
 

Charakterystyka LGD 

Forma prawna i nazwa stowarzyszenia 

Nazwa stowarzyszenia. 

Adres. 

Dane kontaktowe. 

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady. 

ul. 1000-lecia 1  

38-600 Lesko  

Tel/fax: 13 469 62 03  
 

Forma prawna: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Nasze Bieszczady jest dobrowolnym, samorządnym, 

trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu 

terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jest 

organizacją pozarządową realizującą swoje cele statutowe jako stowarzyszenie 

„specjalne” posiadające osobowość prawną nad którym sprawuje nadzór Marszałek 

Województwa Podkarpackiego. 

W Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24.04.2008 r. zostało wpisane pod numerem 

0000303330.REGON: 180339807; NIP: 688-12-86-263. 

Struktura stowarzyszenia składa się z następujących organów: Walne Zebranie Członków, 

Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Rada LGD. 

Obszar 

Obszar objęty Strategią Rozwoju Lokalnego położony jest na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczadów  

w południowej części Województwa Podkarpackiego i zajmuje łączną powierzchnię 1 172 km², co stanowi 6,6% 

ogólnej powierzchni województwa. Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady swoim działaniem obejmuje 5 gmin,  

2 z powiatu sanockiego: Gmina Komańcza i Gmina Zagórz oraz 3 gminy powiatu leskiego: Gmina Baligród, Gmina 

Cisna i Gmina Lesko, które zamieszkuje łącznie 34 493 osoby dając gęstość zaludnienia na poziomie 30 osób na km
2
. 

Charakterystykę poszczególnych gmin tworzących Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady prezentuje poniżej 

zamieszczona tabela. 

Wyszczególnienie 

     

Nazwy gmin tworzących obszar LSR: 

Gmina 

Baligród 

(gmina 

wiejska) 

Gmina 

Cisna 

(gmina 

wiejska) 

Gmina 

Komańcza 

(gmina 

wiejska) 

Gmina 

Lesko 

(gmina 

miejsko-

wiejska) 

Gmina 

Zagórz 

(gmina 

miejsko-

wiejska) 

Liczba gmin tworzących obszar LSR: 5 

Powierzchnia w km
2
 

gmin tworzących 

obszar LSR: 

Miasto - - - 15 22 

Obszar wiejski 158 287 456 96 138 

Liczba mieszkańców  

w gminach tworzących 

obszar LSR: 

Miasto - - - 5629 5082 

w tym kobiety - - - 2954 2571 

w tym mężczyźni - - - 2675 2511 

Obszar wiejski 3191 1730 5014 5915 7932 

w tym kobiety 1601 844 2480 2948 3957 

w tym mężczyźni 1590 886 2534 2967 3975 

Gęstość zaludnienia [liczba osób/1km²] 20 6 11 104 81 

Zakres oddziaływania poszczególnych EFSI, 

z których współfinansowana ma być LSR 

Przygotowana strategia będzie jednofunduszowa i finansowana 

w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Źródło: dane GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 31 grudnia 2013 roku 

Obszar działania Lokalnej Grupy Nasze Bieszczady jest obszarem spójnym przestrzennie w kontekście geograficznym 

(każda para gmin pozostaje w bezpośrednim lub przynajmniej w dalszym sąsiedztwie, tworząc tym samym zwarty 

geograficznie obszar). W granicach obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego występują 2 miasta (Zagórz 



i Lesko) o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 20 tys. więc fakt ich włączenia do obszaru objętego przedmiotową 

LSR nie rzutuje na spójność tego obszaru.  

Ponadto tworzy foremny kształt, wpisujący się w dwa owale, których osią na linii wschód-zachód są pasma górskie  

a na linii północ-południe rzeki Osława i Hoczewka, którym towarzyszą główne arterie komunikacyjne – wzdłuż 

Osławy droga nr 892 z Zagórza do Komańczy, a wzdłuż Hoczewki nr 893 z Leska do Cisnej. Komańczę z Cisną łączy 

wiodąca równolegle do pasm górskich droga nr 897, prowadząca dalej z Cisnej przez Wetlinę do Ustrzyk Górnych. 

