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I. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako jednostki odpowiedzialnej za 

realizację LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

1) Nazwa i status prawny BLGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego i numer w tym rejestrze 

BIALSKOPODLASKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - jest to Stowarzyszenie wpisane do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258796 w dniu 12.06.2006r. 

 

2) Opis procesu budowania partnerstwa 

Proces tworzenia Lokalnej Grupy Działania został zainicjowany przez stowarzyszenie 

Integracyjne Centrum Edukacji i Kultury, które zainicjowało na terenie powiatu bialskiego 

przygotowania i wdrażania Schematu I PPL+. W okresie lipca do listopada 2005 roku prowadzone 

były przygotowania do uruchomienia I schematu PPL+ (rozmowy  

z przedstawicielami gmin, zbieranie informacji). Od grudnia 2005 do stycznia 2006 przeprowadzono 

cykl spotkań informacyjno - promocyjnych gdzie przedstawiono cele  

i założenia Programu Leader+. Przedsięwzięcie wymagało przeprowadzenie szeregu spotkań  

z władzami samorządów, przedstawicielami organizacji pozarządowych i firm prywatnych 

działających na terenie powiatu. 

Punktem wyjścia do powstania Lokalnej Grupy Działania stała się konferencja z udziałem 

zainteresowanych partnerów publicznych, prywatnych i społecznych, na której przygotowano  

i zatwierdzono statut, a tym samym powołano Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania. Dokonano 

wyboru Organów Stowarzyszenia. Powołano Zarząd i Komisję Rewizyjną. Wniosek o rejestrację 

złożono dnia 4 kwietnia 2006 roku. W dniu 12.06.2006r Stowarzyszenie zostało wpisane do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258796. Siedzibą stowarzyszenia jest Leśna 

Podlaska; ul. Bialska 30; 21-542 Leśna Podlaska. Biuro stowarzyszenia znajduje się w Białej 

Podlaskiej ul. Jana III Sobieskiego 22; 21-500 Biała Podlaska. 

 

3) Charakterystyka członków BLGD albo jej partnerów i sposób rozszerzenia lub 

zmiany składu BLGD  

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna jak też osoba prawna 

która: 
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Osoba fizyczna: 

 jest obywatelem polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych i nie 

pozbawionym praw publicznych, 

 złoży deklarację członkowską, 

 akceptuje cele i sposób działania Stowarzyszenie. 

Osoba prawna działająca przez swojego przedstawiciela: 

 złożyła deklarację członkowską, 

 akceptuje cele i sposób działania Stowarzyszenie 

Zasady rozszerzania lub zmiany składu BLGD określa Statut BLGD 

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia przyjętej zwykłą większością głosów 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany: 

 propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu, 

 przestrzegać postanowień Statutu, 

 opłacać składki członkowskie, 

 brać udział w Walnych Zebraniach Członków. 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

 wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

 składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

 brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze 

informacyjnym lub szkoleniowym. 

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek: 

1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji; 

2. wykluczenia przez Zarząd; 

 za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia; 

 za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu 

3. uchylanie się od obowiązków wobec działalności Stowarzyszenia, 

4. utraty osobowości prawnej,  

5. śmierci. 

Osoby fizyczne i osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie po pisemnym 

ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia. 

Utrata przez nich członkostwa następuje wskutek: 

1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, 

2. wykluczenia przez Zarząd: 

 za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia, 
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 z powodu braku realizacji ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia, 

3. likwidacji osoby prawnej lub śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym 

Stowarzyszenia. 

Członkowie wspierający mają prawo: 

1. składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

2. brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych 

władz. 

Członkowie wspierający mają obowiązek realizować uzgodnione z Zarządem zasady wspierania 

Stowarzyszenie oraz swą działalnością nie sprzeciwiać się celom statutowym Stowarzyszenia. 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie 

do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu  

o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym 

Walnym Zebraniu. W tabeli nr 1 przedstawiono poszczególnych członków (osoby fizyczne i prawne) 

LGD w podziale na sektory z które reprezentują.  

 

Tabela 1. Wykaz członków LGD z wyszczególnieniem reprezentatywności sektorowej (str.6-9 LSR ) 

Lp. Imię i Nazwisko/ Nazwa Rodzaj 

prowadzonej 

działalności 

Funkcja w strukturze 

BLGD 

Sektor 

 Społeczny  Gospodarczy  Publiczny 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ewa Jarosiewicz osoba fizyczna Członek 1     

 2 Mirosław Stefaniuk osoba fizyczna Członek 1     

3 Małgorzata Hanas osoba fizyczna Członek  1     

4 Piotr Raczyński Działalność 

gospodarcza 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

  1   

5 Andrzej Lubański osoba fizyczna Członek Komisji 

Rewizyjnej 

1     

6 Władysław Bielecki osoba fizyczna Członek 1     

7 Arkadiusz Maksymiuk Działalność 

gospodarcza 

Członek Komisji 

Rewizyjnej 

  1   

8  Przemysław Litwiniuk Rolnik Członek   1   

9 Jarosław Gajewski osoba fizyczna Członek 1     

10 Marzenna Andrzejuk Rolnik Członek   1   

11 Janusz Maksymiuk Działalność 

gospodarcza 

Członek   1   

12 Marek Pomietło Działalność 

gospodarcza 

Członek Rady   1   

13 Anna Sycz Działalność 

gospodarcza 

Członek Rady   1   
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14 Teresa Kokoszkiewicz Działalność 

gospodarcza 

Członek Rady   1   

15 Mariusz Kostka osoba fizyczna Prezes Zarządu 1     

16 Alina Lipka osoba fizyczna Członek 1     

17 Bożenna Pawlina-Maksymiuk osoba fizyczna Członek 1     

18 Agnieszka Nowacka osoba fizyczna Członek 1     

19 Wiesława Zaremba osoba fizyczna Członek 1     

20 Arkadiusz Misztal osoba fizyczna Wiceprezes Zarządu 1     

21 Jarosław Iwaniuk Działalność 

gospodarcza 

Członek   1   

22 Wiesław Bylina osoba fizyczna Wiceprezes Zarządu 1     

23 Bożena Jaworska osoba fizyczna Wiceprezes Zarządu 1     

24 Ewa Kulińska osoba fizyczna Wiceprezes Zarządu 1     

25 Elżbieta Żelazowska osoba fizyczna Członek 1     

26 Teresa Bartosiewicz osoba fizyczna Członek 1     

27 Dorota Demianiuk osoba fizyczna Skarbnik  1     

28 Karol Gójski osoba fizyczna Wiceprezes Zarządu 1     

29 "Forum Rozwoju Regionu 

Wisznice" 

stowarzyszenie Członek 1     

30 Gmina Biała Podlaska           

(repr. Wiesław Panasiuk- wójt ) 

JST Członek     1 

31 Gmina Drelów  

(repr. Piotr Kazimierski- wójt ) 

JST Członek     1 

32 Gmina Janów Podlaski  

(repr. Jacek Hura- wójt ) 

JST Członek     1 

33 Gmina Kodeń  

(repr. Ryszard Zań- wójt ) 

JST Członek     1 

34 Gmina Konstantynów  

(repr. Romuald Murawski- wójt  

JST Członek     1 

35 Gmina Leśna Podlaska (repr. –

Anna Bąkowska – pełnomocnik) 

JST Członek Rady      1 

36 Gmina Łomazy   

(repr. Waldemar Droździuk - wójt  

JST Członek     1 

37 Gmina Międzyrzec Podlaski  

(repr. Mirosław Kapłan – wójt) 

JST Członek     1 

38 Gmina Piszczac (repr. Kamil 

Kożuchowski- pełnomocnik ) 

JST Przewodniczący Rady      1 

39 Gmina Rokitno  

(repr. Jacek Szewczuk - wójt) 

JST Członek     1 

40 Gmina Rossosz (repr. Kazimierz 

Weremkowicz- wójt ) 

JST Członek     1 
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41 Gmina Sławatycze (repr. Dariusz 

Trybuchowicz- wójt ) 

JST Członek     1 

42 Gmina Sosnówka  

(repr. Krzysztof Bruczuk- wójt ) 

JST Członek     1 

43 Gmina Terespol (repr. Krzystof 

Iwaniuk - wójt ) 

JST Członek     1 

44 Gmina Tuczna  

(repr. Zygmunt Litwiniuk- wójt ) 

JST Członek     1 

45 Gmina Wisznice 

(repr. Robert Baranowski- 

pełnomocnik ) 

JST Członek Rady      1 

46 Gmina Zalesie  

(repr. Jan Sikora - wójt ) 

JST Członek     1 

47 Ewa Sołoń  osoba fizyczna Członek Rady 1   

48 GLKST ,,AGROSPORT”  

Leśna Podlaska 

Stowarzyszenie Członek 1   

49 Małgorzata Łobacz osoba fizyczna Członek  1   

50 Aneta Iwaniuk osoba fizyczna Członek 1   

51 Michał Bechta osoba fizyczna Członek 1   

52 Anna Bąkowska osoba fizyczna  Członek 1   

53 Emilia Dyrda osoba fizyczna  Członek 1   

54 Maciej Falkiewicz osoba fizyczna Członek 1   

55 Stowarzyszenie Społeczno – 

Oświatowe ,,Nasza Szkoła” 

Leszek Kurjaniuk 

Stowarzyszenie Członek 1   

56 Koło Gospodyń Wiejskich  

w Perkowicach 

Stowarzyszenie Członek 1   

57 Grupa Inicjatyw Podlaskich Stowarzyszenie Członek 1   

58 Ryszard Kamiński osoba fizyczna Członek 1   

59 Sebastian Santus osoba fizyczna Członek 1   

60 Tadeusz Bocian osoba fizyczna Członek 1   

61 Krzysztof Łochina osoba fizyczna Członek Rady 1   

62 GLKST ,,NIWA” Stowarzyszenie Członek 1   

63 Kamil Kożuchowski osoba fizyczna Członek 1   

64 Robert Baranowski osoba fizyczna Członek  1   

65 Krystyna Laskowska osoba fizyczna Sekretarz Rady 1   
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4) Struktura Rady lub innego organu BLGD, do którego wyłącznej właściwości 

należy wybór operacji zgodnie z Art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005 

zwanym dalej „organem decyzyjnym” 

Organ decyzyjny zwany Radą powoływany i odwoływany jest przez Walne Zebranie Członków 

BLGD. Walne Zebranie Członków wybiera Przewodniczącego Rady, Sekretarza  

i Członków Rady. Wybór Rady dokonuje się zwykłą większością głosów (Statut BLGD § 16) na 

wniosek Zarządu Rady. Odwołanie Rady w całości lub Członka Rady może dokonać się przez 

Walne Zebranie Członków i wymaga 2/3 głosów wszystkich członków BLGD. Rada składa się  

z Przewodniczącego Rady, Sekretarza i 3 do 17 Członków Rady (Regulamin Rady § 9). 

Rada działa w oparciu o Statut i Regulamin. Regulamin ten zatwierdzany jest przez Zarząd BLGD. 

Statut BLGD posiada zapis mówiący o zakazie łączenia funkcji w organie decyzyjnym (Radzie)   

z  funkcją w zarządzie lub organie kontrolnym ( Statut BLGD § 15 p. 2). 

W tabeli nr 2 przedstawiono członków Rady, ich funkcje oraz sektor który reprezentują.  
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Tabela 2. Skład Rady z wyszczególnieniem reprezentatywności sektorowej 

Lp Funkcja Imię i nazwisko 
Reprezentow

any sektor 

Gmina którą 

reprezentuje 

członek Rady 

Podmiot 

delegujący  

1 

 

Przewodniczący 

Rady 

Kamil 

Kożuchowski 

(przedstawiciel 

gminy Piszczac) 

Publiczny Piszczac 
JST Wójt 

Gminy Piszczac 

2 

 
Sekretarz Rady 

Krystyna 

Laskowska 
Społeczny 

Biała Podlaska 

– działa na 

terenie gminy  

Stowarzyszenie 

Bużanie  

3 

 

Członek Rady 

Ewa Sołoń Społeczny Sosnówka 

Stowarzyszenie 

Kultury 

Wiejskiej 

4 

 
Marek Pomietło gospodarczy 

Biała 

Podlaska- 

działa na 

terenie gminy 

Firma NetStudio 

Biała Podlaska 

5 

 

Anna Bąkowska 

(przedstawiciel 

gminy Leśna 

Podlaska) 

Publiczny 
Leśna 

Podlaska 

JST Wójt 

Gminy Leśna 

Podlaska 

6 

 

Robert 

Baranowski 

(przedstawiciel 

gminy 

Wisznice) 

Publiczny 
Wisznice – 

zamieszkanie 

JST Wójt 

Gminy Wisznice 

7 

 
Anna Sycz gospodarczy 

Tuczna – 

zamieszkanie 

Firma – Handel 

Artykułami 

Spożywczymi, 

Tuczna 

8 

 

Teresa 

Kokoszkiewicz 
gospodarczy 

Miedzyrzec 

Podlaski – 

zamieszkanie 

Firma – Sklep 

Spożywczo – 

Przemysłowy – 

Kożuszki 

9 

 

Krzysztof 

Łochina 
Społeczny Biała Podlaska 

Stowarzyszenie 

Bużanie  

 

Skład Rady odzwierciedla strukturę partnerstwa BLGD gdyż w BLGD 33 % stanowią partnerzy 

społeczni, 33 % stanowią partnerzy gospodarczy i 33 % partnerzy publiczni. Skład Rady natomiast 

jest następujący 33 % stanowią partnerzy społeczni, 33 % stanowią partnerzy gospodarczy i 33 % 

partnerzy publiczni co przedstawia tabela 3. 

Zadaniem Rady jest ocena zgodności projektów z LSR oraz wybór projektów do realizacji.  
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Tabela 3. Podział głosów w Radzie uwzględniający reprezentatywność 

 

Członkowie Rady według klasyfikacji partnerstwa 

Publiczny Społeczny Gospodarczy 

3 3 3 

 

5) Zasady i procedury funkcjonowania BLGD oraz organu decyzyjnego 

A. Zasady i procedury funkcjonowania BLGD 

BLGD funkcjonuje w oparciu o Statut określając strukturę i procedury funkcjonowania 

stowarzyszenia.  

Elementami struktury BLGD są: 

1. Walne Zebranie Członków – jest najwyższą władzą stowarzyszenia. Kompetencje Walnego 

Zebrania Członków określa Statut i są ona następujące: 

a) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 

b) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c) z zastrzeżeniem § 18 ust. 2, wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

d) powoływanie i odwoływanie Rady na wniosek Zarządu. 

e) co najmniej coroczne rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, w szczególności dotyczących realizowanych projektów,  

f) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

g) uchwalanie zmian Statutu, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 

i) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 

k) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, 

l) uchwalanie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

 

2. Zarząd – prowadzi bieżącą działalność BLGD. Wybierany jest przez Walne Zebranie 

Członków. Kompetencje Zarządu określa Statut i są ona następujące: 

a) przyjmowanie nowych  i odwoływanie członków zwyczajnych  (z  zastrzeżeniem § 12 pkt 

2 ppkt a, b, c Statutu) Stowarzyszenia, 

 

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
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d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

e) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

f) opracowywanie LSR, 

g) zatwierdzanie regulaminu Rady 

h) opracowywanie dokumentów potrzebnych do działań statutowych. 

i) inne decyzje przewidziane przepisami prawa albo niniejszego Statutu. 

 

Zarząd jest ciałem kolegialnym i składa się przynajmniej w 50 % z partnerów społecznych lub 

gospodarczych. W imieniu Stowarzyszenia zobowiązania finansowe zaciągać może Prezes – do 

wysokości określonej przez Zarząd jednoosobowa – powyżej przez Prezesa  

i Skarbnika łącznie za zgodą Zarządu. 

Zarząd działa w oparciu o Statut oraz Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Walne Zebranie 

Członków. 

  

3. Komisja Rewizyjna – organ kontroli BLGD. Wybierana jest przez Walne Zebranie Członków. 

Kompetencje Komisji Rewizyjnej określa Statut i są ona następujące: 

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu 

Członków, 

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 

d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 

zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut BLGD oraz Regulamin zatwierdzony przez Walne 

Zebranie Członków. 

 

4. Rada – pełni funkcję organu decyzyjnego. Rada wybierana jest przez Walne Zebranie 

Członków. Rada składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Rady. Do kompetencji Rady 

należy: wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR. Rada działa w oparciu o nn. 

Statut oraz Regulamin Rady zatwierdzony przez Zarząd. 
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B. Zasady i procedury funkcjonowania organu decyzyjnego  

1. Zasady powoływania członków organu decyzyjnego – Rady 

Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członków Rada wybierana Walne Zebranie Członków na 

kadencję wynoszącą 8 lat. (Statut BLGD § 17 p. 4 n. 4; § 15 p. 3; § 20).. Przewodniczący, 

Sekretarz oraz Członkowie Rady powoływani i odwoływani są na wniosek Zarządu BLGD.  

 

2. Zasady odwoływania poszczególnych członków Rady  

a. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy także odwoływanie Przewodniczącego, 

Sekretarza oraz Członków Rady na wniosek Zarządu. ( Statut BLGD) 

b. Procedurę odwołania Członka Rady, Przewodniczącego lub Sekretarza określa Regulamin 

Rady w § 5 

1. Przewodniczącemu Rady przysługuje prawo wnioskowania do Prezesa  

w sprawie odwołania Członka Rady. Przyczyną wnioskowanie o odwołanie Członka 

Rady może być jedynie: 

* Wniosek zainteresowanego Członka Rady 

* Nieusprawiedliwiona nieobecność na ponad 30 % posiedzeń Rady  

w czasie jednego roku. 

* Uzasadniony brak obiektywizmu w ocenie wniosków 

2. Prezes na najbliższym Walnym Zebraniu Członków skład wniosek o odwołanie 

Członka Rady 

3. W okresie od złożenia wniosku przez Przewodniczącego Rady do podjęcia decyzji 

przez Walne Zebranie Członków Członek Rady jest odsunięty od prac Rady chyba że 

Prezes postanowi inaczej.  

4. Prezes ma prawo do złożenia wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady lub 

Sekretarza Rady jedynie: 

* Na wniosek zainteresowanego 

* Gdy praca Rady jest nieskuteczna i ocena wniosków nie odbywa się sprawnie 

* Są uzasadnione zarzuty o nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji pracy Rady 

 

3. Opis procedur funkcjonowania organu decyzyjnego BLGD - Rady. 

Organ decyzyjny BLGD – Rada funkcjonuje w oparciu o Statut BLGD oraz Regulamin Rady 

BLGD.  

Rada składa się z Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady oraz 3 do 17 Członków Rady. 

Przewodniczący Rady odpowiada za całokształt prac Rady, zwołuje posiedzenia  

i kieruje nimi, odpowiada za kontakty z zarządem oraz za obieg dokumentów w szczególności 
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dotyczących oceny wniosków. Sekretarz Rady odpowiedzialny jest za prowadzenia dokumentacji 

posiedzeń Rady oraz innych dokumentów niezbędnych w procesie decyzyjnym Rady oraz  

w szczególnych sytuacjach określonych przez Regulamin Rady zastępuje Przewodniczącego Rady. 

Członkowie Rady maja obowiązek uczestniczyć w pracach Rady oraz w sposób bezstronny oceniać 

przedstawione do oceny wnioski. 

Posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady. Posiedzenia Rady są jawne.  

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu bez prawa głosu.  

Wykluczenie Członka Rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w razie zaistnienia 

okoliczności które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności odbywa się w oparciu  

o Regulamin Rady § 24 p. 3 i § 25.  

Przed rozpoczęciem głosowania każdy z Członków Rady składa oświadczenie  

o bezstronności (wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu Rady)  

w którym oświadcza, że jest lub nie jest związany z którymkolwiek wnioskodawcą których wnioski 

mają być rozpatrywane na powiedzeniu. Zasada ta w sposób szczególny dotyczy Członka Rady 

który jest wprost wnioskodawcą. Zadeklarowanie związku z wnioskodawcą (lub bycie 

wnioskodawcą) jest jednoznaczne z wnioskiem o wykluczenie z głosowania nad wnioskiem owego 

wnioskodawcy. Decyzje o wykluczeniu podejmuje Rada w głosowaniu wg trybu głosowania  

w kwestiach formalnych.  

Rada może także głosować o wykluczenie Członka Rady z głosowania nad rozpatrywanym 

wnioskiem w przypadku gdy domaga się tego inny obecny na posiedzeniu Członek Rady. Powodem 

domagania się wykluczenia Członka Rady z głosowania może być tylko i wyłącznie uzasadnione 

domniemanie o braku obiektywizmu w ocenie wniosku lub brak podpisu pod oświadczeniem  

o bezstronności.  

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego Członka Rady do wykluczenia, procedurę stosuje 

się oddzielnie do każdego z osobna. W przypadku odwołania wnioskodawcy od decyzji Rady 

Członek Rady wykluczony z głosowania nad wnioskiem pierwotnie nie może uczestniczyć także  

w głosowaniu wniosku w ramach procedury odwoławczej (Regulamin Rady § 35 ) 

 

Członkowie Rady nie mogą być równocześnie członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej (Statut 

BLGD § 15 p. 2) oraz nie mogą być pracownikami biura BLGD (Regulamin Rady § 4 p. 2) 

BLGD posiada Regulamin Rady określający zasady funkcjonowania Rady oraz procedurę naboru 

pracowników BLGD. 
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4. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego  

W skład organu decyzyjnego BLGD Rady wchodzi dziewięć osób. Każda z tych osób ma bogate 

doświadczenie w działalności społecznej chociaż nie zawsze potwierdzają to odpowiednie 

dokumenty czy kwalifikacje formalne. Spośród członków Rady trzy osoby to przedstawiciele sektora 

społecznego, trzy osoby to przedstawiciele sektora gospodarczego i trzy przedstawiciele sektora 

publicznego. Jeden Członek Rady biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Dwóch 

Członków Rady ukończyło szkolenie w zakresie podejścia Leader. Trzech Członków Rady ma za 

sobą szkolenia w zakresie pozyskiwania środków unijnych. ( Pro Załącznik nr 11 do Wniosku). 

 

5. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji  

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania funkcjonuje od roku 2006. W tym czasie stworzone 

zostały struktury organizacyjne, podjęte zostały zadania szkoleniowe  

w odniesieniu do członków stowarzyszenia. BLGD w latach 2006-2008 realizowała projekt  

o wartości 491 625,00 zł. Projekt realizowany był w ramach SPO 2004-2006, działanie 2.7 

Pilotażowy Program Leader+ projekt pod nazwą „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich w powiecie bialskim”. Przeszkoliliśmy kilkaset osób zamieszkałych na terenie pow. 

bialskiego. Dzięki współpracy z członkami stowarzyszenia, dotarliśmy do wszystkich 

zainteresowanych tematyką szkoleń, sprawnie przeprowadziliśmy rekrutację, ewaluację  

i sprawozdawczość, co potwierdziła kontrola FAPA.  

