
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA CAŁY OKRES JEJ REALIZACJI 

LGD „ BRYNICA TO NIE GRANICA” 

Nr ARiMR 062978090 

 

 

 

1. Liczba ludności objęta LSR: 

 

Liczba mieszkańców bezpośrednio po wyborze LSR 38 493 

Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR  67 954 

 

2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć w LSR: 

 

Cele ogólne Budżet celów 

ogólnych (zł) 

Przedsięwzięcia Budżet przedsięwzięć 

(zł) 

Cel ogólny nr 1 

POPRAWA JAKOŚCI 

ŻYCIA POPRZEZ 

ROZWÓJ 

INFRASTRUKTURY 

SPOŁECZNEJ I 

TECHNICZNEJ 

5 005 043,44 Przedsięwzięcie nr 1.1.1.Budowa i remonty obiektów pełniących 

ważne funkcje publiczne 

1 033 652,59 

Przedsięwzięcie nr 1.1.2. Budowa i remonty infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej 

2 471 670,33 

Przedsięwzięcie nr 1.1.3. Rozwój obiektów publicznych zmierzający 

do uatrakcyjnienia przedsięwzięć kulturalnych 

352 595,91 

Przedsięwzięcie nr 1.2.1. Oznakowanie i rozbudowa małej 

infrastruktury turystycznej w szczególności tras rowerowych i konnych 

159 752,00 

Przedsięwzięcie nr 1.2.2. Budowa miejsc wypoczynku i biwakowych 219 468,66 

Przedsięwzięcie nr 1.2.3. Rozwój i rozbudowa infrastruktury 

technicznej w tym centrów miejscowości 

767 903,95 

Cel ogólny nr 2  

ROZWÓJ WIEDZY, 

INNOWACYJNOŚCI I 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

2 013 571,22 Przedsięwzięcie nr 2.1.1. Działania wspierające  organizacje 

pozarządowe m.in. w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania 

25 000,00 

Przedsięwzięcie nr 2.1.2. Działania wspierające podnoszenie 

kwalifikacji mieszkańców obszaru LGD. 

30 145,00 

Przedsięwzięcie nr 2.1.3 Rozwój nowoczesnych metod kształcenia 

przez Internet 

24 800,00 

Przedsięwzięcie nr 2.2.1. Szkolenia, przekazywanie wiedzy 

pomagającej w rozwoju przedsiębiorczości 

25 000,00 

Przedsięwzięcie nr 2.2.2. Tworzenie centrum innowacyjności, 

wspierających rozwój przedsiębiorstw 

1 860 862,22 



  Przedsięwzięcie nr 2.3.1. Inicjatywy lokalne samorządów, 

przedsiębiorców i organizacji pozarządowych wykorzystujących 

nowoczesne metody komunikacji 

22 764,00 

Przedsięwzięcie nr 2.3.2. Współpraca samorządów, przedsiębiorców i 

organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania informacji o 

obszarze LGD 

25000,00 

Cel ogólny nr 3 

WZBOGACENIE 

OFERTY 

TURYSTYCZNEJ, 

KULTURALNEJ I 

SPORTOWEJ JAKO 

ELEMENT PROMOCJI 

LOKALNEJ 

864 049,34 Przedsięwzięcie nr 3.1.1.Odnawianie, oznakowanie i konserwacja 

lokalnych pomników historycznych i przyrodniczych 

66 529,45 

Przedsięwzięcie nr 3.1.3. Wspierania działań w zakresie tworzenia 

skansenu kultury lokalnej oraz produktów regionalnych 

28 413,76 

Przedsięwzięcie nr 3.2.1.Inicjatywy lokalne w zakresie ekspozycji, 

publikacji i promocji walorów lokalnych obszaru LGD 

187 339,20 

Przedsięwzięcie nr 3.2.2. Wspieranie rozwoju technicznego i 

materialnego organizacji ukierunkowanych na upowszechnianie 

kultury lokalnej 

80 861,97 

Przedsięwzięcie nr 3.2.3. Realizacja działań kulturalno-

wychowawczych oraz rozrywkowych na obszarze LGD 

102 564,43 

Przedsięwzięcie nr 3.3.1.Inicjatywy lokalne promujące walory lokalne 

oraz poszerzających formy rekreacji na obszarze LGD w szczególności 

imprezy kulturalne 

267 974,16 

Przedsięwzięcie nr 3.3.2.Inicjatywy wspierające program  aktywności 

sportowej w szczególności imprezy oraz zawody sportowe 

115 005,37 

Przedsięwzięcie nr 3.3.3. Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz 

integracji społeczności poprzez organizację wycieczek tematycznych, 

wyjazdów i wizyt studyjnych 

15 361,00 

 

3. Budżet realizacji celów ogólnych oraz przedsięwzięć w okresie realizacji LSR: 

 

Cele ogólne Budżet celów 

ogólnych (zł) 

Przedsięwzięcia Budżet 

przedsięwzięć (zł) 

Cel ogólny nr 1  

POPRAWA JAKOŚCI 

4 880 540,26 Przedsięwzięcie nr 1.1.1.Budowa i remonty obiektów pełniących 

ważne funkcje publiczne 

1 067 713,19 



ŻYCIA POPRZEZ ROZWÓJ 

INFRASTRUKTURY 

SPOŁECZNEJ I 

TECHNICZNEJ 

Przedsięwzięcie nr 1.1.2. Budowa i remonty infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej 

2 120 958,22 

Przedsięwzięcie nr 1.1.3. Rozwój obiektów publicznych zmierzający 

do uatrakcyjnienia przedsięwzięć kulturalnych 

337 428,91 

Przedsięwzięcie nr 1.2.1. Oznakowanie i rozbudowa małej 

infrastruktury turystycznej w szczególności tras rowerowych i 

konnych 

159 752,00 

Przedsięwzięcie nr 1.2.2. Budowa miejsc wypoczynku i biwakowych 291 180,49 

Przedsięwzięcie nr 1.2.3. Rozwój i rozbudowa infrastruktury 

technicznej w tym centrów miejscowości 

903 507,45 

Cel ogólny nr 2 

 ROZWÓJ WIEDZY, 

INNOWACYJNOŚCI I 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

750 838,75 Przedsięwzięcie nr 2.1.2. Działania wspierające podnoszenie 

kwalifikacji mieszkańców obszaru LGD. 

