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1. Informacja o Programie Pilotażowym Leader +. 

W ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja 

Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich" 2004-2006 (SPO ROL) w działaniu 

2.7. wdrażany jest Pilotażowy Program Leader+.  

Instytucją Zarządzającą w ramach programu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Instytucją Wdrażającą natomiast Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). 

Na realizację programu przeznaczono 19 000 000 EUR. 

Leader+ podzielony jest na 2 następujące po sobie schematy: 

Celem Schematu I jest tworzenie lokalnego partnerstwa publiczno - prywatnego 

(Lokalnych Grup Działania - LGD) oraz dokonanie z inicjatywy środowisk lokalnych analizy 

możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowanie na tej podstawie zintegrowanych 

strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW). 

Ustalono maksymalną pomoc przy realizacji schematu I – 150 000 PLN. 

Schemat II pozwoli na realizację kompleksowych projektów o charakterze 

wielosektorowym, uwzględniających m. in. rozwój turystyki, ochronę oraz promocję 

środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, popularyzację 

i rozwój produkcji wyrobów regionalnych a także działania szkoleniowe. W ramach 

Schematu II Lokalne Grupy Działania (LGD), posiadające odpowiednie doświadczenie 

i potencjał administracyjny niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi, wdrażać będą 

plany obejmujące wsparcie realizacji strategii oraz promocję obszarów wiejskich 

i animowanie współpracy partnerów lokalnych. Beneficjentami Schematu II są Lokalne 

Grupy Działania (LGD). 

Działania w ramach schematu II: 

• Działalność operacyjną LGD, 

• Promocję i informację dotyczącą założeń i sposobu realizacji strategii rozwoju obszarów 

wiejskich, 

• Pomoc szkoleniową i doradczą w zakresie przygotowywania i realizacji projektów 

wpisujących się w strategię rozwoju obszarów wiejskich, 

• Przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym 

planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług zgodnie 

z założeniami strategii rozwoju obszarów wiejskich, 

• Organizację imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę itp., 



BRZEŹNICA, OSIEK, POLANKA WIELKA, PRZECISZÓW, SPYTKOWICE, ZATOR, SWIG DELTA PARTNER  

 
 

Dolina Karpia - Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 

3

• Współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy LGD (na poziomie krajowym 

i międzynarodowym) w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD 

(zarządzanie, monitorowanie itp.). 

 

Ustalono maksymalną pomoc przy realizacji schematu II – 750 000 PLN. 

 

 

2. Informacja o projekcie ZSROW Dolina Karpia. 

Prezentowany projekt zakłada realizację działań wynikających z I schematu Programu 

Pilotażowego Leader+.  

 

Cel ogólny (zmiana): 

Stworzenie możliwości stabilnego rozwoju mieszkańców wsi poprzez spójne i wspólne 

działania organizacji społecznych, firm i instytucji finansowych oraz instytucji publicznych - 

dynamizacja społeczna i uzyskanie wysokiego stopnia partycypacji mieszkańców wsi 

w decyzjach towarzyszących życiu publicznemu i ekonomicznemu. 

Wartością dodaną projektu będzie: 

• Stworzenie podstaw do realizacji projektów przy wykorzystaniu środków 

Inicjatywy Wspólnotowej Leader+ (partnerska współpraca 3 sektorów); 

• Ocena możliwości wykorzystania innych źródeł finansowania projektów 

(współpraca z ekspertami); 

 

Cele operacyjne (działania): 

• Powołanie Grupy Wsparcia Eksperckiego (GWE) - przeszkolenie grupy liderów – 

dostarczenie im narzędzi do realizacji projektów przy wykorzystaniu 

zewnętrznych źródeł finansowania; 

• Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

• Powołanie Lokalnej Grupy Działania (LGD), która będzie odpowiedzialna za 

realizację zadań założonych w ZSROW; 

• Promocja i ewaluacja projektu; 
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Metodologia (narzędzia): 

Podczas realizacji projektu zostaną wykorzystane następujące narzędzia: 

• Szkolenie interaktywne; 

• Warsztat planowania strategicznego; 

• Spotkania eksperckie; 

• Spotkania informacyjne; 

• Elementy kampanii masowych; 

• Wizyty studialne; 

• Badania ankietowe; 

 

Podmioty zaangażowane (partnerzy): 

• Urzędy Gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Zator; 

• Jednostki budżetowe w/w. 

• Organizacje pozarządowe działające w rejonie projektu; 

• Sektor biznesu; 

• Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER; 
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3. Informacja o Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA 

PARTNER. 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER w Cieszynie 

działa od 1999 roku. Misją Stowarzyszania Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA 

PARTNER jest zrównoważony rozwój polskich regionów, szczególnie poprzez 

wykorzystanie dostępnych środków pomocowych Unii Europejskiej. Nasze cele to: 
• Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; 

• Wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, szczególnie poprzez aktywne działania 

na rzecz samorządów; 

• Realizacja projektów, które bezpośrednio przyczyniają się do promocji 

przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodzieży; 

• Działanie na rzecz współpracy i partnerstwa trzech sektorów: publicznego, organizacji 

pozarządowych i biznesu. 

Zespół konsultantów składa się z 11 osób posiadających doświadczenie w pozyskiwaniu 

funduszy UE (opracowywanie dokumentacji projektów europejskich, wdrażanie i rozliczanie 

projektów). Konsultanci posiadają praktyczne umiejętności zarządzania projektami, w tym 

w szczególności projektami europejskimi, a także wysokie kwalifikacje w zakresie 

zarządzania zespołem i zasobami. 

Stowarzyszenie ma na swoim koncie wiele sukcesów – zrealizowanych projektów, 

w ramach których występowaliśmy jako doradcy, liderzy lub partnerzy. Główną 

wartością jest dla nas zmiana społeczna lub gospodarcza, która stanowi cel każdego 

przedsięwzięcia, w jakie się angażujemy. 

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER 

43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3a/1 

tel./fax: +48 33 851 44 81 

31-547 Kraków, ul. Kordylewskiego 11/809 

tel./fax: +48 12 294 20 51 

www.deltapartner.org.pl 

biuro@deltapartner.org.pl 

 

Koordynator projektu: Rafał Chybiorz, tel. 502 625 301, projekt prowadzi biuro 

w Cieszynie 