Doświadczenie członków BLGD podzielić można na dwie zasadnicze grupy tj. doświadczenie gmin 

oraz stowarzyszeń i osób indywidualnych. W tej pierwszej grupie wszyscy członkowie BLGD (a jest 

ich w sumie 17) mają potężne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć  

w ramach SPO POW, ZPORR, SAPARD`u, Interregu, SPO ROL, Kontraktu Wojewódzkiego, FOŚ, 

MGiP, EFS i innych mniejszych. Wielkość głównych projektów realizowanych przez gminy – 

członków BLGD w okresie 2003-2007 wyniósł ponad 66 mln. zł.  Natomiast organizacje trzeciego 

sektora wchodzące w skład BLG, których jest sześć, mogą poszczycić się zrealizowaniem 

programów na ogólną kwotę przekraczającą jeden mln. sześćset tyś zł. Trzeba zdawać sobie sprawę, 

że nie jest to tylko wymiar materialny ale zrealizowanie tych programów przyniosło także duży 

bagaż doświadczeń z jakim wchodzą te organizacje do naszego stowarzyszenia. (por. Załącznik 17 

do Wniosku)  

 

 



.  

17 

 

II. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej 

spójności 

1) Wykaz gmin wchodzących w skład BLGD albo będących jej partnerami 

Tabela 4. Wykaz gmin objętych działaniem LSR 

Lp Nazwa Gminy 
Powierzchnia 

w km
2
 

Liczba 

ludności (stan 

na dzień 

31.12.2006) 

1 Biała Podlaska 326 12564 

2 Drelów 228 5645 

3 Janów Podlaski 136 5534 

4 Kodeń 151 4144 

5 Konstantynów 87 4066 

6 Leśna Podlaska 98 4537 

7 Łomazy 199 5526 

8 Międzyrzec Podlaski 262 10406 

9 Piszczac 170 7616 

10 Rokitno 141 3340 

11 Rossosz 76 2438 

12 Sławatycze 72 2632 

13 Sosnówka 148 2822 

14 Terespol 141 7065 

15 Tuczna 170 3644 

16 Wisznice 173 5279 

17 Zalesie 147 4665 

Ogólna liczba ludności 91923 

 

Wymienione wyżej gminy są członkami BLGD i nie są członkami ani partnerami innych LGD 

ubiegających się o wybór do realizacji LSR. Wszystkie gminy podjęły uchwały  

o przystąpieniu do BLGD. ( Załącznik 14 do Wniosku) 
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2) Uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne 

i kulturowe 

 

Rysunek 1. Mapka województwa lubelskiego (kolorem czerwonym oznaczono granice obszaru objętego LSR) 

Źródło: Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie  
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Rysunek 2. Obszar objęty LSR w powiecie bialskim 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 

 

Obszar objęty LSR jest spójny pod względem: geograficznym (zamknięty od wschodu rzeką Bug, od 

północy rozciąga się w ostatnim obszarze biegu rzeki Krzna - słynna „Szwajcaria Podlaska”); 

kulturowym (kształtowany przez wieki życiem i działalnością naszych ojców żyjących obok siebie 

Chrześcijan, Żydów, Mahometan Polaków, Rusinów i Tatarów):turystycznym (teren posiada 

unikatowe walory turystyczne, które są szansą dla rozwoju turystyki i agroturystyki); gospodarczą 

(obszar objęty LSR jest to teren typowo rolniczy gdzie praca w rolnictwie stanowi jedno z głównych 

źródeł utrzymania jego mieszkańców). 

Po analizie celów strategicznych poszczególnych gmin oraz w wyniku konsultacji z władzami 

samorządowymi i partnerami społecznymi wyłoniono 17 gmin wiejskich, które zaaprobowały udział 

w pracach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Tak więc, obszar działania Lokalnej Strategii 

Rozwoju Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania tworzą gminy powiatu bialskiego 

województwa lubelskiego co przedstawia tabela nr 4. 

Władze samorządowe gmin, zadeklarowały udział w projekcie mając nadzieję, na współpracę  



.  

20 

 

w zakresie działań na rzecz poprawy atrakcyjności turystycznej i promocji produktów lokalnych. Już 

w tej chwili najatrakcyjniejsze ścieżki przyrodnicze, przebiegają przez kilka sąsiadujących ze sobą 

gmin. 

Najistotniejszym czynnikiem wyboru gmin jest ich spójność społeczno-gospodarcza oraz 

administracyjna. Powyższe gminy położone są na terenie jednego powiatu, a także sąsiadują ze sobą. 

Władze samorządowe gmin ściśle ze sobą współpracują i chcą realizować wspólne inicjatywy 

dotyczące rozwoju obszarów wiejskich. 

 

1) Położenie 

Powiat bialski położony jest w środkowo-wschodniej części Polski, w województwie 

lubelskim. Od wschodu graniczy z Białorusią, od zachodu z województwem mazowieckim,  

od północy z województwem podlaskim, natomiast od południa z innymi powiatami województwa 

lubelskiego. Powiatem łukowskim, radzyńskim, parczewskim i włodawskim. 

Część północna powiatu położona jest na obszarze Niziny Południowo-Podlaskiej, zaś południowa - 

Polesia Zachodniego. Powiat leży, zatem na terenach 5 mezoregionów - na Nizinie Południowo-

Podlaskiej są to: Podlaski Przełom Bugu i Równina Łukowska, a w granicach Polesia Zachodniego: 

Zaklęsłość Łomaska, Równina Kodeńska i Polesie Brzeskie. Położenie obszaru objętego LSR  na tle 

województwa lubelskiego i granic przedstawia rysunek nr 1. Rysunek nr 2 przedstawia obszar objęty 

LSR jako obszar powiatu bialskiego. 

 

2) Powierzchnia obszaru objętego LSR w km2 

Powiat bialski zajmując powierzchnię 2725 km
2 

jest największym w województwie 

lubelskim, obejmuje 11% jego powierzchni oraz jest jednym z trzech największych obszarowo 

powiatów w kraju. Największą obszarowo gminą powiatu bialskiego jest Gmina Biała Podlaska 326 

km
2
 natomiast najmniejszą Gmina Sławatycze 72 km

2
.  

 

3) Ukształtowanie powierzchni 

Rzeźba terenu została ukształtowana w czasie najmłodszego okresu geologicznego -

czwartorzędu w okresie działania lądolodu, stąd też tereny położone pomiędzy Bugiem  

i Krzną charakteryzują się występowaniem moren czołowych. Tereny na południe od Krzny 

stanowią natomiast rozległe równiny, z nielicznymi pagórkami piaszczysto - żwirowymi.  

Lasy w powiecie bialskim zajmują 70,8 tys. ha powierzchni, co daje wskaźnik lesistości 25,7%. 

Ponad połowę ogólnej powierzchni lasów stanowią lasy państwowe (41,6 tys. ha). Pozostają one  

w zarządzie 4 nadleśnictw: Biała Podlaska, Chotyłów, Międzyrzec Podlaski, Włodawa. Pozostałą 

część (ok. 30 tys. ha) zajmują lasy prywatne. Terytorialne rozmieszczenie lasów powiatu jest 

nierównomierne. Niektóre gminy są w nie ubogie np. Sławatycze, gdzie lesistość nie przekracza  
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6,5 %. Duże zespoły leśne skupione są w rejonie Międzyrzeca Podlaskiego i Białej Podlaskiej. 

Znaczny udział w składzie gatunkowym drzew ma sosna, brzoza, grab, występuje również olcha, 

dąb, jesion, klon, osika, topola, lipa. Szata roślinna i struktura wiekowa drzewostanów jest 

zróżnicowana. Szczególnie interesujące zbiorowiska leśne, odznaczające się wysokim stopniem 

naturalności objęte są ochroną. 

 

4) Walory przyrodnicze 

Tereny położone w lewobrzeżnej części doliny Bugu posiadają wyjątkową, niezmąconą 

niszczącą działalnością człowieka przyrodę. Aby utrzymać w niezmienionym stanie jej naturalne 

oblicze utworzono w 1990 roku Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu, sięgający od 

granicy z województwem chełmskim na południu do ujścia Krzny na północy. Najpiękniejsze  

i najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo obszary obejmuje, powstały w 1994 roku Park 

Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu". Granice parku i jego otuliny położone są w dwóch 

województwach, mazowieckim i lubelskim i obejmują fragmenty obszarów ośmiu gmin: Platerów, 

Sarnaki, Łosice, Janów Podlaski, Rokitno, Konstantynów, Terespol, Zalesie. Powierzchnia parku 

wynosi 30904 ha, a otuliny dalsze 17131 ha. Północno-wschodnia granica parku oparta jest o rzekę 

Bug, która na odcinku od granicy gminy Sławatycze do granicy gminy Konstantynów jest rzeką 

stanowiącą granicę Państwa z Białorusią. Długość Parku w linii prostej wynosi 65 km, przeciętna 

szerokość w części północnej 6 km. 

Głównym walorem przyrodniczym parku jest nie poddana regulacji, meandrująca o dużym stopniu 

naturalności rzeka Bug. Jej szeroka, malownicza dolina z licznymi starorzeczami, dopływami  

i oczkami wodnymi wytworzyła optymalne warunki dla występowania bogatej szaty roślinnej. Jest 

to jedyna w Europie rzeka o nieregulowanym stanie. Wzgórza morenowe porośnięte są lasami 

przechodzącymi w pola uprawne, a w dolinach rzek dominują łąki poprzecinane starorzeczami, 

zwanymi przez mieszkańców "bużyskami" i porośnięte na krawędziach zaroślami wierzbowymi  

i łęgami topolowo - wierzbowymi, które są bardzo rzadkie w dzisiejszej Europie. Na terenie Parku 

stwierdzono występowanie ponad 760 gatunków roślin w tym 22 objętych ochroną gatunkową. 

Szczególnie cenne są: stanowiska parzydła leśnego - Aruncus dioicus, kilka stanowisk orlika 

pospolitego - Aquilegia vulgaris i lilii złotogłów - Lilium martagon oraz widłaka wroniec - 

Lycopodium selago, widłaka spłaszczonego - L. complamatum, widłaka jałowcowatego –  

L. annotinum, widłaka goździstego - L.clawatum i storczyków - Orchidaceae. Duże kompleksy leśne 

oraz szczególnie cenne przyrodniczo łęgi wierzbowo - topolowe i olsy porastające stare wyspy, 

niskie brzegi rzeki oraz obrzeża starorzeczy tworzą środowisko bytowania licznej grupy zwierząt. 

Bogatą awifaunę parku reprezentuje 141 gatunków w tym wiele rzadkich i ginących jak: orlik 

krzykliwy - Aquila pomarina, puchacz - Bubo bubo, bocian czarny - Ciconia nigra, sieweczka 

obrożna - Charadrius hieticula, rybitwa białoczelna - Sterna albifrons. W parku istnieje pięć 
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rezerwatów przyrody o bardzo zróżnicowanym charakterze. Na terenie powiatu ochroną objęto 273 

obiekty, w tym 188 pojedynczych drzew, 54 grupy drzew, 4 aleje, 24 głazy narzutowe oraz 3 inne 

obiekty (stanowiska naturalne: 3 gatunków widłaka, wawrzynka wilczełyko, jałowca). Chronionymi 

drzewami są w 80% lipy i dęby. Pozostałe gatunki chronione w mniejszej liczbie okazów to: 

modrzewie, jesiony, klony, wiązy, sosny, świerki, kasztanowce białe, graby, topole, jałowce, oraz 

pojedyncze egzemplarze: wierzby, olchy, tulipanowca amerykańskiego. Do najciekawszych 

pomników przyrody na terenie powiatu należą: 4 okazałe, ok. 300 letnie dęby szypułkowe, rosnące 

wokół klasztoru w Leśnej Podlaskiej, sędziwy 350 letni "Dąb Miłości" w Leśnictwie Leśna związany 

historycznie  

z czasami Unitów na Podlasiu (rośnie w pobliżu klasztoru oo. Paulinów). Interesującym okazem jest 

potężny dąb szypułkowy o obwodzie 480 cm, znajdujący się przy plebani  

w Międzyrzecu Podlaskim (wg przekazu, został on posadzony w roku uchwalenia Konstytucji 3 

Maja). Ponad 40 okazałych dębów rośnie na pastwiskach i łąkach w obrębie klasztoru 

prawosławnego w Jabłecznej. Na terenie gmin wchodzących w skład LSR znajduje się 5 rezerwatów 

przyrody:  

A. Chmielinne 

Rezerwat leśny utworzony w 1967 roku na powierzchni 67,20 ha. Położony jest  

w gminie Leśna Podlaska, i zajmuje znaczną część kompleksu leśnego po obu stronach drogi Leśna 

Podlaska - Witulin. Obiekt najbardziej znany jest z łanowo kwitnących wczesną wiosną zawilców 

gajowych. Rezerwat utworzono w celu zachowania lasu łęgowego w szerokiej dolinie Klukówki. 

Występuje tu również wiele innych cennych zespołów roślinnych: najliczniej grąd lipowo - grabowy 

a na wyniesieniach bór sosnowo - dębowy. Na skłonach w kierunku rzeki zasilanych wodami 

przepływowymi wykształcił się łęg jesionowo - olszowy, gdzie masowo występuje czeremcha.  

W zagłębieniach terenu z utrzymującą się dłużej wodą rośnie ols porzeczkowy. W rezerwacie 

stwierdzono liczne gatunki chronione m.in.: widłak wroniec, orlik pospolity, bluszcz pospolity, 

wawrzynek wilczełyko, parzydło leśne, oraz gatunki rzadkie: zawilec żółty, jaskier kaszubski, 

zdrojówka rutewkowata, kokorycz pełna i inne. 

B. Dobryń 

Rezerwat leśny, utworzony w 1983 roku na powierzchni 86,60 ha. Położony jest w gminie Zalesie, 

Leśnictwo Wólka Dobryńska. Zajmuje fragment dużego kompleksu leśnego po stronie północnej  

od drogi międzynarodowej A-2 pomiędzy Zalesiem, a Wólką Dobryńską. Celem ochrony jest 

zachowanie lasu o charakterze naturalnym z licznymi okazami pomnikowych dębów. 

Wyróżniającymi się zespołami leśnymi są: ols porzeczkowy, łęg olszowo - jesionowy oraz grądy. 

Wśród drzew dominują: dąb szypułkowy, olsza czarna - osiągająca wiek ponad 100 lat, grab 

zwyczajny, brzoza brodawkowata, sosna i jesion.  
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W rezerwacie rósł najokazalszy dąb szypułkowy - pomnik przyrody "Król Dębów", od kilkunastu lat 

martwy, lecz nawet powalony imponuje swoją wielkością. W rezerwacie występują liczne gatunki 

chronione ze świata roślin: widłak jałowcowaty, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, gnieźnik 

leśny oraz gatunki rzadkie: fiołek przedziwny, miodownik melisowany i inne. Przedstawicielami 

zwierząt chronionych są bocian czarny, orlik krzykliwy. 

C. Liski 

Rezerwat leśny utworzony w 1981 roku na powierzchni 128,84 ha. Położony w gminie Drelów, 

Leśnictwo Zahajki. Rezerwat znajduje się w odległości około 2 km od granic Międzyrzeca 

Podlaskiego i przylega do drogi w kierunku Drelowa. W rezerwacie wyznaczono ścieżkę 

dydaktyczno - przyrodniczą. Celem ochrony jest zachowanie lasu o charakterze naturalnym  

z różnorodnymi zespołami roślinnymi oraz gatunkami roślin rzadkich i chronionych. Wśród 

wielogatunkowego drzewostanu wiele okazów osiąga rozmiary drzew pomnikowych. Wyróżniono tu 

8 typów zbiorowisk roślinnych, w tym: bór mieszany i wilgotny, torfowisko wysokie, grąd lipowo - 

grabowy, grąd niski. Rezerwat jest ostoją fauny, w tym rzadkiego gatunku ssaków - orzesznicy. 

Ponadto występuje tu jeż wschodni, wiewiórka, wiele gatunków ptaków: kruk, dzięcioł średni. 

Licznie występują mrowiska mrówki rudnicy. 

D. Łęg Dębowy 

Rezerwat leśny utworzony w 1972 roku na powierzchni 132,38 ha. Położony jest na terenie 

Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu"w gminie Janów Podlaski, w pobliżu jednego  

z licznych zakoli Bugu. Rezerwat dostępny jest od strony łąk Stadniny Koni, tworzących urokliwy 

krajobraz otwartych przestrzeni z licznymi naturalnymi zadrzewieniami śródpolnymi. Przedmiotem 

ochrony jest kompleks starego drzewostanu obejmujący cenne przyrodniczo zbiorowiska leśne  

i szuwarowe oraz wyjątkowo liczne gatunki chronione roślin i zwierząt, szczególnie ptaków. 

Ciekawostką jest występowanie dębu szypułkowego, o wydłużonych liściach, odmiany 

charakterystycznej dla żyznych gleb namułowych. W rezerwacie występuje ponad 400 gatunków 

roślin naczyniowych, w tym 22 chronionych i osobliwości m.in. nasięźrzał pospolity, podejźrzon 

księżycowy, konitrut błotny. W drzewostanie dominuje dąb szypułkowy z licznymi pomnikami 

przyrody dochodzącymi do 450 cm obwodu. Wśród zwierząt na wyróżnienie zasługuje 

występowanie jelonka rogacza, bociana czarnego (2 pary), orlika krzykliwego, zimorodka, kani 

czarnej. 

E. Omelno 

Najstarszy rezerwat leśny, utworzony już w 1965 roku na powierzchni 26,97 ha, położony   

w gminie Drelów, Leśnictwo Turów. Charakter rezerwatu kształtuje usytuowanie w dolinie rzeki 

Białki. Uroczysko Omelno znajduje się na granicy powiatu, na północ od wsi Lisiowólka. W pobliżu 
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Drelowa, jest to drugi rezerwat obok rezerwatu Liski. Celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie 

lasu lipowego pochodzenia naturalnego ze starodrzewem dębowo - lipowym w wieku ponad 120 lat. 

Drzewostan tworzą ponadto: jawor, klon zwyczajny, wiąz górski, wiąz pospolity, grab zwyczajny.  

W bogatym runie na szczególną uwagę zasługują: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, lilia 

złotogłów, turówka leśna.  W sąsiedztwie rezerwatu występują cenne zbiorowiska grądowe, łęgowe 

i olsy z licznymi gatunkami chronionymi i rzadkimi, co przemawia za potrzebą powiększenia 

powierzchni objętej tą formą ochrony. 

 

5) Zasoby wodne  

Największymi rzekami powiatu są: Bug, który stanowi jego wschodnią i północną granicę oraz 

największy na tym terenie jego dopływ - Krzna z prawie całym swoim dorzeczem. Przez teren 

powiatu przepływa 29 rzek o łącznej długości około 540 km. Do największych pod względem 

długości należą: Zielawa, Lutnia, Czapelka, Grabarka, Klukówka, Grabar - Kałamanka, Muława. 

Odcinek Kanału Wieprz - Krzna zlokalizowany na terenie powiatu ma długość 17 km. Jakość wód 

podziemnych na terenie powiatu bialskiego monitorowana jest w 4 krajowych punktach pomiarowo-

kontrolnych prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Ocenę jakości 

wód podziemnych za 2006r. przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska  

z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych  

i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych 

wód.  

Wg obowiązującej od 2004 r. klasyfikacji, wody podziemne zostały podzielone na pięć klas jakości: 

 klasa I (wody o bardzo dobrej jakości) 

 klasa II (wody dobrej jakości) 

 klasa III (wody zadowalającej jakości) 

 klasa IV (wody niezadowalającej jakości) 

 klasa V (wody złej jakości) 

Ogólnie stan wód podziemnych (poza gruntowymi) w powiecie bialskim można uznać za 

zadowalający. Podwyższone stężenia większości niektórych badanych substancji fizyko-

chemicznych zawartych w wodzie, wynikają z czynników naturalnych i urozmaiconego tutaj tła 

geochemicznego (żelazo, mangan). Wody gruntowe są skażone związkami azotowymi, 

wynikającymi z bytowania człowieka i zwierząt oraz gospodarką nawozową w rolnictwie. 

 

6) Zanieczyszczenie środowiska  

Do głównych zanieczyszczeń występujących na obszarze objętym LSR należą przemysłowe 

zanieczyszczenia powietrza (pyłowe i gazowe) oraz odpady. Analiza danych WUS w Lublinie 

wskazuje, że: 
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pod względem najmniejszych ilości emisji pyłowych zanieczyszczeń powietrza powiat bialski 

plasuje się na 3 miejscu (po powiatach: janowskim – 20 ton i parczewskim – 41 ton) w skali całego 

województwa lubelskiego, 

pod względem najmniejszych ilości emisji gazowych zanieczyszczeń powietrza powiat bialski 

plasuje się na 4 miejscu (za powiatami  janowskim – 112 ton, zamojskim – 170 ton  

i parczewskim – 172 tony), 

pod względem najmniejszych ilości produkcji odpadów powiat bialski plasuje się na 11 miejscu (po 

powiatach: janowskim – 3,6 tys. ton, chełmskim – 4,3 tys. ton, włodawskim – 5,7 tys. ton, lubelskim 

– 6,8 tys. ton, zamojskim – 8,6 tys. ton, parczewskim – 10,3 tys. ton, biłgorajskim – 11,2 tys. ton, 

świdnickim – 14,4 tys. ton, ryskim – 14,6 tys. ton i łukowskim – 15,2 tys. ton).  

Obszar objęty LSR zarówno pod względem emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych jak  

i produkcji odpadów jest obszarem najbardziej przyjaznym środowisku naturalnemu na tle 

województwa lubelskiego.  

Wg danych Inspekcji Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Lublinie, Delegatury w Białej Podlaskiej obszar strefy bialsko-radzyńskiego  

(w której zlokalizowany jest obszar objęty działaniem LSR) według oceny dokonanej w 2007 roku 

zakwalifikowano o klasy A, co oznacza że żadna substancja (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył 

zawieszony) nie przekracza poziomu dopuszczalnego.  

Na terenie powiatu bialskiego – obszaru objętego LSR - badania wód powierzchniowych 

przeprowadzono 9 przekrojach pomiarowo-kontrolnych. Stwierdzono czystość wody na poziomie 

klasy IV i V. Źródła zaopatrywania ludność w wodę do spożycia stanowią zasoby wód 

podziemnych. W większości woda ujmowana jest z poziomów wodonośnych czwartorzędowych  

i trzeciorzędowych, w zdecydowanie mniejszym stopniu z pokładów wód jurajskich. Ludność 

obszaru objętego LSR zaopatrywana jest z 39 wodociągów: 28 wodociągów zbiorowego 

zaopatrzenia, 11 wodociągów lokalnych. Z wodociągów tych korzysta ok. 80% ludności. Podczas 

badań nie stwierdzono przekroczeń związków szkodliwych dla zdrowia, woda charakteryzuje się 

bardzo niskimi zawartościami związków azotowych. Region powiatu bialskiego – obszaru LSR- jest 

czysty ekologicznie co sprzyja do tworzenia turystyki ekologicznej.  

