych. 

Zasoby kulturowe – przedsięwzięcia związane z kultem religijnym np: Jana Pawła II, Św. 

Jana z Dukli, Błogosławionego Ks. B. Markiewicza zintegrują mieszkańców, wzmocnią 
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ich tożsamość, aktywność, szacunek dla tradycji. Umożliwią promocję obszaru 

i podniesienie jego konkurencyjności turystycznej a jednocześnie stanowić mogą źródło 

dodatkowych dochodów dla mieszkańców. 

Zasoby ludzkie – przedsięwzięcia dotyczyć będą wzrostu poziomu wiedzy, zachowania 

tradycji i kultury, integracji, samorealizacji i aktywności społeczno-gospodarczej. 

Wszystkie sektory tworzące LGD odniosą korzyści z realizacji LSR dzięki wzajemnej 

korelacji przedsięwzięć, które uzupełnią się i będą od siebie zależne. Tylko ich 

wielosektorowy charakter umożliwi przyspieszenie rozwoju gospodarczego. 

Wykorzystanie różnorodnych zasobów przyrodniczych podniesie atrakcyjność 

turystyczną i poprawi promocję obszaru. Realizacja działań związanych z tworzeniem 

infrastruktury (takiej jak szlaki turystyczne, budowa parkingów, remonty pomieszczeń 

służących kultywowaniu tradycji) oraz  ochrona środowiska spoczywać będzie w głównej 

mierze na gminach, natomiast za realizację działań „miękkich” odpowiedzialni będą 

przedstawiciele pozostałych sektorów. Przedsiębiorczy mieszkańcy realizować będą 

operacje związane z uzyskaniem dodatkowego dochodu z działalności pozarolniczej 

i gospodarczej, w tym działalności usługowej i rzemieślniczej, co przełoży się na 

poprawę statusu materialnego mieszkańców, wzrost dochodów gminy, powstanie 

nowych, atrakcyjnych miejsc pracy. 

Poprawa stanu infrastruktury społecznej w miejscowościach realizujących Plany Odnowy 

Miejscowości przyczyni się do wzbogacenia oferty turystycznej, poprawy wizerunku 

i estetyki miejscowości, zmniejszenia patologii, podniesie jakość życia i zintegruje 

mieszkańców. 

Aktywizacja mieszkańców, działalność sektora pozarządowego w zakresie kultywowania 

tradycji i kultury, przyczyni się do wzrostu napływu turystów, integracji mieszkańców 

wieś-miasto, zachowania tożsamości wsi Beskidu Niskiego, zmiany mentalności. 

Projekty współpracy w kraju i zagranicą umożliwią wymianę doświadczeń, będą 

inspiracją dla nowych przedsięwzięć i wspólnej realizacji projektów. 
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8. Podejście innowacyjne dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć  

Innowacyjność - mogą to być podejścia zupełnie nowe lub też elementy przeniesione 

z innych dziedzin, które zwiększą efektywność prowadzonych działań w ramach LSR. 

Ponieważ Leader jest instrumentem, który pozwala na „testowanie” innowacyjnych 

rozwiązań zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, a nawet europejskim. Beneficjent 

musi wykazać, iż projekt, który realizuje proponuje nowe, dotychczas niestosowane 

rozwiązania - co jest zadaniem dosyć trudnym. Innowacyjność jest pojęciem niełatwym 

do zdefiniowania, zwłaszcza w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej, zakłada się 

jednak, że w ramach LEADERA innowacyjność polegać ma na: 

- transferze innowacji technologicznych, także tych opracowanych gdzie indziej 

a nie wdrażanych na obszarze działania LGD, 

- wdrażaniu nowych i modernizacji starych form technologii (know-how), 

- połączeniu działań różnych instytucji lub organizacji, różnych metod i narzędzi 

działania, 

- testowaniu istniejących rozwiązań, ale w nowych obszarach i w odniesieniu do 

innych niż dotychczas grup docelowych lub testowaniu dotychczasowych 

rozwiązań w innych sektorach gospodarki. 

Uwarunkowania przyrodniczo-geograficzne i gospodarcze gmin wchodzących w skład 

LGD wskazują, że jest to obszar rolniczo - usługowy o predyspozycjach turystycznych 

(ze wskazaniem na turystykę wiejską, w tym agroturystykę i ekoturystykę), z terenami 

i zapleczem uzdrowiskowym. Brak jest dużych ośrodków przemysłowych, dominuje 

rozdrobnione rolnictwo – przeważają małe niskotowarowe gospodarstwa 

z niewyspecjalizowaną, wielokierunkową produkcją. Zatem działania przewidziane 

w LSR polegać będą na wspieraniu rozwoju usług i działalności turystycznej 

i agroturystycznej oraz poszukiwaniu dodatkowych źródeł dochodu poprzez tworzenie 

gospodarstw agroturystycznych, infrastruktury wspomagającej (także dotyczącej 

uzdrowisk), organizacji wolnego czasu na terenach ekologicznych - ekoturystyka, lepszej 

promocji przy użyciu nowoczesnych technik, kultywowaniu tradycji, poprawie zdolności 

organizacyjnych społeczeństwa.  
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Podstawą atrakcyjności obszaru LGD „Kraina Nafty” jest Beskid Niski z malowniczym 

krajobrazem i nieskażona naturą. Analizowany obszar wciąż posiada słabo rozwiniętą 

infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. Obiekty już istniejące wymagają modernizacji 

i rozbudowy (drewniana architektura uzdrowiskowa oraz zabudowa indywidualna). Coraz 

większą popularnością cieszą się rozwijające się gospodarstwa agroturystyczne, które 

oferują turystom noclegi, wiejskie jedzenie i atrakcje charakterystyczne dla turystyki 

wiejskiej. W ostatnich latach spopularyzowano turystykę kwalifikowaną (pieszą, 

rowerową, narciarską, konną) dzięki wytyczeniu wielu atrakcyjnych szlaków 

wykorzystując modę na zdrowy styl życia. Sporym zainteresowaniem cieszą się szlaki 

tematyczne opierające się na historii i tradycji, a także walorach kulturowych regionu.  

Innowacyjne podejście w ramach LSR, to przede wszystkim to, że w bezpośrednie 

opracowanie dokumentu strategicznego włączyła się wyjątkowo duża grupa 

mieszkańców, która tworzyła ją z wielkim zaangażowaniem i ambicjami przez wiele 

spotkań warsztatowych o charakterze formalnym i spontanicznym. Grupa ta wykazała się 

bardzo dużą dojrzałością zrozumieniem wspólnoty pięciu gmin i trzech sektorów, nie 

notowano przypadków „patriotyzmu” gminnego, czy sektorowego. Wprawdzie realizacja 

LSR opiera się o zasoby uwzględnione we wszystkich strategiach gmin, to tylko aktywne 

i komplementarne ich wykorzystanie może przynieść wymierny efekt gospodarczy. 

W odróżnieniu od strategii gmin, za których realizację odpowiada burmistrz/wójt, za 

realizację LSR czują się odpowiedzialni mieszkańcy, którzy dysponują również 

instrumentami do jej wdrożenia, przez możliwość realizacji komplementarnych operacji 

(wsparcie finansowe na poziomie lokalnym przy zaangażowaniu własnych – sołeckich, 

gminnych i prywatnych środków finansowych). 

Uspołecznienie strategii i aktywność mieszkańców w jej wdrożenie przez trzy sektory 

stawia wielkie wyzwanie i szansę. Możliwość celowego planowania przedsięwzięć 

gospodarczych w oparciu o wykorzystanie zasobów naturalnych przyczyni się do 

poprawy stanu niedostatecznej infrastruktury turystycznej, poszerzenie dostępnego na 

miejscu wachlarza usług, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, poprawę 

infrastruktury społecznej. Wdrożenie LSR zwiększy poczucie wartości 
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i odpowiedzialności mieszkańców za rozwój obszaru oraz swój własny, a uzupełniające 

się przedsięwzięcia rzutować będą na wzrost jakości życia każdej jednostki i wspólnoty. 

Zaproponowane rozwiązania innowacyjne wiążą się z szerokim wykorzystaniem 

wszystkich zasobów, tj. przyrodniczych, kulturowych, historycznych, finansowych 

i ludzkich. Równoczesne ich wykorzystanie w tak dużej skali i przez tak dużą liczbę 

podmiotów nie było nigdy dotąd planowane na tym obszarze. 

Pobudzenie aktywności mieszkańców winno zaowocować ciekawymi pomysłami na 

nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów, uruchomienie nowych działalności 

gospodarczych i kulturalnych oraz wykorzystaniem bliskości dużych ośrodków jako 

szansy rozwojowej. Nowa oferta turystyki weekendowej (w tym aktywnej), łatwo 

dostępna z powodu swojej bliskości  może być dla mieszkańców okolicznych miast 

(Jasło, Krosno, Sanok, Rzeszów) stanowiących nowy rynek, sentymentalnym powrotem 

do korzeni i atrakcyjną formą spędzenia wolnego czasu. 

Doświadczenia te będzie można wykorzystać również na innych obszarach, położonych 

wokół dużych miast, gdzie brakuje pomysłów na wykorzystanie wewnętrznego 

potencjału na bliższą współpracę i wzajemne korzyści. 

Budowanie LGD przyczyniło się do zidentyfikowania dużej grupy partnerów lokalnych, 

którzy swoje cele realizowali w rozproszeniu i z różnym skutkiem. Ich integracja wokół 

wspólnego celu jest dodatkową korzyścią, która wpłynie na powodzenie wdrożenia LSR 

oraz wzrost zainteresowania działalnością LGD i pozyskaniem nowych członków. 

Również „dobra rywalizacja” wnioskodawców spowoduje wzrost jakości zgłaszanych 

projektów, co umożliwi wybór najbardziej pożądanych dla realizacji założonych celów. 

Aktywizacja mieszkańców w celu zachowania i wzmocnienia tożsamości kultury stworzy 

szansę pozyskania tzw. rezydentów z miast do wspólnej pracy i nie pozwoli na 

bezpowrotną utratę wiejskiego charakteru miejscowości. 

Utworzenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” i rejestracja jej jako 

stowarzyszenia stwarza ponadto nowe możliwości tj.: ubieganie się o dodatkowe źródła 

finansowania – nie tylko ze środków PROW, ale także innych programów jak PO Kapitał 

Ludzki, Programów Współpracy Transgranicznej czy też Programu Rozwoju Polski 

Wschodniej. 
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9. Określenie procedury zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez 

LGD i odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru 

operacji. 

 

W procesie wyboru operacji uczestniczą Beneficjenci, Biuro LGD, Rada LGD, Samorząd 

Województwa lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

I. Beneficjenci – przygotowują dokumentację aplikacyjną w postaci wniosku 

o dofinansowanie; przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektodawca 

otrzymuje wyczerpującą pomoc ze strony pracowników Biura LGD w zakresie 

możliwości i warunków ubiegania się o dofinansowanie operacji.  

 

II. Biuro LGD – prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działań: 

2.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,  

2.2 Odnowa i rozwój wsi,  

2.3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 

2.4 „Małe projekty”,  

 

Ogłoszenie o naborze wniosków podawane jest do publicznej wiadomości poprzez 

publikację ogłoszenia na stronach  internetowych: Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego oraz Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”,  

w lokalnej prasie, a także w zwyczajowo przyjęty sposób na terenie każdej gminy 

tworzącej LGD (tablice ogłoszeń, wysyłka informacji do sołtysów, itp.).  

 

Po zakończeniu naboru wniosków Rada LGD dokonuje wyboru operacji pod względem 

zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru. 

 

III. Rada LGD – jako ciało decyzyjne LGD ma wyłączne uprawnienia do 

dokonywania oceny operacji. 
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Wybór projektów do oceny przez Członka Rady odbywa się poprzez losowanie.  

Szczegółowe zasady tej procedury określa Regulamin Rady stanowiący załącznik do 

LSR. 

Ocena operacji odbywa się poprzez wypełnienie kart oceny operacji. 

Każda operacja oceniana jest: 

1) pod względem zgodności z LSR, 

2) wg lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Sposób wypełniania kart oceny oraz sposób dokonywania oceny określa Instrukcja oceny 

operacji oraz wypełniania kart oceny operacji, stanowiąca załącznik nr 12 do LSR. 

 

Członkowie organu decyzyjnego dokonują oceny zgodności operacji z LSR na podstawie 

następujących kryteriów: 

1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 

2. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? 

Organ decyzyjny uznaje operację za zgodną z LSR, jeśli w jego opinii cel operacji jest 

zgodny z co najmniej jednym celem ogólnym LSR i co najmniej jednym celem 

szczegółowym LSR. 

Do oceny stopnia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji przekazuje się 

wyłącznie projekty zgodne z celami LSR.  

Na podstawie wyników oceny sporządza się listę rankingową projektów, która jest 

podstawą akceptacji operacji do dofinansowania ze środków przeznaczonych na 

realizację LSR. W przypadku niewystarczającej wysokości środków finansowych na 

dofinansowanie wszystkich operacji w ramach naboru, do realizacji przyjmuje się te, 

które otrzymały najwyższą ilość punktów. W przypadku uzyskania identycznej liczby 

punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej decyduje 

losowanie przeprowadzone w sposób jawny przy obecności wszystkich Członków Rady, 

obecnych na posiedzeniu, do limitu środków przyznanych LGD na realizację 

poszczególnych działań.  
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Projekty, które spełniają lokalne kryteria zgodności z LSR oraz uzyskały odpowiednią 

liczbę punktów umieszczane są na liście operacji wybranych do dofinansowania  

i przekazywane są do Instytucji Wdrażającej. 

Wszystkie złożone w trakcie ogłoszonego naboru wnioski wraz z podjętymi Uchwałami 

Rady przekazywane są do OR ARiMR lub/i SW.  

 

Szczegółowy opis pracy Rady LGD określa Regulamin Rady, stanowiący załącznik nr 8 

do LSR. 

 

Szczegółowy opis wyboru operacji określa Instrukcja dokonywania oceny operacji oraz 

karty oceny operacji, stanowiące załączniki od nr 9 do nr 12 do LSR. 

 

IV. Organ decyzyjny LGD przekazuje podjęte uchwały, listy wniosków oraz całą 

dokumentację konkursową do Biura LGD. Biuro przekazuje otrzymaną dokumentację 

Instytucji Wdrażającej.  

 

Szczegółowy opis procedury wyboru operacji określa - Szczegółowy opis procedury 

wyboru operacji w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, 

stanowiący załącznik nr 13 do LSR. 
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Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji do sfinansowania. 

Zmiana kryteriów w żadnym wypadku nie jest możliwa od czasu ogłoszenia o naborze 

wniosków do czasu zakończenia procedury oceny operacji. 

Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji może być dokonana na wniosek: 

- Rady LGD 

- Zarządu LGD 

- Komisji Rewizyjnej (po dokonaniu corocznej ewaluacji funkcjonowania LGD) 

- członków LGD (w liczbie minimum 5 członków podpisanych pod wnioskiem) 

- Kierownika Biura LGD. 

Zmiany lokalnych kryteriów operacji w LSR dokonuje Walne Zebranie Członków LGD. 
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Wykres 11 Określenie procedury zgodności operacji z LSR i procedury wyboru operacji – przedstawienie 

graficzne 

 

 

Tabela 19 Określenie procedury zgodności operacji z LSR i procedury wyboru operacji – przedstawienie 

tabelaryczne 

 

BENEFICJENCI 

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej 

w postaci wniosku o dofinansowanie wraz  

z wymaganymi załącznikami i złożenie 

wniosku. 

BIURO LGD „KRAINA NAFTY” Prowadzenie naboru wniosków 

ORGAN DECYZYJNY – RADA 

Ocena  zgodności operacji z LSR i lokalnymi 

kryteriami wyboru operacji oraz podjęcie 

uchwał w odniesieniu do poszczególnych 

wniosków.  

 

BIURO LGD „Kraina Nafty” 

BENEFICJENT 

 

ORGAN DECYZYJNY –  Rada 

 

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA  
(Samorząd Woj./ARiMR) 

Opracowanie i złożenie wniosku  

o dofinansowanie 

 

Prowadzenie naboru 

 

Ocena wniosku o dofinansowanie , 

podpisanie umów z Beneficjentami 

 

Ocena wniosków pod względem zgodności z 

LSR, oraz lokalnymi kryteriami wyboru 

operacji.  

Podjęcie odrębnych uchwał w stosunku do 

każdego wniosku. 

Procedura odwoławcza. 

Utworzenie listy rankingowej 

Przekazanie listy rankingowej wraz  

z wnioskami do Biura. 

 

BIURO LGD „Kraina Nafty” 

Przekazanie list wraz z wnioskami do 

Instytucji Wdrażającej . 
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Procedura odwoławcza. 

Sporządzenie listy rankingowej operacji. 

Przekazanie listy rankingowej wraz  

z wnioskami do Biura. 

BIURO LGD „KRAINA NAFTY” 
Przekazanie list wraz z wnioskami do 

Instytucji Wdrażającej. 

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA 
Ocena wniosków o dofinansowanie. 

Podpisywanie umów z Beneficjentami. 



Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, www.kraina-nafty.pl 

85 

10. Budżet 

 
Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawia stronę finansową przyjętych celów 

strategicznych, celów operacyjnych ora zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć.  

Budżet LSR zawiera koszty całkowite, koszty kwalifikowane i koszty do refundacji, 

przez które należy rozumieć: 

- koszty całkowite, oznaczają całkowity planowany koszt operacji. Na koszt 

całkowity składają się koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane. 

Koszty niekwalifikowane nie podlegają refundacji, a ich finansowanie 

odbywać się będzie ze środków własnych beneficjenta, 

- koszty kwalifikowane, to wartość kosztów wymienionych w wykazach 

kosztów kwalifikowanych (w odpowiednich rozporządzeniach 

wykonawczych do ustawy o wspieraniu ROW z EFRROW) w ramach 

operacji. W zależności od operacji koszty kwalifikowane mogą być 

refundowane w całości lub w części, jednak do wysokości limitów. Część 

kosztów kwalifikowanych, która nie może być refundowana musi być 

sfinansowana ze środków własnych i stanowi wymagany wkład własny 

beneficjenta, 

- koszty do refundacji, to część kosztów kwalifikowanych, która może być 

zrefundowana ze środków pochodzących z EFRROW oraz z krajowych 

środków publicznych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków 

realizowanych z EFRROW, uwzględniając poziom refundacji oraz limity 

przyznawania pomocy. 
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Tabela 20 Budżet LGD „Kraina Nafty” na lata 2009-2015 

  Działania osi 4 przeprowadzone przez LGD 

Rok 
Kategoria 

kosztu 

413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

421 
Wdrażanie 
projektów 

współpracy 

431 Funkcjonowanie LGD, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja 

Razem oś 4 
Różnicowa-

nie w 
kierunku 

działalności 
nierolniczej 

Tworzenie i 
rozwój 

mikroprzed-
siębiorstw 

Odnowa i 
rozwój wsi 

Małe 
projekty 

Razem 413 
Funkcjonowanie 

LGD (koszty 
bieżące) 

Nabywanie 
umiejętno-

ści i 
aktywizacja 

Razem 431 

2009 

całkowite    644 285,72 644 285,72  310 000,00 50 000,00 360 000,00 1 004 285,72 

kwalifikowane    585 714,29 585 714,29  310 000,00 50 000,00 360 000,00 945 714,29 

do refundacji     410 000,00 410 000,00  310 000,00 50 000,00 360 000,00 770 000,00 