29 378,18 

Przedsięwzięcie nr 2.1.3. Rozwój nowoczesnych metod kształcenia 

przez Internet 

19 879,67 

Przedsięwzięcie nr 2.2.2. Tworzenie centrum innowacyjności, 

wspierających rozwój przedsiębiorstw 

678 816,90 

Przedsięwzięcie nr 2.3.1. Inicjatywy lokalne samorządów, 

przedsiębiorców i organizacji pozarządowych wykorzystujących 

nowoczesne metody komunikacji 

22 764,00 

 

Cel ogólny nr 3 

WZBOGACENIE OFERTY 

TURYSTYCZNEJ, 

KULTURALNEJ I 

SPORTOWEJ JAKO 

ELEMENT PROMOCJI 

LOKALNEJ 

1 237 792,51 Przedsięwzięcie nr  3.1.1. Odnowa, oznakowanie i konserwacja 

lokalnych pomników historycznych i przyrodniczych 

66 529,45 

Przedsięwzięcie nr 3.1.2. Wspieranie działań w zakresie tworzenia 

skansenu kultury lokalnej oraz produktów regionalnych 

21 958,64 

Przedsięwzięcie nr 3.2.1.Inicjatywy lokalne w zakresie ekspozycji, 

publikacji i promocji walorów lokalnych obszaru LGD 

130 783,01 

Przedsięwzięcie nr 3.2.2. Wspieranie rozwoju technicznego i 

materialnego organizacji ukierunkowanych na upowszechnianie 

kultury lokalnej 

142 417,98 

Przedsięwzięcie nr 3.2.3. Realizacja działań kulturalno-

wychowawczych oraz rozrywkowych na obszarze LGD 

82 783,49 

Przedsięwzięcie nr 3.3.1.Inicjatywy lokalne promujące walory 

lokalne oraz poszerzających formy rekreacji na obszarze LGD w 

szczególności imprezy kulturalne 

672 360,56 



Przedsięwzięcie nr 3.3.2.Inicjatywy wspierające program  aktywności 

sportowej w szczególności imprezy oraz zawody sportowe 

105 598,38 

Przedsięwzięcie nr 3.3.3. Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz 

integracji społeczności poprzez organizację wycieczek tematycznych, 

wyjazdów i wizyt studyjnych 

15 361,00 

 

4. Realizacja projektów współpracy w okresie realizacji LSR: 

 

Rok Znak sprawy 

Akronim 

projektu 

współpracy 

Tytuł projektu współpracy 
Pomoc przyznana 

LGD 

Pomoc wypłacona 

LGD 

2014 00019-6931-

UM1200003/13 

LiSWARTA Liswarciański Szlak- Wspiera Animuje 

Rozwija Turystykę Aktywną 

28 500,00 zł 25 908,61 zł 

 

5. Innowacyjność LSR: 

 

Liczba wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach działania 413 

Wdrażanie LSR, wybranych 

przez LGD: 

216 

a) w tym liczba 

innowacyjnych operacji w 

ramach wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach 

działania 413 Wdrażanie LSR, 

wybranych przez LGD 

1 Rodzaje innowacji Innowa

cja 

społecz

na 

Liczba 

wniosków w 

ramach danego 

rodzaju 

innowacji 

1 Przykład Koń w 

gospodarstwie- 

agroturystyka i 

hipoterapia jako 

sposób na 

aktywizację i 

rozwój 

środowiska 

lokalnego. Do 

sprawozdania 

dołączono opis 

projektu. 

- - - 



- - - 

b) w tym liczba 

zintegrowanych operacji w 

ramach wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach 

działania 413 Wdrażanie LSR, 

wybranych przez LGD 

n.d. 

R
o
d
za

je
 

zi
n
te

g
ro

w
an

ia
 podmioty n.d. Liczba 

wniosków w 

ramach danego 

rodzaju 

zintegrowania 

n.d. Przykład n.d. 

zasoby n.d. n.d. n.d. 

cele n.d. n.d. n.d. 

 

6. Zatrudnienie w LGD w okresie realizacji LSR: 

 

Poziom zatrudnienia na początku realizacji LSR (liczba osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) 

1 

Poziom zatrudnienia na koniec realizacji LSR (liczba osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) 

4 

Maksymalny poziom zatrudnienia  

 w okresie: 07.10.2011- 30.06.2012 5 

w okresie: 05.07.2012- 5.10.2012 5 

Minimalny poziom zatrudnienia  

 w okresie: 22.05.2009- 31.08.2009  1 

 

7. Działalność LGD w ramach KSOW w okresie realizacji LSR: 

 

Lp. Data  Nazwa projektu Rola LGD w projekcie Cel uczestnictwa w projekcie Osiągnięcia w ramach 

uczestnictwa w projekcie 

1. 23.06.2009 r. Spotkanie w ramach Planu 

Działania Sekretariatu 

Regionalnego KSOW nt. 

Krajowy Plan 

Strategiczny- podstawą dla 

realizacji działań 

Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 

lata 2007- 2013 (Mikołów) 

Udział przedstawiciela 

LGD „Brynica to nie 

granica” w 

przedmiotowym 

spotkaniu. 

Poznanie założeń Krajowego 

Planu Strategicznego 

stanowiącego podstawę dla 

realizacji działań PROW na lata 

2007-2013 

Rozwój wiedzy nt. założeń 

Krajowego Planu 

Strategicznego. 

2. 24.06.2009 r. Spotkanie w ramach Planu 

Działania Sekretariatu 

Udział przedstawiciela 

LGD „Brynica to nie 

Integracja pomiędzy Partnerami 

Krajowej Sieci Obszarów 

Nawiązanie partnerskich 

kontaktów oraz wymiana 



Regionalnego KSOW nt. 

Spotkanie Partnerów 

Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich w 

Województwie Śląskim 

(Katowice) 

granica” w 

przedmiotowym 

spotkaniu. 

Wiejskich w Województwie 

Śląskim. 

doświadczeń pomiędzy 

Partnerami Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich w 

Województwie Śląskim. 

 

3. 12.11.2009 r. Szkolenie w zakresie 

„Elektroniczna obsługa 

wniosków o 

dofinansowanie dla 

Lokalnych Grup Działania  

Województwa Śląskiego” 

(Pyrzowice) 

Udział przedstawiciela 

LGD „Brynica to nie 

granica” w 

przedmiotowym 

szkoleniu. 

Poznanie nowych metod obsługi 

wniosków o dofinansowanie dla 

Lokalnych Grup Działania 

Województwa Śląskiego. 

Zdobytą wiedzę i 

umiejętności można 

wykorzystać podczas 

procesu naboru i oceny 

wniosków realizowanych w 

ramach  strategii LGD.  

4. 08.07.2010 r. Szkolenie „Ewaluacja LSR 

i LGD na przykładzie 

projektów unijnych” 

(Katowice) 

Udział przedstawiciela 

LGD „Brynica to nie 

granica” w 

przedmiotowym 

szkoleniu. 

Zdobycie wiedzy i poznanie 

dobrych praktyk w zakresie 

ewaluacji LSR i LGD na 

przykładzie projektów unijnych. 

Zdobytą wiedzę i 

umiejętności można 

wykorzystać podczas 

ewaluacji LSR i LGD 

„Brynica to nie granica”. 