W zakresie jakości gleby i ziemi sprawdzono dopuszczalne wartości stężeń metali, zanieczyszczeń 

nieorganicznych, węglowodorowych, węglowodorów chlorowanych, środków ochrony roślin  

i pozostałych zanieczyszczeń w glebie lub ziemi. Badania wykazały, iż zawartość metali ciężkich  

w glebie kształtowały się na poziomie nie przekraczającym wartości dopuszczalnych określonych 

przepisami prawa. Dokonano również pomiarów i ocen hałasu. Największe poziomy hałasu 

zarejestrowano w miastach Międzyrzec Podlaski i Terespol oraz w bezpośrednim sąsiedztwie linii 

komunikacyjnych. W tych miejscach nieznacznie poziom hałasu był wyższy od dopuszczalnego.  
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7) Rolnictwo 

Powiat bialski jest powiatem typowo rolniczym i rolnictwo jest podstawowym działem gospodarki. 

Tereny wiejskie zamieszkuje 90.801 osób tj. 79,7 % ogółu ludności powiatu (dane na 31.12.2005 r.) 

- w kraju jest to 38,6 %, a w krajach tzw. „starej 15” UE na wsi zamieszkuje tylko 19 % ludności.   

W rolnictwie powiatu pracuje prawie 50 % ogółu zatrudnionych przy średniej krajowej - 25,9 %,  

a w państwach „starej” UE tylko 5,5 %. 

Teren powiatu to obszary średnie i średnio-słabe dla produkcji rolnej: 

 9 gmin ze wskaźnikiem waloryzacji w granicach 60,9 - 65,2 pkt to obszary średnie, 

 8 gmin o wskaźniku waloryzacji 59,8 - 53,1 pkt to obszary średnio-słabe. 

Według danych ze spisu rolnego w 2002 r. w powiecie funkcjonowało 19.386 gospodarstw 

indywidualnych, z których: 

 33,0 % posiada powierzchnię do 2 ha, 

 17,7 % posiada powierzchnię w granicach od 2 – 5 ha, 

 22,0 % posiada powierzchnię w granicach od 5 – 10 ha, 

 25,0 % posiada powierzchnię w granicach od 10 do 30 ha, 

 2,3 % posiada powierzchnię ponad 30 ha. 

Średnia powierzchnia gospodarstwa w powiecie wynosiła 10,1 ha użytków rolnych, przy średniej dla 

województwa lubelskiego - 6,9 ha i w kraju – 8,4 ha. 

 

Na terenie powiatu przeważają gleby piaskowe oraz bielicowe, najsłabsze jakościowo  

w województwie lubelskim. Jak wynika z opracowania IUNG w Puławach, jakość gleb  

w powiecie bialskim kształtuje się następująco: 

 10 % - kompleks żytni bardzo dobry, 

 23 % - kompleks żytni dobry, 

 33 % - kompleks żytni słaby, 

 3 % - kompleks zbożowo-pastewny mocny, 

 1 % - kompleks zbożowo-pastewny słaby, 

 22 % - użytki zielone średnie, 

 5 % - użytki zielone słabe, 

 3 % - pozostałe. 

Istotnymi kierunkami produkcji roślinnej jest również sadownictwo i warzywnictwo. Powierzchnia 

sadów to 2272 ha. Są to głównie sady jabłoniowe i wiśniowe. 

W powiecie w produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej oraz bydła,  

w większości ras mięsno-mlecznych. Obserwuje się spadkową tendencję produkcji bydła. Duży 

areał użytków zielonych (ponad 41 tys. ha) stwarza warunki do rozszerzania produkcji 
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owczarskiej. Odbudowuje się także pogłowie koni. Trudna sytuacja materialna wielu gospodarstw 

rolniczych spowodowała, że utrzymanie konia jako siły pociągowej jest mniejszym obciążeniem 

finansowym niż zakup i eksploatacja ciągnika. 

Bydło powiatu bialskiego stanowi 9,8% całego pogłowia bydła w województwie, trzoda chlewna: 

12,7%, owce: 18,4%, konie: 9,8%, drób: 15,8%. 

Powiat bialski plasuje się na pierwszym miejscu w województwie pod względem powierzchni 

trwałych użytków zielonych (41165 ha), co stwarza możliwości rozszerzenia produkcji 

owczarskiej. 

Dążąc do stabilizacji oraz poprawy swojej konkurencyjności na rynkach zbytu, a tym samym 

poprawy ekonomicznych efektów pracy, rolnicy bialscy zmierzają do integracji produkcji. Powstają 

zrzeszenia i grupy producentów. Obecnie w powiecie funkcjonuje 16 zrzeszeń producentów. Ogólną 

sytuację w rolnictwie należy uznać za trudną. Dużym problemem jest niska opłacalność produkcji 

rolnej i brak pewności, co do długookresowych trendów w tym zakresie. W rezultacie, w niektórych 

typowo rolniczych gminach obserwuje się zjawisko depopulacji, a coraz większa część gospodarstw 

produkuje przede wszystkim na własne potrzeby właścicieli. Próbą zmiany tego negatywnego 

zjawiska jest rozpoczęty proces modyfikowania produkcji. Pojawiają się uprawy m.in. roślin 

energetycznych, rzepaku, kukurydzy, owoców leśnych, ziół. Szansę dla rolnictwa widzi się 

również w rozwoju agroturystyki. 

 

8) Turystyka 

Powiat posiada znaczne walory turystyczne, które od lat przyciągają turystów. Należą do nich m.in. 

Stadnina Koni w Janowie Podlaskim, unikalne w skali kraju obiekty sakralne katolickie, unickie oraz 

prawosławne, zespoły pałacowo-parkowe, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie 

oraz forty Twierdzy Brzeskiej. Corocznie w powiecie przybywa ścieżek rowerowych. W 2003 roku 

łączna długość ścieżek rowerowych to 21,2 km, zaś w 2006 roku już 106,7 km co doskonale 

odzwierciedla zamierzenia i cele strategiczne LSR. 

Na terenie powiatu odbywają się liczne plenerowe imprezy folklorystyczne (m.in. "Biesiada 

Nadbużańska", "Podlaski Jarmark Folkloru", "Festyn nad Krzną i Bugiem", "Spotkajmy się nad 

Bugiem", „Kultura bez granic”) i oczywiście coroczne święta plonów gminne, parafialne  

i powiatowe. Atutem samym w sobie są urokliwe tereny nadbużańskie z Parkiem Krajobrazowym 

"Podlaski Przełom Bugu". Na terenie objętym LSR funkcjonuje baza noclegowa - sezonowe 

schroniska młodzieżowe, pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne, najlepiej w gminach: Janów 

Podlaski, Biała Podlaska, Drelów, Zalesie, Terespol, Kodeń, Międzyrzec Podlaski, Leśna 

Podlaska. 

Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie, w skład bazy noclegowej turystyki  

w 2002 r. wchodziło 24 obiektów, dysponujących 654 miejscami noclegowymi (w tym 331 
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całorocznymi). Ich klientami było ogółem 15 237 turystów (w tym 4 928 obcokrajowców), którym 

udzielono ogółem 23 583 noclegów (5 638 obcokrajowcom). Na terenie powiatu objętym LSR 

działa 38 gospodarstw agroturystycznych (dane za Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej), 

dysponujące łącznie 395 miejscami noclegowymi. Ich rozkład w poszczególnych gminach 

przedstawia tabela nr 5. 

Tabela 5. Wykaz gospodarstw agroturystycznych i miejsc noclegowych 

Lp. Położenie Ilości gospodarstw Ilość miejsc 

1 Biała Podlaska 5 52 

2 Drelów 3 51 

3 Janów Podlaski 14 177 

4 Kodeń 2 8 

5 Konstantynów 3 19 

6 Leśna Podlaska 14
*) 

200
**) 

7 Łomazy 1 3 

8 Międzyrzec Podlaski (gmina) 1 10 

9 Piszczac 1 8 

10 Rokitno 1 6 

11 Sławatycze 1 5 

12 Terespol (gmina) 2 21 

13 Zalesie 3 25 

 

*) – w tym: Internat Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Klasztor 

Ojców Opatów Paulinów, gospodarstwa agroturystyczne  

**) Internat – 140 miejsc, Klasztor 45. 

 

Spośród w/w gospodarstw agroturystycznych 8 zrzeszonych jest w Podlaskim 

Stowarzyszeniu Agroturystycznym w Janowie Podlaskim. Działalność agroturystyczna wciąż może 

być tylko dodatkowym źródłem dochodów. Bardzo istotne jest natomiast, że  

w warunkach wysokiego bezrobocia ta forma działalności pozwala na aktywizację i integrację wokół 

agrogospodarstwa całej rodziny, sprzyja inwestycjom w podnoszenie standardu gospodarstw 

(podłączenie mediów, sanitariaty), ułatwia zbyt własnych produktów rolnych. Z tego względu 

rozwój agroturystyki przynosi powiatowi i jego mieszkańcom wymierne korzyści i powinien być 

wspierany przez władze samorządowe i organizacje pozarządowe. 
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9) Uwarunkowania kulturowe 

Kulturowy krajobraz Podlasia przez wieki kształtowali żyjący obok siebie chrześcijanie obrządku 

rzymsko-katolickiego, bizantyjsko-słowiańskiego i prawosławnego. Mieszkańcami omawianego 

terenu byli także Żydzi i mahometanie, Polacy, Rusini i Białorusini, Tatarzy, Niemcy  

i Siedmiogrodzianie. Dlatego jest on wyjątkowy i niepowtarzalny. Oblicza krajobrazu kulturowego 

współtworzą wpisane w miejscową przyrodę materialne wytwory pracy i ducha mieszkańców tych 

ziem. Są to pielęgnowane do dzisiaj zwyczaje i obrzędy, pieśni, stroje, rękodzieło i architektura. 

Malownicze wiejskie chaty oraz ukryte w zieleni parków dwory i pałace, drewniane i murowane 

obiekty w różnych stylach architektonicznych oraz liczne przydrożne krzyże i kapliczki. 

Niezapomniany urok naszego regionu tkwi nie tylko w pięknym i nie zdegradowanym środowisku 

naturalnym. Tworzy go także zorganizowany przez człowieka krajobraz wsi i miasteczek. Zagubione 

wśród pól samotne wiatraki, drewniane kościółki i cerkwie, wiejskie chałupy, urokliwie położone 

wśród pól i lasów przydrożne krzyże i kapliczki, otulone zielenią niewielkie dwory, czy wreszcie 

fragmenty dawnej małomiasteczkowej zabudowy wyznaczają charakter temu zakątkowi Polski, 

tworząc specyficzny krajobraz kulturowy, który powstał w wyniku wielowiekowego przenikania się 

kultur, religii i narodowości. Dlatego też cały omawiany obszar określany jest często mianem 

„Nieodkryty wschód”. 

 

A. Zabytki architektury drewnianej 

Na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju można napotkać wiele zabytków kultury sakralnej - 

dawne, drewniane cerkwie unickie znajdują się w wielu miejscowościach.  

Na szczególną uwagę zasługują: 

Krzyczew - na skarpie Bugu, dawna cerkiew unicka z końca XVII w., obecnie kościół pw. Św. 

Jerzego 

Rokitno – pounicka cerkiew (obecnie kościół rzymskokatolicki) posiada malowniczą bryłę  

z błyszczącą czaszą umieszczonej centralnie kopuły oraz w Bublu, Kościeniewiczach, Horbowie, 

Rozwadówce, Witorożu. Świątynie te pełnią obecnie rolę kościołów katolickich.  

Kostomłoty - cerkiew z zabytkowym ikonostasem do dziś służy wyznawcom obrządku bizantyjsko - 

słowiańskiego (Sanktuarium Unitów Podlaskich). 

Ortel Królewski – dawna cerkiew z 1706 r. jeden z najstarszych drewniany obiekt sakralny na 

Podlasiu, obecnie kościół katolicki. 

 

B. Kościoły, zespoły klasztorne i cerkwie murowane:  

Kodeń - dawna cerkiew zamkowa św. Ducha - najstarsza świątynia na terenie Powiatu Bialskiego 

wybudowana w stylu gotyckim, wzbogacona renesansowym detalem architektonicznym. 
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Renesansowy kościół św. Anny z piękną barokową, rozbudowaną fasadą - Sanktuarium Matki 

Boskiej Kodeńskiej (de Guadelupe).  

Janów Podlaski - barokowy kościół św. Trójcy (od 1818 r. w randze katedry). W podziemiach 

trumna ze zwłokami Adama Naruszewicza. Klasyczną formę nadano innej świątyni janowskiej - 

kościołowi św. Jana Chrzciciela, oraz kościołom w Pratulinie (Sanktuarium Męczenników 

Podlaskich), świątynia w Neplach wybudowana w stylu baroku podlaskiego, Międzyrzecu 

Podlaskim - kościół św. Mikołaja. Neogotyckie kościoły w Malowej Górze  

i Konstantynowie. Późnobarokowy kościół św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim oraz kościół   

i klasztor Paulinów w Leśnej Podlaskiej (Sanktuarium MB Leśniańskiej). Na uwagę zasługują także 

zabytkowy drewniany kościół w Witulinie oraz drewniana kaplica w Bukowcach  

w gminie Leśna Podlaska. Cerkwie prawosławne: klasycystyczne w Jabłecznej (wraz  

z klasztorem i drewnianymi kaplicami), Kobylanach w stylu późnoruskim, Szóstce, Wisznicach, 

Nosowie. Szczególnie silnie przesycona duchem wschodniego budownictwa jest bogato zdobiona 

cerkiew w Sławatyczach. 

 

C. Nekropolie Południowego Podlasia:  

W Bublu Łukowiskach, Gnojnie, Kol. Zastawek i Studziance (mizary tatarskie), cmentarz wojenny 

w Zaczepkach oraz zabytkowy cmentarz rzymsko-katolicki, dawniej unicki z 1800 roku w Starej 

Bordziłówce. Na niektórych cmentarzach obejrzeć można zabytkowe drewniane kaplice, np.  

w Pawłowie Starym murowane np. w Górkach. Wyróżniają się wśród nich klasycystyczne kaplice  

w Kodniu i Janowie Podlaskim. 

 

D. Zespoły dworskie i pałacowe: 

Podlaskie pejzaże, to także ukryte w zieleni parków dwory i pałace. Ich niezaprzeczalny urok tkwi  

w harmonijnym wpisaniu się w otaczający krajobraz, w doskonałym zespoleniu  

z przyrodą.  

Reprezentacyjny charakter ma klasycystyczna, wzbogacona portykiem kolumnowym fasada pałacu 

w Cieleśnicy. Wśród okalających go drzew parkowych, nad stawami, ustawiono niewielką oranżerię. 

Rozległy park otacza także neogotycki pałac w Konstantynowie. Nadal działają towarzyszące obu 

siedzibom stare gorzelnie, otoczone dawnymi budynkami folwarcznymi. Interesujący 

architektonicznie dwór, wzniesiony wg projektu Henryka Marconiego w nawiązaniu do epoki 

włoskiego renesansu znajduje się w Koroszczynie. Wędrując po nadbużańskim szlaku warto 

obejrzeć pozostałości zespołu zamkowego w Kodniu wybudowanego w pocz. XVI w. Na ruinach 

zamku wznosi się dziś współczesny ołtarz polowy, drugi z lat 30 -tych XX w. znajduje się na starym 

arsenale. Widoczne są ślady fos i wałów. Z drugiej strony osady rozciąga się barokowe założenie 
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pałacowo - parkowe, zwane "Placencją", z którego najlepiej zachował się park. W Janowie 

Podlaskim z dawnego zamku biskupiego pozostały dwie oficyny z 1 poł. XVIII w., otoczone 

parkiem, w którym znajduje się tzw. "Grota Naruszewicza" związana z postacią znanego biskupa, 

historyka, autora tez do Konstytucji 3 Maja. Godny uwagi jest również Dom Ryttów z k. XVIII 

(obecnie galeria autorska Macieja Falkiewicza). Parkiem otoczony jest zespół stajni założonej na 

pocz. XIX wieku sławnej na cały świat "Stadniny Koni Arabskich" w Wygodzie k/Janowa 

Podlaskiego. 

Warto jeszcze wymienić dwory w Ludwinowie, Nosowie, Krzyczewie, Romanowie  

i Roskoszy oraz pałace w Grabanowie, Horodyszczu, Kozuli, Międzyrzecu Podlaskim. Stare 

kościoły, dwory i pałace, rozsiane w nadbużańskiej przestrzeni łąk, pól i osad nie wyczerpują 

bogatego zasobu pamiątek przeszłości. Ewenementem jest dwór w Romanowie z jedynym  

w Polsce muzeum biograficznym J..I. Kraszewskiego.  

 

10) Uwarunkowania historyczne 

Tereny powiatu bialskiego należą do bardzo starych terenów osadniczych. Pierwsze ślady 

osadnictwa na terenie ziemi bialskiej, zwłaszcza w okolicach Międzyrzeca, odkryto już  

w czasach neolitu. Do Unii Lubelskiej w 1569 roku ziemie te należały do Wielkiego Księstwa 

Litewskiego i były zamieszkiwane przez ludność ruską. Największym centrum regionu był Brześć 

nad Bugiem, założony już na początku X wieku i będący późniejszą stolicą województwa brzesko - 

podlaskiego. 

Pierwsze wzmianki o osadnictwie na terenach obecnego powiatu bialskiego dotyczą m.in. 

Międzyrzeca Podlaskiego z 1390 roku i wsi Porchów z 1423 roku, która po otrzymaniu praw 

miejskich w 1456 roku zmieniła nazwę na Janów Biskupi. Miasto to stało się od początku XV wieku 

siedzibą biskupów łuckich, przeniesionych tutaj z zagrożonego najazdami Tatarów Łucka. Na terenie 

Janowa mieszkał także Adam Naruszewicz - jeden z twórców Konstytucji  

3 Maja z 1791 roku. Do najstarszych osad należą także m.in. Sławatycze, Piszczac, Konstantynów, 

Kodeń. Rozkwit tego obszaru był związany z dwoma ważnymi wydarzeniami: Unią Lubelską oraz 

przeniesieniem stolicy z Krakowa do Warszawy. Od końca XV wieku zaczęła postępować szybka, 

choć znacznie zapóźniona w stosunku do ziem Korony, urbanizacja Wielkiego Księstwa 

Litewskiego i Podlasia. Miasta powstawały głównie przy zamkach i dworach książęcych lub 

magnackich. W jednostki miejskie przekształciło się także wiele osad targowych. Było to związane  

z przebiegiem szlaków komunikacyjnych i handlowych. Jeden z nich, tzw. Gościniec Łukowski, 

biegł z Łukowa przez Międzyrzec do Brześcia, drugi szlakiem Jagiellonów z Krakowa przez Lublin, 

Parczew, Łomazy, Brześć do Wilna. Drugim ważnym szlakiem komunikacyjnym w pierwszej 

połowie XX wieku, początkowo do przewozu towarowego następnie także osobowego była kolej 
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wąskotorowa zwana „ciuchcią”. Jej trasa biegła od Białej Podlaskiej przez Leśną Podlaską do 

Konstantynowa, a także do Janowa Podlaskiego i Cieleśnicy. 

Od drugiej połowy XVII wieku zaczął się okres najazdów kozaków Chmielnickiego, wojsk 

Rakoczego, Szwedów i Rosjan, które pustoszyły i paliły osady, przyczyniając się do zahamowania 

rozwoju tych terenów. Od 1795 roku obszar ten stał się częścią Austrii, a od 1815 roku był  

w Królestwie Polskim. Dopiero po I wojnie światowej, od lutego 1919 roku, ziemia bialska stała się 

faktycznie częścią Rzeczypospolitej. Na terenie ziemi bialskiej zamieszkiwała drobna szlachta 

małopolska, przybyła tu podczas kolonizacji w XV wieku. Kolejną grupę mieszkańców ziemi 

bialskiej stanowiła ludność ruska. Była ona głównie wyznania unickiego, od 1875 roku zmuszona do 

przejścia na prawosławie, a od 1905 roku, po wydaniu ukazu carskiego o tolerancji, przeszła  

do parafii rzymskokatolickich. Kolejną grupą mieszkańców tej ziemi była ludność żydowska, 

skupiona w Międzyrzecu Podlaskim i Białej Podlaskiej. 

 

3) Ocena społeczno - gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego  

i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej. 

  

1) Ludność – potencja demograficzny 

Na dzień 31.12.2006 roku liczba ludności na obszarze objętym LSR wynosiła 91923 osób,  

w powiecie bialskim natomiast 113808. Według stanu na dzień 31.12.2006 r. pod względem liczby 

ludności, wśród powiatów ziemskich, powiat bialski zajmował 4 miejsce  

w województwie lubelskim. Wśród gmin wiejskich powiatu bialskiego najliczniejszą jest Gmina 

Biała Podlaska (12564) i Gmina Międzyrzec Podlaski (10406) Gmina Piszczac (7616), natomiast 

najmniej liczną – Gmina Rossosz (2438), Gmina Sławatycze (2632) i Gmina Sosnówka (2822). 

Liczba mieszkańców powiatu bialskiego stanowi 5,2% ogólnej liczby ludności województwa 

lubelskiego. Z danych statystycznych wynika, że od 1998 roku następuje systematyczny wzrost 

odpływu ludności z terenu powiatu bialskiego w stosunku do napływu nowych mieszkańców. 

Migracja ma decydujące znaczenie przy prognozowaniu liczby ludności na lata następne.   

W porównaniu do kraju i woj. lubelskiego w strukturze ludności powiatu niższy jest udział osób   

w wieku produkcyjnym odpowiednio o 5,9 % i 4 %, natomiast wyższy w wieku nieprodukcyjnym. 

W ogólnej liczbie ludności powiatu osoby w wieku nieprodukcyjnym stanowiły na koniec 2006 roku 

41,7 % przy średniej w województwie lubelskim 37,7 % i Polsce 35,8 %. Według stanu na koniec 

2006 roku, na ogólną liczbę ludności zamieszkującą na terenie obszaru LSR 50,6% stanowiły 

kobiety, zaś 49,4% - mężczyźni. W strukturze wiekowej, 55,6% stanowiła ludność w przedziale 

wiekowym 20-64 lata. Ludność w wieku od 0 do 19 lat liczyła 28,4%. Dużą grupę, bo 16,0% 

stanowili mieszkańcy powiatu w wieku 65 i więcej lat. Według wyników Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań w maju 2002 roku w powiecie bialskim było 36.625 
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gospodarstw domowych, w tym: 7.961 w miastach (21,7 %), z liczbą ludności 114.652. Przeciętna 

liczba osób w gospodarstwie wynosiła 3,13 przy średniej w woj. Lubelskim 2,93  

i kraju 2,84. 

Głównym źródłem utrzymania dla 50,2 % gospodarstw domowych jest praca : 

 poza rolnictwem - 31,7% 

 w rolnictwie - 18,5 % 

oraz dla 48,4 % niezarobkowe źródła utrzymania: 

 emerytury – 29,9 %, 

 renty - 11,2 %, 

 inne - 7,3 %. 