Mapa 1. Obszar gmin objęty LSR 

Położenie gmin realizujących LSR, w tym 

samym regionie fizyczno-geograficznym 

warunkuje występowanie podobnych cech 

środowiska naturalnego, takich jak: 

ukształtowanie terenu, szata roślinna, świat 

zwierzęcy, warunki klimatyczne i glebowe.  

W przeciągu ostatnich kilku lat obserwuje się 

wzmożoną aktywność mieszkańców 

wpływającą na rozwój inicjatyw integrujących 

lokalne środowiska, szczególnie w zakresie 

kultury, edukacji i sportu. Społeczność lokalna 

chętnie i licznie uczestniczy 

w organizowanych przedsięwzięciach 

i imprezach okolicznościowych. Wzrasta 

również znaczenie ośrodków kultury, 

bibliotek, zespołów ludowych i artystycznych, 

które stanowią mocne zaplecze dla rozwoju 

i kultywowania tradycji. Duży wpływ na ten 

rozwój miały środki pozyskane przez te 

instytucje w ramach PROW 2007-2013, dzięki 

którym zrealizowano wiele przedsięwzięć 

związanych z krzewieniem lokalnej kultury 

i tradycji. 

Mapa 1.  Mapa obszaru objętego LSR z zaznaczeniem granic poszczególnych gmin wykazująca 

spójność przestrzenną obszaru objętego LSR 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej: 

http://podkarpackie.ksow.pl/fileadmin/user_upload/podkarpackie/grafika/tn_nowa_mapa.jpg 

  

http://podkarpackie.ksow.pl/fileadmin/user_upload/podkarpackie/grafika/tn_nowa_mapa.jpg


Potencjał LGD 

Opis procesu tworzenia partnerstwa i doświadczenie LGD 

Gminy Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz od wielu lat ściśle współpracowały w zakresie gospodarki, 

kultury, promocji oraz zachowania wspólnego dziedzictwa, decyzja o wzięciu współodpowiedzialności za rozwój 

społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich, na terenie których są zlokalizowane była wynikiem tej działalności. 

Przedstawiciele samorządów powyższych gmin, mając świadomość, iż działania wynikające z partnerskich metod 

planowania i realizacji przedsięwzięć, kompleksowo wdrażane w ramach wspólnych programów są znacznie 

skuteczniejsze od projektów jednostkowych, dostrzegli szansę na rozwój regionu dzięki wykorzystaniu wspólnych 

doświadczeń i powiązań pomiędzy tymi obszarami. W 20 grudnia 2007 r. z inicjatywy władz samorządowych (gmin: 

Baligród, Cisna, Zagórz, Komańcza, Lesko oraz Starostwa Powiatowego w Lesku) odbyło się spotkanie organizacyjne 

w sprawie założenia LGD Nasze Bieszczady w skład której mieli wejść przedstawiciele w/w władz, instytucji i osób, 

zamierzających opracować Strategię Rozwoju Lokalnego. Aktywne zaangażowanie się wielu podmiotów, 

reprezentujących sektor samorządowy, biznesowy, pozarządowy, rolniczy oraz osób prywatnych (liderów 

społecznych) potwierdziły potrzebę założenia LGD. Potwierdzeniem woli współpracy samorządów tworzących LGD 

były uchwały Rad Gmin o przystąpieniu w/w samorządów do LGD. Dnia 23 stycznia 2008 r. odbyło się Zebranie 

Założycielskie LGD Nasze Bieszczady, w którym uczestniczyli Burmistrzowie, Wójtowie z w/w gmin oraz 19 innych 

instytucji. Podczas spotkania utworzono komitet założycielski, którego zadaniem była rejestracja Stowarzyszenia LGD 

Nasze Bieszczady w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. LGD zarejestrowano w dniu 24.04.2008r.Na siedzibę 

Stowarzyszenia wybrano miasto Lesko, obecnie biuro zlokalizowane jest w użyczonym lokalu od Urzędu Miasta 

i Gminy Lesko o ogólnej powierzchni 72,30 m
2
 przy ul. 1000-lecia, 38-600 Lesko. Pomieszczenia biura wyposażone 

zostały w podstawowy sprzęt biurowy tj. biurka, krzesła, stoły, szafo-regały, telefon, fax, drukarki, kserokopiarki, 

rzutnik, komputery oraz materiały biurowe. Biuro posiada podstawowe zaplecze sanitarno-socjalne. Pomieszczenia 

i będący na ich wyposażeniu sprzęt i urządzenia biurowe pozwalają na urządzenie 3 stacjonarnych standardowych 

stanowisk pracowniczych i archiwizowanie tworzonej dokumentacji przez okres wymagany przepisami prawa. 

