
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami 
Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

LGD „Bądźmy Razem”  
na lata 2014-2020 

 

Twój pomysł ma znaczenie! 

 



 
Doświadczenia LGD 2007-2013 

 

Diagnoza obszaru LGD Bądźmy Razem oraz analiza 
SWOT pozwoliła na określenie wizji obszaru oraz 
wskazanie trzech celów ogólnych LSR 2007-2013. W LSR 
2007-2013 wyznaczono trzy cele ogólne:  

1) Poprawa, jakości życia i wzrost dobrobytu 
mieszkańców,  

2) Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego, oraz  

3) Aktywizacja społeczności lokalnych i wzmocnienie 
kapitału społecznego. 

Wydatkowanych zostało ponad 4,3 mln zł  



 
Obszar Lokalnej Strategii Rozwoju  

 

• W okresie 2007-2013 LGD wdrażało Lokalną Strategię Rozwoju „Bądźmy Razem” 
na obszarze trzech gmin członkowskich: Łochów, Korytnica i Stoczek 

• obszar LSR 2014-2020 uległ zwiększeniu o kolejne gminy i miasta powiatu 
węgrowskiego: Liw, Wierzbno, Grębków, Miedzna, które należały do 
Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój”, natomiast gmina Sadowne należała do 
Stowarzyszenia LGD „Równiny Wołomińskiej”.  W nowym okresie programowania 
podwyższono limit z max. 5 do 20 tys. mieszkańców dla miast, dlatego miasto 
Węgrów również zostało włączone do obszaru LSR  LSR.  

• W listopadzie 2015 r. obszar LSR został rozszerzony o gminę Bielany, powiat 
sokołowski.  

 





Obszar Lokalnej Strategii Rozwoju  

Obszar LSR tworzy 10 sąsiadujących ze sobą gmin województwa mazowieckiego, 
powiatu węgrowskiego: gm. Łochów, Stoczek, Korytnica, Liw, Miedzna, Wierzbno, 
Grębków, Sadowne, miasto Węgrów oraz jedną gminę z powiatu sokołowskiego, 
gm. Bielany. 

 Nazwa gminy Powierzchnia gminy 

(ha) 

Liczba 

miejscowości 

Sołectwa Liczba 

ludności  

Węgrów  3 551 -   12 796 

Grębków  13 076 29 28 4 553 

Korytnica  18 032 43 41 6 464 

Liw  16 947 25 23 7 616 

Łochów  19 622 37 31 17 962 

Miedzna  11 601 14 13 4 033 

Stoczek  14 454 31 22 5 176 

Wierzbno 10 320 32 31 2 930 

Sadowe 14 473 29 23 6 066 

Bielany 11 007 30 29 3 731 

Razem  133 083 270 241 71 327 



PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH 2014-2020 

 

 



PROW 2007-2013 PROW 2014-2020 

Działanie Zakres Działanie Zakres 

LEADER 

1. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności  i aktywizacja 

2. Wdrażanie projektów współpracy 

3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: 

- Odnowa i rozwój wsi 

 

- Małe projekty 

a) Podnoszenie jakości życia społeczności 

lokalnej na obszarze objętym LSR 

b) Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej 

c) Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze 

objętym LSR 

d) Promowanie, zachowanie lub oznakowanie 

lokalnego dziedzictwa kulturowego i 

historycznego 

e) Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub 

wprowadzania na rynek produktów i usług, 

których podstawę stanowią lokalne zasoby, 

tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne 

dziedzictwa, w tym kulturowe, historyczne lub 

przyrodnicze albo podnoszenie jakości takich 

produktów lub usług 

 

- Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej  

 

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

LEADER 

1. Wsparcie przygotowawcze 

2. Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji 

3. Wdrażanie projektów współpracy 

4. Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii 

rozwoju 

- wzmocnienie kapitału społecznego 

- rozwój przedsiębiorczości (bez świadczenia 

usług rolniczych) 

- dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym 

tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

- podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR 

w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości 

lub dywersyfikacją źródeł dochodów 

- rozwój produktów lokalnych 

- rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk 

- zachowanie dziedzictwa lokalnego 

- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 

kulturalnej 

- budowy lub przebudowy publicznych dróg 

gminnych lub powiatowych, które umożliwiają 

połączenie obiektów użyteczności publicznej, w 

których świadczone są usługi społeczne, 

zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub 

edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg 

publicznych, albo skracają dystans lub czas 

dojazdu do tych obiektów 



Jakie środki będą w dyspozycji LGD 2014-2020?  