Na tle województwa lubelskiego ludność pracująca powiatu stanowi 5,2 %. Najwięcej 

zatrudnionych, poza rolnictwem, jest w usługach rynkowych (22,4%). W pozostałych rodzajach 

działalności pracuje 28,8% ogółu pracujących, tj. w usługach nierynkowych 14,7%, przemyśle 

10,4%, budownictwie 3,4%.  

Główne źródła utrzymania gospodarstw wskazują na duży udział rolniczo-socjalnych źródeł 

dochodów. Lepsza sytuacja występuje w woj. lubelskim, w którym praca stanowiła źródło 

utrzymania dla 51,5 % gospodarstw domowych, a niezarobkowe źródła utrzymania 45,2 %. 

Wg wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (stan na 20.05.2002 r.)   

w przeanalizowanej grupie ludności powiatu (w wieku 13 lat i więcej) stanowiącej 94.375 osób, 

wykształcenie ponadpodstawowe posiadało 54,2 % osób tej grupy w tym: 

 wykształcenie wyższe 4,9 %, 

 policealne 3,0 %, 

 średnie 23,2 %, 

 zasadnicze zawodowe 23,1 %. 

Ludność z wykształceniem podstawowym i podstawowym nieukończonym stanowiła 45,7 % przy 

średniej w woj. lubelskim 38,7 %. Poziom wykształcenia mieszkańców powiatu jest znacznie niższy 

niż średni w województwie lubelskim.  

W powiecie problem bezrobocia jest bardzo szeroki. Można zauważyć szereg niekorzystnych 

tendencji, jak np. duży udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych, duża ilość osób długotrwale 

bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych, duża liczba osób w wieku mobilnym (tj. do 44 lat) 

wśród ogółu bezrobotnych, duża liczba młodzieży w ogólnej liczbie bezrobotnych oraz mały udział 

osób posiadających prawo do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych. Ogółem w powiecie bialskim 

(obszarze objętym LSR) w 2007 r. było 10555 osób bezrobotnych, stopa bezrobocia kształtowała się 

na poziomie 14,7%. Dla porównania w kraju 11,4%. W ogólnej liczbie bezrobotnych 10555, 5481 

stanowiły kobiety, co daje 51,9%, natomiast mężczyźni 48,9%. Największą grupę ludzi 
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pozostających bez pracy w powiecie bialskim stanowią bezrobotni pozostający bez pracy 

powyżej 24 miesięcy 4203 co stanowi 39,8%. Natomiast największą grupą wiekową bez pracy 

jest przedział 25-34 lata 3162 osoby, tj. 29,6% ogółu zarejestrowanych. Z danych PUP wynika, 

że wśród bezrobotnych powiatu bialskiego dominują osoby z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym – 3213 (30,4%), natomiast najmniej liczną grupę stanowią osoby  

z wykształceniem z wyższym 8,5%).  

Problemy te wymagają intensywnych działań zmierzających do tworzenia miejsc pracy na 

terenie powiatu poprzez pobudzanie indywidualnej przedsiębiorczości, współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i pozyskiwania większych funduszy na walkę  

z bezrobociem. 

 

2) Podmioty gospodarcze – potencjał gospodarczy 

Na koniec 2004 r. na terenie powiatu bialskiego działało 5571 podmiotów gospodarki narodowej  

w tym osób prawnych 692, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 614, 

osób fizycznych 4265. 

W strukturze podmiotów gospodarki narodowej najliczniej reprezentowana jest sekcja PKD „Handel 

i naprawy” - tą dziedziną gospodarki zajmuje się aż 32,6 % podmiotów powiatu bialskiego.  

Do sekcji „Budownictwo” zaliczanych jest 10,4 %, „Przemysłu” 8,4 %. 

 

3) Przemysł 

Podstawę przemysłu powiatu bialskiego stanowi przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł drzewny 

i metalowy oraz produkcja materiałów budowlanych. Na terenie powiatu dobrze rozwinięty jest 

przemysł mięsny. Do dużych zakładów mięsnych należą:  

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe " FELIX" Sp. z o.o. w Rossoszu,  

 "SEDAR" S.A. w Międzyrzecu Podlaskim, spółka z udziałem kapitału zagranicznego 

zajmująca się produkcją tuszek i elementów z drobiu, przetwórstwem pierza.  

 Mniejsze zakłady /masarnie/ funkcjonują w Czosnówce, Wisznicach, Strzakłach. 

Skup i przetwórstwo mleka od rolników z terenu powiatu prowadzą:  

 Spółdzielnia Mleczarska w Białej Podlaskiej,  

 Spółdzielcza Mleczarnia " SPOMLEK" w Radzyniu Podlaskim. 

Na terenie powiatu funkcjonuje 10 prywatnych młynów. Największy młyn znajduje się  

w Kijowcu - posiada zdolność produkcyjną do 100 ton na dobę. Produkcją pieczywa zajmują się 23 

piekarnie. Zakłady w Łomazach i Dubicy Dolnej wytwarzają makaron. 

Funkcjonują również zakłady zajmujące się produkcją wyrobów cukierniczych m.in.  

w Międzyrzecu Podlaskim:  

 Zakład Produkcyjno-Handlowy "KARO",  
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 Powszechna Spółdzielnia Spożywców "SPOŁEM",  

 Zakład Cukierniczy „LIDER’SKG” w Międzyrzecu Podlaskim.  

W Kopytniku i Dubicy Dolnej zlokalizowane są małe wytwórnie pasz. Na terenie powiatu bialskiego 

znajduje się 6 gorzelni będących wcześniej własnością PGR tj. w Międzyrzecu Podlaskim, 

Konstantynowie, Klonownicy, Cieleśnicy, Roskoszy, Witulinie. 

Przetwórstwem owoców i warzyw na większą skalę zajmują się:  

 Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim wchodzący w skład AGROS-FORTUNA  

Sp. z o.o w Tarczynie  

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Ciciborze Dużym.  

Moszcze owocowe i pulpy produkowane są w dwóch zakładach na terenie gminy Wisznice. 

Niewielka produkcja oleju rzepakowego prowadzona jest w Nosowie. W Janowie Podlaskim działa 

Zakład UNO FRESCO TRADEX specjalizujący się w produkcji, przetwórstwie, konfekcjonowaniu  

i dystrybucji bakalii. 

W powiecie bialskim funkcjonują zakłady przemysłu maszynowego i metalowego produkujące 

maszyny, urządzenia i części zamienne min. dla rolnictwa i budownictwa.  

Do większych zakładów tej branży należą:  

 Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej "MEPROZET" w Międzyrzecu 

Podlaskim  

 Przedsiębiorstwo Mechanizacji Budownictwa DELTA - ZREMB S.A. w Międzyrzecu 

Podlaskim  

 Produkcją materiałów budowlanych takich jak wyroby z betonu, płyty stropowe, elementy 

ścienne, cegły, pustaki, płyty styropianowe zajmują się min.: 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Chotyłowie,  

 "STYRPOLIN" Sp. z o.o. w Janowie Podlaskim,  

 Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Usługowa "ŻELBET" w Międzyrzecu Podlaskim. 

Przedsiębiorcy z branży drzewnej wytwarzają głównie stolarkę budowlaną, meble drewniane  

i drewnopodobne. Działające w wielu gminach tartaki produkują tarcicę liściastą i iglastą. 

W powiecie bialskim funkcjonują również zakłady przemysłu lekkiego. Do największych zakładów 

zajmujących się produkcją odzieży należą: 

 "IPACO" Sp. z o.o Joint-Venture Wysokie k/ Międzyrzeca Podlaskiego,  

 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "BEATRI" w Międzyrzecu Podlaskim,  

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "PATEX" w Międzyrzecu Podlaskim. 
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4) Transport 

Jednym z podstawowych filarów gospodarki powiatu bialskiego jest transport. Wynika to  

z przygranicznego położenia powiatu, na osi ważnych transkontynentalnych szlaków 

komunikacyjnych. Ważną funkcję w transporcie międzynarodowym pełnią 4 przejścia graniczne.  

Są to 3 przejścia drogowe tj. towarowe w Kukurykach i osobowe w Terespolu  

i Sławatyczach oraz przejście kolejowe w Terespolu. W 1999 r. rozszerzony został zasięg 

terytorialny Drogowego Przejścia Granicznego w Kukurykach o nowoczesny Terminal 

Samochodowy w Koroszczynie - największą inwestycję przy wschodniej granicy o znaczeniu 

międzynarodowym. Przepustowość terminala wynosi 4 000 samochodów na dobę. W części 

komercyjnej terminala zarządzanej przez Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. świadczone są min. 

usługi spedycyjne, gastronomiczne, handlowe. Inwestorzy krajowi i zagraniczni mają możliwość 

realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na uzbrojonych i przygotowanych terenach w części 

komercyjnej terminala. W pobliżu Terespola w miejscowości Małaszewicze zlokalizowany jest 

największy w Polsce kolejowy "suchy" port przeładunkowy, którego zdolność przeładunkowa   

w ciągu doby wynosi 24 tys. ton towarów. Tutaj następuje styk dwóch systemów kolejowych: 

europejskiego korzystającego z torów o szerokości 1435 mm i azjatyckiego o torach szerokości 1520 

mm. Zakład Przewozów Towarowych i Przeładunku PKP w Małaszewiczach, największy zakład 

pracy w powiecie bialskim, stanowi jedno z głównych ogniw wymiany międzynarodowej   

w komunikacji kolejowej. Zakłady posiadają rozbudowany układ nowoczesnych urządzeń 

technicznych do przeładunku wszystkich towarów przewożonych przez kolej. 

Na terenie powiatu funkcjonuje wiele firm transportowych oraz prowadzących działalność 

eksportowo-importową i spedycyjną. 

Usługi transportowe, poza wymienionym wyżej Zakładem Przewozów Towarowych  

w Małaszewiczach świadczą min. takie firmy jak:  

- Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim,  

- "EUROPTIR" Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja w Międzyrzecu Podlaskim,  

- Transport Międzynarodowy i Spedycja Jarosław Jakoniuk w Grabanowie,  

 

4) Specyfika obszaru  

Obszar objęty LSR położony jest w północno-wschodniej części województwa lubelskiego. 

Specyfiką obszaru są:  

- spójność geograficzna i środowiskowa  gdzie teren działania objętego LSR to siedemnaście gmin 

powiatu bialskiego położonych obok siebie. Obszar działania zajmuje powierzchnię 2754 km
2
. Jest 

największym w województwie lubelskim, obejmuje 11% jego powierzchni . 

- ukształtowanie terenu – teren objęty LSR położony jest pomiędzy rzeką Krzną i Bugiem są to 

rozległe równiny z nielicznymi pagórkami. Lasy na terenie działania LSR zajmują ok. 26% 
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powierzchni. Znaczny udział w składzie gatunkowym drzew ma sosna, brzoza, grab, występuje 

również olcha, dąb, jesion, klon, osika, topola, lipa. Szata roślinna i struktura wiekowa 

drzewostanów jest zróżnicowana. Występują też bardzo interesujące zbiorowiska leśne, 

odznaczające się wysokim stopniem naturalności.  

- walory przyrodnicze – tereny objęte działalnością LSR posiadają wyjątkową niezmąconą 

działalnością człowieka przyrodę. Posiadamy tu: Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu, 

Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu", którego głównym walorem przyrodniczym jest nie 

poddana regulacji o dużym stopniu naturalności rzeka Bug. Jej szeroka, malownicza dolina  

z licznymi starorzeczami, dopływami i oczkami wodnymi wytworzyła optymalne warunki dla 

występowania bogatej szaty roślinnej. Jest to jedyna w Europie rzeka o nieregulowanym stanie. 

Wzgórza morenowe porośnięte są lasami przechodzącymi w pola uprawne, a w dolinach rzek 

dominują łąki poprzecinane starorzeczami, zwanymi przez mieszkańców "bużyskami" i porośnięte 

na krawędziach zaroślami wierzbowymi i łęgami topolowo - wierzbowymi, które są bardzo rzadkie  

w dzisiejszej Europie. Na terenie Parku stwierdzono występowanie ponad 760 gatunków roślin  

w tym 22 objętych ochroną gatunkową. Na terenie gmin wchodzących w skład LSR znajduje się 5 

rezerwatów przyrody: Chmielinne, Dobryń, Liski, Łęg Dębowy, Omelno. 

- spójność gospodarcza – teren działania LSR jest obszarem typowo rolniczym i rolnictwo jest 

podstawowym działem gospodarki. Dążąc do stabilizacji oraz poprawy swojej konkurencyjności  na 

rynkach zbytu, a tym samym poprawy ekonomicznych efektów pracy, rolnicy z terenu działania LSR 

zmierzają do integracji produkcji. Powstają zrzeszenia i grupy producentów. Ogólną sytuację  

w rolnictwie należy uznać za trudną. Dużym problemem jest niska opłacalność produkcji rolnej  

i brak pewności, co do długookresowych trendów w tym zakresie. W rezultacie, w niektórych typowo 

rolniczych gminach obserwuje się zjawisko depopulacji, a coraz większa część gospodarstw 

produkuje przede wszystkim na własne potrzeby właścicieli. Szansę dla rolnictwa widzi się   

w rozwoju agroturystyki. 

- walory turystyczne – teren objęty działalnością LSR posiada unikatowe walory turystyczne, które 

od lat przyciągają turystów. Należą do nich m.in. Stadnina Koni w Janowie Podlaskim, unikalne   

w skali kraju obiekty militarne – fotry Twierdzy Brzeskiej, sakralne katolickie, unickie oraz 

prawosławne, zespoły pałacowo-parkowe, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. 

W obszarze działalności LSR odbywają się liczne plenerowe imprezy folklorystyczne (m.in. "Biesiada 

Nadbużańska", "Podlaski Jarmark Folkloru", "Festyn nad Krzną i Bugiem", "Spotkajmy się nad 

Bugiem", „Kultura bez granic”, „Biesiada na Zabaszcie”, „Perebory podlaskie”) i oczywiście 

coroczne święta plonów gminne, parafialne i powiatowe. Atutem samym w sobie są urokliwe tereny 

nadbużańskie z Parkiem Krajobrazowym "Podlaski Przełom Bugu". Na terenie objętym LSR 

funkcjonuje baza noclegowa - sezonowe schroniska młodzieżowe, pensjonaty i gospodarstwa 

agroturystyczne. 
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- uwarunkowania kulturowe - kulturowy krajobraz obszaru LSR przez wieki kształtowali żyjący 

obok siebie chrześcijanie obrządku rzymsko-katolickiego, bizantyjsko-słowiańskiego  

i prawosławnego. Mieszkańcami omawianego terenu byli m. in. Żydzi i mahometanie, Polacy, 

Rusini i Białorusini, Tatarzy. Dlatego jest on wyjątkowy i niepowtarzalny. Oblicza krajobrazu 

kulturowego współtworzą wpisane w miejscową przyrodę materialne wytwory pracy i ducha 

mieszkańców tych ziem. Są to pielęgnowane do dzisiaj zwyczaje i obrzędy, pieśni, stroje, rękodzieło 

i architektura. Malownicze wiejskie chaty oraz ukryte w zieleni parków dwory i pałace, drewniane  

i murowane obiekty w różnych stylach architektonicznych oraz liczne przydrożne krzyże i kapliczki. 

Niezapomniany urok naszego regionu tkwi nie tylko w pięknym i nie zdegradowanym środowisku 

naturalnym. Tworzy go także zorganizowany przez człowieka krajobraz wsi i miasteczek. Zagubione 

wśród pól samotne wiatraki, drewniane kościółki i cerkwie, wiejskie chałupy, urokliwie położone 

wśród pól i lasów przydrożne krzyże i kapliczki, otulone zielenią niewielkie dwory, czy wreszcie 

fragmenty dawnej małomiasteczkowej zabudowy wyznaczają charakter temu zakątkowi Polski, 

tworząc specyficzny krajobraz kulturowy, który powstał w wyniku wielowiekowego przenikania się 

kultur, religii i narodowości. Dlatego też cały omawiany obszar określany jest często mianem 

„Nieodkryty wschód”. 

Na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju można napotkać wiele zabytków kultury sakralnej.  

III. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające  

z przeprowadzonej analizy 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

Silne strony Słabe strony 

 Korzystne położenie geograficzne  

i przygraniczne,  

 Olbrzymi potencjał turystyki kulturowej 

(pogranicze 6 kultur),  

 Różnorodność architektury zabytkowej  

o charakterze świeckim i sakralnym typowej 

dla pogranicza kultur, oraz unikalnej leżącej po 

dwóch stronach granicy – Twierdzy Brzeskiej, 

 Aktywność społeczności lokalnej 

przejawiająca się w próbach ratowania tradycji 

regionalnych, 

 Przejścia graniczne o wysokim standardzie 

infrastruktury technicznej (Kukuryki - 

Kozłowicze i Sławatycze – Domaczewo) 

 Niski poziom rozwoju gospodarczego, 

 Małe zainteresowanie inwestorów 

zewnętrznych uruchamianiem działalności 

gospodarczej na terenie powiatu, 

 Odpływ wykształconej aktywnej młodzieży 

do dużych aglomeracji miejskich, 

 Pogarszająca się struktura demograficzna 

ludności, 

 Niski poziom wykształcenia bezrobotnych, 

 Występowanie zjawiska ukrytego bezrobocia, 

 Słabo rozwinięta sieć rzek przy niskim 

poziomie jakości i małej zasobności wód  

w rzekach, 

 Słabo rozwinięta sieć kanalizacji oraz sieć 
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umożliwiające rozwój współpracy 

międzynarodowej, 

 Dobrze rozwinięta sieć dróg krajowych  

i wojewódzkich, 

 Dobrze rozwinięte szkolnictwo średnie  

i wyższe, 

 Bogate dziedzictwo, kulturowe silnie związane 

z miejscowym krajobrazem, 

 Wspaniałe i czyste środowisko przyrodnicze, 

 Korzystne warunki środowiska naturalnego dla 

rozwoju turystyki i usług agroturystycznych 

oraz produkcji ekologicznej żywności,  

 Korzystny układ rzek sprzyjający turystyce 

wodnej, 

 Tereny objęte programem Natura 2000, Bogate 

tradycje hodowlane konia arabskiego – vide 

Janów Podlaski, 

 Dogodne ukształtowanie terenu dla turystyki 

konnej, 

 Dobrze zachowana zabudowa wiejska nadająca 

się na hodowlę i „hotele” dla koni, 

 Aktywność społeczna kultywująca historyczne 

tradycje jeździeckie, 

 Różnorodne, cenne przyrodniczo środowisko 

wodne 

 Dobre zaplecze kadrowe dla prowadzenia 

aktywnego wypoczynku ( AWF i PWSZ), 

 Duża grupa osób aktywnie zajmujących się 

turystyką i sportami wodnymi, 

 Duża powierzchnia użytków zielonych, 

 Duża powierzchnia zmeliorowanych użytków 

rolnych, 

 Duże zasoby konkurencyjnej płacowo grupy 

aktywnych zawodowo, 

 Duży potencjał surowcowy terenu dla 

rozdzielcza gazu ziemnego, 

 Brak obwodnic miejscowości na drogach 

tranzytowych, 

 Niski poziom dostępności do informacji  

o zewnętrznych źródłach wsparcia 

finansowego na rozwój przedsiębiorczości, 

 Małe zaangażowanie lokalnych organizacji 

gospodarczych w wspieranie różnych form 

przedsiębiorczości, 

 Słabo rozwinięty sektor usług rolniczych, 

 Ubożenie rodzin rolniczych, 

uniemożliwiające inwestowanie na wsi, 

 Niska rentowność produkcji rolnej, 

 Wysoki udział terenów o słabych glebach, 

 Zbytnia zależność od dopłat do rolnictwa  

i innych dotacji, 

 Brak możliwości znalezienia ciekawej  

i dobrze płatnej pracy, 

 Brak wsparcia i rozrywek dla młodzieży, 

 Brak zaangażowania młodzieży w życie ich 

społeczności lokalnych, 

 Niski stopień zaangażowania ludności  

w proces kształcenia ustawicznego  

i odnawianie swoich kwalifikacji, 

 Niedostateczna promocja obszaru zarówno 

pod względem turystycznym, jak  

i gospodarczym, 

 Niewystarczająca promocja dobrych 

przykładów bogactwa terenu i możliwości jego 

rozwoju, 

 Niskie wykorzystanie istniejącego potencjału 

dziedzictwa kulturowego i walorów 

środowiska naturalnego, 

 Niskie nakłady na działalność kulturalną. 
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przemysłu rolno-spożywczego, drzewnego, 

materiałów budowlanych, 

 Występujący potencjał produkcyjny do 

zagospodarowania (wolne tereny i obiekty), 

 Silne poczucie współpracy i zaufania  

w środowisku,  

 Tereny inwestycyjne (Wolny Obszar Celny 

w Małaszewiczach) 

 Wyraźnie pokazana wzajemna zależność 

wiejskiej gospodarki, społeczeństwa  

i środowiska, 

 Niskie koszty pracy i inwestycji, 

 Duże poczucie tożsamości i zaangażowanie 

w życie społeczności lokalnej, 

 Istnienie instytucji wsparcia i sieci organizacji 

pozarządowych. 