Wielkość pomieszczeń i wyposażenie pozwalają na przyjmowanie i załatwianie interesantów oraz udzielanie im 

doradztwa i pomocy merytorycznej ponadto pomieszczenie jest wystarczające do odbywania posiedzeń Zarządu, Rady 

i Komisji Rewizyjnej. Dla potrzeb odbywania Walnych Zebrań Członków, bardziej liczebnych narad, spotkań 

i szkoleń, LGD ma zapewnioną możliwość korzystania z sal konferencyjnych Urzędów Gmin. 

Ponadto planuje się zatrudnienie 2 osób, które w procesie rekrutacji będą musiały się wykazać wiedzą 

i doświadczeniem w zakresie wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu lokalnym, jak również 

doświadczeniem w zakresie udzielania doradztwa przyszłym beneficjentom. Odpowiednio do stanowisk, będą musiały 

dodatkowo wykazać się znajomością funduszy unijnych i doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków unijnych 

oraz doświadczeniem w zakresie marketingu i promocji. 

Planowane stanowiska: 

 Specjalista ds. funduszy unijnych i wdrażania LSR – zatrudnienie: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu; 

 Specjalista ds. marketingu i promocji – zatrudnienie: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu. 

Skład Rady i Zarządu LGD stanowią osoby które w poprzedzającym okresie programowania 2007 – 2013 pełniły 

funkcje członków w/w organów, wiedzę i doświadczenie zdobyły na szkoleniach oraz wykonując starannie 

powierzone obowiązki, samodzielnie lub w zespołach zadaniowych przygotowywały, oceniały i realizowały 

różnorodne projekty w zakresie operacji finansowanych ze środków pomocowych, publicznych i prywatnych. 

(60%członków wchodzących w skład organów). Dodatkowo w celu zapewnienia wysokiej jakości realizacji LSR dla 

w/w został opracowany plan szkoleń uwzględniający podnoszenie wiedzy wynikającej z wdrażanych działań oraz ze 

zmieniających się przepisów. Lokalna Grupa Działania powstała aby podejmować, prowadzić, promować i wspierać 

inicjatywy służące rozwojowi obszaru składającego się z 5 gmin. 

Od wyboru LSR do czerwca 2015 r. za pośrednictwem LGD Nasze Bieszczady z różnych form wsparcia skorzystało 

wiele podmiotów ze wszystkich 3 sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego,  a łączna kwota udzielonej 

pomocy wyniosła 3 681 203,38 zł. Równocześnie w ramach wielu projektów pojawiło się sporo różnych inicjatyw 

promocyjnych wyposażonych w szerokie spektrum narzędzi od materiałów drukowanych po filmy. I tak jak dzięki 

skutecznej realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zmienia się oblicze podkarpackich 

wsi, tak projekty implementowane w ramach realizacji LSR zmieniają oblicze poszczególnych miejscowości 

z naszych pięciu gmin. 

-  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach PROW na lata 2007-2013 realizacja od 21.05.2009 r. do 

30.06.2015: 

Na obszarze LGD w ramach LSR w okresie programowania 2007-2013 zrealizowano 64 operacje: z zakresu Odnowy  

i Rozwoju Wsi i Małych Projektów 5 gmin zrealizowało 24 projekty dotyczące poprawy infrastruktury lokalnej, 

termomodernizacji budynków, chodników, oświetlenia ulicznego, placów zabaw, boisk i infrastruktury towarzyszącej, 

remontów i doposażenia budynków świetlic wiejskich, budowy i rozwoju infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, 

zagospodarowania terenów zielonych, organizacji imprez kulturalnych i historycznych. 

Z zakresu pomocy na Małe Projekty Ośrodki Kultury realizowały projekty w liczbie 11, 21 operacji Stowarzyszenia, 

Parafie z obszaru LGD - 4,  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - 1, Powiat Leski - 1 oraz przedsiębiorca -



1.Głównie pomoc była przyznawana na zakup  instrumentów muzycznych, doposażenia świetlic, organizacji imprez 

kulturalnych i plenerowych, festiwali, przeglądów zespołów ludowych, festynów, kiermaszów oraz wydawania 

publikacji książkowych, albumów, przewodników, nakręcenia filmu promocyjnego.  