5. 19.09.2010 r. Szkolenie „Kontrola i 

audyt unijny projektów 

zrealizowanych w ramach 

programów unijnych ( z 

uwzględnieniem programu 

Leader PROW 2007-2013) 

(Katowice) 

Udział przedstawiciela 

LGD „Brynica to nie 

granica” w 

przedmiotowym 

szkoleniu. 

Zdobycie wiedzy i poznanie 

dobrych praktyk w zakresie 

kontroli projektów unijnych. 

Zdobytą wiedzę i 

umiejętności można 

wykorzystać podczas 

kontroli LGD przez 

uprawnione do tego 

instytucje. 

6.  20 i 

21.09.2010 r. 

Szkolenie „Ochrona 

danych osobowych” 

(Katowice) 

Udział przedstawiciela 

LGD „Brynica to nie 

granica” w 

przedmiotowym 

szkoleniu. 

Zdobycie wiedzy  w zakresie  

ochrony danych osobowych. 

Zdobyta wiedza pozwoli w 

sposób prawidłowy i 

legalny przetwarzać dane 

osobowe w LGD. 

7. 8-13.12.2013 

r. 

Wyjazd studyjny do 

Austrii i Włoch 

Udział 2 reprezentantów 

LGD „Brynica to nie 

granica” w 

przedmiotowej wizycie 

studyjnej. 

Poznanie innowacyjnych 

projektów oraz sposobu 

funkcjonowania Lokalnych Grup 

Działania z terenu południowej 

Austrii (Tyrol) i północnych 

Włoch. 

Rozwój wiedzy nt. 

zachowania i promocji 

dziedzictwa kulturowego, 

promocji i wsparcia 

lokalnej przedsiębiorczości, 

promocji produktów 

lokalnych, energetyki 



odnawialnej, lokalnej 

turystyki oraz 

funkcjonowania LGD z 

terenu Austrii i Włoch. 

8. 5-7.04.2013 

r. 

V Międzynarodowe Targi 

Turystyki Wiejskiej i 

Agroturystyki 

AGROTRAVEL 2013 

Udział 4 reprezentantów 

LGD „Brynica to nie 

granica” w 

przedmiotowych targach. 

Zaprezentowanie LGD „Brynica 

to nie granica” na stoisku 

wystawienniczym. 

Nawiązanie partnerskich 

kontaktów oraz wymiana 

doświadczeń pomiędzy 

LGD z całej Polski. 

9. 21-

26.01.2014 r. 

Międzynarodowe Targi 

Gospodarki 

Żywnościowej, Rolnictwa 

i Ogrodnictwa Grune 

Woche 2014. 

Udział  3- osobowej 

grupy reprezentującej 

LGD „Brynica to nie 

granica”. Na stoisku 

Lokalnej Grupy 

Działania zostały 

zaprezentowane produkty 

kulinarne: soki, lokalne 

owoce (jabłka), produkty 

rękodzielnicze tworzone 

przez lokalnych artystów 

oraz materiały 

promocyjno 

informacyjne o obszarze 

LGD „Brynica to nie 

granica”. 

Zaprezentowanie LGD „Brynica 

to nie granica”  na stoisku 

wystawienniczym. Uczestnictwo 

Lokalnej Grupy Działania w 

Targach było doskonałą okazją do 

promowania regionu, lokalnych 

producentów ekologicznej 

żywności, artystów, stworzyło 

również możliwość wymiany 

doświadczeń. 

- Stworzenie możliwości 

efektywniejszego 

wspierania lokalnych firm 

oraz innych organizacji 

zajmujących się 

promowaniem bogatych 

tradycji artystycznych, 

kulinarnych naszego 

regionu; 

- Nawiązanie kontaktów z 

wystawcami i              

gośćmi z całego świata;  

– Stworzenie możliwości 

wypromowania naszego 

regionu pod względem 

turystycznym                           

i gospodarczym; 

-  Poznanie produktów 

lokalnych  niemal z całego 

świata;               

 W wystawie uczestniczyło 

ponad 70 krajów 

przedstawiających swoje 

regionalne potrawy i 

produkty. Wystawę 

odwiedziło ponad 400 tys. 

zwiedzających.  

 

10. 24- Wyjazd studyjny dla Udział 2 reprezentantów Poznanie doświadczeń i dobrych Nawiązanie partnerskich 



26.09.2014 r. Lokalnych Grup Działania 

z Województwa Śląskiego 

do Województwa 

Dolnośląskiego. 

LGD „Brynica to nie 

granica” w 

przedmiotowej wizycie 

studyjnej. 

praktyk z wdrażania podejścia 

LEADER w województwie 

dolnośląskim, wymiana 

doświadczeń miedzy sieciami 

regionalnymi: SILESIAN 

LEADER NETWORK oraz 

Dolnośląską Siecią Partnerstw 

LGD oraz pogłębienie współpracy 

między LGD. 

kontaktów, które w 

przyszłości mogą 

zaowocować realizacją 

wspólnych projektów 

współpracy oraz wymiana 

doświadczeń pomiędzy 

LGD z Województwa 

Śląskiego i Województwa 

Dolnośląskiego. 

11. 2-3.10.2014 

r. 

Szkolenie p.t. „Budowa 

lokalnej strategii rozwoju 

na lata 2014-2020 w 

oparciu o 

wielofunduszowość”. 

Udział 2 reprezentantów 

LGD „Brynica to nie 

granica” w 

przedmiotowym 

szkoleniu. 

Zdobycie wiedzy i umiejętności 

przydatnych przy tworzeniu 

lokalnej strategii rozwoju na lata 

2014-2020 w oparciu o 

wielofunduszowość. 

Zdobycie informacji w zakresie:  

- Metodyki budowy strategii 

rozwoju obszaru, z 

uwzględnieniem 

wielofunduszowości; 

- Planu komunikacyjnego jako 

nowego elementu strategii 

rozwoju obszaru; 

- Diagnozy obszaru objętego 

strategią rozwoju ( planowanie 

badań, określenie zakresu, wybór 

metod, technik i narzędzi, 

gromadzenie i opracowanie 

wiedzy, decyzje o wykorzystaniu 

wyników w planowaniu 

strategicznym); 

- Identyfikacji problemów, ich 

przyczyn i następstw; 

- Procesu przekształcania drzewa 

problemów w strukturę celów; 

- Kryteriów oceniania jako 

elementu prawidłowej realizacji 

strategii; 

Zdobytą wiedzę i 

umiejętności będzie można 

wykorzystać podczas 

tworzenia lokalnej strategii 

rozwoju na okres 

programowania 2014- 

2020. 



- Struktury lokalnej strategii 

rozwoju na lata 2014- 2020 

uwzględniającej 

wielofunduszowowść. 

12.  27- 

28.11.2014 r. 

Szkolenie p.t. 

„Przedsiębiorczość 

Lokalnych Grup 

Działania”. 

Udział 2 reprezentantów 

LGD „Brynica to nie 

granica” w 

przedmiotowym 

szkoleniu. 