 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

Szanse Zagrożenia 

 Położenie geograficzne przy wschodniej 

granicy Polski i Unii Europejskiej, 

 Przedsięwzięcia dotyczące budowy  

i modernizacji dróg z terenu powiatu wpisanie 

w Krajowy i Wojewódzki Program Rozwoju 

Infrastruktury Drogowej,  

 Planowana budowa autostrady A2 

 Napływ kapitału w związku z akcesją do UE, 

 Perspektywy współpracy z grupami LEADER 

z innych państw UE, 

 Wykorzystanie lotniska w Białej Podlaskiej do 

celów cywilnych, 

 Rozbudowa sieci dróg oraz modernizacja 

infrastruktury technicznej linii kolejowych  

i kolejowych przejść granicznych, 

 Dostępność pracowników o niewygórowanych 

 Dalsze wyludnianie i wzrost średniej wieku 

wywołany szczególnie odpływem młodzieży 

i dobrze wykształconej kadry regionu, 

 Ruchy migracyjne prowadzące do utraty 

tożsamości kulturowej i więzi z ziemią, 

 Potencjalny brak równości szans 

mieszkańców w dostępie do wiedzy, 

informacji i infrastruktury, 

 Marginalizacja obszarów wiejskich  

w zakresie rozwoju społeczeństwa 

informatycznego, 

 Zmiany w mechanizmach wsparcia i polityce 

UE w dziedzinie rolnictwa, 

 Trudności w pozyskiwaniu środków 

finansowych z Funduszy Strukturalnych oraz 

niska zdolność współfinansowania projektów 
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oczekiwaniach płacowych, 

 Integracja produkcji rolnej poprzez 

upowszechnienie grup producenckich, 

 Stabilizacja przepisów celnych i warunków 

organizacyjnych na przejściach granicznych, 

 Mechanizmy finansowe zachęcające do 

dywersyfikacji gospodarczej, 

 Walory środowiskowe – atrakcyjność 

turystyczna regionu, 

 Wysoka jakość dziedzictwa przyrodniczego  

i kulturowego potwierdzona istnieniem 

obszarów chronionych, 

 Nowe sposoby zagospodarowania 

niewykorzystanych budynków, 

 Istnienie instytucji, organizacji i stowarzyszeń 

oferujących wsparcie i obsługę 

przedsiębiorców, 

 Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej  

i społecznej, poprzez szkolenia, konsultacje  

i doradztwo, 

 Wykorzystanie funduszy unijnych; wysoki 

poziom potencjalnego dofinansowania  

z Funduszy Strukturalnych UE, 

 Dobre i wzajemnie ze sobą powiązane projekty 

zaproponowane w lokalnych konsultacjach, 

 Inicjatywy związane z obszarami przyrodniczo 

wrażliwymi i obszarami o wybitnych walorach 

krajobrazowych (np. szlaki rowerowe, szlaki 

do jazdy konnej, szlaki turystyki wodnej i in.), 

 Promocja walorów i produktów turystycznych 

regionu w oparciu o Lokalną Strategię 

Rozwoju, 

 Wzrastające zapotrzebowanie na usługi 

turystyczne, 

inwestycyjnych; duże wymagania programów 

pomocowych dotyczące udziału własnego 

wnioskodawcy, 

 Niespełnienie przez firmy norm unijnych  

w zakresie ochrony środowiska, jakości 

produkcji oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

 Negatywne postrzeganie ochrony obszarów 

przyrodniczych wynikające z przekonania,  

że ogranicza to rozwój, 

 Brak stabilności prawa; zmiany przepisów 

prawnych w czasie realizacji projektów, 

 Ograniczenia w wymianie handlowej ze 

Wschodem, 

 Opóźnienie budowy nowych i modernizacji 

istniejącej infrastruktury drogowej, 

 Brak polityki państwa sprzyjającej rozwojowi 

przewozów kolejowych, jako najbardziej 

ekologicznego środka transportowego,  

 Brak zainteresowania władz centralnych 

rozwojem i wykorzystaniem lotniska w Białej 

Podlaskiej do celów cywilnych, 

 Wzrost przestępczości w rejonach przejść 

granicznych powodujące zagrożenie 

bezpieczeństwa przygranicznego ruchu 

drogowego, 

 Spadek dochodów gmin ograniczający 

możliwości inwestowania, 

 Brak nakładów na modernizację 

zdekapitalizowanych urządzeń 

melioracyjnych, 

 Upadek dużych zakładów pracy 

pozbawiający zatrudnienia znacznej ilości 

mieszkańców, 

 Brak rozwiniętej drobnej przedsiębiorczości 
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 Rozwój i podnoszenie jakości turystyki 

wiejskiej, 

 Możliwość specjalizacji regionu w niszowych 

sektorach produkcji i usług: produkcja 

wysokiej jakości ekologicznej żywności; 

produkcja, rozwój i promocja produktów 

tradycyjnych i regionalnych (sękacz, 

kowalstwo artystyczne, rzemiosło ludowe, 

przemysł cukierniczy, miody, itp.); usługi 

turystyczne i opiekuńczo-medyczne, 

 Rozwój drobnej przedsiębiorczości usługowej. 

usługowej, 

 Brak odpowiedniej promocji walorów  

i produktów turystycznych regionu. 

 

Wnioski wynikające z analizy SWOT. 

Obszar objęty LSR ma korzystne położenie geograficzne i przyrodnicze, dobrze rozwiniętą sieć dróg 

co daje możliwości do rozwoju transportu i turystyki. Korzystny układ rzek Bug  

i Krzna oraz czyste środowisko dzięki obszarowi Natura 2000 wpływa na rozwój turystyki wodnej 

Chlubą naszej Małej Ojczyzny jest hodowla konia arabskiego w stadninie mieszczącej się w Janowie 

Podlaskim Ukształtowanie terenu oraz duża powierzchnia użytków zielonych i lasów sprzyja 

rozwojowi turystyki konnej, pieszej i rowerowej. 

Specyficzny krajobraz kulturowy tworzy różnorodna architektura zabytkowa o charakterze świeckim 

i sakralnym typowa dla terenów południowego Podlasia. 

Na terenie objętym LSR zamieszkuje aktywne społeczeństwo, silnie związane z miejscem 

zamieszkania i kultywujące tradycje zwyczaje i obrzędy przodków.  

Liczne walory przyrodnicze , historyczne i kulturowe stanowią ogromny potencjał rozwoju dla 

regionu. Utworzone zostaną trzy szlaki turystyczne: wodny, konny i rowerowy wraz  

z infrastrukturą. Nastąpi rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców regionu, rozwój 

zorganizowanych form aktywności społecznej oraz rozwój przedsiębiorczości usługowej  

i turystycznej. Mając na uwadze, że obszar objęty LSR leży na wschodniej granicy Unii Europejskiej 

realizacja założeń niniejszej strategii przyczyni się do promocji regionu na skalę nie tylko 

województwa i kraju lecz także Europy.  

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie ma 

szanse umiejętnie kreować rozwój obszaru co przyczyni się do wzrostu dobrobytu oraz poprawy 

jakości życia jego mieszkańców. 
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IV. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie 

planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów 

szczegółowych w ramach których będą realizowane operacje 

Określenie celów strategicznych i szczegółowych przedstawiono jako doprecyzowanie wizji 

przyświecającej działalności LGD. Stanowią zwięzłe sformułowanie i jasne określenie tego co 

chcemy osiągnąć. Zostały tak przygotowane aby dokładnie wpisywały się do ram jakie zostały 

określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich Osi 4 Leader.  

1. Cele 

I. Poprawa jakości życia poprzez rozwój turystyki w regionie objętym LSR 

 Tworzenie i promocja szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą 

 Rozwój przedsiębiorczości usługowej i turystycznej 

II. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru objętego LSR 

 Zachowanie ludowych tradycji regionalnych i lokalnych  

 Ochrona tradycyjnych walorów przyrodniczych regionu 

 Zachowanie elementów architektury świeckiej i sakralnej, tradycyjnej dla regionu 

III. Aktywizacja mieszkańców, wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój 

aktywności mieszkańców regionu 

 Aktywizacja mieszkańców i rozwój zorganizowanych form aktywności społecznej. 

 Wsparcie doradcze i szkoleniowe dla organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich 
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Matryca logiczna obrazująca cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cel ogólny 1 

Poprawa jakości życia poprzez 

rozwój turystyki w regionie 

objętym LSR 

 

Cel szczegółowy 1.1 

Tworzenie i promocja szlaków 

turystycznych wraz  

z infrastrukturą 

 

Cel szczegółowy 1.2 

Rozwój przedsiębiorczości 

usługowej i turystycznej 

 

Przedsięwzięcie 1 .A 
 Tworzenie i rozwój turystycznych 

szlaków wodnych w dolinie Bugu i 

Krzny wraz infrastrukturą: 

• Krzna (Międzyrzec Podlaski - Biała 

Podlaska – Neple – 60 km drogą 

lądową), 

• gminy – Międzyrzec Podlaski, Biała 

Podlaska, Zalesie, Terespol, 

• Bug (Sławatycze – Terespol- Borsuki 

– 81 km drogą lądową), 

• gminy – Sławatycze, Kodeń, 

Terespol, Rokitno, Janów Podlaski, 

Konstantynów 

 

Przedsięwzięcie 1.B 

Tworzenie i rozwój 

turystycznych szlaków 

rowerowych wraz  

z infrastrukturą. 

 

Przedsięwzięcie 1.C 

Tworzenie i rozwój 

turystycznych szlaków 

konnych wraz        

z infrastrukturą. 
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Cel ogólny 2 

Zachowanie i ochrona 

dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego  

obszaru objętego LSR 

 

Cel szczegółowy 2.1 

Zachowanie ludowych 

tradycji regionalnych  

i lokalnych 

 

Cel szczegółowy 2.2 

Ochrona tradycyjnych 

walorów przyrodniczych 

regionu 

Cel szczegółowy 2.3 

Zachowanie elementów 

architektury świeckiej  

i sakralnej, tradycyjnej 

dla regionu 

Przedsięwzięcie 2 

 

Tworzenie wiosek tematycznych 

i łączącego ich szlaku 
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Cel ogólny 3 

Aktywizacja mieszkańców, 

wzmacnianie kapitału społecznego 

poprzez rozwój aktywności 

mieszkańców regionu 

Cel szczegółowy 3.1 

Aktywizacja mieszkańców  

i rozwój zorganizowanych 

form aktywności społecznej 

Cel szczegółowy 3.2 

Wsparcie doradcze  

i szkoleniowe dla organizacji 

działających na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich 

Przedsięwzięcie 3 

 

Tworzenie Wiejskich Centrów 

Aktywności Społecznej.  
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2. Przedsięwzięcia: 

1.A. Tworzenie i rozwój turystycznych szlaków wodnych w dolinie Bugu i Krzny wraz  

z infrastrukturą: 

 Krzna (Międzyrzec Podlaski - Biała Podlaska – Neple – 60 km drogą lądową),  

 gminy – Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol, 

 Bug (Sławatycze – Terespol- Borsuki – 81 km drogą lądową), 

 gminy – Sławatycze, Kodeń, Terespol, Rokitno, Janów Podlaski, Konstantynów, 

1.B. Tworzenie i rozwój turystycznych szlaków rowerowych wraz  z infrastrukturą. 

1.C. Tworzenie i rozwój turystycznych szlaków konnych wraz z infrastrukturą. 

2. Tworzenie Wiosek Tematycznych i łączącego ich szlaku. 

3.Tworzenie Wiejskich Centrów Aktywności Społecznej 

 

3. Opis przedsięwzięć 

1. Tworzenie i rozwój turystycznych szlaków: 

a) wodnego 

b) rowerowego 

c) konnego 

wraz z infrastrukturą 

 

Szlak wodny zostanie utworzony w dolinach rzek Bug i Krzna. Będzie oznakowany zgodnie  

z przepisami dotyczącymi oznakowania szlaków. Na terenie każdej gminy przez którą przepływa 

jedna z rzek powstaną przystanie wodne, miejsca noclegowe oraz wypożyczalnie sprzętów wodnych. 

Organizowane będą imprezy promocyjne, integracyjne oraz spływy wzdłuż rzek. 

Szlak rowerowy i konny będzie przebiegał przez wszystkie gminy powiatu bialskiego. Główna nitka 

będzie wychodziła na granicy jednej gminy i połączy ją z gminą sąsiadującą. Dodatkowo w obrębie 

jednej gminy będą tworzone dodatkowe odgałęzienia do różnych ciekawych miejscowości i powrócą 

do trasy głównej. Chcemy aby taki szlak prowadził przez najciekawsze zakątki poszczególnych 

gmin. Przy szlaku powstanie baza noclegowa utworzona w gospodarstwach agroturystycznych. Będą 

też punkty wypożyczania i napraw rowerów, jak też elementów niezbędnych do jazdy konnej. 

Powstaną zakłady gastronomiczne. Organizowane będą imprezy promocyjne i integracyjne 

połączone z aktywnym odpoczynkiem, poznawaniem okolicznej przyrody i zwiedzaniem urokliwych 

zakątków terenów południowego Podlasia. 
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Wskaźnik rezultatu:  

- do końca 2014 roku powstaną trzy szlaki: wodny, rowerowy i konny co bezpośrednio przyczyni się 

do utworzenia nowych miejsc pracy na terenie objętym LSR 

Wskaźnik oddziaływania:  

-wzrosną dochody mieszkańców ze względu na działalność turystyczną i agroturystyczną. 

 

2.  Tworzenie Wiosek Tematycznych i łączącego ich szlaku 

Motywem tworzenia wiosek tematycznych są wszelkie oblicza kultury naszego regionu. Wioski 

utworzone w ramach programu nastawione będą na zwiedzanie, poznawanie  

i oglądanie tego co w kulturze i tradycji najważniejsze. Umożliwią gościom poznanie historii, 

naszego obszaru. Na obszarze objętym LSR będą funkcjonowały ośrodki rzemieślnicze zajmujące 

się tradycyjnymi, dawnymi zawodami. Zwiedzający będą mogli zaobserwować pracę lokalnych 

rzemieślników w tradycyjnych odrestaurowanych warsztatach. Historię i kulturę będzie można 

poznać dzięki osobom ubranym w dawne stroje prezentującym rzemiosło i inne elementy życia  

z dawnych lat. Atrakcją będą też regionalne potrawy-smakołyki naszych babć i dziadków.  

W utworzonych wioskach będzie panował „duch regenerującej energii”. Będą to miejsca 

wypoczynku dla dzieci, które poznają wiele atrakcyjnych gier i zabaw z przeszłości co pozwoli na 

atrakcyjne spędzenie czasu. Miejsca te prócz dzieci przyciągną dorosłych. Posłużą poznaniu 

lokalnych kultur i tradycji, a także staną się miejscem które wzmacnia organizm i dodaje 

optymizmu. Tworząc wioskę będziemy interpretować na nowo jej wartość oraz szukać 

alternatywnych sposobów wykorzystania jej niematerialnych i materialnych zasobów. 

Trasa wiosek tematycznych będzie rozwijała się wokół wspólnie wypracowanego pomysłu na 

rozwój regionu. Tworzenie wsi tematycznych zakłada kształtowanie wzajemnego uczenia się, nową 

formę pracy i zarabiania. Będzie odpowiedzią na potrzeby wprowadzenia lokalnych społeczności   

w obszar gospodarki. Tworząc wioski tematyczne zorganizujemy imprezy promujące tradycje 

ludowe, wsparcie otrzyma działalność folklorystycznych zespołów ludowych oraz działalność 

artystów ludowych i rzemieślników. Aby jeszcze bardziej pokazać i zachęcić turystów i osoby 

pochodzące z innych zakątków kraju i nie tylko wydamy publikacje nt. tradycyjnych walorów 

przyrodniczych regionu. 

 

3. Tworzenie Wiejskich Centrów Aktywności Społecznej 

Celem  Wiejskich Centrów Aktywności Społecznej  jest rozwój samoorganizacji, solidarności oraz 

tworzenie i wzmacnianie więzów współpracy oraz integracja lokalnych organizacji działających na 

obszarze objętym działaniem LSR.  

Poprzez utworzenie WCAS możemy zaprojektować i realizować programy odpowiadające na 

zgłoszone potrzeby czyli uruchomić istotny proces społeczny, który znajdzie swoje odbicie  
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w terenie, będzie żył poprzez zaangażowanie społeczeństwa. Aktywizując społeczność lokalną, 

zapewniamy społeczną partycypację - podstawowy element rozwoju. Otwierając ludzi na siebie 

nawzajem chcemy podnieść świadomość społeczną, a co za tym idzie będziemy współtworzyć świat 

bez podziałów na lepszych i gorszych. Chcemy pomóc ludziom w tworzeniu i odtwarzaniu ich 

własnej społeczności lokalnej i grup społecznych, pozwalających na radzenie sobie  

z rozwiązywaniem lokalnie określonych problemów oraz przejmowanie kontroli nad ich własnym 

życiem. 

Celem utworzonych w ramach założonych przez nas celów WCAS jest zapewnienie osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej bezpłatnego doradztwa i informacji  

o przysługujących im uprawnieniach, specjalistycznych instytucjach pomocnych  

w rozwiązywaniu problemów prawnych i administracyjnych.  

Dlatego też zorganizujemy forum organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na 

terenie objętym LSR. Będziemy tworzyć nowe stowarzyszenia oraz wspierać  

i powiększać liczebność już istniejących grup. Zaplanowany został także cykl szkoleń, który będzie 

pomocny do osiągnięcia zamierzonych celów. Wszystkie te działania pozwolą na zaktywizowanie 

społeczności lokalnej oraz wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców oraz na pozytywny 

wizerunek regionu. 

Szczegółowy opis planowanych do realizacji przedsięwzięć/operacji wraz z wskaźnikami 

produktów, rezultatu i oddziaływania stanowi poniższa tabela. W tabeli nr 6 zostało rozpisane w jaki 

sposób będą realizowane cele główne i szczegółowe przyjęte w strategii. Tak przedstawiona tabela 

pozwoli przyszłym beneficjentom na bardzo dobre przygotowanie do ubiegania się o realizację 

operacji, które będą się wpisywały w określone przez LSR cele. Będzie też wskazówką i podstawą 

do określenia kryteriów oceny zgodności operacji z LSR.  
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1. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć/operacji i wskaźników ich realizacji  

Tabela 6. 

LOGIKA 

INTERWENCJI 
Wskaźniki Źródła informacji Zagrożenia 

 

Cel ogólny 

 

Wskaźniki oddziaływania   

Cel ogólny I: 

 

Poprawa jakości życia 

poprzez rozwój turystyki 

w regionie objętym LSR 

 Wzrost dochodów o 10% uzyskanych przez mieszkańców 

obszaru objętego LSR na dzień 31.12.2015 roku  

w stosunku do 31.12.2009 roku. 

 Wzrost zadowolenia z jakości życia mieszkańców obszaru  

objętego LSR o 10 % na dzień 31.12.2015  roku w stosunku do 

31.12.2009 roku. 

 Wzrost wiedzy o 3 % u mieszkańców obszaru objętego  LSR 

na dzień 31.12.2015  roku w stosunku do 31.12.2009 roku. 

 Wzrost o 10 % liczby turystów odwiedzających obszar  objęty 

LSR na dzień 31.12.2015  roku w stosunku do 31.12.2009 

roku. 

 Informacje z gmin 

 Informacje 

statystyczno  -

gospodarcze 

 GUS 

 Badanie 

przeprowadzone przez 

firmę zewnętrzną 

 Kryzys 

gospodarczy 

 Klęski 

żywiołowe 
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Cele szczegółowe 

 

Wskaźniki rezultatu Źródła informacji Zagrożenia 

Cel szczegółowy I.1: 

Tworzenie i promocja 

szlaków turystycznych 

wraz z infrastrukturą 

 

 Zwiększenie o 82,03% liczby turystów odwiedzających obszar  

objęty LSR na dzień 31.12.2015 roku w stosunku do 

31.12.2009 roku. 

 Do 31.12.2015 roku 6000 osób weźmie udział w imprezach 

promujących rekreacje i turystykę na obszarze objętym LSR. 

 Do końca 2015 roku 10 000 osób skorzysta  

z wybudowanych / przebudowanych/ wyremontowanych/ 

zmodernizowanych/ wyposażonych miejsc użyteczności 

publicznej na obszarze objętym  LSR. 

 Do końca 2015 roku 65 osób zostanie przeszkolonych   

z zakresu działalności turystycznej na obszarze LSR. 

 Dane Regionalnej 

Organizacji 

Turystycznej 

 Informacje z gmin 

 Dane własne LGD - 

ankiety  

 

 

Cel szczegółowy I.2: 

Rozwój 

przedsiębiorczości 

usługowej i turystycznej 

 Do końca 2015 roku powstanie 12 nowych miejsc pracy 

obsługujących ruch turystyczny na trasie szlaków 

turystycznych na obszarze objętym  LSR. 

 Dane własne LGD – 

sprawozdania 

beneficjentów 
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Przedsięwzięcie 

 

Wskaźniki produktu Źródła informacji Zagrożenia 

Tworzenie i rozwój 

turystycznych szlaków: 

a. wodnych w 

dolinie Bugu 

 i Krzny  

b. rowerowych 

c. konnych wraz  

z  infrastrukturą 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 Do końca 2015 roku na obszarze objętym LSR powstanie  

7 nowych alternatywnych źródeł zarobkowania. 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 Do końca 2015 roku na obszarze objętym LSR powstaną  

4 nowe alternatywne źródła zarobkowania. 

Odnowa i rozwój wsi 

 Do końca 2015 roku zostaną wybudowane/ 

przebudowane/wyremontowane/zmodernizowane/ wyposażone 

14 miejsc użyteczności publicznej lub obiektów sakralnych na 

obszarze objętym  LSR. 

 Do końca 2015 zostanie zagospodarowanych 11 miejsc 

publicznych na trasie szlaków wodnych, konnych  

i rowerowych na  obszarze  objętym LSR. 

Małe projekty 

 Do końca 2015 roku zostaną zorganizowane 2 szkolenia 

dotyczące działalności turystycznej na obszarze objętym  LSR. 

 

 Dane z gmin i  sołectw 

 Dane własne LGD - 

sprawozdania 

beneficjentów 
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 Do końca 2015 roku zostanie zorganizowanych 20 imprez 

promujących rekreację i turystykę na obszarze objętym LSR. 

 Do końca 2015 roku zostanie wytyczonych  

i oznakowanych 200 km szlaków konnych i rowerowych na 

obszarze  objętym LSR. 

 Do końca 2015 roku zostanie wybudowanych 21 szt. obiektów 

małej infrastruktury  na terasie turystycznych szlaków 

wodnych, konnych i rowerowych na obszarze objętym  LSR. 

 Do końca 2015 zostanie zagospodarowanych 30 miejsc 

publicznych na trasie szlaków wodnych, konnych  

i rowerowych na obszarze  objętym LSR. 

 Do końca 2015 zostanie wydanych 14 publikacji promujących 

obszar  objęty LSR. 

Działania 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 7 

operacji na terenach objętych LSR w okresie realizacji LSR 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 4 operacje na 

terenach objętych LSR w okresie realizacji LSR 

 Odnowa i rozwój wsi – 25 operacji na terenach objętych LSR 

w okresie realizacji LSR 

 Małe projekty – 91 operacji na terenach objętych LSR  

w okresie realizacji LSR 

 Sprawozdania ze 

zrealizowanych 

operacji 
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Cel ogólny 

 

 

Wskaźniki oddziaływania 

 

Źródła informacji Zagrożenia 

Cel ogólny II: 

 

Zachowanie i ochrona 

dziedzictwa kulturowego 

 i naturalnego obszaru 

objętego LSR 

 

 Zwiększenie o 10 % liczby turystów odwiedzających obszar  

objęty LSR na dzień 31.12. 2015  roku w stosunku do 

31.12.2009 roku. 

 Wzrost poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru  

objętego LSR o 10 % na dzień 31.12.2015  roku w stosunku do 

31.12.2009 roku. 

 Wzrost wiedzy o 3 % u mieszkańców obszaru objętego LSR 

na dzień 31.12.2015  roku w stosunku do 31.12.2009 roku. 

 

 Informacje z gmin 

 Informacje 

statystyczno  - 

gospodarcze 

 GUS 

 Badanie 

przeprowadzone przez 

firmę zewnętrzną 

 Kryzys 

gospodarczy 

 Klęski 

żywiołowe 

 

 

Cele szczegółowe 
Wskaźniki rezultatu Źródła informacji Zagrożenia 

Cel szczegółowy II.1 

Zachowanie ludowych 

tradycji regionalnych  

i  lokalnych  

 Do 31.12.2015 roku 23010 osób weźmie udział  

w imprezach promujących tradycje ludowe obszaru  objętego 

LSR. 