2010 

całkowite 988 200,00 1 037 000,00 4 066 666,66  6 091 866,66  230 000,00 90 000,00 320 000,00 6 411 866,66 

kwalifikowane 810 000,00 850 000,00 3 333 333,33  4 993 333,33  230 000,00 90 000,00 320 000,00 5 313 333,33 

do refundacji 405 000,00 425 000,00 2 500 000,00  3 330 000,00  230 000,00 90 000,00 320 000,00 3 650 000,00 

2011 

całkowite    1 037 142,85 1 037 142,85 100 000,00 230 000,00 90 000,00 320 000,00 1 457 142,85 

kwalifikowane    942 857,14 942 857,14 100 000,00 230 000,00 90 000,00 320 000,00 1 362 857,14 

do refundacji     660 000,00 660 000,00 100 000,00 230 000,00 90 000,00 320 000,00 1 080 000,00 

2012 

całkowite  1 037 000,00 4 066 666,66  5 103 666,66  230 000,00 90 000,00 320 000,00 5 423 666,66 

kwalifikowane  850 000,00 3 333 333,33  4 183 333,33  230 000,00 90 000,00 320 000,00 4 503 333,33 

do refundacji  425 000,00 2 500 000,00  2 925 000,00  230 000,00 90 000,00 320 000,00 3 245 000,00 

2013 

całkowite 1 049 200,00   475 137,15 1 524 337,15 108 380,00 230 000,00 90 000,00 320 000,00 1 952 717,15 

kwalifikowane 860 000,00   431 942,86 1 291 942,86 108 380,00 230 000,00 90 000,00 320 000,00 1 720 322,86 

do refundacji 430 000,00    302 360,00 732 360,00 108 380,00 230 000,00 90 000,00 320 000,00 1160 740,00 

2014 

całkowite       210 000,00 45 000,00 255 000,00 255 000,00 

kwalifikowane       210 000,00 45 000,00 255 000,00 255 000,00 

do refundacji       210 000,00 45 000,00 255 000,00 255 000,00 

2015 

całkowite       102 012,00 17 328,00 119 340,00 119 340,00 

kwalifikowane        102 012,00 17 328,00 119 340,00 119 340,00 

do refundacji        102 012,00 17 328,00 119 340,00 119 340,00 

2009-
2015 

całkowite 2 037 400,00 2 074 000,00 8 133 333,32 2 156 565,72 14 401 299,04 208 380,00 1 542 012,00 472 328,00 2 014 340,00 16 624 019,04 

kwalifikowane 1 670 000,00 1 700 000,00 6 666 666,66 1 960 514,29 11 997 180,95 208 380,00 1 542 012,00 472 328,00 2 014 340,00 14 219 900,95 

do refundacji 835 000,00 850 000,00 5 000 000,00 1 372 360,00 8 057 360,00 208 380,00 1 542 012,00 472 328,00 2 014 340,00 10 280 080,00 



Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, www.kraina-nafty.pl 

87 

 
 Tabela 21 Harmonogram realizacji przedsięwzięć 

 Okres realizacji LSR (z dokładnością do pół roku) 

Przedsięwzięcia zgodnie z LSR 
I 

2009 

II 

2009 

I 

2010 

II 

2010 

I 

2011 

II 

2011 

I 

2012 

II 

2012 

I 

2013 

II 

2013 

I 

2014 

II 

2014 

I 

2015 

II 

2015 

Wzmożona aktywność gospodarcza obszaru LGD               

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD               

Przestrzeń publiczna i krajobraz obszaru LGD               

Projekty współpracy               

Bieżące funkcjonowanie LGD               

 
Tabela 22 Zestawienie prognozowanej liczby operacji w ramach poszczególnych działań 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 
Odnowa i rozwój wsi Małe projekty 

Kwota 

pomocy 

Liczba 

operacji 

Kwota 

pomocy 

Liczba 

operacji 

Kwota 

pomocy 

Liczba 

operacji 

Kwota 

pomocy 

Liczba 

operacji 

835 000,00 15 850 000,00 10 5 000 000,00 10 1 372 360,00 135 
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11. Opis procesu przygotowania LSR 

 

Proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju można podzielić na trzy etapy: 

Etap I – Charakterystyka (diagnoza sytuacji): zgromadzenie odpowiednich danych 

i informacji oraz ich analiza. Elementem końcowym było przygotowanie opisu 

obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności;  

Etap II – Konsultacje: przeprowadzenie otwartych konsultacji z lokalną 

społecznością w celu przygotowania analizy mocnych i słabych stron, szans 

i zagrożeń środowiska lokalnego (analiza SWOT). Wypracowanie głównych 

kierunków rozwoju;  

Etap III – sformułowanie celów strategii, ich struktury oraz współzależności. 

Określenie (przedsięwzięć) listy zadań strategicznych. 

Program Leader to partnerstwo trójsektorowe, dlatego podczas prac nad LSR, zwłaszcza 

przy wytyczaniu celów długookresowych oraz przedsięwzięć zwrócono uwagę na 

zaangażowanie do pracy przedstawicieli wszystkich trzech sektorów. Stosowana przez 

nas metodologia pracy zakładała zaangażowanie osób i organizacji z obszaru działania 

LGD do opracowania dokumentu. Realizacja wypracowanej w ten sposób LSR, ma 

bardzo duże szanse na osiągnięcie założonych w niej celów. Osoby i organizacje 

tworzące LGD muszą utożsamiać się z LSR. To daje dużą pewność, że zapisy LSR nie 

pozostaną tylko zapisami, ale zostaną wdrożone i przyniosą wymierne korzyści dla 

rozwoju LGD. 

Jednym z warunków opracowania dobrej strategii jest poznanie problemów i potrzeb 

lokalnych środowisk. 

Potrzeby te zostały   określone m. in. poprzez: 

- wykorzystanie danych już posiadanych w różnorodnych zestawieniach 

zawartych we wnioskach, ankietach rejestracyjnych, sprawozdaniach, jakie 

w codziennej praktyce stosują Urzędy Gmin, 

- dane zawarte w materiałach Głównego Urzędu Statystycznego, 

Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego oraz Starostwa Powiatowego 

w Krośnie,  
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- indywidualne spotkania z prowadzącymi instytucje i przedsiębiorstwa, 

z liderami grup i organizacji.  

Pomogły one w zrozumieniu problemów i potrzeb oraz ułatwiły współpracę.  

Zbierane informacje były przetwarzane, systematyzowane i zachowane w systemie 

informacyjnym.  

Istotnym elementem, zakładającym zaangażowanie samych mieszkańców do dyskusji nad 

przyszłością obszaru objętego LSR, jest uspołecznienie strategii. 

Tworzeniu strategii towarzyszyły następujące formy jej „uspołecznienia”:  

1. informowanie „społeczeństwa” o tym, co robimy, zamierzamy lub 

zdecydowaliśmy;  

2. uzyskanie informacji o potrzebach, punktach widzenia, preferencjach; 

3. uzyskanie akceptacji, przyjęcie naszego rozwiązania za swoje przez możliwie 

wiele osób; 

4. udział w opracowaniu planu, wymianie informacji i formułowaniu celów aż do 

stania się aktywnym partnerem w realizacji strategii. 

 

Stosowane środki uspołecznienia: 

- ogłoszenia, kampania informacyjna (prasa lokalna, tablice ogłoszeń, 

informacja przekazywana podczas różnego rodzaju spotkań i zebrań, strony 

internetowe) w momencie przystąpienia do opracowania, podczas kolejnych 

etapów prac i po zakończeniu prac;  

- zebrania dyskusyjne i prezentacyjne 

- uzgodnienia, spotkania, a nawet negocjacje prowadzące do rozwiązania 

trudnych, konfliktowych sytuacji.  

Podczas prac zespołowych kierowano się przyjętymi w tego rodzaju pracach zasadami, 

z których za najważniejsze można przyjąć: otwartość, swoboda zgłaszania pomysłów 

i integracja jako jeden z podstawowych warunków pracy zespołowej.  

 

Proces planowania strategicznego przebiegał zgodnie z zaleceniami nauki w tym 

zakresie, tzn. był oparty na zbieraniu informacji i jej analizie w podstawowych sferach 

życia społecznego i gospodarczego. Analiza ta była przeprowadzona za pomocą metody 
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SWOT. W następstwie tego wyznaczono obszary priorytetowe oraz określono cele 

strategiczne i przedsięwzięcia, które przedstawiono do dyskusji w ramach spotkań w celu 

ich oceny i zaproponowaniu korekt zgodnych ze społecznym oczekiwaniem. 
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12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 

 

Planując proces wdrażania i aktualizacji LSR, Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 

zakłada iż: 

- proces ten odbywał się będzie z najszerszym udziałem partnerów LGD i wszystkich 

mieszkańców obszaru, 

- wszystkie działania LGD dotyczące wdrażania LSR będą jawne, 

- LGD prowadzić będzie intensywne działania informacyjno – promocyjne, które 

zapewniają szerokie upowszechnienie informacji na temat LGD i realizowanych przez 

nią działań, 

- LGD monitorować będzie na bieżąco prowadzone przez siebie działania 

w regularnych odstępach czasowych, 

- wyniki monitorowania podlegały będą dokładnej analizie i będą wykorzystywane 

w przypadku wprowadzenia zmian w LSR, 

- wszystkie zmiany w LSR przeprowadzane będą w oparciu o opinie mieszkańców 

i partnerów z uwzględnieniem ich uwag i wniosków, 

- informacje o postępach we wdrażaniu LSR będą aktualizowane i rozpowszechniane 

w sposób systematyczny. 

 

Zakłada się, iż realizację strategii rozpocznie się w roku 2009. Strategia wdrażana będzie 

przez LGD „Kraina Nafty”. Przewiduje się realizację co najmniej dwu naborów 

wniosków w ramach każdego działania w okresie programowania (z wyłączeniem 

działania „Małe projekty – 3 nabory”). Nabór wniosków zostanie poprzedzony szerokim 

upowszechnieniem możliwości finansowania operacji w ramach LSR.  