Z zakresu pomocy na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 przedsiębiorca zrealizował operację w zakresie 

rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy poprzez zakup wyposażenia pensjonatu. 

Łącznie wykorzystano 92,15% środków przyznanych na wdrażanie LSR. 

- „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizacja od 04.09.2009 r. 

do 30.06.2015 r.: 

Działania członków LGD skierowane były w dużej mierze na pobudzanie aktywności społeczności lokalnych oraz ich 

czynny udział w realizacji LSR, która była podstawą do działań podejmowanych przez LGD Nasze Bieszczady. To 

właśnie połączenie zaangażowania mieszkańców i pomocy unijnej w okresie programowania 2007-2013, pozwoliło na 

wsparcie rozwoju rekreacyjno-turystycznego, społeczno-kulturalnego i promocji dziedzictwa regionu. Poprzez 

realizację poniższych działań LGD budowała lokalne partnerstwa, szkoliła mieszkańców, promowała obszar objęty 

LSR, zapoznawała z różnorodnością obszaru działalności, prezentowała dorobek mieszkańców, stowarzyszeń, 

przedsiębiorców. 

W każdej gminie były organizowane spotkania informacyjne i szkolenia dla mieszkańców w celu przekazania jak 

najszerszej wiedzy o pozyskiwaniu środków w ramach ogłaszanych naborów przez LGD Nasze Bieszczady: 

18 spotkań, warsztaty z rękodzieła lokalnego w sumie 12 spotkań. W 2013r. i 2014r. roku LGD zorganizowało 

wydarzenie promocyjne Festiwal Kolęd i Pastorałek, który został wpisany do kalendarza imprez cyklicznych. 

Członkowie LGD, głównie KGW aktywnie uczestniczyły w wystawach, targach i imprezach organizowanych na 

obszarze LGD jak i w innych regionach województwa, zdobywając wyróżnienia, certyfikaty i nagrody 

(ok. 30 imprez). Na Targach Agrobieszczady przez 3 kolejne lata Członkowie LGD byli wyróżniani za przygotowanie 

i aranżację stoisk. Podobnie za udział w Konkursie Bożonarodzeniowym organizowanym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego w latach 2012r. i 2014r. oraz w Konkursie Wielkanocnym 2012r. przyniósł członkom 

LGD miejsce wśród najlepszych. Potrawy regionalne przygotowywane przez KGW cieszą się bardzo dużym uznaniem 

wśród uczestników lokalnych i regionalnych imprez. Podsumowując swoje działania LGD Nasze Bieszczady 

zorganizowało 3 Konferencje mające na celu przedstawienie dobrych praktyk ze zrealizowanych przez członków LGD 

operacji, które również zostały opublikowane w wydanym folderze. 

- „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy 

objętego PROW na lata 2007-2013, realizacja od 20.07.2011r. do 31.12.2012r.: 

Projekt pod nazwą: ,,Zachowanie tożsamości kulturowej poprzez aktywizację społeczności lokalnej”, celem projektu 

była aktywizacja społeczności lokalnej, zachowanie tożsamości kulturowej i promocja obszaru LGD Kraina Nafty  

i Nasze Bieszczady. W ramach realizacji działania zorganizowano 8 imprez promocyjno-kulturalnych, 4 wizyty 

studyjne oraz wydano 4 rodzaje materiałów promocyjnych. 

LGD Nasze Bieszczady podejmowało działania w celu pozyskiwania środków unijnych spoza PROW,  

w ramach projektu Alpy – Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych 

obszarów województwa podkarpackiego, w terminie 01.05.2014r. do 30.09.2014r. realizowano projekt pt. ,,Nasze 

Bieszczady w obiektywie”. Celem działania była promocja walorów przyrodniczych, kulturalnych oraz lokalnych 

produktów, wspierająca  rozwój turystyki na terenie LGD Nasze Bieszczady poprzez wydanie 1500 sztuk albumów. 