 Do 31.12.2015 roku 173 osoby (np. członkowie zespołów 

ludowych, zespoły taneczne, śpiewacze, członkowie orkiestry 

 Dane z gmin i  sołectw 

 Dane własne LGD - 

sprawozdania 

beneficjentów 
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 OSP)  z obszaru  objętego LSR otrzyma wsparcie na 

prowadzenie działalności artystycznej lub rzemieślniczej. 

 Do 31.12.2015 roku 1000 osób otrzyma lub zakupi nowe 

produkty lub usługi lokalne wyprodukowane na obszarze 

objętym LSR. 

 Do 31.12.2015 roku 20200 osób otrzyma publikacje na temat 

tradycyjnych walorów przyrodniczych, historycznych  

i kulturowych obszaru  objętego LSR. 

 Do końca 2015 roku 1500 osób skorzysta z obiektów lub 

miejsc wspartych w ramach przedsięwzięcia. 

Cel szczegółowy II.2:  

Ochrona tradycyjnych 

walorów przyrodniczych 

regionu 

 Do końca 2015 roku 530 osób zostanie przeszkolonych 

z zakresu działalności dotyczącej zachowania dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego obszaru  objętego LSR. 

 Dane własne LGD - 

sprawozdania 

beneficjentów 

 

 

Cel szczegółowy II.3: 

Zachowanie elementów 

architektury świeckiej        

i sakralnej, tradycyjnej 

dla regionu 

 

 Do 31.12.2015 roku 2000 osób otrzyma mapy i foldery małej 

architektury świeckiej i sakralnej na obszarze  objętym LSR. 

 

 

 Dane z gmin  

 Dane własne LGD - 

sprawozdania 

beneficjentów 
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Przedsięwzięcie 
Wskaźniki produktu Źródła informacji Zagrożenia 

Tworzenie wiosek 

tematycznych i łączącego 

ich szlaku 

 

Odnowa i rozwój wsi  

 Do końca 2015 roku zostanie wybudowane/ 

przebudowane/wyremontowane/zmodernizowane/ wyposażone 

2 miejsca użyteczności publicznej na obszarze objętym  LSR. 

Małe projekty  

 Do końca 2015 roku zostanie przeprowadzonych 37 imprez 

promujących tradycje ludowe obszaru objętego LSR.  

 Do końca 2015 roku 15 podmiotów otrzyma wsparcie na  

działalność artystyczną lub rzemieślniczą prowadzoną na 

obszarze objętym  LSR. 

 Do końca 2015 roku zostanie wydanych 21 publikacji na temat 

tradycyjnych walorów przyrodniczych, historycznych  

i kulturowych obszaru objętego LSR. 

 Do końca 2015 roku zostaną przeprowadzone  

3 inwentaryzacje, utworzone mapy i foldery małej architektury 

świeckiej i sakralnej na obszarze objętym LSR. 

 Do końca 2015 roku zostanie przeprowadzonych  

10 renowacji małej architektury świeckiej i sakralnej lub 

 Dane z gmin i  sołectw 

 Dane własne LGD - 

sprawozdania 

beneficjentów 
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budynków, budowli  oraz zagospodarowanie terenu na 

obszarze  objętym LSR. 

 Do końca 2015 roku powstanie 5 nowych produktów lub usług 

lokalnych. 

 Do końca 2015 roku zostanie przeprowadzonych 26 szkoleń 

dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego  

      i przyrodniczego obszaru  objętego LSR. 

Działania 

 Odnowa i rozwój wsi - 2 operacje na terenach objętych LSR  

w okresie realizacji LSR 

 Małe projekty - 117 operacji na terenach objętych LSR  

w okresie realizacji LSR 

 Sprawozdania ze 

zrealizowanych 

operacji 

 

 

Cel ogólny 

 

 

Wskaźniki oddziaływania 

 

Źródła informacji Zagrożenia 

 

Cel ogólny III: 

Aktywizacja 

mieszkańców, 

wzmacnianie kapitału 

 

 Wzrost  o 10 % liczby osób działających w organizacjach oraz 

grupach nieformalnych na dzień 31.12.2015  roku  

w stosunku do 31.12.2009 roku. Na obszarze objętym LSR 

 Wzrost poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru 

objętego LSR o 10 % na dzień 31.12.2015  roku w stosunku do 

 

 Informacje z gmin 

 Informacje 

statystyczno  - 

gospodarcze 

 GUS 
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społecznego poprzez 

rozwój aktywności 

mieszkańców regionu 

31.12.2009 roku. 

 Wzrost wiedzy o 3 % u mieszkańców obszaru  objętego LSR 

na dzień 31.12.2015  roku w stosunku do 31.12.2009 roku. 

 

 Badanie 

przeprowadzone przez 

firmę zewnętrzną  

 

Cele szczegółowe 
Wskaźniki rezultatu Źródła informacji Zagrożenia 

Cel szczegółowy III.1. 

Aktywizacja 

mieszkańców i rozwój 

zorganizowanych form 

aktywności społecznej 

 Do 31.12.2015 roku 200 osób weźmie udział w konferencjach 

– Forum Organizacji Działających na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na terenie objętym  LSR. 

 Do końca 2015 roku 26000 osób skorzysta  

z wybudowanych/ przebudowanych/wyremontowanych/ 

zmodernizowanych/ wyposażonych miejsc użyteczności 

publicznej, małej infrastruktury lub zagospodarowanych 

terenów na obszarze objętym LSR. 

 Dane z gmin i  sołectw 

 Dane własne LGD - 

sprawozdania 

beneficjentów 

 Dane z organizacji 

działających na 

obszarze LSR 

 

Cel szczegółowy III.2.  

Wsparcie doradcze             

i szkoleniowe dla 

organizacji działających 

na rzecz rozwoju 

 

 Do 31.12.2015 roku 200 osób weźmie udział w szkoleniach 

aktywizujących i doradczych dla organizacji  działających na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich i mieszkańców obszaru  

objętego LSR. 

 

 Dane własne LGD - 

sprawozdania 

beneficjentów 
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obszarów wiejskich 

 

Przedsięwzięcie 

 

Wskaźniki produktu Źródła informacji Zagrożenia 

 

Tworzenie Wiejskich 

Centrów Aktywności 

Społecznej 

 

Odnowa i rozwój wsi  

 Do końca 2015 roku zostanie wybudowanych/ 

przebudowanych/wyremontowanych/zmodernizowanych/ 

wyposażonych 12  miejsc użyteczności publicznej, małej 

infrastruktury lub zagospodarowań terenu na obszarze  

objętym LSR. 

Małe projekty  

 Do końca 2015 roku zostaną zorganizowane 2 Konferencje – 

Forum Organizacji Działających na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na terenie  objętym LSR. 

 Do końca 2015 roku zostanie zorganizowanych 10 szkoleń 

aktywizujących i doradczych dla organizacji  działających na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich i mieszkańców obszaru  

objętego LSR 

 Do końca 2015 roku zostanie wybudowanych/ 

przebudowanych/wyremontowanych/zmodernizowanych/ 

 Dane z gmin i  sołectw 

 Dane z organizacji 

działających na 

obszarze LSR  

 Dane własne LGD - 

sprawozdania 

beneficjentów 
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wyposażonych  61  miejsc użyteczności publicznej, małej 

infrastruktury lub zagospodarowań terenu na obszarze  

objętym LSR. 

Działania 

 Odnowa i rozwój wsi  - 12 operacji na terenach objętych LSR 

w okresie realizacji LSR 

 Małe projekty -  73 operacje na terenach objętych LSR  

w okresie realizacji LSR 

 Sprawozdania  

ze zrealizowanych 

operacji 
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V. Określenie misji BLGD 

 

Wizja 

 

 

 

 

 

Misja 

 

 

 

 

 

Region bialski w oparciu o swoje walory i zasoby kulturowe, 

historyczne, społeczne i przyrodnicze, obszarem oferującym 

możliwości kształcenia, rekreacji i rozwoju mieszkańcom i turystom 

LSR instrumentem wprowadzania nowych, całościowych rozwiązań 

dla terenu swojego działania zmierzających do wzrostu dobrobytu, 

poprawy jakości życia i zachowania naturalnych i kulturowych 

wartości Regionu Bialskiego 
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VI. Wykazanie spójności i specyfiki obszaru z celami LSR 

Spójność społeczno-gospodarcza, administracyjna, a także przyrodnicza, historyczna  

i kulturowa była najistotniejszym czynnikiem wyboru gmin do realizacji niniejszego projektu. 

Wybrane gminy położone są na terenie jednego powiatu, a także ze sobą sąsiadują. Władze 

samorządowe gmin ściśle ze sobą współpracują i chcą realizować wspólne inicjatywy  

w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Mieszkańcy mocno identyfikują się z tym obszarem. 

Łączy ich wspólna bogata historia i dorobek kulturowy. W tym aspekcie specyfika obszaru 

jest spójna z celem 3 LSR: Aktywizacja mieszkańców, wzmacnianie kapitału społecznego 

poprzez rozwój aktywności mieszkańców regionu.  

Już teraz podejmowane są przez gminy wspólne inicjatywy i projekty mające na celu 

rozwój i zwiększenie atrakcyjności całego obszaru, a nie tylko poszczególnej gminy.  

Analiza uwarunkowań przyrodniczych i środowiskowych, kulturowych, historycznych 

oraz potencjału demograficznego i gospodarczego potwierdza trafność wyboru 

poszczególnych gmin do projektu. Duże potencjalne możliwości rozwoju obszaru przy 

jednocześnie panującym wysokim bezrobociu i stosunkowo niskich dochodach ludności 

stwarzają szansę na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich i wykorzystanie zasobów 

naturalnych i kulturowych.   

Uwarunkowania geograficzne występujące w regionie bialskim, łączące poprzez np. 

rzekę Bug i Krznę większość gmin objętych LSR, sprawia, że proponowane cele są 

adekwatne do potrzeb regionu i mieszkańców. Czyste środowisko, i możliwość rozwoju 

turystyki w oparciu o zasoby kulturowe i naturalne, występują na całym obszarze LSR  

w podobnym natężeniu. W tym aspekcie specyfika obszaru jest spójna z celem 1 LSR: 

Poprawa jakości życia poprzez rozwój turystyki w regionie objętym LSR – tworzenie  

i promocja  szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą; - rozwój przedsiębiorczości  

usługowej i turystycznej. 

Korzystne warunki środowiska naturalnego oraz bogate dziedzictwo kulturowe silnie 

związane z miejscowym krajobrazem w połączeniu z wielką życzliwością i otwartością 

miejscowej społeczności będzie owocować w postaci rozwoju na tych terenach szeroko 

pojętej turystyki, drobnej wytwórczości i inicjatyw kulturalnych promujących ten region. 

Olbrzymia różnorodność kulturowa, spojona więziami o charakterze historycznym, sprawia, 

że region bialski jest specyficzną krainą o wielowiekowych tradycjach współżycia  

i współpracy różnych narodowości, wyznań i kultur. W tym aspekcie specyfika obszaru jest 

zgodna z celem 2 LSR: Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

obszaru objętego LSR; - zachowanie ludowych tradycji regionalnych i lokalnych; - ochrona 
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tradycyjnych walorów przyrodniczych regionu; - zachowanie elementów architektury 

świeckiej i sakralnej, tradycyjnej dla regionu 

 

VII. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć 

planowanych w ramach LSR  

Zintegrowane podejście LSR dotyczy w szczególności spójności celów, przedsięwzięć  

i operacji zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Podstawowym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców objętych LSR. W związku  

z tym zostaną utworzone trzy szlaki turystyczne wraz z infrastrukturą.  

Szlak wodny przebiegający w dolinie rzeki Bugu i rzeki Krzny. W obrębie niniejszego szlaku 

powstaną przystanie i stanice wodne oraz wypożyczalnie kajaków oraz szlak rowerowy  

i konny przebiegający przez wszystkie gminy objęte niniejszą LSR. 

Przy szlaku rowerowym i konnym tworzona będzie infrastruktura techniczna, której 

nieodłącznym elementem będą usługi turystyczne, działalność rzemieślnicza i kulturowa. Jest 

to atrakcyjny teren turystyczny i wypoczynkowy. Wiele tu malowniczych zakątków, pięknych 

krajobrazów, jak też interesujących zabytków i miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami 

w historii polski. Dumą gospodarzy są tutejsze lasy. Duże kompleksy leśne o zróżnicowanym 

drzewostanie doskonale nadają się do obserwacji przyrody, a także zachęcają do zbierania 

grzybów i jagód. Są tu również wspaniałe tereny myśliwskie, pozostające pod pieczą 

Związków Łowieckich. Poprawa jakości życia mieszkańców ma ścisły związek  

z zachowaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Poprzez zachowanie 

ludowych tradycji regionalnych i lokalnych jak też ochronę tradycyjnych walorów 

przyrodniczych oraz zachowanie elementów architektury świeckiej i sakralnej jest możliwość 

rozwoju bazy agroturystycznej.  

Powstanie baza agroturystyczna i szlaki wodny, konny i rowerowy co przyczyni się do 

aktywizacji mieszkańców oraz wzmacniania kapitału społecznego. Nastąpi rozwój 

przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców regionu, rozwój zorganizowanych form 

aktywności społecznej oraz rozwój przedsiębiorczości usługowej i turystycznej. Osoby 

podejmujące działania gospodarcze i społeczne otrzymają stosowne wsparcie doradcze  

i szkoleniowe. 

Zakłada się, że planowane w strategii przedsięwzięcia i operacje realizowane będą przez  

sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. Realizacja programu polegała będzie na ścisłej 

współpracy podmiotów wykonujących cząstkowe zadania i operacje składające się na dane 

przedsięwzięcie. I tak zakładamy, że gminy zajmą się budową małej infrastruktury lokalnej 

związanej z przebiegiem szlaków turystycznych. Przedsiębiorcy będą świadczyli usługi 
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hotelowe, gastronomiczne oraz inne związane z obsługą ruchu turystycznego, a rolnicy 

uruchomią działalność agroturystyczną. Dzięki takiej trójsektorowości wzrośnie jakość życia 

na terenach objętych LSR. 

Rozwój agroturystyki na terenach objętych LSR pozwoli na rozwój działalności 

rzemieślniczej jak np. wytwarzanie pamiątek i gadżetów związanych z tradycją i kulturą 

obszaru. Powstaną firmy zajmujące się drukiem map i przewodników, a pojedyncze osoby 

pozyskają dodatkowe źródło dochodu pełniąc rolę przewodników po danym terenie. 

Zaangażowane też zostaną grupy i zespoły artystyczne, kulturowe i historyczne. 

Obszar jest bardzo zróżnicowany i atrakcyjny przyrodniczo, posiadamy też dużo obiektów 

zabytkowych typu kościoły, kapliczki jak też ciekawe miejsca związane z historią i kulturą 

kraju, co stanowi podstawową bazę do tworzenia w/w szlaków turystycznych. Ponadto 

wykorzystane zostanie lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne podczas organizacji 

imprez plenerowych promujących obszar.  

Takie metody zintegrowanego działania zdecydowanie wpłyną na zwiększenie ilości turystów 

na terenie objętym LSR co umożliwi pozyskanie pozarolniczych dochodów mieszkańców 

regionu. 

Drugim przedsięwzięciem będzie Tworzenie Szlaku Wiosek Tematycznych i łączącego ich 

szlaku. Bazując na istniejących walorach historycznych, przyrodniczych i kulturowych 

stworzymy szlak wiosek tematycznych, który będzie kompatybilny z szlakami wodnym, 

konnym i rowerowym. Będzie stworzona jedna oferta pokazująca wszystkie szlaki. 

Zagospodarowanie aktywności społecznej i jej pobudzenie osiągniemy poprzez trzecie 

przedsięwzięcie - Tworzenie Wiejskich Centrów Aktywności Społecznej, których zadaniem 

będzie animowanie lokalnych inicjatyw oraz szkolenie i wspomaganie liderów. 
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VIII. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć 

planowanych w ramach LSR  

Mówiąc o podejściu innowacyjnym Lokalnej Strategii Rozwoju przede wszystkim 

zwracamy szczególną uwagę na wymiar lokalny obszaru którego dotyczy strategia. Niniejsza 

strategia obejmuje 17 gmin wchodzących w skład powiatu Bialskiego. Są to gminy : 

 Biała Podlaska; 

 Drelów; 

 Janów Podlaski; 

 Kodeń; 

 Konstantynów; 

 Leśna Podlaska; 

 Łomazy; 

 Międzyrzec Podlaski; 

 Piszczac; 

 Rokitno; 

 Rossosz; 

 Sławatycze; 

 Sosnówka; 

 Terespol; 

 Tuczna; 

 Wisznice; 

 Zalesie. 

W/w gminy zamieszkuje 91923 osób. Innowacyjność dotycząca niniejszej LSR polega na 

połączeniu całego terenu ciągiem szlaku turystycznego, który połączy wszystkie gminy. 

Dotyczy to przede wszystkim szlaku rowerowego i konnego. Dołożymy wszelkich starań aby 

szlak w tym samym punkcie łączył dwie sąsiadujące ze sobą gminy, co w rezultacie połączy 

cały obszar powiatu. W końcowym efekcie działania będzie to powiat bez granic. 

To samo działanie dotyczy szlaku wodnego łączącego ze sobą następujące obszary gmin:  

 rzeka Krzna połączy gminy: Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol, 

 rzeka Bug połączy gminy: Sławatycze, Kodeń, Terespol, Rokitno, Janów Podlaski, 

Konstantynów. 

 



.  

66 

 

Przejawem podejścia innowacyjnego będzie zastosowanie nowatorskiego na terenie objętym 

LSR sposobu wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych  

i historycznych. Na obszarze działania jest gro twórców i artystów ludowych, zespołów 

artystycznych jak też miejsc kryjących ciekawe wydarzenia historyczne i kulturowe. 

W miejscowościach położonych przy szlakach turystycznych powstaną gospodarstwa 

agroturystyczne, podmioty zajmujące się usługami gastronomicznymi, zakłady świadczące 

usługi rzemieślnicze, poligraficzne i turystyczne. 

Innowacyjność dotyczy także nowych sposobów angażowania lokalnej społeczności w proces 

rozwoju i wzrostu kapitału społecznego. Mając na uwadze promocję terenów Południowego 

Podlasia będziemy aktywizować ich mieszkańców. Przekazane im umiejętności pozwolą na 

tworzenie grup i pracę integracyjną. Wskażemy możliwości wykorzystania nabytych 

umiejętności do pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu w sektorze pozarolniczym. 

Celem głównym jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie 

samoorganizacji oraz stworzenie inicjatyw ukierunkowanych na zdobycie umiejętności  

w zakresie rękodzieła artystycznego i ludowego oraz sposobu przygotowania potraw 

regionalnych charakterystycznych dla terenów południowego Podlasia. 

Innowacyjność cechuje wszystkie elementy opracowania i wdrażania niniejszej LSR. 

Strategia jest opracowana w trybie analiz i szerokich konsultacji społecznych, a także zawiera 

pomysły na rozwój naszego obszaru oraz definiuje cele i sposoby dalszego działania BLGD. 

Na przełomie lat 2006/2008 wydano szereg broszur i publikacji dotyczących działalności 

Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Ponadto przez ponad rok grupa realizowała 

Pilotażowy Program LEADER+ w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 

Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 

2004-2006. Był to program UE łączący działania zmierzające do rozwoju wsi. Nauczeni 

doświadczeniem potrafimy wyzwolić mnóstwo nowatorskich pomysłów, przyczynić się do 

tworzenia nowych miejsc pracy, promocji regionu, lokalnych produktów i usług. Mieszkańcy 

naszego terenu chętnie angażują się w działania na rzecz rozwoju miejscowości w których 

żyjemy. Potrafimy bardzo precyzyjnie wskazać mieszkańcom jak działać, aby ich byt zmienił 

się na lepsze. Poprzez swoje działania wzbudzimy przekonanie, że sami mamy największy 

wpływ na poprawę życia i przyszłości regionu.  

Na terenie objętym LSR zorganizujemy seminaria, szkolenia warsztaty, konkursy oraz wiele 

imprez plenerowych. Będą to innowacyjne działania, które wywrą znaczący wpływ na 

uczestników oraz ich przyszłość. 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania jest organizacją, której zależy na zwykłych 

ludziach. Innowacyjność naszych działań sprawi, że mieszkańcy naszego obszaru dostrzegą 
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atuty swoich miejscowości nie pozostaną bierni, oraz będą się starali aby ich życie zmieniło 

się na lepsze, a nasz region był wizytówką powiatu, regionu, województwa i kraju. 

Wiele z naszych innowacyjnych działań będzie miała możliwość zastosowania na innych 

obszarach. Chętnie podzielimy się wiedzą, praktyką i doświadczeniem. 
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IX. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, wyboru 

operacji przez LGD i odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego 

w sprawie wyboru operacji w ramach działania 4.1 wdrażania LSR 

oraz kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji 

z LSR oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany 

tych kryteriów 

Proces oceny operacji i wyboru do realizacji składa się z następujących etapów 

1. Przyjęcie wniosku i przygotowanie do oceny przez Radę 

2. Ocena wniosku przez Radę 

3. Przekazanie dokumentacji właściwemu organowi samorządu wojewódzkiego 

4. Informacja dla wnioskodawców 

5. Odwołanie od decyzji Rady 

Procedury szczegółowo określające sposób postępowania przy ocenie operacji i wyborze do 

realizacji określa Regulamin Rady BLGD wraz z załącznikami oraz Procedura przyjęcia  

i obsługi wniosku w Biurze BLGD wraz załącznikami będące załącznikiem do LSR. 

Każdorazowo przy ogłoszeniu naboru Zarząd BLGD określa uchwałą minimalne wymagania, 

których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez BLGD. Niespełnienie tych 

wymagań weryfikowane jest na etapie oceny , a projekt który ich nie spełnia traktowany jest 

jako niezgodny z LSR. 

 

Poszczególne etapy określono następująco: 

1. Przyjęcie wniosku i przygotowanie do oceny przez Radę 

Jest to etap za który odpowiada Prezes Zarządu, a polega on na przyjęciu i rejestracji wniosku 

w czasie i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze. Przy przyjęciu wniosku nadaje się 

mu niepowtarzalną sygnaturę oraz pracownik biura sporządza kopię elektroniczną wniosku. 