Aktywizacją mieszkańców do czynnego udziału we wdrażaniu LSR zajmie się Biuro 

LGD. Biuro stanowić będzie dla mieszkańców źródło rzetelnej wiedzy o możliwościach 

i zasadach finansowania działań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, świadczącym 

nieodpłatnie następujące usługi dla mieszkańców: 

- informowanie o zasadach udziału we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, 

- usługi doradcze związane z planowaniem projektów kwalifikujących się do 

wsparcia, 
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- usługi szkoleniowe, w zależności od potrzeb potencjalnych projektodawców. 

 

Zostaną podjęte następujące formy wdrażania LSR:  

- spotkania informacyjne dotyczące poszczególnych działań objętych LSR, 

- warsztaty dotycząc planowania projektów, 

- druk i kolportaż materiałów promocyjnych o możliwościach finansowania 

projektów. 

Spotkania informacyjne organizowane będą w miejscach dostępnych dla wszystkich 

mieszkańców (tj. spotkania w każdej gminie, również w poszczególnych wsiach  nie 

będących siedzibami gmin). Planuje się organizację specjalnych spotkań dla 

poszczególnych grup potencjalnych beneficjentów – sektora społecznego, gospodarczego 

i publicznego. LGD prowadzić będzie również stronę internetową, służącą bieżącej 

komunikacji z lokalną społecznością.  

 

Strategia została opracowana na lata 2008-2015 i na dzień dzisiejszy nie przewiduje się 

zmian celów założonych w LSR, w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Dopuszcza się 

możliwość zmian dotyczących celów w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności 

mających wpływ na osiągnięcie zamierzonych rezultatów. W trakcie wdrażania LSR 

poddana ona będzie corocznej ewaluacji (sposób i zasady dokonywania ewaluacji własnej 

zawiera rozdz. 13 LSR), która może mieć wpływ na zasady funkcjonowania LGD, jak 

również na procedury wyboru projektów i zakres finansowanych przedsięwzięć. 

Założenia dotyczące konstrukcji budżetu i wydatkowania środków zamieszono 

w rozdziale 10 niniejszej LSR. W przypadku znaczących różnic między 

zapotrzebowaniem na środki zgłoszonym przez mieszkańców, a zaplanowanym budżetem 

rocznym, przewiduje się możliwość zmian w alokacji rocznej funduszy budżetu LGD, 

przy uwzględnieniu stosownych przepisów. 

Kompleksowa, zewnętrzna ocena wdrażania LSR zostanie dokonana w roku 2015. 
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13. Zasady i sposób dokonywania oceny własnej 

 
Na podstawie art. 47 Rozporządzenia Rady z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 państwa członkowskie zobowiązane zostały do 

przeprowadzania ewaluacji pomocy finansowanej z funduszy strukturalnych UE.  

Zgodnie z ww. rozporządzeniem ewaluacja ma „na celu poprawę jakości, skuteczności 

i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych 

w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych dotykających dane państwa 

członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego 

rozwoju i właściwego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na 

środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”. 

Ewaluacja jest definiowana jako osąd (ocena) wartości interwencji publicznej dokonany 

przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, 

trafności i trwałości) i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być 

zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów. Ewaluacja oparta jest na 

specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą 

odpowiedniej metodologii.  

Monitoring jest to systematyczne zbieranie danych, analizowanie ich oraz 

wykorzystywanie informacji w nich zawartych w celu bieżącej kontroli oraz 

dostosowania przebiegu realizacji przedsięwzięcia do zmieniających się warunków 

zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. 

Proces monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju jest częścią bieżących procesów 

zarządzania. Celem tego procesu jest dostarczenie informacji o przebiegu realizacji 

zaplanowanych działań tak, aby możliwe było szybkie reagowanie na pojawiające się 

podczas wdrażania problemy, rozwiązywanie ich, a także ocenianie postępów realizacji 

działań w stosunku do pierwotnych założeń. 

W przypadku Strategii, działania monitoringowe będą dotyczyć: 

1. oceny przebiegu realizacji w stosunku do celów strategicznych  
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2. oceny efektów dodatkowych, wynikających z realizacji celów o znaczeniu 

strategicznym czyli efektów o charakterze społecznym, gospodarczym oraz stanu 

środowiska. 

Oprócz korzystnych zmian będących wynikiem realizacji Strategii możliwe jest również 

niezamierzone pojawienie się negatywnych efektów, które na etapie planowania działań 

były trudne do przewidzenia, dlatego tak istotne jest ciągłe prowadzenie działań 

monitorujących oraz wprowadzenie w miarę potrzeb działań korygujących 

i zapobiegawczych. Ponadto sprawnie prowadzone działania monitorujące ograniczą 

ryzyko podejmowania intuicyjnych decyzji, które są wynikiem braku i analizy 

odpowiednich informacji. 

Monitoring działań Strategii umożliwi oprócz bieżącej oceny także informowanie 

lokalnej społeczności o uzyskiwanych wynikach działań, co sprzyja jawności 

prowadzonej przez LGD polityki rozwoju oraz nadanie wszystkim działaniom 

związanym z realizacją Strategii charakteru działań ciągłych. 

 

Proces monitoringu wymaga efektywnej sprawozdawczości. W ramach monitoringu 

sporządzane będą coroczne raporty dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju po 

zakończeniu każdego roku kalendarzowego od 2009 do 2015. Na początku musi zostać 

określony rodzaj raportu i wymagania merytoryczne, które będą go dotyczyć, a także 

częstotliwość i miejsce sporządzania raportu. Raporty będą stanowiły podsumowanie 

operacji zrealizowanych w ramach poszczególnych celów operacyjnych. Przewiduje się 

(w raportach) analizę rzeczową i finansową wykonanych operacji jako główne narzędzie 

monitoringu i oceny wdrażania strategii. Raporty przygotowywane będą przez 

pracowników biura LGD, którzy będą zobowiązani do przedstawienia sprawozdania 

w układzie rzeczowo-finansowym. Jednocześnie Raporty dostępne będą dla mieszkańców 

(strona internetowa stowarzyszenia) prezentowane na spotkaniach z mieszkańcami 

i liderami lokalnymi, a także na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. Raport taki zawierał 

będzie takie elementy jak: wykaz operacji realizowanych w minionym roku 

kalendarzowym, opis bezpośrednich efektów operacji w odniesieniu do planów, analizę 

wpływu zrealizowanych operacji na osiągnięcie zamierzonych celów, wnioski i uwagi 
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dotyczące zmian w sposobie funkcjonowania LGD, które zapewnia wyższą efektywność 

działania LGD.  

Dla pomiaru efektów, osiąganych poprzez wdrażanie operacji wskazanych w strategii, 

wykorzystany będzie zestaw wskaźników produktu i rezultatu. Wskaźniki zostaną 

pogrupowane zgodnie z podziałem na obszary strategiczne, w grupy główne. W ramach 

obszarów, każdemu celowi operacyjnemu, zostanie przyporządkowany zestaw 

wskaźników. Wskaźniki będą dotyczyły produktów powstałych w wyniku realizacji 

poszczególnych operacji. Analiza wskaźnikowa, oprócz funkcji monitoringowej, zostanie 

przede wszystkim wykorzystana do oceny okresowej oraz końcowej procesu wdrażania 

strategii. 

 

Ewaluacja 

W ramach zarządzania strategią całościowa ewaluacja działań prowadzona będzie 

w układzie standardowym i składa się z trzech faz: 

- Ewaluacja ex ante, na koniec każdego roku kalendarzowego – koncentrująca 

się na ocenie strategii lub jej znaczącej aktualizacji według kryterium trafności 

i odpowiedniości oraz kryterium wewnętrznej spójności i zgodności 

programowej. 

- Ewaluacja mid-term, w trakcie realizacji strategii – przeprowadzana 

w układzie rocznym, koncentrująca się  na ocenie czy i na ile przyjęta strategia 

jest faktycznie realizowana oraz jakie są jej efekty krótko- i średnioterminowe, 

według kryterium skuteczności działań, a także efektywności, koordynacji 

i zgodności działań z zasadami i założeniami ustalonymi w dokumencie 

strategii. 

- Ewaluacja ex post, po zakończeniu realizacji strategii – w zakresie podobnym  

do ewaluacji mid-term, poszerzonym o ocenę (przewidywanych) efektów 

długoterminowych związanych z osiągnięciem założonej wizji, misji oraz 

celów strategicznych.  
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Ponadto prowadzone mogą być dodatkowe ewaluacje cząstkowe, odnoszące się do 

szczegółowych zagadnień, takich, jak na przykład poszczególne zasady realizacji 

strategii, grupy docelowe, zasady horyzontalne funduszy strukturalnych itp. 

Ewaluacja realizacji strategii na lata 2008 – 2015 obejmować będzie okresową ocenę 

odpowiedzialności, efektywności, skuteczności, realności ekonomicznej i finansowej oraz 

trwałości strategii w kontekście ustalonych celów. Celem ewaluacji jest przegląd 

osiągnięć strategii w stosunku do planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie 

doświadczeń płynących z realizacji strategii w przyszłości.  

Ważną kwestią, która wywiera wpływ na każdą ewaluację jest wybór kryteriów. Komisja 

Europejska stosuje następujące kryteria: 

1) Odpowiedniość – odpowiedniość celów strategii w stosunku do problemów, jakie 

strategia miała rozwiązać.  

2) Przygotowanie strategii – logika i kompletność procesu planowania strategii oraz 

wewnętrzna logika i spójność dokumentu. 

3) Efektywność – koszty, szybkość i efektywność zarządzania, przy wykorzystaniu, 

których wkład i działania zostały przekształcone w wyniki. 

4) Skuteczność – ocena celu osiągniętego w stosunku do zainwestowanych 

nakładów. 

5) Wpływ – skutek, jaki wywiera strategia w szerszym środowisku oraz jej wkład 

w rozwój i podniesienie konkurencyjności.  

6) Trwałość – prawdopodobieństwo, że strumień korzyści wynikających ze strategii 

będzie „płynął” nadal, szczególnie kontynuacja działań w ramach strategii 

i osiąganie wyników. 