Powyższy opis w skrócie przedstawia działalność członków LGD w zakresie realizacji projektów na obszarach 

wiejskich oraz o zakresie podobnym do zakresu realizacji LSR, przedstawia doświadczenie członków LGD w ramach 

wdrażania LSR na lata 2007-2013 i mamy nadzieję będzie on inspiracją dla przyszłych interesariuszy, którzy zechcą 

sięgać po środki unijne niezbędne do wdrażania dobrych i potrzebnych projektów. Jesteśmy przekonani, że realizacja 

kolejnej Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020 LGD Nasze Bieszczady będzie do tego doskonałą okazją. 

LGD Nasze Bieszczady jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, 

gospodarczego i społecznego i mieszkańców. LGD jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób 

fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich. Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady nie zastępuje istniejących instytucji, lecz ma za 

zadanie je wspierać, działać w specyficznych obszarach, które dają szanse na wykorzystanie zasobów i rozwój terenu. 

Członkostwo dzieli się na zwyczajne i wspierające. Reprezentatywność poszczególnych sektorów w składzie LGD 

prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 1. Reprezentatywność poszczególnych sektorów w składzie LGD 

Lp. Sektor 
Liczba członków 

LGD 
% składu LGD Zmiany w stosunku do 2009 roku 

1. Sektor Społeczny 21 24% wzrost do 15,96%  

2. Sektor Gospodarczy 22 25% wzrost do17,78% 

3. Sektor Publiczny 12 13% wzrost do 7,00%  

4 Mieszkańcy 33 38% wzrost do 24,24% 

Głównym obszarem sektora publicznego jest działalność w zakresie świadczenia usług publicznych, rozwoju 

infrastruktury lokalnej, kultury, promocji, sportu oraz ochrony zdrowia. Sektora gospodarczego jest działalność 



usługowa w zakresie gastronomi, hotelarstwa, handlu, motoryzacji oraz przetwórstwa. Obszarem działania sektora 

społecznego jest aktywizacja społeczności lokalnej, w zakresie promocji  i upowszechniania produktów lokalnych, 

dziedzictwa kulturowego, historii, oświaty, sportu i bezpieczeństwa publicznego. Mieszkańcy jest to najliczniejszy 

sektor którego przedstawiciele pełnia funkcje społeczne, tj.: sołtysi, radni oraz pracownicy samorządowi, doradcy 

i nauczyciele. Opisane partnerstwo członków LGD odzwierciedla jego trójsektorowość w różnorodnych dziedzinach 

działalności z których wywodzą się lokalni liderzy. Członkowie LGD mają rozeznanie w lokalnym środowisku, 

w szczególności w zakresie specyfiki lokalnego zatrudnienia oraz świadczonych usług, osób dotkniętych bezrobociem, 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne to główne płaszczyzny z jakimi 

musi się w latach 2015-2020 zmierzyć LGD. Partnerstwo LGD z powyższymi wyzwaniami zmierzy się podczas 

opracowywania LSR w szczególności wskazując cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia, których realizacja 

zmierzy się z problemami i znacząco przyczyni do niwelowania wskazanych wyzwań. W sposób szczególny LSR 

ukierunkowana będzie na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wspierania grup defaworyzowanych. 

Poziom decyzyjny 

Do kompetencji Rady LGD - organu decyzyjnego, należy wybór operacji zgodnie z rozumieniem art. 2 pkt 9 

rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz ustalenie kwoty wsparcia dla operacji zgodnie z art. 34 

ust 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Rada LGD działa na podstawie Statutu oraz Regulaminu Rady uchwalonych na Walnym Zebraniu Członków LGD. 

Rada Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady liczy 15 członków wybranych przez Walne Zabranie Członków.  

Reprezentatywność terenowa w składzie osobowym Rady 

Lp. Nazwa Gminy Liczba przedstawicieli 

1 Gmina Baligród 3 

2 Gmina Cisna 3 

3 Gmina Komańcza 3 

4 Gmina Lesko 3 

5 Gmina Zagórz 3 

Razem: 15 

Struktura Rady LGD Nasze Bieszczady odzwierciedla powszechnie obowiązujące wymogi, w tym szczególnie  

trójsektorowość oraz co najmniej50% głosów decyzyjnych należących do przedstawicieli sektorów społecznego 

i gospodarczego. Skład organu decyzyjnego wskazuje na to, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji. 