Zdobycie wiedzy i poznanie 

dobrych praktyk w zakresie 

przedsiębiorczości Lokalnych 

Grup Działania. 

Zdobycie informacji w zakresie: 

-  Roli LGD w kreowaniu 

przedsiębiorczości lokalnej w 

okresie programowania 2014- 

2020; 

- Wsparcia rozwoju 

przedsiębiorczości lokalnej w 

działaniach w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014- 2020 w świetle 

aktualnych prac nad projektem 

PROW; 

- Dobrych praktyk w zakresie 

przedsiębiorczości, w tym 

prowadzenia działalności 

gospodarczej przez LGD na 

przykładzie Stowarzyszenia 

Światowid; 

- Dobrych praktyk w zakresie 

prowadzenia działalności 

odpłatnej przez podmioty 

powiązane z LGD; 

- Formalno- prawnych aspektów 

prowadzenia działalności 

gospodarczej przez LGD lub 

powiązane z nimi podmioty. 

Zdobytą wiedzę i 

umiejętności będzie można 

wykorzystać w przypadku 

rozpoczęcia działalności 

gospodarczej przez LGD. 

13. 8-13.12.2014 Wyjazd studyjny do 

Szkocji. 

Udział 1 reprezentanta 

LGD „Brynica to nie 

granica” w 

Wymiana dobrych praktyk w 

zakresie realizacji programu 

LEADER oraz funkcjonowania 

Nawiązanie partnerskich 

kontaktów, które mogą 

zaowocować realizacją 



przedmiotowej wizycie 

studyjnej. 

Lokalnych Grup Działania w 

warunkach szkockich. 

projektów współpracy 

międzynarodowej oraz 

wymiana doświadczeń 

pomiędzy LGD z 

Województwa Śląskiego i 

LGD (ang. LAG) z terenu 

Szkocji.  

Poznanie sposobu realizacji 

i funkcjonowania projektów 

zrealizowanych za pomocą 

EFRROW oraz zagadnień 

związanych z 

zakończeniem i 

rozliczeniem obecnego 

okresu programowania , a 

także założeń związanych z 

funkcjonowaniem 

programu LEADER w 

latach 2014-2020. 

14. 19.12.2014 r. Publikacja dotycząca 

dobrych praktyk LGD w 

Województwie Śląskim 

Przekazanie materiału 

merytorycznego nt. 

projektu EURO CUP 

BRYNICA 2012. 

Upowszechnienie dobrych 

praktyk z zakresu nabywania 

umiejętności  i aktywizacji. 

Publikacja przyczyniania 

się do promowania LGD 

wśród mieszkańców 

Województwa Śląskiego, 

jak również służy jako 

inspiracja do realizacji 

projektów o różnorodnym 

charakterze. 

15. 07.01.2015 Szkolenie p.t. 

„Przygotowanie strategii i 

przeprowadzenie analizy 

SWOT (metoda analizy 

polegająca na wskazaniu 

przez uczestników 

mocnych i słabych stron, 

szans i zagrożeń).” 

Udział 1 pracownika 

LGD „Brynica to nie 

granica” w 

przedmiotowym 

szkoleniu. 

Zdobycie informacji i 

umiejętności w następujących 

zakresach: 

- Przygotowanie strategii i 

przeprowadzenie analizy SWOT; 

- Diagnoza obszaru, w tym 

analiza SWOT, jako ważny 

element przygotowania strategii; 

- Diagnoza obszaru 

wyprowadzona z analizy danych 

- Przygotowanie 

pracowników do 

opracowania lokalnych 

strategii rozwoju zgodnych 

z założeniami PROW 2014-

2020. 

- Wzrost kompetencji 

pracowników w zakresie 

zarządzania procesem 

budowy lokalnej strategii 



opisujących obszar wraz z analizą 

SWOT i wnioskami. 

rozwoju. 

- Udoskonalenie 

umiejętności w wybranych 

zakresach składających się 

na proces budowy lokalnej 

strategii rozwoju tj. 

diagnoza obszaru; 

identyfikacja problemów, 

ich przyczyn i następstw; 

konstruowanie celów i 

przedsięwzięć; ewaluacja 

LGD i LSR; strategia  

komunikacji i metody 

włączania lokalnych 

społeczności w proces 

budowy i realizacji LSR, a 

także metodologia wsparcia 

wnioskodawców w procesie 

przygotowania projektów. 

16. 08-

09.01.2015 

Szkolenie p.t. „Określenie 

celów LSR i wskaźników 

realizacji strategii.” 

Udział 1 pracownika 

LGD „Brynica to nie 

granica” w 

przedmiotowym 

szkoleniu. 

Zdobycie informacji i 

umiejętności w następujących 

zakresach: 

- Określenie celów LSR i 

wskaźników realizacji strategii;  

- Zasady i sposoby identyfikacji 

problemów ich przyczyn i 

następstw (drzewo problemów); 

- Metodyka przekształcania 

drzewa problemów w strukturę 

celów; 

- Zasady konstruowania i cechy 

celów oraz wyznaczania 

wskaźników realizacji strategii; 

- Identyfikacja problemów i 

tworzenie drzewa problemów; 

- Przekształcenie drzewa 

problemów w strukturę celów; 

- Wyznaczanie wskaźników 

realizacji strategii. 

17. 12.01.2015 Szkolenie p.t. „ 

Metodologia wsparcia 

przygotowania projektów 

(od pomysłu i realizacji)” 

Udział 1 pracownika 

LGD „Brynica to nie 

granica” w 

przedmiotowym 

szkoleniu. 

Zdobycie informacji i 

umiejętności w następujących 

zakresach: 

- Metodologia wsparcia 

przygotowania projektów; 

- Myślenie projektowe zgodne z 

podejściem LEADER  i zasadami 

PROW 2014-2020; 

- Metodyka doradztwa dla 

wnioskodawców w zakresie 

przygotowywanych projektów(od 

pomysłu do realizacji); 

- Komunikacja interpersonalna w 

procesie wsparcia do 

opracowania projektów. 



18. 13-

14.01.2015 

Szkolenie p.t. „Ewaluacja 

LGD i LSR” 

Udział 1 pracownika 

LGD „Brynica to nie 

granica” w 

przedmiotowym 

szkoleniu. 

Zdobycie informacji i 

umiejętności w następujących 

zakresach: 

- Cel, zasady i proces ewaluacji 

LGD i LSR; 

- Metodologia badań 

ewaluacyjnych; 

- Metody, techniki i narzędzia w 

badaniach społecznych; 

- Opracowanie metodologii 

badawczej; 

- Konstruowanie narzędzi 

badawczych; 

- Opracowanie wyników badań 

oraz raportów z badania 

ewaluacyjnego; 

- Przeprowadzenie ankiety 

audytoryjnej wśród uczestników 

szkolenia. 