 

Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie tej ewaluacji będzie Komisja Rewizyjna. 

Część zadań związanych z tą formą ewaluacji komisja będzie mogła zlecić do wykonania 

ekspertom zewnętrznym. Wyniki ewaluacji Komisja Rewizyjna będzie zobowiązana 

przedstawić w formie raportu zawierającego następujące elementy: 
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- wykaz operacji zrealizowanych w minionym roku kalendarzowym, z krótkim 

opisem merytorycznym i informacją finansową o każdym z nich, 

- opis bezpośrednich efektów operacji i porównanie ich z efektami, które były 

zakładane w fazie projektowania, 

- analizę dotyczącą wpływu zrealizowanych operacji na osiągnięcie celów 

określonych w LSR, 

- wnioski w formie uwag i rekomendacji dotyczących zmian w sposobie 

funkcjonowania LGD, które zapewnią wyższą efektywność działania LGD 

i lepsze osiągnięcie celów zakładanych w LSR. 

 

Raport powinien być przygotowany i przedstawiony do wiadomości Zarządu i członków 

LGD najpóźniej 14 dni przed terminem dorocznego Walnego Zebrania Członków, na 

którym będzie udzielane Zarządowi absolutorium za miniony rok. Treść raportu, zgodnie 

z zasadą jawności działania LGD, będzie także podana do wiadomości publicznej. 
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14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi 

związanymi z obszarem objętym LSR 

 

Dla Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 istotne znaczenie mają inne 

dokumenty o charakterze strategicznym, które opracowane są między innymi dla obszaru 

działalności LGD „Kraina Nafty”. Wynika to z faktu, że dotychczas opracowane 

i obowiązujące dokumenty wyznaczają już wizję pożądanego rozwoju województwa, 

powiatu, gmin. Dlatego też przygotowując LSR wzięto pod uwagę jej komplementarność 

z wcześniej opracowanymi strategiami i  ich założenia.  

Powiązania Strategii z innymi dokumentami strategicznymi oraz programami 

związanymi z obszarem działania LGD zostały przedstawione w poniżej zamieszczonych 

tabelach.  
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Tabela 23  Określenie spójności wizji obszaru LGD z innymi dokumentami 

Wizja LSR  powiązanie z dokumentami: 

„Kraina Nafty” to obszar dobrze 

rozwinięty gospodarczo 

 i społecznie, atrakcyjny dla 

mieszkańców i turystów, 

zachowujący dziedzictwo kulturowe 

i zasoby przyrodnicze, otwarty na 

współpracę 

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 

Jest zgodna z wizją całego województwa, która brzmi „ Województwo podkarpackie powinno stać się 

obszarem zrównoważonego rozwoju, integrującym cele społeczne, ekologiczne i gospodarcze oraz 

zapewniającym możliwości realizacji potrzeb społeczeństwa i osiąganiem wysokiego standardu życia.” 

Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 

Strategia Turystyki ujęła wizję województwa podkarpackie jako „ Europejskie Centrum Obsługi Turystów, 

dystrybucji usług i kreowania produktów turystycznych, obejmujących region i Europę Południowo-

Wschodnią, budujące swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o wysoką jakość oraz unikalną 

i różnorodną ofertę inspirowaną pięknem natury, bogactwem dziejów oraz spuścizną wielu narodów i 

kultur. 

Region wyróżnia zróżnicowanie oferty, z wiodącą rolą produktów turystyki aktywnej, kulturowej, na 

terenach wiejskich, tranzytowej i poprzemysłowej”. Wizja „Krainy Nafty” wpisuje się w jej ramy.  

Strategia rozwoju powiatu krośnieńskiego 

Strategia powiatu krośnieńskiego jest jednym z najistotniejszych dokumentów strategicznych 

wyznaczających kierunek rozwoju obszaru LGD „Kraina Nafty”. Wyznaczona wizja LSR w całości 

zawiera się w wizji Powiatu Krośnieńskiego, która określa go jako miejsce przyjazne dla ludzi żyjących w 

czystym środowisku, umożliwiające wysoki poziom życia poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy, 

nowoczesną edukację oraz opiekę medyczną i troskę gospodarczą, kultywującym tradycje rękodzielnicze i 

kulturowe.  
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Tabela 24  Określenie spójności misji  LGD z innymi dokumentami 

Misja Strategii powiązanie z dokumentami: 

Lokalna Grupa Działania „Kraina 

Nafty” wykorzystując swoje 

zdolności działa na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich, poprawy 

jakości życia, aktywizuje 

społeczność lokalną i promuje 

obszar oraz wspiera i upowszechnia 

realizację Lokalnej Strategii 

Rozwoju. 

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 

Misja LSR ściśle wpisuje się w misję przyjętą dla całego województwa podkarpackiego o brzmieniu 

„Podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej 

innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz 

wzrostu dochodów i poziomu życia ludności.”  

Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 

Naszym celem jest zapewnienie turystyce kluczowego miejsca w systemie gospodarczym i społecznym 

regionu, dzięki osiąganym dochodom, tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy, pobudzaniu aktywności oraz 

lepszej identyfikacji mieszkańców z regionem 

Strategia rozwoju powiatu krośnieńskiego 

Zgodna z Celem Nadrzędnym Strategii o brzmieniu „Powiat krośnieński miejscem zamożnych 

mieszkańców, żyjących w przyjaznym i bezpiecznym środowisku, otwarty dla ludzi, którzy chcą tu 

mieszkać, pracować, wypoczywać”. 

Strategie gmin wchodzących w skład obszaru 

LSR jest nadrzędnym dokumentem dla gmin tworzących obszar LGD „Kraina Nafty”. Jej misja wpisuje się 

w misje opracowanych gminnych strategii rozwoju, które brzmią: 

Gmina Chorkówka (Strategia Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2015):  
Jesteśmy gminą podgórską z malowniczym krajobrazem, kolebką kopalnictwa naftowego, czystą, 

bezpieczną, położoną w Euroregionie Karpackim z nowoczesnym rolnictwem, otwartą dla turystów oraz 

inwestorów z kraju i zagranicy.  

Gmina Dukla (Strategia Rozwoju Gminy Dukla na lata 2007-2010):  

Misją Gminy Dukla jest stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju, zapewniającego wzrost 

zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości oraz w konsekwencji poprawę warunków życia mieszkańców przy 

zachowaniu wartości kulturowych oraz odpowiednim korzystaniu z walorów środowiska naturalnego. 

Gmina Iwonicz-Zdrój (Plan Strategiczny Gminy Iwonicz-Zdrój):  

Gmina Iwonicz Zdrój to unikalne walory przyrodnicze połączone z 400-letnią tradycją lecznictwa 

uzdrowiskowego. Przedsiębiorczość mieszkańców i umiejętne gospodarowanie bogactwami tej ziemi służą 

rozwojowi gminy, tworzeniu najlepszych warunków kuracji i wypoczynku oraz przekazaniu następnym 

pokoleniom środowiska przyrodniczego w jak najlepszym stanie. 

Gmina Jedlicze (Strategia Rozwoju Gminy Jedlicze na lata 2007-2013):  
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Jesteśmy Gminą zapewniającą mieszkańcom wysoki standard życia, w której sprzyjają warunki do rozwoju 

gospodarczego 

Gmina Miejsce Piastowe (Plan Rozwoju Lokalnego):  
Miejsce Piastowe to gmina atrakcyjnie położona na przecięciu się szlaków komunikacyjnych, w pobliżu 

znanych uzdrowisk i przejścia granicznego, z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną oraz 

życzliwymi mieszkańcami stwarzającymi sprzyjające warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i 

usług związanych z dużym nasileniem ruchu komunikacyjnego.  
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Tabela 25  Określenie spójności celu 1 obszaru LGD z innymi dokumentami 

Cele strategiczne powiązanie z dokumentami: 

1. Poprawa jakości życia 
 

1.1  Podniesienie poziomu życia 

społeczności wsi 

1.2 Wykorzystanie walorów 

krajobrazowych do celów 

rekreacyjnych, skuteczna 

promocja 

1.3  Poprawa infrastruktury 

kulturalnej, rekreacyjnej i 

sportowej 

 

 

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 

GOSPODARKA REGIONU 

Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki poprzez rozwijanie 

przedsiębiorczości, zwiększenie jej innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 

Priorytet 4. Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Cel strategiczny: Poprawa dostępności komunikacyjnej i infrastruktury technicznej województwa 

Priorytet 1. Wspieranie inwestycji komunikacyjnych: drogowych, kolejowych i lotniczych 

Priorytet 2. Wspieranie inwestycji z zakresu gospodarki wodni-ściekowej 

OBSZARY WIEJSKIE I ROLNICTWO 

Cel strategiczny: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich sprzyjający powstawaniu rentownych 

gospodarstw rolnych oraz kreowanie pozarolniczych źródeł dochodu. 

Priorytet 1. Rozwój pozarolniczych form działalności gospodarczej w warunkach zrównoważonego 

rozwoju 

Priorytet 2. Odnowa wsi oraz modernizacja przestrzeni wiejskiej 

Priorytet 3. Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych 

Priorytet 4. Rozwój rynku rolnego 

Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 

Obszar priorytetowy 3 – Przestrzeń turystyczna 

Cel strategiczny 3. Zrównoważony rozwój i zarządzanie przestrzenią turystyczną 

Cel operacyjny 3.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu oraz dostępności atrakcji i produktów 

turystycznych 

Działanie. 3.1.3 Zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej regionu oraz atrakcji turystycznych 

Działanie 3.1.4 Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej 

Działanie 3.1.5 Rozwój i równomierne rozmieszczenie infrastruktury usługowej 

Cel operacyjny 3.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i paraturystycznej zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju 

Działanie 3.2.1 Prowadzenie spójnej polityki przestrzennej.  