 

Lp. Sektor Skład Rady – liczba członków % składu Rady 

1. 
Sektor Społeczny 

 

3 20,00% 

2. 
Mieszkańcy 

 

4 26,66% 

3. 
Sektor Gospodarczy 

 

4 26,66% 

4. 
Sektor Publiczny 

 

4 26,66% (mniej niż 30%) 

w tym: 

 

Liczba przedsiębiorców 4 26,66% 

Liczba kobiet 6 40% 

Liczba osób poniżej 35 roku życia 1 6,7% 

 

W celu wyboru operacji bez dominacji jakiejkolwiek grupy interesu w radzie ograniczono reprezentowanie sektora 

społeczno-gospodarczego przez osoby związane z sektorem publicznym. Dotyczy to np. zakazu członkostwa z sektora 

społeczno-gospodarczego dla osób powiązanych służbowo z członkami z sektora publicznego oraz zakaz łączenia 

przez osoby fizyczne członkostwa w LGD z reprezentowaniem w niej osób prawnych. Nie upoważnia się ponadto 

osób trzecich do udziału w podejmowaniu decyzji. Funkcje członków rady są pełnione osobiście, tj. w przypadku osób 

fizycznych wybranych do rady – przez te osoby, zaś w przypadku osób prawnych – przez osoby, które na podstawie 

dokumentów statutowych lub uchwał właściwych organów są uprawnione do reprezentowania tych osób prawnych. 

Dbając o prawidłowość wyborów dokonywanych członków Rady podejmuje się działania dyscyplinujące wobec 

członków, którzy systematycznie nie biorą udziału w posiedzeniach rady lub też podczas dokonywania oceny 

wniosków nie stosują zatwierdzonych kryteriów (dokonują oceny w sposób niezgodny z treścią kryteriów oceny) - 

wykluczenie z członkostwa w Radzie po trzykrotnym pisemnym upomnieniu przez Zarząd LGD. 

 



Charakterystyka rozwiązań stosowanych w procesie decyzyjnym 

Władzami LGD są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Rada LGD i Komisja Rewizyjna. Członek LGD może 

wchodzić w skład wyłącznie jednego z organów LGD. Kadencja Zarządu, Rady LGD i Komisji Rewizyjnej trwa 

4 lata.  

Struktura procesu decyzyjnego Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady: 

1. Walne Zgromadzenie Członków – najwyższa władza stowarzyszenia; 

2. Zarząd Stowarzyszenia – organ zarządzający, wykonawczy; 

3. Rada Stowarzyszenia – organ decyzyjny 

4. Komisja Rewizyjna – organ kontroli 

5. Biuro Stowarzyszenia – obsługa członków i przedstawicieli organów stowarzyszenia i innych interesariuszy 

 

Dokumenty regulujące funkcjonowanie LGD 

Statut oraz wszystkie regulaminy określają skład i reprezentatywność organów, szczegółowe zasady zwoływania 

i organizacji posiedzeń, zasady podejmowania decyzji oraz sposób protokołowania posiedzeń. Statut i Regulaminy są 

uchwalane i zmieniane przez Walne Zebranie Członków. 

Dokumentami wewnętrznymi regulującymi zasady działania LGD Nasze Bieszczady są:  

 

Dokument Opis głównych kwestii, których dotyczą 

Statut 

Określa zakres uregulowań zgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą 

o rozwoju lokalnym m. in. cele i zasady działania Stowarzyszenia, sprawy dotyczące 

członkostwa w szczególności sektorowość, określa władze Stowarzyszenia i opisuje 

zakres działania Walnego Zebrania Członków, określa majątek i gospodarkę 

finansową Stowarzyszenia oraz tworzy Biuro Stowarzyszenia. 

Regulamin Walnego 

Zebrania Członków 

Określa szczegółowo zasady podejmowania decyzji o sprawach związanych  

z funkcjonowaniem LGD np. w sprawie składu, wyboru i odwoływania organów 

stowarzyszenia.  

Regulamin Rady LGD 

Określa tryb pracy zakres obowiązków i uprawnień członków Rady LGD. Określa 

sposób wyboru operacji i rozwiązania dotyczące wyłączenia z oceny operacji 

członków Rady, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez 

Stowarzyszenie Strategii Rozwoju Lokalnego, reprezentatywność sektorową 

w składzie osobowym Rady, oraz rozpatrywania odwołań od uchwał w sprawie 

wyboru operacji. 