19. 15-

16.01.2015 

Szkolenie p.t. „ 

Przygotowanie strategii 

komunikacyjnej LGD i 

metody angażowania 

społeczności lokalnych w 

przygotowanie i realizację 

LSR.” 

Udział 1 pracownika 

LGD „Brynica to nie 

granica” w 

przedmiotowym 

szkoleniu. 

Zdobycie informacji i 

umiejętności w następujących 

zakresach: 

- Przygotowanie strategii 

komunikacyjnej LGD i metody 

angażowania społeczności 

lokalnych w przygotowanie i 

realizację LSR; 

- Strategia komunikacyjna 

partnerstwa (cele, grupy 

docelowe, narzędzia); 

- Podstawy komunikacji 

społecznej, założenia komunikacji 

partnerstwa z otoczeniem 

zadaniowym; 

- Opracowanie założeń strategii 

komunikacyjnej; 

- Metody angażowania 



społeczności lokalnych w 

przygotowanie i realizację LSR. 

 

8. Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR: 
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Cel 
ogólny 

nr 1 
.POP

RAWA 
JAKO
ŚCI 

ŻYCIA 
POPR
ZEZ 

ROZW
ÓJ 

INFRA
STRU
KTUR

Y 
SPOŁ
ECZN
EJ I 

TECH
NICZN

EJ 

Wskaźnik 
oddziaływ
ania nr 1 
Do roku 

2014 
wzrośnie 
zadowole

nie z 
jakości 
życia 

mieszkań
ców na 

obszarze 
działania 

LGD 
 

W 
skali 
od 1 

do 5 - 
pozio
m 0 

W skali 
od 1 do 

5 - 
poziom 

3 

W skali od 
1 do 5 - 

poziom 5 

Cel szczegółowy 1.1 
Wspieranie inicjatyw 

lokalnych zmierzających 
do poprawy infrastruktury 

społecznej 

Wskaźnik 
rezultatu nr 1 

Do roku 
2014 

zostanie 
zmodernizow

anych co 
najmniej 11 

obiektów 
związanych z 

poprawą 
jakości życia 
mieszkańcó

w 

0 53 11 

Przedsięwzięcie nr 
1.1.1.Budowa i remonty 

obiektów pełniących ważne 
funkcje publiczne 

Wskaźnik produktu nr 1 
Realizacja 17 przedsięwzięć 
związanych z remontem lub 

wyposażeniem świetlić wiejskich 

26 17 

Przedsięwzięcie nr 1.1.2. 
Budowa i remonty 

infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej 

Wskaźnik produktu nr 1  
Realizacja 18 inwestycji 

mających na celu poprawę 
infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej obszaru LGD 

18 18 

Przedsięwzięcie nr 1.1.3. 
Rozwój obiektów 

publicznych zmierzający do 
uatrakcyjnienia 

przedsięwzięć kulturalnych 

Wskaźnik produktu nr 1 
Realizacja 7 projektów mających 

na celu rozwój obiektów 
promujących kulturę i sztukę na 

obszarze LGD 

9 7 

Cel szczegółowy 1.2. 
Kształtowanie obszarów 
przestrzeni publicznej    

Wskaźnik 
rezultatu nr 1 

Do roku 
2014 

zostaną 
zrewitalizowa
ne do celów 
rekreacyjnyc
h tereny w  

min. 2 
miejscowości

ach 

0 28 2 

Przedsięwzięcie nr 1.2.1. 
Oznakowanie i rozbudowa 

małej infrastruktury 
turystycznej w 

szczególności tras 
rowerowych i konnych 

Wskaźnik produktu nr 1 
oznakowanie min. 1 ścieżki 

rekreacji i wypoczynku na terenie 
LGD 

1 1 

Przedsięwzięcie nr 1.2.2. 
Budowa miejsc wypoczynku 

i biwakowych 

Wskaźnik produktu nr 1 
Utworzenie 11 miejsc rekreacji 
wypoczynku na terenie LGD 

14 11 

Przedsięwzięcie nr 1.2.3. 
Rozwój i rozbudowa 

infrastruktury technicznej w 
tym centrów miejscowości 

 
 

Wskaźnik produktu nr 1 
Realizacja 9 przedsięwzięć 
zmierzających do poprawy 

infrastruktury technicznej obszaru 
LGD 

13 9 

Cel 
ogólny 

nr 2 
ROZW

ÓJ 
WIED

Wskaźnik 
oddziaływ
ania nr 1 
Do roku 

2014 
podniesie 

W 
skali 
od 1 

do 5 - 
pozio
m 0 

W skali 
od 1 do 

5 - 
poziom 

3 

W skali od 
1 do 5 - 

poziom 5 

Cel szczegółowy nr 2.1. 
Wspieranie inicjatyw 
lokalnych w zakresie 

szerzenia wiedzy 

Wskaźnik 
rezultatu nr 1 

Do roku 
2014 

zostanie 
zrealizowany 

0 1 1 

Przedsięwzięcie nr 2.1.1. 
Działania wspierające  

organizacje pozarządowe 
m.in. w pozyskiwaniu 
zewnętrznych źródeł 

finansowania 

Wskaźnik produktu nr 2  
Udział min. 20 członków 

organizacji pozarządowych w 
szkoleniach podnoszących ich 

kompetencje 

 
35 
 

20 



ZY, 
INNO
WACY
JNOŚ
CI I 

PRZE
DSIĘB
IORC
ZOŚCI 

się 
poziom 
wiedzy 

mieszkań
ców o 

wydarzen
iach na 
terenie 
LGD 

wpływają
ca na 

poprawę 
ich życia 

 

min. 1  
projekt 

wykorzystują
ce Internet 

do szerzenia 
wiedzy o 
obszarze 

LGD 

Przedsięwzięcie nr 2.1.2. 
Działania wspierające 

podnoszenie kwalifikacji 
mieszkańców  obszaru LGD. 

Wskaźnik produktu nr 1 
Realizacja 1 przedsięwzięcia 

szkoleniowych dla mieszkańców 
obszaru LGD 

 

2 1 

 Przedsięwzięcie nr 2.1.3 
Rozwój nowoczesnych 

metod kształcenia przez 
Internet 

Wskaźnik produktu nr 1 
Realizacja 1 inicjatywy 

wykorzystującej Internet do 
działań informacyjno-

edukacyjnych 

1 1 

Cel szczegółowy nr  2.2. 
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości 

Wskaźnik 
rezultatu nr 2 

Do roku 
2014 

zostaną 
doposażone 

min. 2 
przedsiębiors

twa 

0 10 2 

Przedsięwzięcie nr 2.2.1. 
Szkolenia, przekazywanie 

wiedzy pomagającej w 
rozwoju przedsiębiorczości 

Wskaźnik produktu nr 1 
Realizacja 2 cyklów szkoleń o 

tematyce związanej z rozwojem 
przedsiębiorczości i ekonomii 
społecznej skierowanych do 
mieszkańców obszaru LGD 