Działanie 3.2.2 Równomierna rozbudowa infrastruktury noclegowej i gastronomicznej o zróżnicowanym 

standardzie.  
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Działanie 3.2.3 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej, rozrywkowej i sportowej sprofilowanej na 

konkretnych odbiorców.  

Działanie 3.2.4 Rozwój, utrzymywanie i zagospodarowywanie szlaków turystycznych.  

Działanie 3.2.5 Rozbudowa infrastruktury turystycznej i paraturystycznej na obszarach chronionych 

i cennych przyrodniczo.  

Działanie 3.2.6 Regionalizacja infrastruktury.  

Działanie 3.2.7 Wykorzystanie walorów naturalnych i antropogenicznych województwa oraz ich 

zagospodarowanie.  

Obszar priorytetowy 4 – Marketing i promocja 

Cel strategiczny 4. Stworzenie zintegrowanego systemu marketingu i promocji województwa 

podkarpackiego w kraju i za granicą 

Cel operacyjny 4.1 Kreacja wizerunku 

Działanie 4.1.1 Opracowanie strategii marketingowej dla województwa podkarpackiego 

Działanie 4.1.2 Opracowanie i realizacja strategii promocyjnej województwa podkarpackiego 

Strategia rozwoju powiatu krośnieńskiego 

Cel główny- Dobrze rozwinięta gospodarka, przyjazna dla środowisk przyrodniczego  

Zadanie szczegółowe 2. Nowoczesna i w pełni funkcjonalna infrastruktura techniczna 

Cel główny – Dobrze funkcjonujące środowisko przyrodnicze i kulturowe 

Zadanie szczegółowe 2. Nowoczesna gospodarka wodno-ściekowa 

Strategie gmin wchodzących w skład obszaru 

Gmina Chorkówka (Strategia Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2015) 

POTENCJAŁ TECHNICZNY 

Cel strategiczny 2. Poprawa stanu i standardu technicznego dróg i mostów – rozwinięta infrastruktura 

towarzysząca 

Cel strategiczny 3. Rozwinięty system odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych we wszystkich 

miejscowościach gminy 

Cel strategiczny 5. Rozbudowana infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i sportowa 

Cel strategiczny 6. Rozwinięty system zaopatrzenia w wodę we wszystkich miejscowościach gminy 

SFERA GOSPODARCZA 

Cel strategiczny 3. Wykorzystane walory rzeki Jasiołki do celów rekreacyjnych 

Cel strategiczny 4. Rozwinięta baza i infrastruktura turystyczno-rekreacyjna 

Cel strategiczny 5. Rozwinięta, skuteczna promocja walorów turystycznych gminy 
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Gmina Dukla (Strategia Rozwoju Gminy Dukla na lata 2007-2010): 

Obszar strategiczny I. Infrastruktura techniczna  

Cel operacyjny I.1 Dostosowanie stanu dróg gminnych do potrzeb ruchu drogowego 

Działanie I.1.1 Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dukla 

Cel operacyjny I.2 – Poprawa stanu środowiska naturalnego 

Działanie I.2.1 Rozwój sieci kanalizacyjnej  

Działanie I.2. 2 Rozwój sieci wodociągowej 

Cel strategiczny III. Pobudzenie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców gminy 

Cel operacyjny III.1 Wykorzystanie walorów gminy w celu pobudzenia aktywności gospodarczej 

mieszkańców oraz zróżnicowanie profilu działalności gospodarczej gminy. 

Działanie III.1.1 Nakłady inwestycyjne związane z turystyką i wypoczynkiem 

Działanie III.1.2 Usługi na rzecz agroturystyki 

Działanie III.1.3 Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie atrakcyjności Gminy Dukla  

Gmina Iwonicz-Zdrój (Plan Strategiczny Gminy Iwonicz-Zdrój):  

POTENCJAŁ TECHNICZNY infrastruktura, systemy zabezpieczeń 

Cel strategiczny: Zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej w gminie 

Cel strategiczny: Sprawnie działająca sieć wodociągowa w gminie 

Cel strategiczny: Zagospodarowanie Parku Zdrojowego z rozwiniętą infrastrukturą towarzyszącą 

Cel strategiczny: Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura komunikacyjna 

POTENCJAŁ TECHNICZNY budynki i budowle 

Cel strategiczny: Utrzymanie i rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej 

Gmina Jedlicze (Strategia Rozwoju Gminy Jedlicze na lata 2007-2013):  
Cel strategiczny – Rozwój infrastruktury technicznej  

Priorytet I. Inwestycje komunikacyjne 

Priorytet II. Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 

Priorytet III. Inne inwestycje 

Cel strategiczny – Zaspokojenie potrzeb społeczno-gospodarczych 

Priorytet I. Rekreacja i sport 

Gmina Miejsce Piastowe ( Plan Rozwoju Lokalnego):  
Cel strategiczny I – rozwijanie infrastruktury technicznej poprzez 

a) stworzenie pełnej i sprawnie działającej sieci wodociągowej oraz stała modernizacja istniejącej sieci 

– kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej,  
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b) zapewnienie dobrego stanu technicznego dróg gminnych i mostów dostosowanych do natężenia 

ruchu oraz współpraca w zakresie poprawy stanu pozostałych dróg 

Cel strategiczny IV – pielęgnacja kultury i dziedzictwa historycznego oraz rozwój sportu i rekreacji poprzez 

a) stworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz tworzenie nowych i rozbudowa starych 

obiektów sportowych i rekreacyjnych we wszystkich miejscowościach gminy  
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Tabela 26  Określenie spójności celu 2 obszaru LGD z innymi dokumentami 

Cele strategiczne powiązanie z dokumentami: 

 

 

 

2. Różnicowanie działalności 

gospodarczej poprzez tworzenie 

pozarolniczych miejsc pracy 
 

2.1  Rozwój przedsiębiorczości 

2.2  Poprawa kwalifikacji 

zawodowych mieszkańców i 

promocja zatrudnienia poza 

rolnictwem 

2.3  Wzrost dochodów z działalności 

pozarolniczej 

 

 

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 

GOSPODARKA REGIONU,  

Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki poprzez rozwijanie 

przedsiębiorczości, zwiększenie jej innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 

Priorytet 1. Rozwój przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich poprzez wsparcie finansowe i 

instytucjonalne  

OBSZARY WIEJSKIE I ROLNICTWO 

Cel strategiczny: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich sprzyjający powstawaniu rentownych 

gospodarstw rolnych oraz kreowanie pozarolniczych źródeł dochodu. 

Priorytet 1. Rozwój pozarolniczych form działalności gospodarczej w warunkach zrównoważonego 

rozwoju 

Priorytet 3. Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych 

Priorytet 4. Rozwój rynku rolnego 

Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 

Obszar priorytetowy 1. Produkt turystyczny 

Cel strategiczny 1. Stworzenie ciekawej i unikalnej oferty turystycznej w oparciu o istniejący potencjał 

województwa podkarpackiego. 

Cel operacyjny 1.1 Rozwój istniejących produktów turystycznych oraz przekształcanie atrakcji w produkty 

turystyczne.  

Działanie 1.1.2 Dywersyfikacja usług turystycznych świadczonych przez podmioty i instytucje. 

Cel operacyjny 1.2 Rozwój nowych produktów turystycznych 

Działanie 1.2.5 Rozwój produktów niszowych i specjalistycznych 

Obszar priorytetowy 2. Zasoby ludzkie  

Cel strategiczny 2. Przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr dla obsługi ruchu turystycznego, 

planowanie oraz zarządzanie rozwojem turystyki w regionie 

Cel operacyjny 2.1: Doskonalenie kadr operacyjnych w usługach turystycznych i okołoturystycznych oraz 

kształtowanie postaw proturystycznych mieszkańców.  

Działanie 2.1.1 Wprowadzenie zintegrowanego systemu szkoleń zawodowych dla kadr obsługujących ruch 

turystyczny.  

Działanie 2.1.2 Realizacja programów szkoleniowych w sektorze usług okołoturystycznych.  
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Działanie 2.1.3 Wprowadzenie systemu efektywnych staży zawodowych. 

Działanie 2.1.5 Kształtowanie postaw proturystycznych wśród mieszkańców.  

Strategia rozwoju powiatu krośnieńskiego 

Cel główny- Dobrze rozwinięta gospodarka, przyjazna dla środowisk przyrodniczego  

Zadanie szczegółowe 1 A. Aktywizacja gospodarcza terenów powiatu, rozwój przedsiębiorczości – 

pozarolniczej działalności gospodarczej 

Zadanie szczegółowe 1 B. Transformacja, rozwój wsi i rolnictwa, alternatywne źródła dochodu. 

Cel szczegółowy- Mądra, zdrowa i aktywna społeczności powiatu 

Zadanie szczegółowe 1. Efektywny system edukacji, podnoszenie poziomu wykształcenia i 

przekwalifikowanie dorosłych 

Strategie gmin wchodzących w skład obszaru 

Gmina Chorkówka (Strategia Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2015):  
POTENCJAŁ LUDZKI 

Cel strategiczny 2. Poprawa kwalifikacji zawodowych mieszkańców 

SFERA GOSPODARCZA 

Cel strategiczny 5. Wzrost dochodów gospodarstw rolnych z pozarolniczej działalności gospodarczej, 

w tym z agroturystyki 

Cel strategiczny 9. Rozwinięta działalność usługowa, rzemieślnicza i drobna wytwórczość 

Cel strategiczny 12. Stworzone warunki do poprawy kwalifikacji zawodowych  

Cel strategiczny 13. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej 

Gmina Dukla (Strategia Rozwoju Gminy Dukla na lata 2007-2010): 

Obszar strategiczny I. Infrastruktura techniczna  

Cel operacyjny I.3 – Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju aktywności gospodarczej na terenie 

gminy  

Działanie I.3.1 Projekty kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje  

Działanie I.3.2 Opracowanie systemu zachęt dla inwestorów 

Cel strategiczny III. Pobudzenie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców gminy 

Cel operacyjny III.1 Wykorzystanie walorów gminy w celu pobudzenia aktywności gospodarczej 

mieszkańców oraz zróżnicowania profilu działalności gospodarczej gminy.  