Regulamin Komisji 

Rewizyjnej 
Określa tryb pracy zakres obowiązków i uprawnień członków Komisji Rewizyjnej. 

Regulamin Zarządu 

Stowarzyszenia, 

Określa sposób reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, wskazuje uprawnienie 

zarządzania majątkiem, nadaje uprawnienia do przyjmowania nowych członków, daje 

umocowanie prawne w zakresie opracowywania projektu zmian do Statutu  

i LSR. 

Regulamin Funkcjonowania 

Biura 

Określa też zasady naboru i zatrudniania pracowników, strukturę i opis stanowisk, 

sposób świadczenia bezpłatnego doradztwa, uprawnienia Dyrektora biura, zasady 

udostępniania informacji uwzględniające zasady bezpieczeństwa informacji  

i przetwarzania danych osobowych. 

 

Cele i formy działania 

 

1. Celem LGD jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności : 

1) opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia  20 lutego 

2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów 

Programu   Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

2) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych 

oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR, w tym osób bezrobotnych, grup 

defaworyzowanych;  

3) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na 

obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD; 

4) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR; 



5) promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD;  

6) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR  w zakresie przygotowania     projektów i 

pozyskiwania środków na ich realizację, w tym  z programów pomocowych; 

7) integrację mieszkańców obszaru LGD; 

8) przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju społecznego i gospodarczego na 

terenie obszaru LGD;  

9) budowanie partnerskiej współpracy w społeczeństwie i wśród członków Stowarzyszenia; 

10) działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet, dostępu obywateli do 

informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej 

aktywności i odpowiedzialności, rozwój świadomości obywatelskiej; 

11) działanie na rzecz rozwoju nauki, oświaty, wychowania, edukacji, sportu i turystyki, rozwoju kultury i 

sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego; 

12) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, 

które przyczynią się do innowacyjności działań w obszarze objętym LSR. 

2. LGD działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich realizuje także następujące cele: 

1) ochrona i promocja środowiska naturalnego; 

2) ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego; 

3) wielofunkcyjny, rozwój wsi z zachowaniem i wzmacnianiem lokalnej specyfiki, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasobów historycznych, geograficznych i kulturowych; 

4) wsparcie rozwoju produkcji wyrobów regionalnych; 

5) rozwój turystyki; 

6) opracowywanie i realizacja projektów na rzecz obszarów wiejskich we współpracy z samorządami, 

organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, podmiotami gospodarczymi, osobami 

fizycznymi; 

7) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 

8) prowadzenie szkoleń, doradztwa i ekspertyz;  

9) promocję, upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności; 
10) rozwój aktywnych form spędzania czasu wolnego;  

11) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;  

12) wspieranie aktywności środowisk senioralnych.  

 

Stowarzyszenie LGD realizuje swój cel w szczególności poprzez: 

 

1. rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania Stowarzyszenia LGD; 

2. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją 

LSR; 

3. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi 

działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia LGD na poziomie krajowym i 

międzynarodowym; 

4. upowszechnianie informacji za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strona WWW, ogłoszenia 

w prasie lokalnej, o prowadzonych działaniach; 

5. dokonywanie wyboru operacji do finansowania ze środków przyznanych LGD na realizację LSR, w 

ramach „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność.” 

6. organizowanie i finansowanie:  

6.1 przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, 

konferencji i konkursów; 

6.2 imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji 

regionu i jego tożsamości kulturowej; 

6.3 działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk broszur, 

folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron 

internetowych,  przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym 

lub promocyjnym. 



7. prowadzenie innych działań przewidzianych dla Stowarzyszenia LGD w przepisach PROW;  

 

 

Biuro LGD 

 

1. Biuro LGD jest jednostką administracyjną i zapewnia obsługę LGD i jego Organów.  
2. Pracą biura kieruje Dyrektor biura, który sprawuje nadzór nad pozostałymi pracownikami.  

3. Pracę biura określa Regulamin biura. 

4. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Zarząd LGD. 

  