2 2 

Przedsięwzięcie nr 2.2.2. 
Tworzenie centrum 

innowacyjności, 
wspierających rozwój 

przedsiębiorstw 
 

Wskaźnik produktu nr 1 
Realizacja 7 przedsięwzięć 
mających na celu wsparcie 

przedsiębiorców działających na 
obszarze LGD 

10 
 
7 
 

 
2.3. Rozwój systemów 

komunikacji na obszarze 
LGD 

 

 
Wskaźnik 

rezultatu nr 3 
Do roku 

2014 
powstanie  

min.1  źródło 
wiedzy o 
obszarze 

LGD 
 

0 1 1 

2.3.1. Inicjatywy lokalne 
samorządów, 

przedsiębiorców i 
organizacji pozarządowych 

wykorzystujących 
nowoczesne metody 

komunikacji 

Wskaźnik produktu nr 1 
Realizacja 1 inicjatywy 

umożliwiającej promocję walorów 
obszaru LGD przez Internet 

1 1 

2.3.2. Współpraca 
samorządów, 

przedsiębiorców i 
organizacji pozarządowych 

w zakresie upowszechniania 
informacji o obszarze LGD 

Wskaźnik produktu nr 1 
Publikacja min. 500 sztuk 

informatora o obszarze LGD 
 
 

1000 
50
0 



Cel 
ogólny 

nr 3 
WZBO
GACE

NIE 
OFER

TY 
TURY
STYC
ZNEJ, 
KULT
URAL
NEJ I 
SPOR
TOWE

J 
JAKO 
ELEM
ENT 

PROM
OCJI 
LOKA
LNEJ 

Wskaźnik 
oddziaływ
ania nr 1 
Do roku 

2014 
obszar 

działania 
LGD 

zostanie 
wypromo
wany jako 

region 
szerokiej 

oferty 
kulturalne

j i 
turystycz

nej 

W 
skali 
od 1 

do 5 - 
pozio
m 0 

W skali 
od 1 do 

5 - 
poziom 

3 

W skali od 
1 do 5 - 

poziom 5 

Cel szczegółowy nr 3.1. 
Wspieranie inicjatyw w 

zakresie tworzenia 
produktów turystycznych 

w oparciu o walory 
historyczne, 

architektoniczne i 
przyrodnicze 

Wskaźnik 
rezultatu nr 1 

Do roku 
2014 

zostaną 
zorganizowa

ne min. 2 
imprezy 

kulturalno- 
oświatowe 
na terenie 

odnowionego 
obiektu 

zabytkowego
. 
 

0 4 2 

Przedsięwzięcie nr 
3.1.1.Odnawianie, 

oznakowanie i konserwacja 
lokalnych pomników 

historycznych i 
przyrodniczych 

Wskaźnik produktu nr 1 
Przeprowadzenie 3 prac 

renowacyjnych/remontowych 
obiektów zabytkowych z obszaru 

LGD  

3 3 

Przedsięwzięcie nr 3.1.2. 
Wspierania działań w 

zakresie tworzenia 
skansenu kultury lokalnej 

oraz produktów 
regionalnych 

Wskaźnik produktu nr 1 
Realizacja 2 przedsięwzięć 

mających na celu wspieranie 
rozwoju produktów lokalnych 

2 2 

Cel szczegółowy nr 3.2. 
Upowszechnienia oraz 

uatrakcyjnienia inicjatyw 
lokalnych instytucji, 

samorządów, 
przedsiębiorców oraz 

organizacji 
pozarządowych 

Wskaźnik 
rezultatu nr  
1 Do 2014 

roku 
zrealizowane 
zostaną min. 
4 inicjatywy 
artystyczno- 
edukacyjne 

dla  
mieszkańcó
w obszaru 

LGD 

0 25 4 

3.2.1.Inicjatywy lokalne w 
zakresie ekspozycji, 

publikacji i promocji walorów 
lokalnych obszaru LGD 

Wskaźnik produktu nr 1 
Realizacja 10 przedsięwzięć 
mających na celu wydanie 

publikacji o historii miejscowości 
obszaru LGD 

9 10 

3.2.2. Wspieranie rozwoju 
technicznego i materialnego 

organizacji 
ukierunkowanych na 

upowszechnianie kultury 
lokalnej 

 
Wskaźnik produktu nr 1 

Realizacja 6 przedsięwzięć 
mających na celu zakup nowych 

strojów dla organizacji 
promujących kulturę i sztukę na 

obszarze LGD 
 

7 5 

3.2.3. Realizacja działań 
kulturalno-wychowawczych 

oraz rozrywkowych na 
obszarze LGD 

Wskaźnik produktu nr 1  
Realizacja 9 cyklów szkoleń 
artystycznych promujących 

kulturę lokalną 
 

9 9 

 
 
 
Cel szczegółowy nr  3.3. 
Rozszerzanie oferty 
kulturalnej oraz 
aktywnego spędzania 
czasu 

Wskaźnik 
rezultatu nr  
1 Do roku 

2014 
zostanie 

zrealizowany
ch co 

najmniej 10 
akcji 

promujących 
walory 
lokalne 

0 35 10 

3.3.1.Inicjatywy lokalne 
promujące walory lokalne 

oraz poszerzających formy 
rekreacji na obszarze LGD 
w szczególności imprezy 

kulturalne 

Wskaźnik produktu nr 1 
Realizacja 34 przedsięwzięć 
mających na celu organizację 

imprez integrujących społeczność 
lokalną obszaru LGD 

35 34 

3.3.2.Inicjatywy wspierające 
program  aktywności 

sportowej w szczególności 
imprezy oraz zawody 

sportowe 

Wskaźnik produktu nr 1 
Realizacja 7 przedsięwzięć 

promujących aktywność fizyczną 
na obszarze LGD 

 

7 7 



obszaru LGD 
3.3.3. Wspieranie inicjatyw 

lokalnych na rzecz integracji 
społeczności poprzez 
organizację wycieczek 

tematycznych, wyjazdów i 
wizyt studyjnych 

 Wskaźnik produktu nr 1 
Realizacja 1 projektu 

wyjazdowego związanego z 
promowaniem kultury i sztuki 
wśród mieszkańców obszaru 

LGD 

1 1 

 

 

 

Wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania założonych celów (o ile dotyczy) 

 

Wszystkie cele wskazane w LSR zostały zrealizowane. 