Wniosek zostaje złożony w archiwum biura, a cały proces oceny odbywa się  

w oparciu o kopie elektroniczne wniosku. Beneficjent otrzymuje potwierdzenie złożenia 

wniosku. Sposób nadawania sygnatury, sporządzanie kopii elektronicznej oraz wzór 

potwierdzenia złożenia wniosku określa szczegółowo Procedura przyjęcia i obsługi wniosku 

w Biurze BLGD. 
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2. Ocena wniosku przez Radę 

a. Listę wniosków do rozpatrzenia przez Rade przygotowuje Prezes Zarządu 

b. Przygotowanie porządku obrad Rady należy do Przewodniczącego Rady, który te 

kwestie uzgadnia z Prezesem Zarządu 

c. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady 

d. Przed posiedzeniem Rady każdy z Członków Rady otrzymuje elektroniczną kopie 

wniosków które będą procedowane na posiedzeniu w celu wcześniejszego zapoznania się  

z wnioskami. Po posiedzeniu Rady Członek Rady zobowiązany jest zwrócić elektroniczną 

kopię wniosku do biura BLGD. W stosunku do kopii elektronicznych wniosków obowiązuje 

zasada poufności. Przekazanie i zwrot oraz komisyjne zniszczenie elektronicznej kopii 

wniosków odnotowuje się w Księgę Obiegu Wniosków Elektronicznych. Procedury te 

szczegółowo określa Procedura przyjęcia i obsługi wniosku w Biurze BLGD 

e. Procedowanie nad wnioskiem odbywa się w czasie posiedzenia Rady i ma na celu 

właściwe rozpoznanie wniosku oraz wyrobienia sobie zdania przez Członków Rady. 

f. Dla zachowania obiektywizmu w ocenie wniosku każdy z obecnych na posiedzeniu 

Członków Rady przed rozpoczęciem głosowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie  

o bezstronności (wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu Rady)  

w którym oświadcza, że jest lub nie jest związany z którymkolwiek wnioskodawcą których 

wnioski mają być rozpatrywane na powiedzeniu. Zasada ta w sposób szczególny dotyczy 

Członka Rady który jest wprost wnioskodawcą. Zadeklarowanie związku z wnioskodawcą 

(lub bycie wnioskodawcą) jest jednoznaczne z wnioskiem o wykluczenie z głosowania nad 

wnioskiem owego wnioskodawcy. Decyzje o wykluczeniu podejmuje Rada w głosowaniu wg 

trybu głosowania w kwestiach formalnych. 

Procedery te szczegółowo określa § 25 Regulamin Rady będącego załącznikiem do LSR. 

g. Głosowanie pod względem spełnienia kryterium minimum odbywa się poprzez 

wypełnienie karty do głosowania zawierającej określenie kryteriów minimum planowanej 

operacji. 

Za zgodną z kryterium minimum może być uznana tylko taka operacja która łącznie spełnia 

wszystkie określone dla naboru kryteria.  

Głosujący Członek Rady na karcie zakreśla odpowiednie stwierdzenie: 

Operacja spełnia* / nie spełnia* kryterium minimum 

i podpisuje się. 

Jeżeli wynik głosowania jest pozytywny Rada przechodzi do oceny operacji według 

zgodności z  LSR. Jeżeli wynik głosowania jest negatywny – sporządza się uzasadnienie 
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negatywnej oceny, a następnie poprzez głosowanie podejmuje uchwałę zawierającą decyzję 

Rady o negatywnej ocenie operacji wraz z uzasadnieniem. Nie przeprowadza się dalszej 

oceny operacji. 

h. Głosowanie nad zgodnością wniosku z LSR odbywa się poprzez wypełnienie kart do 

głosowania zawierający pytania o zgodność planowanej operacji z celami głównymi oraz 

celami szczegółowymi.  

Procedurę te szczegółowo określa § 30 Regulaminu Rady będącego załącznikiem do 

LSR 

Za zgodną z LSR może być uznana tylko taka operacja która łącznie spełnia wszystkie pięć 

warunków tz.:  

1. Przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu LSR,  

2. Przyczyni się do realizacji przynajmniej jednego celu szczegółowego LSR;  

3. Jest zgodna z przynajmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR, 

4. Zapewni osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników  określonych w rozdziale IV 

p.4,  

5. Spełnieni  wymagania minimum określone dla naboru przez Zarząd BLGD 

odpowiednią uchwałą.  

Przekazane do dofinansowania są te projekty, które po ocenie Rady BLGD zostały uznane za 

zgodne z LSR oraz wybrane są do wysokości limitu dostępnych środków wskazanego w tej 

informacji, oraz projekty których zakres tematyczny jest zgodny z tematycznym zakresem 

operacji wskazanym w informacji, o ile w tej informacji został wskazany tematyczny zakres 

operacji. 

W przypadku podania po raz ostatni do publicznej wiadomości informacji o możliwości 

składania wniosków o przyznanie pomocy na projekty, BLGD wybiera projekty do wysokości 

120% limitu dostępnych środków wskazanego w tej informacji.  

Głosujący Członek Rady na karcie zakreśla odpowiednie stwierdzenie: 

Głosuję za uznaniem, że operacja jest  */ nie jest * zgodna z LSR 

i podpisuje się. 

Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny, jeśli 

bezwzględna większość głosów (ponad 50%) została oddana na opcję, że operacja jest zgodna 

z LSR. 

Jeżeli wynik głosowania jest pozytywny Rada przechodzi do oceny operacji według 

lokalnych kryteriów LSR. Jeżeli wynik głosowania jest negatywny – sporządza się 

uzasadnienie negatywnej oceny, a następnie poprzez głosowanie podejmuje uchwałę 
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zawierającą decyzję Rady o negatywnej ocenie operacji wraz z uzasadnieniem. Nie 

przeprowadza się dalszej oceny operacji. 

i. Ocena Operacji wg lokalnych kryteriów. 

Wnioski które przeszły ocenę zgodności z LSR są oceniane wg lokalnych kryteriów LSR.  

I tak dla poszczególnych działań PROW przyjęte kryteria oceny przedstawiają się następująco 

 Kryteria oceny operacji – Tabela 7 

1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

1. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów – (max 10pkt.) 

 Za każdy zrealizowany projekt – 2 pkt. 

 Za udokumentowany współudział w projekcie  - 1 pkt. 

 Brak doświadczenia – 0 pkt.   

2. W ostatnim roku obrotowym wnioskodawca zatrudniał średniorocznie nie więcej niż: 

 2 pracowników – 10 pkt. 

 Ponad 2 lecz nie więcej niż 5 pracowników – 5 pkt. 

 Więcej niż 5 – 1 pkt. 

3. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

 do 100 tys. zł – 10 pkt.  

 od 100 do 200 tys. zł – 5 pkt.  

 Powyżej 200 tys. zł – 1 pkt.  

4. Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty 

średniorocznie: 

 Powyżej 3 miejsc pracy – 10 pkt. 

 Od 2 do 3 miejsc pracy – 5 pkt.  

 co najmniej 1 miejsce pracy – 1 pkt.  

5. Preferowane są operacje składane przez członków BLGD lub członków innych 

organizacji o charakterze społecznym: 

 Jest członkiem BLGD – 3 pkt. 

 Jest członkiem innej organizacji o charakterze społecznym – 2 pkt. 

 Nie jest członkiem żadnej organizacji – 1 pkt.  

6. Operacja realizuje kilka celów szczegółowych LSR: 

 3 cele – 3 pkt. 

 2 cele – 2 pkt. 

 1 cele – 1 pkt. 

7. Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów, 

albo lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego:  

 Tak – 5 pkt. 

 Nie – 1 pkt. 
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2. Odnowa i rozwój wsi 

 

 

 

 

 

1. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów – (max 10pkt.) 

 Za każdy zrealizowany projekt – 2 pkt. 

 Za udokumentowany współudział w projekcie  - 1 pkt. 

 Brak doświadczenia – 0 pkt.  

2. Operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej: 

 Poniżej 1 tys. mieszkańców – 10 pkt.  

 Od 1 do 4 tys. mieszkańców – 5 pkt.  

 Powyżej 4 tys. mieszkańców –1 pkt.  

3. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

 do 100 tys. zł –  10 pkt. 

 Od 100 do 200 tys. zł – 5 pkt.  

 Powyżej 200 tys. zł – 1 pkt.  

4. Preferowane są operacje składane przez członków BLGD lub członków innych 

organizacji o charakterze społecznym: 

 Jest członkiem BLGD – 3 pkt.  

 Jest członkiem innej organizacji o charakterze społecznym – 2 pkt.  

 Nie jest członkiem żadnej organizacji – 1 pkt.  

5. Preferowane są operacje, w których udział beneficjenta w kwalifikowanych kosztach 

operacji jest jak największy : 

 Powyżej 50% - 10 pkt. 

 od 25% do 50% - 5 pkt.  

 25% i poniżej - 1 pkt.  

6. Operacja realizuje kilka celów szczegółowych LSR:  

 3 cele – 3 pkt. 

 2 cele – 2 pkt.  

 1 cel – 1 pkt.  
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3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów – (max 10 pkt.) 

 Za każdy zrealizowany projekt – 2 pkt. 

 Za udokumentowany współudział w projekcie  - 1 pkt. 

 Brak doświadczenia – 0 pkt.   

2. Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub w którym pracuje wnioskodawca, nie 

przekracza średniej powierzchni gospodarstwa rolnego  

w  województwie – 3pkt. 

3. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

 Poniżej 50 tys. zł – 6 pkt.  

 Od 50 do 100 tys. zł – 3 pkt.  

4. Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty 

średniorocznie:  

 Powyżej 1 miejsca pracy – 6 pkt.  

 1 miejsce pracy – 3 pkt.  

5. Preferowane są operacje składane przez członków BLGD lub członków innych 

organizacji o charakterze społecznym: 

 Jest członkiem BLGD – 3 pkt.  

 Jest członkiem innej organizacji o charakterze społecznym – 2 pkt.  

 Nie jest członkiem żadnej organizacji – 1 pkt.  

6. Operacja realizuje kilka celów szczegółowych LSR: 

 3 cele – 3 pkt.  

 2 cele – 2 pkt.  

 1 cel – 1 pkt.  

7. Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystanie lokalnych  zasobów, 

albo lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego: 

 Tak – 5 pkt.  

 Nie – 1 pkt.  
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4. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – małe projekty 

1. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów – (max 10 pkt.) 

 Za każdy zrealizowany projekt – 2 pkt. 

 Za udokumentowany współudział w projekcie  - 1 pkt. 

 Brak doświadczenia  - 0 pkt.  

2. Operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej: 

 Poniżej 1 tys. mieszkańców  – 10 pkt. 

 Od 1 do 4 tys. mieszkańców – 5 pkt. 

 Powyżej 4 tys. mieszkańców –1 pkt.  

3. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

 Mniej niż 20 tys. zł – 10 pkt. 

 od 20 do 40 tys. zł – 5 pkt.  

 Powyżej 40 tys. zł – 1 pkt. 

4. Preferowane są operacje składane przez członków BLGD lub członków innych 

organizacji o charakterze społecznym: 

 Jest członkiem BLGD – 3 pkt. 

 Jest członkiem innej organizacji o charakterze społecznym – 2 pkt. 

 Nie jest członkiem żadnej organizacji – 1 pkt. 

5. Operacja przewiduje promocje obszaru LSR poza jej obszarem (np. informacje 

prasowe w prasie ponadregionalnej, TV itp.) 

 Tak – 3 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

6. Operacja realizuje kilka celów szczegółowych LSR: 

 3 cele – 3 pkt. 

 2 cele – 2 pkt. 

 1 cele – 1 pkt. 

7. Punktacja za partnerstwo. 

 Za udział organizacyjny jednego partnera (np. grupa mieszkańców z jednej wsi lub 

podmiot) w operacji – 1 pkt. 

 Za udział finansowy jednego partnera w operacji – 1 pkt. 

z tym że maksymalna ilość partnerów wliczanych do punktacji może wynosić: 

z sektora publicznego – 3    

z sektora społecznego – 3 

z sektora gospodarczego - 3 

Maksymalna ilość punktów – 15  

Procedury te szczegółowo określone są w § 31 Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do 

LSR. 

Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD dokonuje się 

w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy 

oddane ważnie w pozycji „SUMA PUNKTÓW" i dzieli przez liczbę ważnie oddanych 

głosów. 
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Po zakończeniu głosowań sporządza się listy oddzielnie dla każdego z działań PROW oraz 

inne dokumenty wymagane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także inne 

uprawnione do tego instytucje Sposób sporządzania dokumentów określa § 32-35 Regulamin 

Rady BLGD. 

3. Informacja dla wnioskodawców  1 

Za przekazanie informacji wnioskodawcom o wyniku oceny odpowiada Prezes Zarządu. Tryb 

oraz zakres przekazanych wnioskodawcy informacji określa § 10 Procedury Przyjęcia  

i obsługi wniosku w Biurze BLGD zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. 

4. Odwołanie od decyzji Rady  

Jedyną uprawnioną instancją dla oceny wniosków pod względem zgodności z LSR jest Rada. 

Odwołania od decyzji Rady można składać pisemnie do Przewodniczącego Rady za 

pośrednictwem Prezesa Zarządu.  

Odwołanie powinno zawierać oprócz danych jednoznacznie identyfikujących wnioskodawcę  

i wniosek, treściwe uzasadnienie wnoszonego odwołania w odniesieniu do kryteriów LSR. 

Dokładny tryb składania i rozpatrywania odwołań określa § 36 Regulaminu Rady BLGD. 

5. Przekazanie dokumentacji właściwemu organowi samorządu wojewódzkiego  

Za przekazanie dokumentacji właściwemu organowi samorządu wojewódzkiego odpowiada 

Prezes Zarządu. Sposób sporządzania dokumentacji, jej zakres oraz sposób przekazania 

określa § 11 Procedury Przyjęcia i obsługi wniosku w Biurze BLGD  dokumentów na 

postawie Ustawy o PROW i Rozporządzeń Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

zarządzeń i wytycznych innych uprawnionych instytucji. 

6. Informacja dla wnioskodawców - 2 ( po rozpatrzeniu odwołań) 

Tryb oraz zakres przekazanych wnioskodawcy informacji określa §11 Informacja dla 

wnioskodawcy -2 – Procedury przyjęcia i obsługi wniosku w Biurze BLGD zgodnie  

z obowiązującym prawodawstwem. 
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Procedura oceny zgodności operacji z LSR – wersja tabelaryczna ( Tabela 8) 

Lp. Działanie Zadanie Szczegółowe zadania Odpowiedzialny 

Instytucjonalnie Wykonawczo 

1 Przyjęcie  

i wniosku  

i przygotowanie 

do oceny przez 

Radę 

Przyjęcie  

i rejestracja 

wniosku 

Miejsce składania wniosku Prezes Zarządu Pracownik Biura 

Nadanie sygnatury Pracownik Biura 

Kopia elektroniczna wniosku Pracownik Biura 

2 Ocena 

wniosku przez 

Radę 

Przygotowanie 

posiedzenia 

Rady 

Ustalenie listy projektów do oceny przez Radę Prezes Zarządu  

Ustalenie listy projektów, które wpłynęły  

w terminie lub miejscu podanym w ogłoszeniu  

o naborze. 

Prezes Zarządu  

Przygotowanie i zatwierdzenie porządku 

posiedzenia Rady 

Przygotowuje Przewodniczący Rady  

w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu 

Przygotowanie kopii wniosków dla członków 

Rady 

Prezes Zarządu Pracownik Biura 

Dostarczenie kopii wniosków członkom Rady Prezes Zarządu Pracownik Biura 

Posiedzenie 

Rady 

Zwołanie posiedzenia Rady Przewodniczący Rady  

w uzgodnieniu  

z Prezesem Zarządu 

Pracownik Biura 

Zachowanie obiektywizmu w ocenie wniosków - Przewodniczący Obrad  
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wykluczenie Członka Rady z głosowania 

Głosowanie w sprawie spełnienia kryterium 

minimum 

Przewodniczący Obrad  

Głosowanie nad zgodnością z LSR Przewodniczący Obrad  

Głosowanie w sprawie oceny operacji wg 

lokalnych kryteriów LGD 

Przewodniczący Obrad  

 Rada dokonuje wyboru projektów  które:  

- są zgodne z LSR,  

- zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym 

w informacji o naborze, 

- których zakres tematyczny jest zgodny  

z tematycznym zakresem operacji wskazanym  

w informacji, o ile w tej informacji został 

wskazany tematyczny zakres operacji 

- na podstawie kryteriów wyboru projektów 

- do wysokości limitu dostępnych środków 

wskazanego w informacji o naborze. 

W przypadku podania po raz ostatni do publicznej 

wiadomości informacji o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy na projekty, 

BLGD wybiera projekty do wysokości 120 % 

limitu dostępnych środków wskazanego w tej 
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informacji. 

Dokumentacja 

z posiedzenia 

Rady 

Lista projektów, które zostały wybrane do 

realizacji ustalając ich kolejność według liczby 

uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania 

kryteriów wyboru projektów, zawiera dodatkowo 

wskazanie projektów, które mieszczą się  

w ramach limitu dostępnych środków, 

wskazanego w informacji w przypadku podania 

po raz ostatni do publicznej wiadomości 

informacji o możliwości składania wniosków   

o przyznanie pomocy.   

Przewodniczący Obrad  

Lista projektów, które nie zostały wybrane 

zawiera dodatkowo wskazanie projektów które:  

- w wyniku oceny pod względem zgodności  

z LSR zostały uznane za: zgodne  z LSR, 

niezgodne z LSR 

-  które nie zostały złożone w miejscu i terminie 

wskazanym w informacji o naborze; 

- których zakres tematyczny nie jest zgodny  

z tematycznym zakresem wskazanym  

w informacji o naborze. 

 

Przewodniczący Obrad  
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Uchwały w sprawie oceny i wyboru Przewodniczący Obrad  

3 Informacja dla 

wnioskodawcy 

–I  

Sporządzenie 

informacji dla 

wnioskodawcó

w i jej 

wysłanie 

Niezwłocznie po dokonaniu oceny projektów pod 

względem spełnienia kryterium minimum, 

względem zgodności z LSR oraz spełniania 

kryteriów wyboru projektów, lecz nie później niż 

w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął 

termin składania wniosków o przyznanie pomocy 

na projekty, BLGD sporządza listę ocenionych 

projektów, ustalając ich kolejność według liczby 

uzyskanych punktów w ramach tej oceny, 

i przekazuje ja wnioskodawcom, informując ich 

na piśmie o: 

a) Zgodności projektu z LSR albo jego 

niezgodności z LSR – wskazując 

przyczyny niezgodności, 

b) Liczbie uzyskanych punktów w ramach tej 

oceny lub miejscu na liście ocenionych 

projektów, 

c) Możliwości złożenia odwołania od 

wyników tej oceny zgodnie z procedurą 

określoną w LSR oraz w Regulaminie 

Rady 

Prezes Zarządu Pracownik Biura 
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Za przekazanie informacji wnioskodawcom  

o wyniku oceny odpowiada Prezes Zarządu 

4 Odwołanie od 

decyzji Rady 

Przyjęcie  

i rozpatrzenie 

odwołania 

Przyjęcie odwołania Prezes Zarządu Pracownik Biura 

Przekazanie wniosku pod obrady Rady bądź  

w uzasadnionych przypadkach zwołanie 

posiedzenia Rady z trybie nadzwyczajnym 

Przewodniczący Rady  

Rozpatrzenie odwołania Przewodniczący Rady  

5 Przekazanie 

dokumentacji 

właściwemu 

organowi 

samorządu 

województwa 

Sporządzenie  

i przekazanie 

dokumentacji 

Za przekazanie dokumentacji właściwemu 

organowi samorządu wojewódzkiego odpowiada 

Prezes Zarządu. Dokumentacja ta w szczególności 

zawiera:  

A) W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął 

termin składania wniosków o przyznanie pomocy 

na projekty, BLGD sporządza listy: 

1. Lista projektów, które zostały wybrane , 

ustalając ich kolejność według liczby 

uzyskanych punktów w ramach oceny 

spełniania kryteriów wyboru projektów;  

2. Lista projektów, które nie zostały wybrane 

- uwzględniając wyniki oceny projektów 

 Pracownik Biura 
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dokonanej na skutek złożonych odwołań;  

B) Listy o których mowa w pkt. 1 i 2 zawierają 

dane umożliwiające identyfikację  projektu  

i wnioskowaną kwotę pomocy: 

1. lista o której mowa w pkt. A) pkt.1- zawiera 

dodatkowo  wskazanie projektów, które mieszczą 

się w ramach limitu dostępnych środków, 

wskazanego w informacji w przypadku podania 

po raz ostatni do publicznej wiadomości 

informacji o możliwości składania wniosków  

o przyznanie pomocy. 

2. lista projektów, które nie zostały wybrane 

zwiera dodatkowo wskazanie projektów: 

a) które w wyniku oceny pod względem zgodności 

z LSR zostały uznane za:  

- zgodne z LSR;  

- niezgodne z LSR; 

 b) które, nie zostały złożone w miejscu i terminie 

wskazanym w informacji o naborze,  

 c)  których zakres tematyczny nie jest zgodny  

z tematycznym zakresem operacji wskazanym  

w informacji. 
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W przypadku gdy w informacji o naborze 

wniosków podanej do publicznej wiadomości 

został wskazany tematyczny zakres operacji .  

BLGD przekazuje właściwemu organowi 

samorządu województwa listy o których mowa  

w § 11 pkt. A) i pkt. B) oraz uchwały Rady  

w sprawie wyboru projektów wraz ze wszystkimi 

złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy na 

projekty w terminie 45 dni od dnia w którym 

upłynął termin składania wniosków o przyznanie 

pomocy.  

BLGD publikuje listę z pkt. A) ppkt. 1 na swojej 

stronie internetowej nie później niż w dniu jej 

przekazania do właściwego organu samorządu 

województwa. 

6 Informacja dla 

wnioskodawcy 

- II 

Sporządzenie 

informacji dla 

wnioskodawcó

w i jej 

wysłanie 

BLGD informuje na piśmie wnioskodawcę o: 

1) Wybraniu projektu albo jego niewybraniu, 

wskazując przyczyny niewybrania, 

2) Liczbie uzyskanych punktów w ramach 

oceny projektów pod względem spełniania 

kryteriów wyboru projektów lub miejscu 

na liście projektów, które zostały wybrane 

Prezes Zarządu Pracownik Biura 
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- w terminie o którym mowa w §11 pkt A), 

z tym, że w przypadku podania po raz ostatni 

do publicznej wiadomości informacji  

o możliwości składania wniosków o przyznanie 

pomocy na projekty, BLGD wybiera projekty 

do wysokości 120% limitu dostępnych środków 

wskazanego w tej informacji, informuje się 

wnioskodawcę o wybraniu projektu, wskazuje 

się również, czy projekt ten mieści się   

w ramach limitu dostępnych środków 

wskazanego w informacji. 

Pomoc na projekty przysługuje według kolejności 

na liście, o której mowa w §11 pkt A) ppkt 1 

Procedur i obsługi wniosku w Biurze BLGD 

7 Archiwizacja 

dokumentacji 

  Prezes Zarządu Pracownik Biura 
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X. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji  

 

Budżet LSR został przygotowany w oparciu o następujące kalkulacje: 

1. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju –  

Liczba mieszkańców obszaru LSR – 91 923 osób 

Kwota finansowania LSR na mieszkańca – 75,47 zł 

Kwota przeznaczona na realizację LSR – 6 937 784,00 zł 

2. Wdrażanie projektu współpracy 

Kwota finansowania projektu współpracy na mieszkańca – 2,88 zł  

Kwota przeznaczona na finansowanie programu współpracy – 265 513,73 zł 

3. Funkcjonowanie LGD 

Kwota finansowania funkcjonowania LGD na mieszkańca – 20,04 zł 

Kwota przeznaczona na finansowanie funkcjonowania LGD – 1 842 563,07  zł 

z czego – 1 366 950,74  zł na koszty bieżące LGD (co stanowi 15 % całości 

programu) oraz 475 612,33 zł na - Nabywanie umiejętności i aktywizację. 