Działanie III.1.1 Nakłady inwestycyjne związane z turystyką i wypoczynkiem 

Działanie III.1.2 Usługi na rzecz agroturystyki 

Gmina Iwonicz-Zdrój (Plan Strategiczny Gminy Iwonicz-Zdrój):  
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WYŻYWIENIE 

Cel strategiczny: Zwiększone dochody mieszkańców 

TURYSTYKA, LECZNICTWO UZDROWISKOWE, HANDEL I USŁUGI PRODUKCJA, RZEMIOSŁO 

I WYTWÓRCZOŚĆ,  

Cel strategiczny 2. Wysokie dochody z turystyki 

Cel strategiczny 3. Dobrze rozwinięta okołoturystyczna działalność rzemieślnicza i wytwórcza 

wykorzystująca lokalne zasoby siły roboczej 

Cel strategiczny 6. Rozwinięta działalność produkcyjna przyjazna środowisku 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO  

Cel strategiczny 4. Funkcjonujące gospodarstwa agroturystyczne w gminie 

Gmina Jedlicze (Strategia Rozwoju Gminy Jedlicze na lata 2007-2013):  
Cel strategiczny – Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

Priorytet I. Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości 

Cel strategiczny – Rolnictwo 

Priorytet I. Zwiększenie dochodowości gospodarstw i tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu 

Gmina Miejsce Piastowe ( Plan Rozwoju Lokalnego):  
Cel strategiczny II – stwarzanie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej i usług poprzez 

a) kształtowanie w społeczności lokalnej aktywnej, przedsiębiorczej postawy 

b) rozwój otoczenia okołobiznesowego 
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Tabela 27  Określenie spójności celu 3 obszaru LGD z innymi dokumentami 

Cele strategiczne powiązanie z dokumentami: 

3. Aktywizacja mieszkańców, 

wzmocnienie kapitału 

społecznego 

 

3.1  Wspieranie i promowanie 

aktywności lokalnej 

3.2  Wspieranie inicjatyw 

społeczności lokalnych 
 

 

 

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 

KAPITAŁ SPOŁECZNY  

Cele strategiczny: Wszechstronny rozwój kapitału społecznego, umożliwiający pełne wykorzystanie 

potencjału i możliwości rozwoju osobistego mieszkańców regionu 

Priorytet 3. Rozwój kultury 

Priorytet 4. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 

Cel strategiczny: Integracja działań w zakresie pomocy społecznej 

Priorytet 4. Propagowanie i rozwijanie obywatelskiego uczestnictwa w zaspokojeniu ludzkich potrzeb 

Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 

Obszar priorytetowy 5 – Wsparcie instytucjonalne 

Cel strategiczny 5. Stworzenie silnego otoczenia instytucjonalnego wspierającego rozwój turystyki 

Cel operacyjny 5.1 Wzmocnienie sektora samorządowego, pozarządowego i branży turystycznej 

Działanie 5.1.1 Wsparcie zasobów ludzkich 

Strategia rozwoju powiatu krośnieńskiego 

Cel główny- Dobrze rozwinięta gospodarka, przyjazna dla środowisk przyrodniczego  

Zadanie szczegółowe 1 A. Aktywizacja gospodarcza terenów powiatu, rozwój przedsiębiorczości – 

pozarolniczej działalności gospodarczej 

Zadanie szczegółowe 1 B. Transformacja, rozwój wsi i rolnictwa, alternatywne źródła dochodu. 

Cel szczegółowy. Mądra, zdrowa i aktywna społeczności powiatu 

Zadanie szczegółowe 1. Efektywny system edukacji, podnoszenie poziomu wykształcenia i 

przekwalifikowanie dorosłych 

Zadanie szczegółowe 4. Nowoczesna oferta kulturalna (tradycje lokalne), aktywność społeczna 

Strategie gmin wchodzących w skład obszaru 

Gmina Chorkówka (Strategia Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2015):  
POTENCJAŁ LUDZKI 

Cel strategiczny 3. Wysoki udział mieszkańców w życiu miejscowości, gminy,  

Cel strategiczny 4. Wysoka skuteczność działania większości organizacji pozarządowych 

SFERA GOSPODARCZA 

Cel strategiczny 12. Stworzone warunki do poprawy kwalifikacji zawodowych  
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Gmina Dukla (Strategia Rozwoju Gminy Dukla na lata 2007-2010):  

Cel strategiczny III. Pobudzenie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców gminy 

Cel operacyjny III.1 Wykorzystanie walorów gminy w celu pobudzenia aktywności gospodarczej 

mieszkańców oraz zróżnicowania profilu działalności gospodarczej gminy.  

Działanie III.1.1 Nakłady inwestycyjne związane z turystyką i wypoczynkiem 

Działanie III.1.3 Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie atrakcyjności Gminy Dukla  

Gmina Iwonicz-Zdrój (Plan Strategiczny Gminy Iwonicz-Zdrój):  

POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY, POTENCJAŁ LUDZKI 

Cel strategiczny 2. Podniesienie poziomu wykształcenia 

Cel strategiczny 3. Aktywnie działające instytucje na rzecz rozwoju gminy 

Cel strategiczny 4. Wyższy poziom udziału mieszkańców w zarządzaniu gminą 

Gmina Jedlicze (Strategia Rozwoju Gminy Jedlicze na lata 2007-2013):  

Cel strategiczny – Oświata  

Priorytet I. Zwiększenie dostępności do nauki 

Gmina Miejsce Piastowe ( Plan Rozwoju Lokalnego):  
Cel strategiczny V – ochrona zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i socjalnego, edukacja 

i oświata poprzez: 

a) rozwój funkcji edukacyjno – oświatowej 
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Tabela 28  Określenie spójności celu 4 obszaru LGD z innymi dokumentami 

Cele strategiczne powiązanie z dokumentami: 

4. Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego 

wsi 

  

4.1  Ochrona krajobrazu i 

zabudowy wsi, 

zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej 

4.2  Rewitalizacja obiektów 

ważnych dla danej 

miejscowości (w tym 

zabytków) 

4.3  Zachowanie tradycji 

lokalnych i tożsamości 

społeczności lokalnej 
 

 

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 

OBSZARY WIEJSKIE I ROLNICTWO 

Cel strategiczny: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich sprzyjający powstawaniu rentownych 

gospodarstw rolnych oraz kreowanie pozarolniczych źródeł dochodu. 

Priorytet 2. Odnowa wsi oraz modernizacja przestrzeni wiejskiej 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Cel strategiczny: Poprawa jakości środowiska oraz zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych 

i wartości krajobrazowych  

Priorytet 4. Zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

Priorytet 5. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa  

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Cel strategiczny: Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, wykorzystanie potencjału turystycznego 

i dziedzictwa kulturowego oraz ochrona wartości przyrodniczo-krajobrazowych.  

Priorytet 2. Współpraca na rzecz rozwoju turystyki, ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego 

Priorytet 3. Zachowanie obszarów cennych krajobrazowo oraz ochrona środowiska przyrodniczego 

Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 

Obszar priorytetowy 1 – Produkt turystyczny 

Cel strategiczny 1. Stworzenie ciekawej i unikalnej oferty turystycznej w oparciu o istniejący potencjał 

województwa podkarpackiego 

Obszar priorytetowy 3 – Przestrzeń turystyczna 

Cel strategiczny 3. Zrównoważony rozwój i zarządzanie przestrzenią turystyczną 

Cel operacyjny 3.3 Ochrona środowiska naturalnego i krajobrazu kulturowego 

Działanie 3.3.3 Estetyzacja krajobrazu.  

Działanie 3.3.5 Renowacja i zabezpieczenie obiektów o znacznej wartości kulturowej, rewitalizacja 

zabytkowych układów urbanistycznych. 

Strategia rozwoju powiatu krośnieńskiego 

Cel główny- Dobrze rozwinięta gospodarka, przyjazna dla środowisk przyrodniczego  

Zadanie szczegółowe 1 A. Aktywizacja gospodarcza terenów powiatu, rozwój przedsiębiorczości – 

pozarolniczej działalności gospodarczej 

Zadanie szczegółowe 1 B. Transformacja, rozwój wsi i rolnictwa, alternatywne źródła dochodu. 
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Zadanie szczegółowe 3. Skoordynowanie działań instytucji wspierających rozwój lokalny. 

Strategie gmin wchodzących w skład obszaru 

Gmina Chorkówka (Strategia Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2015):  
POTENCJAŁ TECHNICZNY 

Cel strategiczny 12. Poprawa stanu technicznego zabytków 

Gmina Dukla (Strategia Rozwoju Gminy Dukla na lata 2007-2010):  

Cel strategiczny – Zapewnienie mieszkańcom gminy wysokiej jakości usług publicznych 

Cel operacyjny II.1 Podniesienie jakości usług edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i zdrowotnych 

Działanie II.1.2 Kultura 

Gmina Iwonicz-Zdrój (Plan Strategiczny Gminy Iwonicz-Zdrój):  

Cel strategiczny: KULTURA 

POTENCJAŁ TECHNICZNY budynki i budowle 

Cel strategiczny: Utrzymanie i rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej 

Cel strategiczny 6: Utrzymanie w dobrym stanie technicznym obiektów zabytkowych 

Gmina Jedlicze (Strategia Rozwoju Gminy Jedlicze na lata 2007-2013):  
Cel strategiczny – Zaspokojenie potrzeb społeczno-gospodarczych 

Priorytet II. Dziedzictwo kulturowe 

Priorytet III. Kultura 

Gmina Miejsce Piastowe ( Plan Rozwoju Lokalnego):  
Cel strategiczny IV – pielęgnacja kultury i dziedzictwa historycznego oraz rozwój sportu i rekreacji poprzez 

a) zachowanie stanu dziedzictwa kulturalnego oraz jego promocja w skali ponadlokalnej 

b) stworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz tworzenie nowych i rozbudowa starych 

obiektów sportowych i rekreacyjnych we wszystkich miejscowościach gminy  
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Tabela 29  Określenie spójności celu 5 obszaru LGD z innymi dokumentami 

Cele strategiczne powiązanie z dokumentami: 

5. Poprawa samoorganizacji i 

zarządzania na poziomie 

lokalnym. 