 

 

9. Liczba podmiotów, które skorzystały z doradztwa w biurze LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (na podstawie list, oświadczeń, rejestrów, notatek…) w okresie realizacji LSR: 

 

Liczba korzystających z doradztwa 161 

Liczba osób/podmiotów, których wnioski zostały wybrane przez LGD 33 

Liczba osób/podmiotów, którym została przyznana pomoc finansowa 25 

 

10. Wybór operacji przez LGD w okresie realizacji LSR: 

 

Liczba naborów 9 

Liczba złożonych wniosków 247 

Liczba wybranych operacji 216 

Liczba zrealizowanych 

operacji 

165 

 

11. Członkowie LGD w okresie realizacji LSR: 

 

 Ogółem Sektor społeczny Sektor gospodarczy Sektor publiczny 

Liczba członków LGD na początku realizacji LSR 32 27 1 4 

Liczba członków na koniec realizacji LSR 51 38 6 7 

Maksymalna liczba członków LGD     

 w okresie 22.05.2009- 30.06.2015 51 38 6 7 

Minimalna liczba członków LGD     



 w okresie 22.05.2009- 18.08.2009 32 27 1 4 

 

12. Środki publiczne otrzymane przez LGD od dnia złożenia wniosku o wybór LGD do realizacji LSR, z wyłączeniem środków otrzymanych w 

ramach PROW 2007 – 2013:  508 331, 67 zł (z czego: 49 980,00 zł (dotacja z PO KL; kwota z umowy)+ 96 700,00 zł (dotacja z PO FIO; kwota 

z umowy) , w tym składki członkowskie jednostek sektora finansów publicznych 361 651,67 zł. 

 

13. Członkowie organu decyzyjnego w okresie realizacji LSR: 

 Ogółem Sektor społeczny Sektor gospodarczy Sektor publiczny 

Liczba członków organu decyzyjnego na początku realizacji LSR 15 11 1 3 

Liczba członków organu decyzyjnego na koniec realizacji LSR 17 9 1 7 

Maksymalna liczba członków organu decyzyjnego     

 w okresie 04.09.2012- 14.05.2015 17 9 1 7 

Minimalna liczba członków organu decyzyjnego     

 w okresie 16.02.2009- 04.09.2012 15 11 1 3 

 

14. Przynależność do sieci regionalnej oraz innych form współpracy z innymi LGD (z wyłączeniem projektów współpracy): 

 

Lp. Sieci regionalne formalne 

 Nazwa Zakres współpracy oraz rola LGD  Okres współpracy 

1. SEKRETARIAT 

REGIONALNY 

KRAJOWEJ SIECI 

OBSZARÓW 

WIEJSKICH (KSOW)  

w Katowicach 

W ramach współpracy z LGD, KSOW przewiduje m.in. przygotowanie programów 

szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana 

doświadczeń między lokalnymi grupami działania, jak również wspieranie pracy 

instytucjonalnej w tym międzynarodowej. W celu realizacji zadań organizowane są 

m.in. spotkania, szkolenia, seminaria, sieci eksperckie, kongresy, wyjazdy studyjne.  

 

- W 2009 roku przedstawiciele LGD „Brynica to nie granica” brali udział w spotkaniu 

w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW nt. Krajowy Plan 

Strategiczny- podstawą do realizacji działań Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013; w spotkaniu w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego 

KSOW nt. Spotkanie Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie 

Śląskim; w szkoleniu w zakresie: „Elektroniczna obsługa wniosków o dofinansowanie 

dla Lokalnych Grup Działania Województwa Śląskiego”; 

 

- W 2010 r. przedstawiciele LGD „Brynica to nie granica” brali udział w szkoleniu 

„Ewaluacja LSR i LGD na przykładzie projektów unijnych; w szkoleniu „Kontrola i 

audyt unijny projektów zrealizowanych w ramach programów unijnych ( z 

uwzględnieniem programu Leader PROW 2007-2013); w szkoleniu „Ochrona danych 

2009- do nadal 



osobowych”; 

 

-W 2012 roku przedstawiciel LGD „Brynica to nie granica” brał udział w wyjeździe 

studyjnym do Irlandii organizowanej w oparciu o Plan Działania KSOW na lata 2012- 

2013; 

 

- W 2013 roku. przedstawiciele LGD „Brynica to nie granica” brali udział w wyjeździe 

studyjnym do Włoch i Austrii organizowanej w oparciu o Plan Działania KSOW na lata 

2012- 2013; 

 

- W 2014 roku przedstawiciele LGD „Brynica to nie granica” brali udział w Targach 

Grüne Woche w Berlinie,  w wyjeździe studyjnym do Szkocji, w wyjeździe studyjnym 

do Województwa Dolnośląskiego, w szkoleniu nt. budowania lokalnej strategii rozwoju 

na lata 2014-2020 w oparciu o wielofunduszowość,  oraz w szkoleniu p.t. „ 

Przedsiębiorczość Lokalnych Grup Działania”, który był współfinansowany ze 

środków KSOW. Lokalna Grupa Działania brała również udział w tworzeniu publikacji 

pt. „Dobre praktyki Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Śląskiego”; 

 

- W 2015 r. pracownicy LGD „Brynica to nie granica” brali udział w Cyklu szkoleń z 

zakresu tworzenia lokalnych strategii rozwoju (LSR), przygotowania strategii 

komunikacyjnej lokalnej grupy działania (LGD) i angażowania społeczności lokalnych 

w przygotowanie i realizację LSR organizowanym w Mikołowie w dniach 07-

09.01.2015 r. i od 12-16.01.2015 r. 

2. Silesian Leader 

Network 

W ramach swoich działań Silesian Leader Network  pomaga Lokalnym Grupom 

Działania z terenu województwa śląskiego w rozwiązywaniu ich bieżących problemów  

związanych z wdrażaniem podejścia LEADER poprzez organizację spotkań roboczych, 

warsztatów, konferencji, jak również tworzy warunki do współpracy pomiędzy 

poszczególnymi LGD w układzie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.  

 

- W ramach współpracy SLN z LGD  w 2012 roku LGD przystąpiła za pośrednictwem 

sieci SILESIAN LEADER NETWORK do Polskiej Sieci LGD- Federacji 

Regionalnych Sieci LGD poprzez udzielenie rekomendacji Śląskiemu Związkowi Gmin 

i Powiatów do reprezentowania LGD ww. sieci. (Uchwała nr 42/2012 Zarządu 

Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” z dnia 22 marca 2012.). Ponadto w 

roku  2012 między LGD a SLN odbyły się konsultacje dotyczące przyszłości podejścia 

LEADER, które zostały przeprowadzone drogą elektroniczną. 

2009- do nadal 



- W  2013 roku  LGD „Brynica to nie granica” aktywnie uczestniczyła w spotkaniach 

organizowanych w ramach sieci LGD SLN, w tym: 

1.       26.02.2013, Katowice, spotkanie sieci SLN, tematy: przygotowanie do rozliczenia 

wdrażania LSR z okresu programowania 2007-2013; Plan Działania S.C. KSOW na rok 

2013 – uwagi, konsultacje, propozycje; konsultacja propozycji dot. projektów 

współpracy; informacja nt. możliwości udziału w projekcie tworzenia spółdzielni 

socjalnych POKL 7.2.2. 