Maksymalne kwoty środków działania LEADER przewidziane na poddziałanie 19.2 
PROW w odniesieniu do pojedynczej LSR są uzależnione od liczby ludności 

zamieszkującej obszar objęty lokalną strategią rozwoju 

 



Limity pomocy na operacje PROW 

Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD, limity : 

• Brak limitu na działania jednostek sektora finansów publicznych (JST) 

• do 500 tys. zł. /beneficjenta w okresie realizacji Programu - utworzenie inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego 

• do 300 tys. zł/ beneficjenta/ okres realizacji Programu – poza jednostkami sektora finansów 
publicznych 

• do 100 tys. zł na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – postać premii (płatności 
zryczałtowanej) 

Przy określaniu tego limitu będzie brana pod uwagę także pomoc, jaką dany beneficjent uzyskał w 
związku z realizacją mikroprojektu w ramach operacji grantowych. W przypadku podmiotu, który będzie 
ubiegać się o wsparcie na rzecz sformalizowanej grupy nieposiadającej osobowości prawnej, limit 
pomocy jest liczony odrębnie na każdą sformalizowaną grupę. 

• do 100 tys. zł /na odbiorcę  realizującego „mikroprojekt” - sformalizowaną grupą nieposiadającą 
osobowości prawnej ) w ramach operacji grantowej 

• w przypadku operacji grantowych całkowita wartość „grantu” wynosi do 50 tys. zł, a całkowita 
wartość projektu grantowego– 300 tys. zł 



Intensywność wsparcia  

Wysokość zwrotu kosztów kwalifikowanych  

 
 

 

 

 

 

 

 



JAKIE GRUPY DEFAWORYZOWANE NA RYNKU PRACY?   

• osoby długotrwale bezrobotne, mające największe trudności z wejściem 
na rynek pracy 

• młodzież (osoby poniżej 24 roku życia)  

• osoby powyżej 45 roku życia - na obszarze LSR mieszka takich osób 
ponad 1 122 jest to zatem blisko 27% ogółu mieszkańców ośmiu gmin 
członkowskich LGD 

• kobiety, które szczególnie na terenach wiejskich mają problemy ze 
znalezieniem pracy 

LGD zamierza w okresie programowania 2014-2020 oddziaływać na te 
grupy poprzez poprawę dostępu do zatrudnienia dla osób bezrobotnych, 

poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, w tym szczególnie osób w 
trudnej sytuacji na rynku pracy, takich jak kobiety powracające na rynek 

pracy i długotrwale bezrobotne 



JAKIE CEL LOKALNEJ STRATEGII 
ROZWOJU? 

 

CEL LEADER: Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa  
i promowanie rozwoju  gospodarczego na  obszarach 
wiejskich  

PROPONOWANE CELE OGÓLNE LSR:  

1) Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i 
tworzenie miejsc pracy  

2) Poprawa jakości życia mieszkańców 
 

 



JAKIE CEL LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU? 
 

 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

CEL 1) Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc 
pracy - przedsiębiorcy i bezrobotni   

1/ zwiększenie dochodów przedsiębiorców w oparciu produkty lokalne  
- rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę 
płatności zryczałtowanej (premii) - nie więcej 20 tys. zł  
2/ różnicowanie i reorientacja dochodów rolników  
- wsparcie rozwoju agroturystyka 
3/ podnoszenie kompetencji mieszkańców w powiązaniu z rozwojem 
przedsiębiorczości  
- szkolenia dla bezrobotnych i rolników  
- szkolenia dla mieszkańców w celu nabycia nowych kompetencji  
 

 

 

 



JAKIE CEL LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU? 

 

 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

CEL 2) Poprawa jakości życia mieszkańców - grupa JST, i jednostki 
organizacyjne, instytucje kultury, NGO 

- poprawa estetyki miejscowości miejsce spotkań mieszkańców  
- ścieżki rowerowe, edukacyjne    
- siłownie na świeżym powietrzu 
- place zabaw 
- wydawnictwa dotyczące obszaru (NGO) 
- zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjne i turystyczne  
- zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację spotkań, 

warsztatów dla młodzieży, 
- imprezy tematyczne dotyczące dziedzictwa kulturowego  
- opracowanie i wdrażanie standardów funkcjonowania organizacji 

pozarządowych 
 

 

 

 

 



 



 



 







 











ANALIZA SWOT DLA OBSZARU LSR 
MOCNE STRONY 



ANALIZA SWOT DLA OBSZARU LSR 
SŁABE STRONY 



ANALIZA SWOT DLA OBSZARU LSR 
SZANSE 



ANALIZA SWOT DLA OBSZARU LSR 
ZAGROŻENIA 



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

Biuro Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem” 

ul. Piłsudskiego 23 ( III piętro) 

07-100 Węgrów  

tel. (22) 300-14-55 

tel. kom. 505 100 035 
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie internetowej 
służącej ocenie ANALIZY SWOT dla obszaru LSR 2014-2020  

Link do ankiety: http://moje-ankiety.pl/respond-79877.html  
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