 

W ramach wdrażania LSR zaplanowano na: 

 Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej – 355 608,00 zł – co stanowi 

5,13% kwoty zaplanowanej na realizacje LSR. 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 373 120,50 zł co stanowi 5,38% kwoty 

zaplanowanej na realizacje LSR. 

 Odnowa i rozwój wsi – 2 717 695,00 zł co stanowi 39,17% kwoty zaplanowanej na 

realizacje LSR. 

 Małe projekty  - 3 491 360,50 zł co stanowi 50,32% kwoty zaplanowanej na realizacje 

LSR. 

 

W ramach poszczególnych działań przewidziano następującą ilość operacji: 

 Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej – 7 operacji.  

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 4 operacje.  

 Odnowa i rozwój wsi - 39 operacji. 

 Małe projekty - 281 operacji.  

 

Dokładny podział wydatków na lata i działania przedstawia poniższa tabela ( Tabela 9)
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Tabela 9 

Rok 

Kategoria 
kosztu/ 

wydatku 

Działania osi 4 Leader 

4.1/413 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju 4.21 Wdrażanie projektu współpracy  4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania  Razem Oś 4 
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2008-
2009 

całkowite 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 369 972,60 zł 369 972,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 136 861,62 zł 44 884,57 zł 181 746,19 zł 551 718,79 zł 

kwalifikowane 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 369 972,60 zł 369 972,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 136 861,62 zł 44 884,57 zł 181 746,19 zł 551 718,79 zł 

refundacja 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 258 980,82 zł 258 980,82 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 136 861,62 zł 44 884,57 zł 181 746,19 zł 440 727,01 zł 

2010 

całkowite 362 854,00 zł 0,00 zł 1 111 598,66 zł 595 095,86 zł 2 069 548,52 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 250 196,92 zł 108 170,06 zł 358 366,98 zł 2 427 915,50 zł 

kwalifikowane 362 854,00 zł 0,00 zł 1 111 598,66 zł 595 095,86 zł 2 069 548,52 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 250 196,92 zł 108 170,06 zł 358 366,98 zł 2 427 915,50 zł 

refundacja 181 427,00 zł 0,00 zł 833 699,00 zł 416 567,10 zł 1 431 693,10 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 250 196,92 zł 108 170,06 zł 358 366,98 zł 1 790 060,08 zł 

2011 

całkowite 209 603,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 703 529,91 zł 1 913 132,91 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 266 338,63 zł 82 126,03 zł 348 464,66 zł 2 261 597,57 zł 

kwalifikowane 209 603,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 703 529,91 zł 1 913 132,91 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 266 338,63 zł 82 126,03 zł 348 464,66 zł 2 261 597,57 zł 

refundacja 104 801,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 192 470,94 zł 1 297 272,44 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 266 338,63 zł 82 126,03 zł 348 464,66 zł 1 645 737,10 zł 

2012 

całkowite 0,00 zł 374 180,00 zł 0,00 zł 533 032,99 zł 907 212,99 zł 77 925,83 zł 0,00 zł 77 925,83 zł 254 788,99 zł 39 984,37 zł 294 773,36 zł 1 279 912,18 zł 

kwalifikowane 0,00 zł 374 180,00 zł 0,00 zł 533 032,99 zł 907 212,99 zł 77 925,83 zł 0,00 zł 77 925,83 zł 254 788,99 zł 39 984,37 zł 294 773,36 zł 1 279 912,18 zł 

refundacja 0,00 zł 187 090,00 zł 0,00 zł 426 426,39 zł 613 516,39 zł 77 925,83 zł 0,00 zł 77 925,83 zł 254 788,99 zł 39 984,37 zł 294 773,36 zł 986 215,58 zł 

2013 

całkowite 138 759,00 zł 372 061,00 zł 2 126 981,25 zł 865 953,72 zł 3 503 754,97 zł 0,00 zł 37 864,56 zł 37 864,56 zł 263 306,26 zł 52 515,17 zł 315 821,43 zł 3 857 440,96 zł 

kwalifikowane 138 759,00 zł 372 061,00 zł 2 126 981,25 zł 865 953,72 zł 3 503 754,97 zł 0,00 zł 37 864,56 zł 37 864,56 zł 263 306,26 zł 52 515,17 zł 315 821,43 zł 3 857 440,96 zł 

refundacja 69 379,50 zł 186 030,50 zł 1 701 585,00 zł 692 762,98 zł 2 649 757,98 zł 0,00 zł 37 864,56 zł 37 864,56 zł 263 306,26 zł 52 515,17 zł 315 821,43 zł 3 003 443,97 zł 

2014 

całkowite 0,00 zł 0,00 zł 228 013,75 zł 630 190,34 zł 858 204,09 zł 0,00 zł 149 723,34 zł 149 723,34 zł 262 602,48 zł 59 888,76 zł 322 491,24 zł 1 330 418,67 zł 

kwalifikowane 0,00 zł 0,00 zł 228 013,75 zł 630 190,34 zł 858 204,09 zł 0,00 zł 149 723,34 zł 149 723,34 zł 262 602,48 zł 59 888,76 zł 322 491,24 zł 1 330 418,67 zł 

refundacja 0,00 zł 0,00 zł 182 411,00 zł 504 152,27 zł 686 563,27 zł 0,00 zł 149 723,34 zł 149 723,34 zł 262 602,48 zł 59 888,76 zł 322 491,24 zł 1 158 777,85 zł 

2015 

całkowite 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 88 043,37 zł 88 043,37 zł 88 043,37 zł 

kwalifikowane 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 88 043,37 zł 88 043,37 zł 88 043,37 zł 

refundacja 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 88 043,37 zł 88 043,37 zł 88 043,37 zł 

2008-
2015 

całkowite 711 216,00 zł 746 241,00 zł 3 466 593,66 zł 4 697 775,42 zł 9 621 826,08 zł 77 925,83 zł 187 587,90 zł 265 513,73 zł 1 434 094,90 zł 475 612,33 zł 1 909 707,23 zł 11 797 047,04 zł 

kwalifikowane 711 216,00 zł 746 241,00 zł 3 466 593,66 zł 4 697 775,42 zł 9 621 826,08 zł 77 925,83 zł 187 587,90 zł 265 513,73 zł 1 434 094,90 zł 475 612,33 zł 1 909 707,23 zł 11 797 047,04 zł 

refundacja 355 608,00 zł 373 120,50 zł 2 717 695,00 zł 3 491 360,50 zł 6 937 784,00 zł 77 925,83 zł 187 587,90 zł 265 513,73 zł 1 434 094,90 zł 475 612,33 zł 1 909 707,23 zł 9 113 004,96 zł 
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Tabela nr 10 

 

 

Harmonogram Realizacji przedsięwzięć 

  Okres realizacji LSR  

Przedsięwzięcia i typ operacji zgodnie z LSR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tworzenie i rozwój turystycznych  szlaków 

wodnych w dolinie Bugu i Krzny wraz z 

infrastrukturą 

x x x x x x x 

Tworzenie i rozwój turystycznych szlaków 

rowerowych wraz z infrastrukturą 
x x x x x x x 

Tworzenie i rozwój turystycznych szlaków konnych 

wraz z infrastrukturą 
x x x x x x x 

Tworzenie Wiosek Tematycznych i łączącego ich 

szlaku 
x  x x x x x    

Tworzenie Wiejskich Centrów Aktywności 

Społecznej 
 x x x x   x     
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XI. Opis procesu przygotowywania i konsultowania LSR  

Lokalna Strategia Rozwoju BLGD powstała jako wynik długotrwałego procesu w który 

zaangażowani byli wszyscy członkowie stowarzyszenia, a w szczególności członkowie 

Zarządu BLGD. 

Głównym działaniem przy opracowaniu LSR były szeroko rozumiane konsultacje 

społeczne. Przedstawiciele BLGD przeprowadzili na terenie obszaru objętego LSR (powiatu 

bialskiego) szereg spotkań z mieszkańcami informując ich o możliwościach i sposobach 

korzystania z programu Leader. Wykorzystując doświadczenie nabyte w II Schemacie PPL+ 

nie trudno było zachęcić mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych. Na 

spotkaniach zbierane były informacje na temat chęci, pomysłów i sposobów wykorzystania 

naszego terenu do późniejszego aplikowania o środki unijne. We wszystkich gminach odbyły 

się min po 2 spotkania. Do procesu spotkań informacyjnych zaangażowani byli 

przedstawiciele BLGD, przedstawiciele UG, jak też inne osoby z sektora społecznego 

i gospodarczego. Aby dobrze przygotować LSR opierać się na prawdziwych i konkretnych 

danych BLGD w ramach drugiego etapu konsultacji społecznych przeprowadziło ankietę 

ewaluacyjną. BLGD przebadało 1% mieszkańców powiatu bialskiego. Ankieta zawierała 25 

pytań (otwartych i zamkniętych). Pytania dotyczyły wieku, płci, wykształcenia, pracy 

zawodowej, ale także pomysłów na życie, zaangażowania w działania społeczne, 

gospodarcze. Uwarunkowania regionu, sposobów jego wykorzystywania itp. Wyniki badań 

posłużyły do opracowania danych zbiorczych, które nakreśliły ramy i cele strategiczne na 

których bazuje LSR. 

Oprócz tego Biuro BLGD stanowiło punkt informacyjno-konsultacyjny do którego zgłaszali 

się przyszli beneficjenci dzieląc się swoimi pomysłami. 

 

XII. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 

1. Sposób i procedury aktualizacji / zmiany LSR 

 

Opracowanie LSR stanowi statutowa powinność Zarządu BLGD, a w związku z tym 

na Zarządzie ciąży obowiązek czuwania nad prawidłową realizacją LSR, a w razie 

konieczności opracowanie i wdrożenie zmian LSR. Podstawa do takiego działania będzie 

dokonana ewaluacja własna opisana w punkcie 13 LSR. 

 

Zmiany w LSR opracowuje Zarząd uwzględniając wnioski płynące z ewaluacji. Zmiany  

w LSR powinny uwzględniać w miarę potrzeby także zmiany kryteriów oceny zgodności 
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operacji z LSR oraz kryteriów oceny operacji. Proponowane zmiany przedstawiane są do 

zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków. Celem zatwierdzenia zmian w LSR Zarząd 

zwołuje Walne Zebranie Członków.  

 

2. Sposób wdrażania LSR 

Na proces wdrażania LSR będą składały się następujące elementy: 

a. Ogłoszenie naborów i przeprowadzenie procedur konkursowych, 

b. Realizacja zaplanowanych operacji, 

c. Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, 

d. Prowadzenie doradztwa, pomocy technicznej, 

e. Działania informacyjno – promocyjne na temat wdrażania LSR, 

f. Ewaluacja LSR, 

g. Działania koordynująco – administracyjne, 

h. Pozyskiwanie nowych partnerów i środków dla realizacji celów LSR, 

i. Aktywizacja społeczności objętej działaniem LSR, 

j. Realizacja projektów współpracy. 

Całość działań opisanych wyżej będzie szeroko rozpropagowana w środkach masowego 

przekazu, poprzez: stronę internetową BLGD, inne strony internetowe samorządów, 

organizacji pozarządowych, gazety o zasięgu lokalnym i regionalnym, jak również poprzez 

tablice ogłoszeń.  

 

3. Podmioty biorące udział w procesie aktualizacji / zmiany 

Podmiotami biorącymi udział w procesie aktualizacji będą członkowie, 

przedstawiciele BLGD, organizacji zaangażowanych w rozwój obszaru działania LSR, 

samorządy, przedsiębiorcy, związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe. 

 

4. Podmioty biorące udział w procesie wdrażania: 

Podmiotami biorącymi udział w procesie wdrażania będą członkowie, przedstawiciele 

BLGD, organizacji zaangażowanych w rozwój obszaru działania LSR, samorządy, 

przedsiębiorcy, związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe uprawnione do działań  

w ramach PROW 2007-2013 określone przez ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

 



89 

 

 

XIII. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 

Prowadzony będzie stały nadzór Zarządu BLGD nad procesem realizacji LSR poprzez 

porównywanie stanu faktycznego z przyjętymi harmonogramami, budżetem, planami.  

W szczególności będą monitorowane następujące elementy: 

1. Czas ogłoszenia naborów 

2. Proces oceny wniosków i przekazywania ich do odpowiedniego urzędu samorządu 

wojewódzkiego 

3. Poziom wykorzystywania środków  

4. Terminowość realizacji przedsięwzięć 

5. Wpływ realizowanych przedsięwzięć na osiąganie celów ogólnych  

i szczegółowych 

6. Stopień zaawansowania w realizacji przedsięwzięć 

 

W okresie realizacji LSR będą przygotowywane i ogłaszane raporty z realizacji LSR – 

druga połowa 2010 roku i druga połowa 2013 roku.  
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XIV. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami 

planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR 

Tabela 11 

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju Zgodność z innymi dokumentami strategicznymi 

1. Poprawa jakości życia 

poprzez rozwój turystyki w 

regionie objętym LSR 

 Tworzenie i promocja  

szlaków turystycznych wraz  

z infrastrukturą, 

 rozwój przedsiębiorczości 

usługowej i turystycznej, 

 

Narodowa strategia rozwoju regionalnego na 

lata 2007-2013  

1.Cel kierunkowy: Większa konkurencyjność 

województw, 

1.6. Priorytet: Promocja dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego miast i obszarów 

wiejskich – budowa marki i wizerunku regionu, 

2. Cel kierunkowy: Większa spójność społeczna, 

gospodarcza i przestrzenna, 

2.4. Priorytet: Zachowanie i wykorzystanie 

dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz 

rozwój turystyki. 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 

na lata 2006 - 2020 

Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności regionalnej 

gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc 

pracy, 

Cel operacyjny 1.2: Rozwój i podnoszenie 

konkurencyjności regionalnego agrobiznesu, 

Priorytet 3: Poprawa atrakcyjności i spójności 

terytorialnej województwa lubelskiego, 

Cel operacyjny 3.4: Poprawa jakości życia 

mieszkańców wsi oraz wielofunkcyjny rozwój 

obszarów wiejskich. 

Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 

2007-2015 

Cel strategiczny 5: Różnicowanie źródeł dochodów 

w gospodarstwach rolnych, 

Cel strategiczny 12: Zachowanie i ochrona 

różnorodności biologicznej i krajobrazowej 
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powiatu, 

Cel strategiczny 13: Zachowanie kultury  

i dziedzictwa materialnego powiatu bialskiego, 

Cel strategiczny 14: Wykorzystanie potencjału 

przyrodniczego, kulturowego i historycznego dla 

podniesienia atrakcyjności turystycznej powiatu. 

2. Zachowanie i ochrona 

dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego obszaru objętego 

LSR 

 zachowanie ludowych 

tradycji regionalnych  

i lokalnych, 

 ochrona tradycyjnych 

walorów przyrodniczych 

regionu, 

 zachowanie elementów 

architektury świeckiej  

i sakralnej, tradycyjnej dla 

regionu. 

 

Narodowa strategia rozwoju regionalnego na 

lata 2007-2013  

1.Cel kierunkowy: Większa konkurencyjność 

województw, 

1.6. Priorytet: Promocja dziedzictwa, 

przyrodniczego i kulturowego miast i obszarów 

wiejskich – budowa marki i wizerunku regionu, 

2. Cel kierunkowy: Większa spójność społeczna, 

gospodarcza i przestrzenna, 

2.4. Priorytet: Zachowanie i wykorzystanie 

dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz 

rozwój turystyki. 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 

na lata 2006 - 2020 

Priorytet 3: Poprawa atrakcyjności i spójności 

terytorialnej województwa lubelskiego, 

Cel operacyjny 3.2: Zachowanie i wzmacnianie 

różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej  

i kulturowej Lubelszczyzny. 

Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 

2007-2015 

Cel strategiczny 12: Zachowanie i ochrona 

różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

powiatu, 

Cel strategiczny 13: Zachowanie kultury  

i dziedzictwa materialnego powiatu bialskiego, 

Cel strategiczny 14: Wykorzystanie potencjału 

przyrodniczego, kulturowego i historycznego dla 
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podniesienia atrakcyjności turystycznej powiatu, 

Cel strategiczny 20: Wzmocnienie i wykorzystanie 

kapitału kulturowego. 

3.Aktywizacja mieszkańców, 

wzmacnianie kapitału 

społecznego poprzez rozwój  

aktywności mieszkańców 

regionu  

 aktywizacja mieszkańców i 

rozwój zorganizowanych 

form aktywności społecznej, 

 wsparcie doradcze  

i szkoleniowe dla 

organizacji działających na 

rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich 

 

Narodowa strategia rozwoju regionalnego na 

lata 2007-2013  

3. Cel kierunkowy: Szybszy wzrost – 

wyrównywanie szans rozwojowych, 

3.2. Priorytet: Społeczeństwo obywatelskie  

i budowa sieciowych struktur współpracy, 

3.3. Priorytet: Podwyższenie poziomu aktywności 

zawodowej ludności i przedsiębiorczości oraz 

wzmacnianie rozwoju społeczeństwa opartego na 

wiedzy, 

3.4. Priorytet: Wspieranie wielofunkcyjnego 

rozwoju obszarów wiejskich i wzmacnianie 

efektywnego i przyjaznego środowisku sektora 

rolniczego. 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 

na lata 2006 - 2020 

Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności regionalnej 

gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc 

pracy, 

Cel operacyjny 1.2: Rozwój i podnoszenie 

konkurencyjności regionalnego agrobiznesu, 

Priorytet 2: Rozwój nowoczesnego społeczeństwa  

i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów 

gospodarki opartej na wiedzy, 

Cel operacyjny 2.2: Podniesienie poziomu 

wykształcenia i wiedzy mieszkańców regionu, 

Cel operacyjny 2.3: Wzrost zatrudnienia oraz 

lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich w regionie, 

Cel operacyjny 2.5: Wzmocnienie i wykorzystanie 

kapitału kulturowego i społecznego w regionie, 

Priorytet 3: Poprawa atrakcyjności i spójności 
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terytorialnej województwa lubelskiego, 

Cel operacyjny 3.4: Poprawa jakości życia 

mieszkańców wsi oraz wielofunkcyjny rozwój 

obszarów wiejskich. 

Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 

2007-2015 

Cel strategiczny 5: Różnicowanie źródeł dochodów 

w gospodarstwach rolnych, 

Cel strategiczny 15: Rozwój zawodowy 

dostosowany do lokalnego rynku pracy. 
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XV. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji 

realizowanych przez BLGD w ramach innych programów 

wdrażanych na obszarze objętym LSR 

 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania to Stowarzyszenie działające na terenie 

powiatu bialskiego. Obecnie swoim działaniem BLGD obejmuje wszystkie gminy  

w powiecie. Stowarzyszenie tworzą ludzie silnie zaangażowani w rozwój lokalny. Potencjał 

administracyjny i merytoryczny członków Stowarzyszenia Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy 

działania z powodzeniem pozwala na aplikowanie o  środki w Ramach programów: PROW, 

RPO oraz EFS.  

W najbliższym okresie planujemy pozyskać środki z niżej wymienionych działań: 

1. Priorytet VII – promocja integracji społecznej; Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie 

wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej: 

Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym: Działanie 7.3 – inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, 

2. Priorytet IX – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:  

Działanie 9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty: Działanie 9.5 – oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich. 

3. Środki dostępne w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Każde z działań podejmowanych w LGD będzie miało zabezpieczenie przed nakładaniem się 

pomocy z różnych źródeł finansowania. W szczególności będzie to: oddzielne dla każdego 

działania konto (lub subkonto), oddzielna dokumentacja księgowa, osobowa i merytoryczna. 

Osoby zatrudnione przy poszczególnych działaniach będą miały to wyszczególnione  

w zakresach obowiązków lub w umowach o zatrudnieniu. Prowadzone będą także kontrole 

krzyżowe. Wykorzystanie pomieszczeń i sprzętów będzie określone w odpowiednich 

dokumentach projektowych bądź na drodze decyzji Prezesa Zarządu. 
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XVI. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu  

i obszarów wiejskich 

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju będzie miała istotny wpływ na mieszkańców 

obszaru, w którym będzie wdrażana LSR, poprzez zwiększenie ich świadomości nt. roli 

działań lokalnych i konieczności uczestnictwa w rozwoju obszarów wiejskich.  

Kierunki i możliwości rozwoju obszaru zaproponowane w Lokalnej Strategii Rozwoju 

przyczynią się do rozwoju nie tylko samego obszaru objętego strategią, ale także całego 

regionu jakim jest Lubelszczyzna. Terenem działania Lokalnej Grupy Działania są wszystkie 

gminy powiatu bialskiego. Jest to szczególnie istotne z punkty widzenia rozwoju turystyki  

i promocji tego terenu. Już teraz powstają projekty obejmujące swym zasięgiem wiele z tych 

gmin jednocześnie, jak np. ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne czy imprezy plenerowe 

propagujące kulturę i zwyczaje społeczności zamieszkującej w regionie bialskim.  

Zainteresowanie prowadzeniem agroturystyki oraz przetwórstwem produktów rolnych 

lub leśnych wykazuje duża rzesza mieszkańców, którym działalność rolnicza nie daje 

poczucia bezpieczeństwa i stabilności.  

  Już teraz znaczny odsetek mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 

zajmuje się wyrobem rękodzieła artystycznego i ludowego, tj. robótkami ręcznymi 

(koronkarstwo, hafciarstwo, zdobnictwo ludowe), kowalstwem, stolarstwem, wikliniarstwem. 

Znane już są wypieki regionalne (np. wypiek sękacza) oraz wyroby lokalne (tkaniny 

podlaskie, wyroby gliniane, cegła, pisanki, chleb regionalny). Badania wykazały, że istnieje 

zapotrzebowanie na promowanie tych produktów na terenie Polski i pozostałych krajów Unii 

Europejskiej. Wielu mieszkańców wykazuje chęć wytwarzania i promowania jednego  

z wyrobów lokalnych w ramach prowadzenia swojego gospodarstwa. Nadzieję na dobrą 

przyszłość budzi także chęć podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwijania zainteresowań 

przez mieszkańców tego obszaru. 

Region objęty Lokalną Strategią Rozwoju wykorzystując sprzyjające warunki ma 

szansę rozwinąć agroturystykę oraz wypromowanie wyrobów lokalnych.  

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach 

wiejskich, poprzez lepsze wykorzystanie walorów i atutów zasobów naturalnych  

i kulturowych występujących na tym obszarze.  

Realizacja projektów wynikających z zapisów Strategii, m.in. promowanie regionu, 

lokalnych produktów oraz zwyczajów i obrzędów kulturowych przyczyni się do wzrostu jego 

turystycznego znaczenia, przez co wpłynie na wzrost dochodowości mieszkańców.  
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XVII. Załączniki 

 