2.      24-25.06.2013, Rybnik (Kamień), spotkanie sieci SLN współfinansowane przez SR 

KSOW, tematy: aktualny stan informacji dot. podejścia LEADER – wyniki kontroli i 

ewaluacji LGD;  przegląd projektów legislacji UE oraz informacji przekazywanych 

przez MRiRW w trakcie posiedzeń Grupy tematycznej LEADER przy Grupie Roboczej 

ds. KSOW; informacje z konferencji LEADER: LEADER Event (17-19.04.2013 

Bruksela), Forum LGD (13-14.05.2013 Supraśl); wizytacja projektów zrealizowanych 

w ramach działalności LGD LYSKOR, dofinansowanych ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność” (CLLD) w województwie śląskim – założenia, perspektywy, 

ograniczenia; wymiana dobrych praktyk w zakresie projektów zrealizowanych przy 

wsparciu osi LEADER PROW 2007-2013 

 3.      28-29.10.2013, Mierzęcice, spotkanie sieci SLN, tematy: stan prac nad działaniem 

LEADER w PROW 2014-2020; działania Polskiej Sieci LGD – Federacji Sieci 

Regionalnych na rzecz wprowadzenia w Polsce mechanizmu pn. „Rozwój lokalny 

kierowany przez społeczność”; omówienie propozycji przedsięwzięć dla LGD 

zaplanowanych przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Śląskiego i 

planowanych do realizacji w latach 2014-2015; omówienie wizyty studyjnej LGD 

Raplamaa Partnership (Estonia) na terenie południowej części województwa śląskiego, 

na obszarach działania LGD „Ziemia Bielska”, LGD „Cieszyńska Kraina” oraz LGD 

„Żywiecki Raj”; wizytacja projektów zrealizowanych w ramach działalności LGD 

„Brynica to nie granica” dofinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. Gospodarzem spotkania była Lokalna Grupa 

Działania „Brynica to nie granica”. 

 

 4.       16-17.12.2013, Racibórz, spotkanie sieci SLN współfinansowane przez SR 



KSOW, tematy: współpraca ARiMR z LGD we wdrażaniu działań podejścia LEADER 

w województwie śląskim w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013; zakres lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020 – stan prac Zespołu 

Roboczego ds. opracowania zakresu LSR na lata 2014-2020 w ramach Grupy 

Tematycznej ds. podejścia LEADER; spotkania z członkami Komisji Rolnictwa i 

Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Śląskiego nt. Rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność; wyjazd terenowy – prezentacja działalności LGD 

Partnerstwo dla Rozwoju oraz wizytacja projektów. 

- W 2014 roku LGD „Brynica to nie granica” aktywnie uczestniczyła w spotkaniach 

organizowanych w ramach sieci LGD SLN, w tym: 

1. 07.02.2014 r., Katowice, spotkanie sieci SLN, tematy: wypracowanie wspólnych 

stanowisk dot.: 1)      aktualnego projektu PROW 2014-2020; 2)      projektów zmian 

rozporządzeń dot. wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD; 3)      propozycji 

„umiejscowienia” instrumentu RLKS w RPO WSL 2014-2020; 4)      projekty dla LGD 

finansowane przez SR KSOW Województwa Śląskiego w latach 2014-2015 (ustalenie 

dokładnych terminów i osób odpowiedzialnych za merytoryczne ich przygotowanie). 

2. 19-20.05.2014 r., Czechowice- Dziedzice, spotkanie sieci SLN 

(współfinansowane przez SR KSOW),  tematy: podejście LEADER w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 oraz w formule RLKS w 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020; 

zakres lokalnych strategii rozwoju na lata 2014- 2020- stan prac Zespołu Roboczego ds. 

opracowania zakresu LSR na lata 2014-2020 w ramach Grupy Tematycznej ds. 

podejścia LEADER; przygotowanie do rozliczenia wdrażania LSR z okresu 2007- 

2013; wyjazd terenowy na obszar LGD Ziemia Bielska (Międzyrzecz Górny oraz 

Rudzica) 

 

3. 27-28.11.2014 r., Koszęcin, spotkanie sieci SLN, tematy: rola LGD w kreowaniu 

przedsiębiorczości lokalnej w okresie programowania 2014-2020; wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości lokalnej w działaniach LEADER w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w świetle aktualnych prac nad projektem 

PROW; dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości, w tym prowadzenia działalności 

gospodarczej przez LGD na przykładzie Stowarzyszenia Światowid; dobre praktyki w 

zakresie prowadzenia działalności odpłatnej przez podmioty powiązane z LGD; 

Warsztaty dot. formalno- prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej 



przez LGD lub powiązane z nimi podmioty. 

- W 2015 roku LGD „Brynica to nie granica” aktywnie uczestniczyła w spotkaniach 

organizowanych w ramach sieci LGD SLN, w tym: 

1. 26-27.03.2015 r., Żarki Letnisko, spotkanie sieci SLN (współfinansowane przez 

SR KSOW),  tematy: podejście LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020; podejście LEADER w formule RLKS w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; stan prac poszczególnych 

LGD nad lokalnymi strategiami rozwoju na lata 2014-2020; 

 

2. 08.09.2015 r. Katowice, spotkanie sieci SLN. Spotkanie informacyjne 

poświęcone omówieniu kwestii tworzenia Lokalnych Strategii Rozwoju w kontekście 

uwzględnienia możliwości ich wsparcia środkami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Lp. Inne formy współpracy 

 Nazwa Zakres współpracy oraz rola LGD  Okres współpracy 

1. Współpraca z  Lokalną 

Grupą Działania 

„Żywiecki Raj” w 

Żywcu oraz z Lokalną 

Grupą Działania 

„Przymierze Jeziorsko” 

w Warcie 

Partner w projekcie pt. „Doświadczenie i mądrość życiowa- seniorzy wartością dodaną 

Lokalnej Grupy Działania” współfinansowanym przez Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich.  

Rola w projekcie: zapewnienie prelegentów i obecności osób ze środowiska osób 

starszych podczas wizyt studyjno- szkoleniowych z terenu LGD „Żywiecki Raj’ 

2009 r. 

 

15. Wystawy i targi, w których LGD brała udział w charakterze wystawcy: 

 

Wydarzenie Data Miejsce 

III Kongres Odnowy Wsi 28-30.05.2009 r. Podlesice- gmina Kroczyce (woj. 

śląskie) 

Szkolenie „Realizacja PROW na lata 2007- 2013, zmiany zachodzące 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość WPR” 

06.12.2012 r. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 

Mikołów (woj. śląskie) 

V Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 

AGROTRAVEL 2013 

5-7 kwietnia 2013 r. Kielce (woj. świętokrzyskie) 

Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i 

Ogrodnictwa Grüne Woche 2014 

21-26.01.2014 r.  Berlin 



Dożynki 2014 Szkół Rolniczych organizowane przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

11-12.10.2014 r.  Pułtusk (woj. mazowieckie) 

 

 

16. Oświadczenie 

 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. 

 

Data:    Podpis:         Pieczęć: 