 

5.1  Poprawa zarządzania LGD  

5.2  Współpraca i wymiana 

wzajemnych doświadczeń 
 

 

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 

 KAPITAŁ SPOŁECZNY 

Cel strategiczny: Wszechstronny rozwój kapitału społecznego, umożliwiający pełne wykorzystanie 

potencjału i możliwości rozwoju osobistego mieszkańców regionu 

Priorytet 2. Wzmocnienie jakościowego rozwoju zasobów pracy regionu  

Priorytet 4. Wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Cel strategiczny: Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, wykorzystanie potencjału turystycznego 

i dziedzictwa kulturowego oraz ochrona wartości przyrodniczo-krajobrazowych.  

Priorytet 1. Tworzenie warunków do podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych 

i pozyskiwania inwestorów 

Priorytet 2. Współpraca na rzecz rozwoju turystyki, ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego  

Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 

Obszar priorytetowy 5 – Wsparcie instytucjonalne 

Cel strategiczny 5. Stworzenie silnego otoczenia instytucjonalnego wspierającego rozwój turystyki 

Cel operacyjny 5.1 Wzmocnienie sektora samorządowego, pozarządowego i branży turystycznej 

Działanie 5.1.1 Wsparcie zasobów ludzkich 

Działanie 5.1.2 Rozwijanie kontaktów międzynarodowych i międzyregionalnych 

Działanie 5.1.3 Stymulowanie rozwoju sektora pozarządowego i branży turystycznej 

Cel operacyjny 5.2 Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego 

Działanie 5.2.1 Realizacja projektów w formule PPP 

Strategia rozwoju powiatu krośnieńskiego 

 Brak powiązania 

Strategie gmin wchodzących w skład obszaru 

brak powiązania 

 



Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, www.kraina-nafty.pl 

114 

Tabela 30  Komplementarność przedsięwzięć z innymi dokumentami 

Przedsięwzięcie Komplementarność z innymi dokumentami 

Przedsięwzięcie I 

Wzmożona  aktywność gospodarcza  

obszaru LGD 

Program  Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka: 

Oś priorytetowa 7 Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego 

 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 

Os priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, 

Oś priorytetowa II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

 działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 

Oś priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

 działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, 

Os priorytetowa 3. Społeczeństwo informacyjne 

 

Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 

 działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 

 działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

 działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej 

w regionie   

 działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudniania  

 działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na 

obszarach wiejskich  

Priorytet VII Promocja integracji społecznej 

 działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 

 działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie   
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Przedsięwzięcie II 

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 

obszaru LGD 

Program  Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 

Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 

 działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk 

przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności 

gatunkowej 

 działanie 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych 

 działanie 5.3 Opracowanie planów ochrony 

 działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym 

różnorodności biologicznej. 

Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe 

 działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym 

 działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu 

ponadregionalnym 

 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 
Oś priorytetowa III Wojewódzkie ośrodki wzrostu 

Działanie III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 

Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna 

 działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 

 

Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 

− działanie Odnowa i rozwój wsi 
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Przedsięwzięcie III 

Przestrzeń Publiczna i krajobraz 

obszaru LGD 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 

Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki 

naturalne 

Działanie V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki 

Działanie V.2 Trasy rowerowe 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 

Oś priorytetowa 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 

− działanie 4.3. Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna 

− działanie 5.3. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 

Oś priorytetowa 6. Turystyka i kultura 

Oś priorytetowa 7. Spójność wewnątrzregionalna 

− działanie 7.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 

− działanie 7.3. Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo 

 

Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 

− działanie Odnowa i rozwój wsi 
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15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć i operacji 

realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na 

obszarze objętym LSR 

 

LGD powinno być organizacją prorozwojową na obszarze swojego działania, a nie tylko 

instytucją do „wzięcia” środków z określonego programu. Powinno podejmować takie 

działania, jakie są potrzebne dla danego obszaru i poszukiwać dla nich środków  

z różnych źródeł. Powinno doradzać innym jak pozyskiwać środki oraz mieć własne 

doświadczenia w tym zakresie. Środki z różnych źródeł pozwolą osiągać założone cele 

ogólne tj. Poprawa jakości życia; Różnicowanie działalności gospodarczej poprzez 

tworzenie pozarolniczych miejsc pracy; Aktywizacja mieszkańców, wzmocnienie 

kapitału społecznego; Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi; 

Poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym a także cele szczegółowe. 

 

Na obszarze działania LGD „Kraina Nafty” zakłada się możliwość wykorzystania innych 

źródeł finansowania na działania zbieżne z celami LSR, w tym w szczególności: 

- PROW, oś III Odnowa i rozwój wsi, 

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2007-2013, 

- Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, 

- Programu Współpracy Transgranicznej, 

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie, 

- Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,   

- Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, 

- inne dostępne środki finansowe (w tym ze źródeł organizacji pozarządowych 

wspierających inicjatywy wiejskie, np. Fundacja Wspomagania Wsi, Polsko-

Amerykańska Fundacja Wolności, itp.). 

Planowane projekty zostaną opracowane przez LGD.  
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Przed nakładaniem się pomocy w ramach PROW i innych programów, LGD stosować 

będzie następujące mechanizmy zabezpieczające: 

- każdy dokument przedstawiany do refundacji ze środków publicznych opisany 

będzie w sposób umożliwiający identyfikację dokładnych wartości 

finansowanych z danego źródła finansowania (w tym opatrzenie czerwoną 

pieczęcią o treści „Zrefundowano ze środków …….”, 

- księgowość stowarzyszenia będzie prowadzona w sposób umożliwiający 

wyodrębnienie wszystkich wydatków refundowanych z różnych źródeł, 

- przewiduje się prowadzenie osobnych rachunków pomocniczych dla każdej 

pozyskanej dotacji, 

- z każdą osobą zatrudnioną przez LGD zawarta zostanie umowa precyzująca 

zakres obowiązków i zadań, w której będzie wyraźnie wskazany program, na 

rzecz którego te zadania i obowiązki będą wykonywane oraz podana wysokość 

wynagrodzenia finansowanego ze środków tego programu, 

- w przypadku finansowania pracy zatrudnianych pracowników z różnych źródeł 

w ramach danego etatu przewiduje się prowadzenie kart pracy, odpowiednio 

dla każdego programu, z którego refundowane będzie wynagrodzenie. 
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16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów 

wiejskich 

 

Podczas opracowywania niniejszej strategii w szczególności brano pod uwagę zgodność 

planowanych celów z zakładanymi celami w strategiach gmin tworzących obszar LGD. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niemal we wszystkich tych strategiach priorytetem jest 

poprawa jakości życia mieszkańców przy zachowaniu szeroko pojętych wartości 

kulturowych (tradycja i dziedzictwo kulturowe) oraz odpowiednim korzystaniu 

z walorów środowiska naturalnego. Ponadto rozwój przedsiębiorczości  głównie służącej 

rozwojowi turystyki, w szczególności turystyki wiejskiej (w tym agroturystyki 

i ekoturystyki ). Realizacja Programu Leader na obszarze LGD „Kraina Nafty” wpisuje 

się w politykę strategiczną Województwa Podkarpackiego i Powiatu Krośnieńskiego. 

Środkiem zmierzającym do poprawy spójności regionu będą inwestycje na rozwój 

lokalnej infrastruktury społecznej: edukacyjnej, sportowej, kulturalnej, infrastruktury 

turystycznej, stwarzające możliwości poprawy jakości życia mieszkańców i rozwoju 

gospodarczego. Dla realizacji celów założonych w LSR konieczna jest poprawa 

infrastruktury wsi związanej z turystyką, sportem, kulturą – na co gminy otrzymywać 

będą wsparcie z funduszy strukturalnych zgodnie z zapisami programowymi. Oś Leader 

pozwoli na osiągnięcie zwiększonych efektów, umożliwi przezwyciężenie stagnacji 

społeczno-gospodarczej na terenach wiejskich, będzie sprzyjać również tworzeniu 

warunków dla pobudzania i wspierania lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych 

oraz rozwijania partnerstwa przy realizacji działań priorytetowych. LGD „Kraina Nafty” 

stanie się motorem do zwiększania aktywności społeczności lokalnej, a środki finansowe 

przeznaczone na realizację LSR pozwolą na wykorzystanie lokalnego potencjału przy 

efektywnej współpracy pomiędzy sektorem publicznym, społecznym i gospodarczym. 
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3. Uchwała Nr 2/2008 z dnia 28.02.2008r. Zebrania Założycielskiego o przyjęciu Statutu 

Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 

4. Uchwała Nr 3/2008 z dnia 28.02.2008 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia – 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” o wyborze Komitetu Założycielskiego 

i upoważnieniu go do dokonania czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia 

5. Uchwała Nr 4/2008 z dnia 28.02.2008r. Zebrania Założycielskiego o wyborze Zarządu 

Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 

6. Uchwała Nr 5/2008 z dnia 28.02.2008r. Zebrania Założycielskiego o wyborze Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 

7. Uchwała Nr 6/2008 z dnia 28.02.2008r. Zebrania Założycielskiego o wyborze Rady 

Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 
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12. Instrukcja dokonywania oceny operacji oraz wypełniania kart oceny operacji 

13. Szczegółowy opis procedury wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych 

Strategii Rozwoju”. 

14. Doświadczenie członków LGD w realizacji projektów 

15. Zasady rekrutacji pracowników do Biura LGD 

16. Opis stanowisk Biura LGD 

17. Wykaz spotkań informacyjnych dotyczących utworzenia LGD oraz spotkań konsultacji 

społecznych podczas opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju 
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